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Pakeitimas 11
Pedro Marques, Tonino Picula, Dietmar Köster
S&D frakcijos vardu
Klemen Grošelj
RENEW frakcijos vardu
Tineke Strik
Verts/ALE frakcijos vardu

Pranešimas A9-0188/2022
Paulo Rangel
2021 m. ataskaita dėl Bosnijos ir Hercegovinos
(2021/2245(INI))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
13 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

13. smerkia 2021 m. gruodžio 10 d. 
Serbų Respublikos autonominio vieneto 
Nacionalinės Asamblėjos išvadas dėl 
pasitraukimo iš valstybės lygmens 
institucijų, 2022 m. vasario 10 d. Serbų 
Respublikos autonominio vieneto 
Nacionalinės Asamblėjos priimtą 
Nekilnojamojo turto, naudojamo viešosios 
valdžios veikimui, įstatymą ir Nacionalinės 
Asamblėjos balsavimą dėl atskiros 
Aukštosios teismų ir prokuratūros tarybos 
įsteigimo;

13. smerkia 2021 m. gruodžio 10 d. 
Serbų Respublikos autonominio vieneto 
Nacionalinės Asamblėjos išvadas dėl 
pasitraukimo iš valstybės lygmens 
institucijų, 2022 m. vasario 10 d. 
Nacionalinės Asamblėjos priimtą 
Nekilnojamojo turto, naudojamo viešosios 
valdžios veikimui, įstatymą ir Nacionalinės 
Asamblėjos balsavimą dėl atskiros 
Aukštosios teismų ir prokuratūros tarybos 
įsteigimo; reiškia susirūpinimą dėl to, kad, 
kaip teigiama, už kaimynystę ir plėtrą 
atsakingas Komisijos narys prisidėjo prie 
Nacionalinės Asamblėjos balsavimo dėl 
jos pasitraukimo iš Bosnijos ir 
Hercegovinos valstybės institucijų 
veiksmų plano; primena Komisijos narių 
pareigą veikti sąžiningai, apdariai ir 
nepriklausomai, laikantis Komisijos narių 
elgesio kodekso, ir todėl ragina Komisiją 
šiuo atžvilgiu įvertinti Komisijos nario O. 
Várhelyi pastarojo meto veiksmus;
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Pakeitimas 12
Pedro Marques, Tonino Picula, Dietmar Köster
S&D frakcijos vardu
Klemen Grošelj
RENEW frakcijos vardu
Tineke Strik
Verts/ALE frakcijos vardu

Pranešimas A9-0188/2022
Paulo Rangel
2021 m. ataskaita dėl Bosnijos ir Hercegovinos
(2021/2245(INI))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
24 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

24. pakartoja, kad genocido neigimas, 
karo nusikaltimų ir karo nusikaltėlių 
garbinimas ir grėsmės regiono stabilumui ir 
susitaikymui kėlimas prieštarauja Europos 
vertybėms ir siekiams; atsižvelgdamas į tai, 
griežtai smerkia provokacinius įvykius 
vadinamosios Serbų Respublikos 
autonominio vieneto dienos proga 2022 m. 
sausio 9 d., pažeidžiant Bosnijos ir 
Hercegovinos Konstituciją;

24. pakartoja, kad genocido neigimas, 
karo nusikaltimų ir karo nusikaltėlių 
garbinimas ir grėsmės regiono stabilumui ir 
susitaikymui kėlimas prieštarauja Europos 
vertybėms ir siekiams; atsižvelgdamas į tai, 
griežtai smerkia 2022 m. sausio 9 d. 
provokacinius įvykius vadinamosios Serbų 
Respublikos dienos proga, kai buvo 
pažeista Bosnijos ir Hercegovinos 
Konstitucija; taip pat smerkia Mostare 
esančių Partizanų memorialinių kapinių 
išniekimą bei ragina valdžios institucijas 
nuodugniai ištirti jį ir patraukti 
kaltininkus baudžiamojon atsakomybėn;
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Pakeitimas 13
Pedro Marques, Dietmar Köster
S&D frakcijos vardu

Pranešimas A9-0188/2022
Paulo Rangel
2021 m. ataskaita dėl Bosnijos ir Hercegovinos
(2021/2245(INI))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
76 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

