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NL In verscheidenheid verenigd NL

29.6.2022 A9-0188/11

Amendement 11
Pedro Marques, Tonino Picula, Dietmar Köster
namens de S&D-Fractie
Klemen Grošelj
namens de Renew-Fractie
Tineke Strik
namens de Verts/ALE-Fractie

Verslag A9-0188/2022
Paulo Rangel
Verslag 2021 over Bosnië en Herzegovina
(2021/2245(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. veroordeelt de conclusies van 
10 december 2021 van de nationale 
vergadering van de entiteit RS over de 
terugtrekking uit de instellingen op 
staatsniveau, de aanneming van de wet op 
onroerend goed dat wordt gebruikt voor de 
werking van overheidsdiensten, die op 
10 februari 2022 door de nationale 
vergadering is goedgekeurd, en de 
stemming in de nationale vergadering met 
het oog op de instelling van een eigen 
Hoge Raad voor justitie en 
rechtsvervolging;

13. veroordeelt de conclusies van 
10 december 2021 van de nationale 
vergadering van de entiteit RS over de 
terugtrekking uit de instellingen op 
staatsniveau, de aanneming van de wet op 
onroerend goed dat wordt gebruikt voor de 
werking van overheidsdiensten, die op 
10 februari 2022 door de nationale 
vergadering is goedgekeurd, en de 
stemming in de nationale vergadering met 
het oog op de instelling van een eigen 
Hoge Raad voor justitie en 
rechtsvervolging; uit zijn bezorgdheid over 
de beschuldigingen in verband met de rol 
van de commissaris voor Nabuurschap en 
Uitbreiding bij de stemming van de 
nationale vergadering van de entiteit RS 
over de routekaart voor de terugtrekking 
uit de staatsinstellingen van Bosnië en 
Herzegovina; herinnert aan de 
verplichtingen van de commissaris op het 
gebied van integriteit, discretie en 
onafhankelijkheid, in overeenstemming 
met de gedragscode voor de leden van de 
Commissie, en roept de Commissie 
derhalve op de recente acties van 
commissaris Várhelyi in dit licht te 
beoordelen;



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

NL In verscheidenheid verenigd NL

Or. en
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29.6.2022 A9-0188/12

Amendement 12
Pedro Marques, Tonino Picula, Dietmar Köster
namens de S&D-Fractie
Klemen Grošelj
namens de Renew-Fractie
Tineke Strik
namens de Verts/ALE-Fractie

Verslag A9-0188/2022
Paulo Rangel
Verslag 2021 over Bosnië en Herzegovina
(2021/2245(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. herhaalt dat het ontkennen van 
genocide, het vieren van oorlogsmisdaden, 
het huldigen van oorlogsmisdadigers en het 
bedreigen van de regionale stabiliteit en 
verzoening indruisen tegen de Europese 
waarden en aspiraties; veroordeelt tegen 
deze achtergrond krachtig de opruiende 
gebeurtenissen die hebben plaatsgehad ter 
gelegenheid van de zogenaamde “Dag van 
de Republika Srpska” op 9 januari 2022, 
die schending inhielden van de grondwet 
van Bosnië en Herzegovina;

24. herhaalt dat het ontkennen van 
genocide, het vieren van oorlogsmisdaden, 
het huldigen van oorlogsmisdadigers en het 
bedreigen van de regionale stabiliteit en 
verzoening indruisen tegen de Europese 
waarden en aspiraties; veroordeelt tegen 
deze achtergrond krachtig de opruiende 
gebeurtenissen die hebben plaatsgehad ter 
gelegenheid van de zogenaamde “Dag van 
de Republika Srpska” op 9 januari 2022, 
die schending inhielden van de grondwet 
van Bosnië en Herzegovina; veroordeelt 
tevens de schennis van de 
partizanenbegraafplaats in Mostar en 
verzoekt de autoriteiten dit grondig te 
onderzoeken en de daders voor de rechter 
te brengen;

