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29.6.2022 A9-0188/11

Módosítás 11
Pedro Marques, Tonino Picula, Dietmar Köster
az S&D képviselőcsoport nevében
Klemen Grošelj
a Renew képviselőcsoport nevében
Tineke Strik
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0188/2022
Paulo Rangel
A Bosznia-Hercegovináról szóló 2021. évi jelentés
(2021/2245(INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
13 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

13. elítéli a Boszniai Szerb Köztársaság 
entitása nemzetgyűlésének az állami szintű 
intézményekből való kivonulásra 
vonatkozó, 2021. december 10-i 
következtetéseit, a nemzetgyűlés által 
2022. február 10-én elfogadott, a 
közigazgatási szervek működéséhez 
használt ingatlanokról szóló törvényt, 
valamint a nemzetgyűlés külön Ügyészi és 
Bírói Főtanács létrehozására irányuló 
szavazását;

13. elítéli a Boszniai Szerb Köztársaság 
entitása nemzetgyűlésének (RSNA) az 
állami szintű intézményekből való 
kivonulásra vonatkozó, 2021. december 
10-i következtetéseit, a közigazgatási 
szervek működéséhez használt 
ingatlanokról szóló törvény 2022. február 
10-i elfogadását a Boszniai Szerb 
Köztársaság entitása nemzetgyűlése, 
valamint a nemzetgyűlés külön Ügyészi és 
külön Bírói Főtanács létrehozására 
irányuló szavazását; aggodalmának ad 
hangot a szomszédságpolitikáért és a 
bővítésért felelős biztos által az RSNA 
bosznia-hercegovinai állami 
intézményekből való kilépésének 
ütemtervéről tartott szavazáson játszott 
szereppel kapcsolatos állítások miatt; 
emlékeztet a biztosok feddhetetlenséggel, 
diszkrécióval és függetlenséggel 
kapcsolatos kötelezettségeire, 
összhangban a Bizottság tagjaira 
vonatkozó magatartási kódexszel, és ezért 
felhívja a Bizottságot, hogy ennek 
fényében értékelje Várhelyi biztos 
közelmúltbeli intézkedéseit;
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29.6.2022 A9-0188/12

Módosítás 12
Pedro Marques, Tonino Picula, Dietmar Köster
az S&D képviselőcsoport nevében
Klemen Grošelj
a Renew képviselőcsoport nevében
Tineke Strik
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0188/2022
Paulo Rangel
A Bosznia-Hercegovináról szóló 2021. évi jelentés
(2021/2245(INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
24 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

24. megismétli, hogy a népirtás 
tagadása, a háborús bűncselekmények és 
háborús bűnösök ünneplése, valamint a 
regionális stabilitás és megbékélés 
veszélyeztetése ellentétes az európai 
értékekkel és törekvésekkel; ennek 
fényében határozottan elítéli a 2022. január 
9-én, a „Boszniai Szerb Köztársaság 
napján” bekövetkezett, a bosznia-
hercegovinai alkotmányt sértő lázító 
eseményeket;

24. megismétli, hogy a népirtás 
tagadása, a háborús bűncselekmények és 
háborús bűnösök ünneplése, valamint a 
regionális stabilitás és megbékélés 
veszélyeztetése ellentétes az európai 
értékekkel és törekvésekkel; ennek 
fényében határozottan elítéli a 2022. január 
9-én, a „Boszniai Szerb Köztársaság 
napján” bekövetkezett, a bosznia-
hercegovinai alkotmányt sértő lázító 
eseményeket; elítéli a mosztari partizánok 
temetőjében és műemlékénél elkövetett 
sírgyalázásokat is, és felszólítja a 
hatóságokat, hogy alaposan vizsgálják ki 
ezt, és állítsák bíróság elé az elkövetőket;
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29.6.2022 A9-0188/13

Módosítás 13
Pedro Marques, Dietmar Köster
az S&D képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0188/2022
Paulo Rangel
A Bosznia-Hercegovináról szóló 2021. évi jelentés
(2021/2245(INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
76 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

76. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a 
hatóságok nem kezelték a migrációval 
kapcsolatos, 2020–2021 telén a határon 
kialakult súlyos humanitárius válságot; 
megismétli a Bosznia-Hercegovinán 
átutazó személyek jogaival és helyzetével 
kapcsolatos komoly aggodalmát; üdvözli, 
hogy a hatóságok helyzete és válaszai 
azóta javultak; emlékeztet arra, hogy az 
érintett uniós tagállamokkal az uniós külső 
határon folytatott együttműködés és 
koordináció keretében emberi jogokon és 
szolidaritáson alapuló megoldásokra van 
szükség a migráció, a menekültügy és a 
határigazgatás terén, az egész országban 
biztosítva a megfelelő humanitárius 
segítségnyújtást és a megfelelő befogadási 
kapacitásokat; sürgeti Bosznia-
Hercegovinát, hogy kössön megállapodást 
az Európai Menekültügyi Támogatási 
Hivatallal; üdvözli az EU által 
finanszírozott lipai központ megnyitását, 
de sajnálja, hogy az még mindig nem 
hozzáférhető, és továbbra is aggodalmát 
fejezi ki az elégtelen befogadási 
feltételekről szóló jelentések miatt; 
megállapítja, hogy a Miral tábort április 
28-án bezárták, és az ott élő embereket a 
lipai táborba helyezték át, ahonnét minden 
alapvető létesítmény messze van;

76. mély aggodalmát fejezi ki a 
menekültek Szerbiába és Montenegróba 
történő visszaszorítása, valamint 
mozgásuk korlátozása és az országon 
belüli tömegközlekedés korlátozása miatt; 
sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a 
hatóságok nem kezelték a migrációval 
kapcsolatos súlyos humanitárius válságot; 
megismétli a Bosznia-Hercegovinán 
átutazó személyek jogaival és helyzetével 
kapcsolatos komoly aggodalmát; 
hangsúlyozza, hogy a bosznia-
hercegovinai hatóságok részéről az 
unióval közös határt illetően végzett 
határigazgatás aggodalomra ad okot az 
emberi jogok megsértése miatt, amely 
különösen a közelmúltban létrehozott 
határmechanizmus függetlenségének, 
hitelességének és hatékonyságának 
hiányából ered; hangsúlyozza, hogy az 
EU köteles humánus migrációs 
megközelítést alkalmazni, amelynek célja 
a nemzetközi védelemre szoruló személyek 
alapvető jogainak védelme a 
tranzitországokban, például Bosznia-
Hercegovinában; emlékeztet arra, hogy az 
érintett uniós tagállamokkal az uniós külső 
határon folytatott együttműködés és 
koordináció keretében emberi jogokon és 
szolidaritáson alapuló megoldásokra van 
szükség a migráció, a menekültügy és a 
határigazgatás terén, az egész országban 
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biztosítva a megfelelő humanitárius 
segítségnyújtást és a megfelelő befogadási 
kapacitásokat; sürgeti Bosznia-
Hercegovinát, hogy kössön megállapodást 
az Európai Menekültügyi Támogatási 
Hivatallal; üdvözli az EU által 
finanszírozott lipai központ megnyitását, 
de sajnálja, hogy az még mindig nem 
hozzáférhető, és továbbra is aggodalmát 
fejezi ki az elégtelen befogadási 
feltételekről szóló jelentések miatt; 
megállapítja, hogy a Miral tábort április 
28-án bezárták, és az ott élő embereket 
erőszakkal a lipai táborba helyezték át, 
ahonnét minden alapvető létesítmény 
messze van;

Or. en


