
AM\1259398MT.docx PE733.798v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

29.6.2022 A9-0188/11

Emenda 11
Pedro Marques, Tonino Picula, Dietmar Köster
f'isem il-Grupp S&D
Klemen Grošelj
f'isem il-Grupp Renew
Tineke Strik
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Rapport A9-0188/2022
Paulo Rangel
Rapport tal-Kummissjoni tal-2021 dwar il-Bożnija-Ħerzegovina
(2021/2245(INI))

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 13

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

13. Jikkundanna l-konklużjonijiet tal-
10 ta' Diċembru 2021 tal-Assemblea 
Nazzjonali tal-entità RS (RSNA) dwar l-
irtirar mill-istituzzjonijiet fil-livell tal-Istat, 
l-adozzjoni tal-Liġi dwar il-Proprjetà 
Immobbli Użata għall-Funzjonament tal-
Awtorità Pubblika, adottata mill-RSNA fl-
10 ta' Frar 2022, u l-votazzjoni tal-
Assemblea Nazzjonali mmirata lejn l-
istabbiliment ta' Kunsill Ġudizzjarju u ta' 
Prosekuzzjoni Għoli separat;

13. Jikkundanna l-konklużjonijiet tal-
10 ta' Diċembru 2021 tal-Assemblea 
Nazzjonali tal-entità RS (RSNA) dwar l-
irtirar mill-istituzzjonijiet fil-livell tal-Istat, 
l-adozzjoni tal-Liġi dwar il-Proprjetà 
Immobbli Użata għall-Funzjonament tal-
Awtorità Pubblika, adottata mill-RSNA fl-
10 ta' Frar 2022, u l-votazzjoni tal-
Assemblea Nazzjonali mmirata lejn l-
istabbiliment ta' Kunsill Ġudizzjarju u ta' 
Prosekuzzjoni Għoli separat; jesprimi 
tħassib dwar allegazzjonijiet rigward ir-
rwol tal-Kummissarju għall-Viċinat u t-
Tkabbir fil-votazzjoni tal-RSNA dwar il-
pjan direzzjonali għall-irtirar tagħha mill-
istituzzjonijiet tal-Istat tal-Bożnija-
Ħerzegovina; ifakkar fl-obbligi tal-
Kummissarji ta' integrità, diskrezzjoni u 
indipendenza, f'konformità mal-kodiċi ta' 
kondotta għall-Membri tal-Kummissjoni, 
u għalhekk jistieden lill-Kummissjoni 
tivvaluta l-azzjonijiet reċenti tal-
Kummissarju Várhelyi f'dan id-dawl;
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 24

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

24. Itenni li ċ-ċaħda tal-ġenoċidju, iċ-
ċelebrazzjoni tad-delitti tal-gwerra u tal-
kriminali tal-gwerra u t-theddid għall-
istabbiltà u r-rikonċiljazzjoni reġjonali 
jmorru kontra l-valuri u l-aspirazzjonijiet 
Ewropej; f'dan l-isfond, jikkundanna bil-
qawwa l-avvenimenti xewwiexa fl-
okkażjoni tal-hekk imsejjaħ "Jum RS" fid-
9 ta' Jannar 2022, bi ksur tal-kostituzzjoni 
tal-BiH;

24. Itenni li ċ-ċaħda tal-ġenoċidju, iċ-
ċelebrazzjoni tad-delitti tal-gwerra u tal-
kriminali tal-gwerra u t-theddid għall-
istabbiltà u r-rikonċiljazzjoni reġjonali 
jmorru kontra l-valuri u l-aspirazzjonijiet 
Ewropej; f'dan l-isfond, jikkundanna bil-
qawwa l-avvenimenti xewwiexa fl-
okkażjoni tal-hekk imsejjaħ "Jum RS" fid-
9 ta' Jannar 2022, bi ksur tal-kostituzzjoni 
tal-BiH; jikkundanna wkoll id-
desekrazzjoni taċ-Ċimiterju ta' Tifkira 
Partisjana f'Mostar u jistieden lill-
awtoritajiet jinvestigaw bir-reqqa u 
jressqu lill-awturi quddiem il-ġustizzja;
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 76