Or. en
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29.6.2022 A9-0188/13

Amendement 13
Pedro Marques, Dietmar Köster
namens de S&D-Fractie

Verslag A9-0188/2022
Paulo Rangel
Verslag 2021 over Bosnië en Herzegovina
(2021/2245(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 76

Ontwerpresolutie Amendement

76. betreurt dat de autoriteiten er niet 
in zijn geslaagd het hoofd te bieden aan de 
ernstige, met migratie verband houdende 
humanitaire crisis aan de grens tijdens de 
winter van 2020-2021; herhaalt dat het 
zich ernstig zorgen maakt over de rechten 
en situatie van de mensen die in Bosnië en 
Herzegovina op doorreis zijn; is 
ingenomen met het feit dat de situatie en 
de reactie van de autoriteiten sindsdien 
zijn verbeterd; herinnert aan de noodzaak 
van op mensenrechten en solidariteit 
gebaseerde oplossingen op het gebied van 
migratie, asiel en grensbeheer in overleg en 
samenwerking met de betrokken EU-
lidstaten aan de buitengrenzen van de EU, 
waarbij moet worden gezorgd voor 
adequate humanitaire hulp en passende 
opvangcapaciteit in het gehele land; 
verzoekt Bosnië en Herzegovina een 
overeenkomst met het Europees 
Ondersteuningsbureau voor asielzaken te 
sluiten; is ingenomen met de opening van 
het door de EU gefinancierde centrum in 
Lipa, maar betreurt dat het nog steeds 
onvoldoende toegankelijk is en blijft 
bezorgd over de meldingen van 
ontoereikende opvangomstandigheden; 
neemt kennis van de sluiting van het kamp 
Miral op 28 april en het feit dat de mensen 
die daar verbleven zijn overgebracht naar 
het kamp Lipa, dat zich ver bevindt van 

76. is erg bezorgd over de pushbacks 
van vluchtelingen naar Servië en 
Montenegro, alsook over de beperking 
van hun bewegingsvrijheid en de 
beperkingen van het openbaar vervoer in 
het land; betreurt dat de autoriteiten er niet 
in zijn geslaagd het hoofd te bieden aan de 
ernstige, met migratie verband houdende 
humanitaire crisis aan de grens; herhaalt 
dat het zich ernstig zorgen maakt over de 
rechten en situatie van de mensen die in 
Bosnië en Herzegovina op doorreis zijn; 
benadrukt dat het EU-grensbeheer door 
de autoriteiten van Bosnië en 
Herzegovina zorgwekkend is in het licht 
van de schendingen van de 
mensenrechten, die met name het gevolg 
zijn van het gebrek aan 
onafhankelijkheid, geloofwaardigheid en 
doeltreffendheid van het onlangs 
ingestelde grensmechanisme; benadrukt 
dat het de plicht van de EU is migratie op 
een humane manier te benaderen, waarbij 
ernaar moet worden gestreefd de 
grondrechten van mensen die 
internationale bescherming behoeven te 
beschermen in transitlanden zoals Bosnië 
en Herzegovina; herinnert aan de 
noodzaak van op mensenrechten en 
solidariteit gebaseerde oplossingen op het 
gebied van migratie, asiel en grensbeheer 
in overleg en samenwerking met de 
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elke basisvoorziening; betrokken EU-lidstaten aan de 
buitengrenzen van de EU, waarbij moet 
worden gezorgd voor adequate humanitaire 
hulp en passende opvangcapaciteit in het 
gehele land; verzoekt Bosnië en 
Herzegovina een overeenkomst met het 
Europees Ondersteuningsbureau voor 
asielzaken te sluiten; is ingenomen met de 
opening van het door de EU gefinancierde 
centrum in Lipa, maar betreurt dat het nog 
steeds onvoldoende toegankelijk is en blijft 
bezorgd over de meldingen van 
ontoereikende opvangomstandigheden; 
neemt kennis van de sluiting van het kamp 
Miral op 28 april en het feit dat de mensen 
die daar verbleven onder dwang zijn 
overgebracht naar het kamp Lipa, dat zich 
ver bevindt van elke basisvoorziening;

Or. en


