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29.6.2022 A9-0188/11

Grozījums Nr. 11
Pedro Marques, Tonino Picula, Dietmar Köster
S&D grupas vārdā
Klemen Grošelj
grupas "Renew" vārdā
Tineke Strik
Verts/ALE grupas vārdā

Ziņojums A9-0188/2022
Paulo Rangel
2021. gada ziņojums par Bosniju un Hercegovinu
(2021/2245(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13. pauž nosodījumu par Serbu 
Republikas administratīvās vienības 
Nacionālās asamblejas (RSNA) 2021. gada 
10. decembra secinājumiem par izstāšanos 
no valsts līmeņa iestādēm, RSNA 
2022. gada 10. februārī pieņemto Likumu 
par valsts iestāžu vajadzībām izmantotu 
nekustamo īpašumu un Nacionālās 
asamblejas balsojumu par atsevišķas 
Augstās tiesnešu un prokuroru padomes 
izveidi;

13. pauž nosodījumu par Serbu 
Republikas administratīvās vienības 
Nacionālās asamblejas (RSNA) 2021. gada 
10. decembra secinājumiem par izstāšanos 
no valsts līmeņa iestādēm, RSNA 
2022. gada 10. februārī pieņemto Likumu 
par valsts iestāžu vajadzībām izmantotu 
nekustamo īpašumu un Nacionālās 
asamblejas balsojumu par atsevišķas 
Augstās tiesnešu un prokuroru padomes 
izveidi; pauž bažas par apgalvojumiem 
par kaimiņattiecību un paplašināšanās 
komisāra lomu RSNA balsojumā par 
ceļvedi attiecībā uz tās izstāšanos no 
Bosnijas un Hercegovinas valsts līmeņa 
iestādēm; atgādina par komisāru 
pienākumiem attiecībā uz integritāti, 
rīcības brīvību un neatkarību saskaņā ar 
Eiropas Komisijas locekļu rīcības kodeksu 
un tāpēc aicina Komisiju izvērtēt 
komisāra Oliver Varhelyi neseno rīcību 
šajā kontekstā;

Or. en
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29.6.2022 A9-0188/12

Grozījums Nr. 12
Pedro Marques, Tonino Picula, Dietmar Köster
S&D grupas vārdā
Klemen Grošelj
grupas "Renew" vārdā
Tineke Strik
Verts/ALE grupas vārdā

Ziņojums A9-0188/2022
Paulo Rangel
2021. gada ziņojums par Bosniju un Hercegovinu
(2021/2245(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
24. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

24. atkārto, ka genocīda noliegšana, 
kara noziegumu un kara noziedznieku 
slavināšana un reģionālās stabilitātes un 
samierināšanas apdraudēšana ir pretrunā 
Eiropas vērtībām un centieniem; šajā 
saistībā stingri nosoda musinošos 
notikumus “SR dienas” svinībās 
2022. gada 9. janvārī, kas ir Bosnijas un 
Hercegovinas konstitūcijas pārkāpums;

24. atkārto, ka genocīda noliegšana, 
kara noziegumu un kara noziedznieku 
slavināšana un reģionālās stabilitātes un 
samierināšanas apdraudēšana ir pretrunā 
Eiropas vērtībām un centieniem; šajā 
saistībā stingri nosoda musinošos 
notikumus “SR dienas” svinībās 
2022. gada 9. janvārī, kas ir Bosnijas un 
Hercegovinas konstitūcijas pārkāpums; 
nosoda arī Partizānu piemiņas kapsētas 
apgānīšanu Mostarā un aicina iestādes 
rūpīgi to izmeklēt un saukt vainīgos pie 
atbildības;

Or. en
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29.6.2022 A9-0188/13

Grozījums Nr. 13
Pedro Marques, Dietmar Köster
S&D grupas vārdā

Ziņojums A9-0188/2022
Paulo Rangel
2021. gada ziņojums par Bosniju un Hercegovinu
(2021/2245(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
76. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

