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29.6.2022 A9-0188/11

Tarkistus 11
Pedro Marques, Tonino Picula, Dietmar Köster
S&D-ryhmän puolesta
Klemen Grošelj
Renew-ryhmän puolesta
Tineke Strik
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Mietintö A9-0188/2022
Paulo Rangel
Bosnia ja Hertsegovinaa koskeva vuoden 2021 kertomus
(2021/2245(INI))

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. tuomitsee Serbitasavallan 
kansalliskokouksen 10. joulukuuta 2021 
antamat päätelmät valtion instituutioista 
irrottautumisesta, viranomaistoiminnassa 
käytetystä kiinteästä omaisuudesta 
säädetyn lain, jonka Serbitasavallan 
kansalliskokous hyväksyi 
10. helmikuuta 2022, ja 
kansalliskokouksen äänestyksen, jonka 
tarkoituksena oli hyväksyä erillisen 
korkean tason tuomari- ja 
syyttäjäneuvoston perustaminen;

13. tuomitsee Serbitasavallan 
kansalliskokouksen 10. joulukuuta 2021 
antamat päätelmät valtion instituutioista 
irrottautumisesta, viranomaistoiminnassa 
käytetystä kiinteästä omaisuudesta 
säädetyn lain, jonka Serbitasavallan 
kansalliskokous hyväksyi 
10. helmikuuta 2022, ja 
kansalliskokouksen äänestyksen, jonka 
tarkoituksena oli hyväksyä erillisen 
korkean tason tuomari- ja 
syyttäjäneuvoston perustaminen; on 
huolissaan väitteistä, jotka koskevat 
naapuruuspolitiikasta ja laajentumisesta 
vastaavan komission jäsenen roolia 
Serbitasavallan kansalliskokouksen 
äänestyksessä, joka koski 
etenemissuunnitelmaa sen eroamiseksi 
Bosnia ja Hertsegovinan valtion 
instituutioista; palauttaa mieliin 
komission jäsenten toimintasääntöjen 
mukaiset komission jäsenten 
kunniallisuutta, pidättyvyyttä ja 
riippumattomuutta koskevat velvoitteet ja 
kehottaa siksi komissiota arvioimaan 
tässä valossa komission jäsenen 
Várhelyin viimeaikaisia toimia;
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29.6.2022 A9-0188/12

Tarkistus 12
Pedro Marques, Tonino Picula, Dietmar Köster
S&D-ryhmän puolesta
Klemen Grošelj
Renew-ryhmän puolesta
Tineke Strik
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Mietintö A9-0188/2022
Paulo Rangel
Bosnia ja Hertsegovinaa koskeva vuoden 2021 kertomus
(2021/2245(INI))

Päätöslauselmaesitys
24 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. palauttaa mieliin, että 
kansanmurhien kieltäminen, sotarikosten ja 
sotarikollisten ylistäminen ja alueellisen 
vakauden ja sovinnon vaarantaminen ovat 
vastoin eurooppalaisia arvoja ja 
pyrkimyksiä; tuomitsee tätä taustaa vasten 
voimakkaasti nk. Serbitasavallan päivän 
viettoon 9. tammikuuta 2022 liittyneet 
provosoivat tapahtumat, joissa rikottiin 
Bosnia ja Hertsegovinan perustuslakia;

24. palauttaa mieliin, että 
kansanmurhien kieltäminen, sotarikosten ja 
sotarikollisten ylistäminen ja alueellisen 
vakauden ja sovinnon vaarantaminen ovat 
vastoin eurooppalaisia arvoja ja 
pyrkimyksiä; tuomitsee tätä taustaa vasten 
voimakkaasti nk. Serbitasavallan päivän 
viettoon 9. tammikuuta 2022 liittyneet 
provosoivat tapahtumat, joissa rikottiin 
Bosnia ja Hertsegovinan perustuslakia; 
tuomitsee niin ikään Mostarissa 
sijaitsevan partisaanien 
muistohautausmaan häpäisemisen ja 
kehottaa viranomaisia tutkimaan asian 
perusteellisesti ja saattamaan syylliset 
oikeuden eteen;
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29.6.2022 A9-0188/13

Tarkistus 13
Pedro Marques, Dietmar Köster
S&D-ryhmän puolesta

Mietintö A9-0188/2022
Paulo Rangel
Bosnia ja Hertsegovinaa koskeva vuoden 2021 kertomus
(2021/2245(INI))

