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GA Aontaithe san éagsúlacht GA

29.6.2022 A9-0188/11

Leasú 11
Pedro Marques, Tonino Picula, Dietmar Köster
thar ceann an Ghrúpa S&D
Klemen Grošelj
thar ceann an Ghrúpa Renew
Tineke Strik
thar ceann an Ghrúpa Verts/ALE

Tuarascáil A9-0188/2022
Paulo Rangel
Tuarascáil 2021 maidir leis an mBoisnia agus an Heirseagaivéin
(2021/2245(INI))

Tairiscint i gcomhair rúin
Mír 13

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

13. ag cáineadh chonclúidí an 
10 Nollaig 2021 ó Chomhthionól Náisiúnta 
an eintitis RS (RSNA) maidir le tarraingt 
siar ó institiúidí ar leibhéal an Stáit, rith an 
Dlí maidir le Maoin Réadach a Úsáidtear le 
haghaidh Fheidhmiú an Údaráis Phoiblí, a 
ghlac RSNA an 10 Feabhra 2022, agus 
vóta an Tionóil Náisiúnta lena ndírítear ar 
Ardchomhairle Bhreithiúnach agus 
Ionchúisimh ar leith a bhunú;

13. ag cáineadh chonclúidí an 
10 Nollaig 2021 ó Chomhthionól Náisiúnta 
an eintitis RS (RSNA) maidir le tarraingt 
siar ó institiúidí ar leibhéal an Stáit, rith an 
Dlí maidir le Maoin Réadach a Úsáidtear le 
haghaidh Fheidhmiú an Údaráis Phoiblí, a 
ghlac RSNA an 10 Feabhra 2022, agus 
vóta an Tionóil Náisiúnta lena ndírítear ar 
Ardchomhairle Bhreithiúnach agus 
Ionchúisimh ar leith a bhunú; á chur in iúl 
gur cúis bhuartha di na líomhaintí maidir 
le ról an Choimisinéara um 
Chomharsanacht agus um Méadú i vóta 
RSNA i ndáil leis an treochlár dá 
tharraingt siar ó institiúidí stáit BiH; ag 
meabhrú na n-oibleagáidí ionracais, 
discréide agus neamhspleáchais atá ar an 
gCoimisinéir, i gcomhlíonadh an chóid 
iompair do Chomhaltaí an Choimisiúin, 
agus á iarraidh ar an gCoimisiún, dá bhrí 
sin, gníomhaíochtaí Choimisinéir 
Várhelyi i bhfianaise an mhéid sin a 
mheasúnú;
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Leasú 12
Pedro Marques, Tonino Picula, Dietmar Köster
thar ceann an Ghrúpa S&D
Klemen Grošelj
thar ceann an Ghrúpa Renew
Tineke Strik
thar ceann an Ghrúpa Verts/ALE

Tuarascáil A9-0188/2022
Paulo Rangel
Tuarascáil 2021 maidir leis an mBoisnia agus an Heirseagaivéin
(2021/2245(INI))

Tairiscint i gcomhair rúin
Mír 24

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

24. á athdhearbhú go bhfuil sé 
contrártha do luachanna agus do mhianta 
na hEorpa an cinedhíothú a shéanadh, 
coireanna cogaidh agus coirpigh cogaidh a 
chéiliúradh agus bagairt a dhéanamh ar 
chobhsaíocht agus athmhuintearas 
réigiúnach; sa chomhthéacs sin, ag 
cáineadh go láidir na n-imeachtaí 
gríosaitheacha a tharla ar lá ‘RS’, mar a 
thugtar air, an 9 Eanáir 2022, de shárú ar 
bhunreacht BiH;

24. á athdhearbhú go bhfuil sé 
contrártha do luachanna agus do mhianta 
na hEorpa an cinedhíothú a shéanadh, 
coireanna cogaidh agus coirpigh cogaidh a 
chéiliúradh agus bagairt a dhéanamh ar 
chobhsaíocht agus athmhuintearas 
réigiúnach; sa chomhthéacs sin, ag 
cáineadh go láidir na n-imeachtaí 
gríosaitheacha a tharla ar ‘lá RS’, mar a 
thugtar air, an 9 Eanáir 2022, de shárú ar 
bhunreacht BiH; á cháineadh chomh 
maith an truailliú a rinneadh ar an Reilig 
Pháirtiseánach Chuimhneacháin in 
Mostar agus á iarraidh ar na húdaráis 
imscrúdú cuimsitheach a dhéanamh air 
agus déantóirí na coire a thabhairt os 
comhair na cúirte;

Or. en
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Leasú 13
Pedro Marques, Dietmar Köster
thar ceann an Ghrúpa S&D