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

76. Jiddeplora n-nuqqas tal-awtoritajiet 
li jindirizzaw il-kriżi umanitarja serja 
relatata mal-migrazzjoni fil-fruntiera 
matul ix-xitwa tal-2020-2021; itenni t-
tħassib serju tiegħu dwar id-drittijiet u s-
sitwazzjoni tal-persuni fi tranżitu fil-
Bożnija-Ħerzegovina; jilqa' l-fatt li s-
sitwazzjoni u r-rispons mill-awtoritajiet 
minn dak iż-żmien' l hawn tjiebu; ifakkar 
fil-ħtieġa ta' soluzzjonijiet ibbażati fuq id-
drittijiet tal-bniedem u s-solidarjetà dwar 
il-migrazzjoni, l-asil u l-ġestjoni tal-
fruntieri f'koordinazzjoni u kooperazzjoni 
mal-Istati Membri tal-UE affettwati fil-
fruntiera esterna tal-UE, filwaqt li jiġu 
żgurati assistenza umanitarja adegwata u 
kapaċitajiet ta' akkoljenza xierqa fil-pajjiż 
kollu; iħeġġeġ lill-Bożnija-Ħerzegovina 
tikkonkludi ftehim mal-Uffiċċju Ewropew 
ta' Appoġġ fil-qasam tal-Ażil; jilqa' l-ftuħ 
taċ-ċentru ffinanzjat mill-UE f'Lipa, iżda 
jiddispjaċih għall-fatt li għad m'għandux 
aċċessibilità u jibqa' mħasseb dwar rapporti 
ta' kundizzjonijiet ta' akkoljenza 
insuffiċjenti; jieħu nota tal-għeluq tal-kamp 
ta' Miral fit-28 ta' April u l-fatt li n-nies li 
jgħixu hemm ġew trasferiti lejn il-kamp ta' 
Lipa, li huwa 'l bogħod minn kwalunkwe 
faċilità bażika;

76. Jesprimi tħassib serju dwar il-
pushbacks tar-rifuġjati lejn is-Serbja u 
Montenegro, kif ukoll il-limitazzjonijiet 
fuq il-movimenti tagħhom u l-
limitazzjonijiet tat-trasport pubbliku fil-
pajjiż; jiddeplora n-nuqqas tal-awtoritajiet 
li jindirizzaw il-kriżi umanitarja gravi 
relatata mal-migrazzjoni; itenni t-tħassib 
serju tiegħu dwar id-drittijiet u s-
sitwazzjoni tal-persuni fi tranżitu fil-
Bożnija-Ħerzegovina; jenfasizza li l-
ġestjoni tal-fruntieri tal-UE mill-
awtoritajiet tal-BĦ hija ta' tħassib fid-
dawl tal-ksur tad-drittijiet tal-bniedem, li 
jirriżulta, b'mod partikolari, min-nuqqas 
ta' indipendenza, kredibilità u effikaċja 
tal-mekkaniżmu tal-fruntieri stabbilit 
reċentement; jissottolinja d-dmir tal-UE li 
twettaq approċċ ta' migrazzjoni umana 
mmirat lejn il-protezzjoni tad-drittijiet 
fundamentali ta' persuni fil-bżonn ta' 
protezzjoni internazzjonali f'pajjiżi ta' 
tranżitu bħall-Bożnija-Ħerzegovina; 
ifakkar fil-ħtieġa ta' soluzzjonijiet ibbażati 
fuq id-drittijiet tal-bniedem u s-solidarjetà 
dwar il-migrazzjoni, l-asil u l-ġestjoni tal-
fruntieri f'koordinazzjoni u kooperazzjoni 
mal-Istati Membri tal-UE affettwati fil-
fruntiera esterna tal-UE, filwaqt li jiġu 
żgurati assistenza umanitarja adegwata u 
kapaċitajiet ta' akkoljenza xierqa fil-pajjiż 
kollu; iħeġġeġ lill-Bożnija-Ħerzegovina 
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tikkonkludi ftehim mal-Uffiċċju Ewropew 
ta' Appoġġ fil-qasam tal-Ażil; jilqa' l-ftuħ 
taċ-ċentru ffinanzjat mill-UE f'Lipa, iżda 
jiddispjaċih għall-fatt li għad m'għandux 
aċċessibilità u jibqa' mħasseb dwar rapporti 
ta' kundizzjonijiet ta' akkoljenza 
insuffiċjenti; jieħu nota tal-għeluq tal-kamp 
ta' Miral fit-28 ta' April u l-fatt li n-nies li 
jgħixu hemm ġew trasferiti bil-forza lejn 
il-kamp ta' Lipa, li huwa 'l bogħod minn 
kwalunkwe faċilità bażika;
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