76. apgailestauja, kad valdžios 
institucijoms nepavyko išspręsti didelės su 
migracija susijusios humanitarinės krizės 
pasienyje 2020–2021 m. žiemos 
laikotarpiu; pakartoja, kad yra labai 
susirūpinęs dėl Bosnijoje ir Hercegovinoje 
tranzitu keliaujančių asmenų teisių ir 
padėties; palankiai vertina tai, kad nuo to 
laiko padėtis ir valdžios institucijų atsakas 
pagerėjo; primena, kad reikia žmogaus 
teisėmis ir solidarumu grindžiamų 
sprendimų migracijos, prieglobsčio ir sienų 
valdymo klausimais, koordinuoti veiksmus 
ir bendradarbiauti su atitinkamomis ES 
valstybėmis narėmis prie Europos išorės 
sienų, užtikrinti tinkamą humanitarinę 
pagalbą ir tinkamus priėmimo pajėgumus 
visoje šalyje; primygtinai ragina Bosniją ir 
Hercegoviną sudaryti susitarimą su 
Europos prieglobsčio paramos biuru; 
palankiai vertina tai, kad Lipoje atidarytas 
ES finansuojamas centras, tačiau 
apgailestauja dėl prieigos galimybių 
trūkumo, ir tebėra susirūpinęs dėl 
pranešimų apie nepakankamas priėmimo 
sąlygas; atkreipia dėmesį į tai, kad 
balandžio 28 d. uždaryta Miralo stovykla ir 
kad joje gyvenę žmonės buvo perkelti į 
Lipos stovyklą, kuri yra toli nuo bet kokios 
bazinės infrastruktūros;

76. reiškia didelį susirūpinimą dėl 
priverstinio pabėgėlių apgręžimo Serbijos 
ir Juodkalnijos link, taip pat dėl jų 
judėjimo apribojimų ir viešojo transporto 
apribojimų šalies viduje; apgailestauja, 
kad valdžios institucijoms nesprendžia 
didelės su migracija susijusios 
humanitarinės krizės pasienyje; pakartoja, 
kad yra labai susirūpinęs dėl Bosnijoje ir 
Hercegovinoje tranzitu keliaujančių 
asmenų teisių ir padėties; pabrėžia, kad 
Bosnijos ir Hercegovinos valdžios 
institucijų vykdomas ES sienų valdymas 
kelia susirūpinimą, atsižvelgiant į 
žmogaus teisių pažeidimus, ypač 
susijusius su neseniai sukurto sienų 
mechanizmo nepriklausomumo, 
patikimumo ir veiksmingumo stoka; 
pabrėžia, kad ES pareiga – laikytis 
humaniško požiūrio į migraciją, kuriuo 
būtų siekiama apsaugoti pagrindines 
asmenų, kuriems reikia tarptautinės 
apsaugos, teises tranzito šalyse, 
pavyzdžiui, Bosnijoje ir Hercegovinoje; 
primena, kad reikia žmogaus teisėmis ir 
solidarumu grindžiamų sprendimų 
migracijos, prieglobsčio ir sienų valdymo 
klausimais, koordinuojant veiksmus ir 
bendradarbiaujant su atitinkamomis ES 
valstybėmis narėmis prie Europos išorės 
sienų, užtikrinant tinkamą humanitarinę 
pagalbą ir tinkamus priėmimo pajėgumus 
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visoje šalyje; primygtinai ragina Bosniją ir 
Hercegoviną sudaryti susitarimą su 
Europos prieglobsčio paramos biuru; 
palankiai vertina tai, kad Lipoje atidarytas 
ES finansuojamas centras, tačiau 
apgailestauja dėl išliekančio prieigos 
galimybių trūkumo, ir tebėra susirūpinęs 
dėl pranešimų apie nepakankamas 
priėmimo sąlygas; atkreipia dėmesį į tai, 
kad balandžio 28 d. uždaryta Miralo 
stovykla ir kad joje gyvenę žmonės buvo 
prievarta perkelti į Lipos stovyklą, kuri yra 
toli nuo bet kokios bazinės infrastruktūros;
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