Tuarascáil A9-0188/2022
Paulo Rangel
Tuarascáil 2021 maidir leis an mBoisnia agus an Heirseagaivéin
(2021/2245(INI))

Tairiscint i gcomhair rúin
Mír 76

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

76. á chur in iúl gur saoth léi gur theip 
ar na húdaráis aghaidh a thabhairt ar an 
ngéarchéim dhaonnúil thromchúiseach a 
bhain le himirce ag an teorainn le linn 
gheimhreadh 2020-2021; á athdhearbhú an 
imní mhór atá uirthi maidir le cearta agus 
staid na ndaoine idirthurais in BiH; á chur 
in iúl gur díol sásaimh di go bhfuil 
feabhas tagtha ó shin ar an staid agus ar 
an bhfreagairt ó na húdaráis; á mheabhrú 
go bhfuil gá le réitigh atá bunaithe ar 
chearta an duine agus ar an 
dlúthpháirtíocht maidir le himirce, 
tearmann agus bainistiú teorainneacha i 
gcomhordú agus i gcomhar le Ballstáit AE 
a ndéantar difear dóibh ar theorainn 
sheachtrach AE, lena n-áirithítear cúnamh 
daonnúil leormhaith agus acmhainneachtaí 
glactha iomchuí ar fud na tíre; ag tathant ar 
BiH comhaontú a thabhairt i gcrích leis an 
Oifig Tacaíochta Eorpach do Chúrsaí 
Tearmainn; á chur in iúl gur díol sásaimh 
di gur osclaíodh an t-ionad atá maoinithe 
ag an Aontas in Lipa, ach á chur in iúl gurb 
oth léi go bhfuil easpa inrochtaineachta fós 
ann agus go bhfuil imní uirthi go fóill faoi 
thuairiscí maidir le dálaí glactha 
neamhleora; ag tabhairt dá haire gur 
dúnadh campa Miral an 28 Aibreán agus 
gur aistríodh daoine a bhí ina gcónaí ann 
go campa Lipa, atá i bhfad ó aon áiseanna 
bunúsacha;

76. á chur in iúl gur cúis mhór imní di 
an brú siar i leith iarrthóirí tearmainn go 
dtí an tSeirbia agus Montainéagró, mar 
aon leis na srianta a cuireadh ar a 
ngluaiseachtaí agus srianta an iompair 
phoiblí laistigh den tír; á chur in iúl gur 
saoth léi gur theip ar na húdaráis aghaidh a 
thabhairt ar an ngéarchéim dhaonnúil 
thromchúiseach a bhain le himirce ag an 
teorainn; á athdhearbhú an imní mhór atá 
uirthi maidir le cearta agus staid na ndaoine 
idirthurais in BiH; á chur i bhfáth gur cúis 
imní é an bainistiú ag údaráis BiH ar 
theorainneacha Aontais i bhfianaise na 
sáruithe ar chearta an duine, arb í, go 
háirithe, an easpa neamhspleáchais, 
inchreidteachta agus éifeachtachta den 
sásra ar theorainneacha a bunaíodh le 
déanaí, is cúis leo; á chur i bhfios go 
láidir gurb é dualgas an Aontais é cur 
chuige daonnúil i leith na himirce a 
bheith aige a bhfuil sé mar aidhm leis 
cearta bunúsacha an duine a chosaint a 
dteastaíonn cosaint idirnáisiúnta uaidh i 
dtíortha idirthurais amhail BiH; á 
mheabhrú go bhfuil gá le réitigh atá 
bunaithe ar chearta an duine agus ar an 
dlúthpháirtíocht maidir le himirce, 
tearmann agus bainistiú teorainneacha i 
gcomhordú agus i gcomhar le Ballstáit AE 
a ndéantar difear dóibh ar theorainn 
sheachtrach AE, lena n-áirithítear cúnamh 
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daonnúil leormhaith agus acmhainneachtaí 
glactha iomchuí ar fud na tíre; ag tathant ar 
BiH comhaontú a thabhairt i gcrích leis an 
Oifig Tacaíochta Eorpach do Chúrsaí 
Tearmainn; á chur in iúl gur díol sásaimh 
di gur osclaíodh an t-ionad atá maoinithe 
ag an Aontas in Lipa, ach á chur in iúl gurb 
oth léi go bhfuil easpa inrochtaineachta fós 
ann agus go bhfuil imní uirthi go fóill faoi 
thuairiscí maidir le dálaí glactha 
neamhleora; ag tabhairt dá haire gur 
dúnadh campa Miral an 28 Aibreán agus 
gur aistríodh daoine a bhí ina gcónaí ann 
go campa Lipa go héigeantach, atá i bhfad 
ó aon áiseanna bunúsacha;

Or. en