Päätöslauselmaesitys
76 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

76. pitää valitettavana, että 
viranomaiset eivät puuttuneet 
muuttoliikkeeseen liittyvään vakavaan 
humanitaariseen rajakriisiin talvella 2020–
2021; toteaa jälleen olevansa erittäin 
huolestunut Bosnia ja Hertsegovinaa 
kauttakulkumaana käyttävien henkilöiden 
oikeuksista ja tilanteesta; panee 
tyytyväisenä merkille, että tilanne ja 
viranomaisten toimet ovat sittemmin 
parantuneet; muistuttaa, että muuttoliike- 
ja turvapaikka-asioissa sekä asioissa, jotka 
koskevat kyseisten EU:n ulkorajoilla 
sijaitsevien unionin jäsenvaltioiden kanssa 
koordinoidusti ja yhteistyössä 
varmistettavaa rajaturvallisuutta, tarvitaan 
ihmisoikeuksiin ja yhteisvastuuseen 
perustuvia ratkaisuja, joilla varmistetaan 
riittävä humanitaarinen apu ja 
asianmukaiset vastaanottovalmiudet koko 
maassa; kehottaa painokkaasti Bosnia ja 
Hertsegovinaa tekemään sopimuksen 
Euroopan turvapaikka-asioiden 
tukiviraston kanssa; pitää myönteisenä, että 
Lipaan on avattu EU:n rahoittama keskus, 
mutta pitää valitettavana, että se ei 
edelleenkään ole esteetön ja on edelleen 
huolestunut raporteista, joiden mukaan 
vastaanotto-olosuhteet ovat riittämättömät; 
tuomitsee Miralin leirin sulkemisen 
28. huhtikuuta ja sen, että siellä asuneet 
ihmiset siirrettiin väkisin Lipan leiriin, 

76. ilmaisee syvän huolensa 
pakolaisten käännyttämisestä Serbiaan ja 
Montenegroon sekä heidän 
liikkumisrajoituksistaan ja julkisen 
liikenteen rajoittamisesta maan sisällä; 
pitää valitettavana, että viranomaiset eivät 
puuttuneet muuttoliikkeeseen liittyvään 
vakavaan humanitaariseen rajakriisiin; 
toteaa jälleen olevansa erittäin huolestunut 
Bosnia ja Hertsegovinaa kauttakulkumaana 
käyttävien henkilöiden oikeuksista ja 
tilanteesta; korostaa, että EU:n 
rajaturvallisuuden ylläpitäminen Bosnia 
ja Hertsegovinan viranomaisten taholta 
on huolestuttavaa, kun otetaan huomioon 
ihmisoikeusloukkaukset, jotka johtuvat 
erityisesti äskettäin perustetun 
rajamekanismin riippumattomuuden, 
uskottavuuden ja tehokkuuden 
puutteesta; korostaa, että EU on 
velvollinen noudattamaan muuttoliikettä 
koskevaa inhimillistä lähestymistapaa, 
jolla pyritään suojelemaan kansainvälistä 
suojelua tarvitsevien henkilöiden 
perusoikeuksia Bosnia ja Hertsegovinan 
kaltaisissa kauttakulkumaissa; muistuttaa, 
että muuttoliike- ja turvapaikka-asioissa 
sekä asioissa, jotka koskevat kyseisten 
EU:n ulkorajoilla sijaitsevien unionin 
jäsenvaltioiden kanssa koordinoidusti ja 
yhteistyössä varmistettavaa 
rajaturvallisuutta, tarvitaan ihmisoikeuksiin 
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jonka perus-infrastruktuuri ei ole 
lähestulkoonkaan kunnossa;

ja yhteisvastuuseen perustuvia ratkaisuja, 
joilla varmistetaan riittävä humanitaarinen 
apu ja asianmukaiset vastaanottovalmiudet 
koko maassa; kehottaa painokkaasti Bosnia 
ja Hertsegovinaa tekemään sopimuksen 
Euroopan turvapaikka-asioiden 
tukiviraston kanssa; pitää myönteisenä, että 
Lipaan on avattu EU:n rahoittama keskus, 
mutta pitää valitettavana, että se ei 
edelleenkään ole esteetön ja on edelleen 
huolestunut raporteista, joiden mukaan 
vastaanotto-olosuhteet ovat riittämättömät; 
tuomitsee Miralin leirin sulkemisen 
28. huhtikuuta ja sen, että siellä asuneet 
ihmiset siirrettiin väkisin Lipan leiriin, 
jonka perus-infrastruktuuri ei ole 
lähestulkoonkaan kunnossa;

Or. en