76. pauž nožēlu par to, ka iestādes 
2020.–2021. gada ziemā nav varējušas 
novērst smago ar migrāciju saistīto 
humanitāro krīzi pie robežas; atkārtoti pauž 
nopietnas bažas par to personu tiesībām un 
situāciju, kas šķērso Bosniju un 
Hercegovinu tranzītā; atzinīgi vērtē to, ka 
situācija un iestāžu reakcija kopš tā laika 
ir uzlabojusies; atgādina, ka ir vajadzīgi 
solidāri un uz cilvēktiesībām balstīti 
risinājumi migrācijas, patvēruma un robežu 
pārvaldības jomā, koordinējoties un 
sadarbojoties ar attiecīgajām Es 
dalībvalstīm uz ES ārējām robežām un 
nodrošinot pienācīgu humāno palīdzību un 
atbilstīgas uzņemšanas spējas visā valstī; 
mudina Bosniju un Hercegovinu noslēgt 
nolīgumu ar Eiropas Patvēruma atbalsta 
biroju; atzinīgi vērtē ES finansētā centra 
atvēršanu Lipā, bet pauž nožēlu, ka tas 
joprojām nav pietiekami pieejams, un pauž 
bažas par ziņojumiem, ka tajā nav 
pienācīgi uzņemšanas apstākļi; ņem vērā 
Miralas nometnes slēgšanu 28. aprīlī un to, 
ka tur dzīvojošie cilvēki tika pārvesti uz 
Lipas nometni, kas atrodas tālu no 
jebkādiem pamatpakalpojumiem;

76. pauž dziļas bažas par bēgļu 
raidīšanu atpakaļ uz Serbiju un 
Melnkalni, kā arī viņu pārvietošanās 
ierobežošanu un sabiedriskā transporta 
ierobežojumiem valsts iekšienē; pauž 
nožēlu par to, ka iestādes nav varējušas 
novērst smago ar migrāciju saistīto 
humanitāro krīzi pie robežas; atkārtoti pauž 
nopietnas bažas par to personu tiesībām un 
situāciju, kas šķērso Bosniju un 
Hercegovinu tranzītā; uzsver, ka Bosnijas 
un Hercegovinas robežu pārvaldība raisa 
bažas, ņemot vērā cilvēktiesību 
pārkāpumus, kuru iemesls jo īpaši ir 
nesen izveidotā robežu mehānisma 
neatkarības, uzticamības un efektivitātes 
trūkums; uzsver, ka ES pienākums ir 
īstenot humānu migrācijas pieeju, kas 
paredz aizsargāt to personu pamattiesības, 
kurām ir vajadzīga starptautiskā 
aizsardzība, tādās tranzītvalstīs kā Bosnija 
un Hercegovina; atgādina, ka ir vajadzīgi 
solidāri un uz cilvēktiesībām balstīti 
risinājumi migrācijas, patvēruma un robežu 
pārvaldības jomā, koordinējoties un 
sadarbojoties ar attiecīgajām Es 
dalībvalstīm uz ES ārējām robežām un 
nodrošinot pienācīgu humāno palīdzību un 
atbilstīgas uzņemšanas spējas visā valstī; 
mudina Bosniju un Hercegovinu noslēgt 
nolīgumu ar Eiropas Patvēruma atbalsta 
biroju; atzinīgi vērtē ES finansētā centra 
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atvēršanu Lipā, bet pauž nožēlu, ka tas 
joprojām nav pietiekami pieejams, un pauž 
bažas par ziņojumiem, ka tajā nav 
pienācīgi uzņemšanas apstākļi; ņem vērā 
Miralas nometnes slēgšanu 28. aprīlī un to, 
ka tur dzīvojošie cilvēki tika ar spēku 
pārvesti uz Lipas nometni, kas atrodas tālu 
no jebkādiem pamatpakalpojumiem;

Or. en


