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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

13. mõistab hukka Serblaste Vabariigi 
Rahvuskogu 10. detsembri 2021. aasta 
järeldused riigi tasandi institutsioonidest 
väljaastumis kohta, Serblaste Vabariigi 
Rahvuskogu poolt 10. veebruaril 2022 
vastu võetud avaliku võimu toimimiseks 
kasutatava kinnisvara seaduse 
vastuvõtmise ning Rahvuskogus toimunud 
hääletuse eesmärgiga luua eraldi kõrgem 
kohtu- ja prokuratuurinõukogu;

13. mõistab hukka Serblaste Vabariigi 
Rahvuskogu 10. detsembri 2021. aasta 
järeldused riigi tasandi institutsioonidest 
väljaastumise kohta, Serblaste Vabariigi 
Rahvuskogu poolt 10. veebruaril 2022 
vastu võetud avaliku võimu toimimiseks 
kasutatava kinnisvara seaduse 
vastuvõtmise ning Rahvuskogus toimunud 
hääletuse eesmärgiga luua eraldi kõrgem 
kohtu- ja prokuratuurinõukogu; väljendab 
muret väidete pärast, mis puudutavad 
naabruspoliitika ja laienemise voliniku 
rolli Serblaste Vabariigi Rahvuskogu 
hääletusel Bosnia ja Hertsegoviina 
riiklikest institutsioonidest taandumise 
tegevuskava üle; tuletab meelde volinike 
aususe, diskreetsuse ja sõltumatuse 
kohustust vastavalt Euroopa Komisjoni 
liikmete käitumisjuhendile ning kutsub 
seetõttu komisjoni üles hindama sellega 
seoses volinik Várhelyi hiljutisi tegevusi;
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24. kordab, et genotsiidi eitamine, 
sõjakuritegude ja sõjakurjategijate 
ülistamine ning piirkondliku stabiilsuse ja 
leppimise ohustamine on vastuolus 
Euroopa väärtuste ja püüdlustega; mõistab 
sellega seoses teravalt hukka 9. jaanuaril 
2022 toimunud vaenulikud sündmused, 
millega rikuti Bosnia ja Hertsegoviina 
põhiseadust;

24. kordab, et genotsiidi eitamine, 
sõjakuritegude ja sõjakurjategijate 
ülistamine ning piirkondliku stabiilsuse ja 
leppimise ohustamine on vastuolus 
Euroopa väärtuste ja püüdlustega; mõistab 
sellega seoses teravalt hukka 9. jaanuaril 
2022 toimunud vaenulikud sündmused, 
millega rikuti Bosnia ja Hertsegoviina 
põhiseadust; mõistab hukka ka partisanide 
mälestuskalmistu rüvetamise Mostaris 
ning kutsub ametivõime üles seda 
põhjalikult uurima ja süüdlased 
vastutusele võtma;
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76. mõistab hukka ametivõimude 
suutmatuse tulla toime tõsise rändest 
tuleneva humanitaarkriisiga 2020.–
2021. aasta talvel; kordab oma tõsist muret 
Bosniat ja Hertsegoviinat läbivate inimeste 
õiguste ja olukorra pärast; väljendab 
heameelt asjaolu üle, et olukord ja 
ametiasutuste reageerimine on juba 
paranenud; tuletab meelde, et rände-, 
varjupaiga- ja piirihalduse valdkonnas on 
vaja inimõigustel ja solidaarsusel 
põhinevaid lahendusi, mis toimiksid 
kooskõlastatult ja koostöös asjaomaste ELi 
liikmesriikidega ELi välispiiril ning 
millega tagatakse piisav humanitaarabi ja 
nõuetekohane vastuvõtusuutlikkus kogu 
riigis; nõuab tungivalt, et Bosnia ja 
Hertsegoviina sõlmiks lepingu Euroopa 
Varjupaigaküsimuste Tugiametiga; 
väljendab heameelt ELi rahastatava 
keskuse avamise üle Lipas, kuid peab 
kahetsusväärseks, et keskusele 
juurdepääsuga on ikka veel probleeme, 
ning on endiselt mures teadete pärast 
ebapiisavate vastuvõtutingimuste kohta; 
võtab teadmiseks Mirali laagri sulgemise 
28. aprillil ja asjaolu, et seal elanud 
inimesed viidi üle Lipa laagrisse, mis on 
kaugel muust põhitaristust;

76. väljendab sügavat muret pagulaste 
tagasisaatmise pärast Serbiasse ja 
Montenegrosse, samuti nende liikumise 
piiramise ja ühistranspordi kasutamise 
piiramise pärast riigis; mõistab hukka 
ametivõimude võimetuse tegeleda tõsise 
rändega seotud humanitaarkriisiga 
piiridel; kordab oma tõsist muret Bosniat ja 
Hertsegoviinat läbivate inimeste õiguste ja 
olukorra pärast; rõhutab, et ELi 
piirihaldus Bosnia ja Hertsegoviina 
ametivõimude poolt valmistab muret 
inimõiguste rikkumiste pärast, mis 
tulenevad eelkõige äsja loodud 
piirimehhanismi sõltumatuse, 
usaldusväärsuse ja tõhususe puudumisest; 
rõhutab, et ELi kohustus on rakendada 
inimlikku rändepoliitikat, mille eesmärk 
on kaitsta rahvusvahelist kaitset vajavate 
isikute põhiõigusi sellistes transiidiriikides 
nagu Bosnia ja Hertsegoviina; tuletab 
meelde, et rände-, varjupaiga- ja 
piirihalduse valdkonnas on vaja 
inimõigustel ja solidaarsusel põhinevaid 
lahendusi, mis toimiksid kooskõlastatult ja 
koostöös asjaomaste ELi liikmesriikidega 
ELi välispiiril ning millega tagatakse piisav 
humanitaarabi ja nõuetekohane 
vastuvõtusuutlikkus kogu riigis; nõuab 
tungivalt, et Bosnia ja Hertsegoviina 
sõlmiks lepingu Euroopa 
Varjupaigaküsimuste Tugiametiga; 
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väljendab heameelt ELi rahastatava 
keskuse avamise üle Lipas, kuid peab 
kahetsusväärseks, et keskusele 
juurdepääsuga on ikka veel probleeme, 
ning on endiselt mures teadete pärast 
ebapiisavate vastuvõtutingimuste kohta; 
võtab teadmiseks Mirali laagri sulgemise 
28. aprillil ja asjaolu, et seal elanud 
inimesed viidi sunniviisiliselt üle Lipa 
laagrisse, mis on kaugel muust 
põhitaristust;
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