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29.6.2022 A9-0188/11

Poprawka 11
Pedro Marques, Tonino Picula, Dietmar Köster
w imieniu grupy S&D
Klemen Grošelj
w imieniu grupy Renew
Tineke Strik
w imieniu grupy Verts/ALE

Sprawozdanie A9-0188/2022
Paulo Rangel
Sprawozdanie za rok 2021 dotyczące Bośni i Hercegowiny
(2021/2245(INI))

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. potępia konkluzje Zgromadzenia 
Narodowego Republiki Serbskiej (ZNRS) 
z 10 grudnia 2021 r. w sprawie wycofania 
się z instytucji na szczeblu państwowym, 
uchwalenie ustawy o nieruchomościach 
wykorzystywanych do zapewnienia 
funkcjonowania organów publicznych, 
przyjętej przez ZNRS 10 lutego 2022 r., 
oraz głosowanie w Zgromadzeniu 
Narodowym ustanawiające odrębną 
Wysoką Radę Sądownictwa i Prokuratury;

13. potępia konkluzje Zgromadzenia 
Narodowego Republiki Serbskiej (ZNRS) 
z 10 grudnia 2021 r. w sprawie wycofania 
się z instytucji na szczeblu państwowym, 
uchwalenie ustawy o nieruchomościach 
wykorzystywanych do zapewnienia 
funkcjonowania organów publicznych, 
przyjętej przez ZNRS 10 lutego 2022 r., 
oraz głosowanie w Zgromadzeniu 
Narodowym ustanawiające odrębną 
Wysoką Radę Sądownictwa i Prokuratury; 
wyraża zaniepokojenie zarzutami 
dotyczącymi roli komisarza ds. sąsiedztwa 
i rozszerzenia w głosowaniu ZNRS nad 
planem działania dotyczącym jego 
wycofania się z instytucji państwowych 
BiH; przypomina o spoczywającym na 
komisarzach obowiązku uczciwości, 
dyskrecji i niezależności, zgodnie z 
kodeksem postępowania członków 
Komisji, i w związku z tym wzywa Komisję 
do oceny niedawnych działań komisarza 
Várhelyiego w tym kontekście;
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29.6.2022 A9-0188/12

Poprawka 12
Pedro Marques, Tonino Picula, Dietmar Köster
w imieniu grupy S&D
Klemen Grošelj
w imieniu grupy Renew
Tineke Strik
w imieniu grupy Verts/ALE

Sprawozdanie A9-0188/2022
Paulo Rangel
Sprawozdanie za rok 2021 dotyczące Bośni i Hercegowiny
(2021/2245(INI))

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. ponownie podkreśla, że negowanie 
ludobójstwa, świętowanie zbrodni 
wojennych i celebrowanie zbrodniarzy 
wojennych, a także zagrażanie regionalnej 
stabilności i pojednaniu są sprzeczne z 
europejskimi wartościami i aspiracjami; w 
tym kontekście zdecydowanie potępia 
podżegające wydarzenia z okazji tzw. Dnia 
Republiki Serbskiej 9 stycznia 2022 r., 
stanowiące naruszenie konstytucji BiH;

24. ponownie podkreśla, że negowanie 
ludobójstwa, świętowanie zbrodni 
wojennych i celebrowanie zbrodniarzy 
wojennych, a także zagrażanie regionalnej 
stabilności i pojednaniu są sprzeczne z 
europejskimi wartościami i aspiracjami; w 
tym kontekście zdecydowanie potępia 
podżegające wydarzenia z okazji tzw. Dnia 
Republiki Serbskiej 9 stycznia 2022 r., 
stanowiące naruszenie konstytucji BiH; 
potępia również zbezczeszczenie 
Cmentarza Pamięci Partyzantów w 
Mostarze i wzywa władze do dokładnego 
zbadania tej kwestii i postawienia 
sprawców przed wymiarem 
sprawiedliwości;
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29.6.2022 A9-0188/13

Poprawka 13
Pedro Marques, Dietmar Köster
w imieniu grupy S&D

Sprawozdanie A9-0188/2022
Paulo Rangel
Sprawozdanie za rok 2021 dotyczące Bośni i Hercegowiny
(2021/2245(INI))

Projekt rezolucji
Ustęp 76

Projekt rezolucji Poprawka

76. ubolewa nad tym, że w okresie 
zimowym na przełomie lat 2020–2021 
władze nie zdołały poradzić sobie 
z poważnym kryzysem humanitarnym na 
granicy, związanym z migracją; ponownie 
wyraża głębokie zaniepokojenie prawami i 
sytuacją osób przemieszczających się 
tranzytem przez BiH; z zadowoleniem 
przyjmuje fakt, że sytuacja i reakcja władz 
poprawiły się od tego czasu; przypomina 
o zapotrzebowaniu na oparte na prawach 
człowieka i solidarności rozwiązania 
w zakresie migracji, azylu i zarządzania 
granicami w koordynacji i współpracy z 
zainteresowanymi państwami 
członkowskimi na zewnętrznej granicy UE, 
które to rozwiązania zapewnią 
odpowiednią pomoc humanitarną 
i odpowiednie zdolności przyjmowania 
w całym kraju; wzywa BiH do zawarcia 
umowy z Europejskim Urzędem Wsparcia 
w dziedzinie Azylu; z zadowoleniem 
przyjmuje otwarcie finansowanego przez 
UE centrum w Lipie, jednak ubolewa nad 
jego brakiem dostępności i pozostaje 
zaniepokojony doniesieniami o 
niedostatecznych warunkach 
przyjmowania; odnotowuje zamknięcie 
obozu Miral 28 kwietnia i przeniesienie 
mieszkających tam osób do obozu w Lipie, 
który jest położony z dala od wszelkiej 
podstawowej infrastruktury;

76. wyraża głębokie zaniepokojenie 
zawracaniem uchodźców do Serbii i 
Czarnogóry, a także ograniczaniem ich 
poruszania się oraz ograniczeniami 
transportu publicznego w kraju; ubolewa 
nad tym, że władze nie zdołały poradzić 
sobie z poważnym kryzysem 
humanitarnym na granicy, związanym 
z migracją; ponownie wyraża głębokie 
zaniepokojenie prawami i sytuacją osób 
przemieszczających się tranzytem przez 
BiH; podkreśla, że zarządzanie granicą z 
UE przez władze BiH budzi obawy w 
świetle naruszeń praw człowieka, 
wynikających w szczególności z braku 
niezależności, wiarygodności i 
skuteczności niedawno ustanowionego 
mechanizmu granicznego; podkreśla, że 
obowiązkiem UE jest stosowanie 
humanitarnego podejścia do migracji, 
którego celem jest ochrona praw 
podstawowych osób wymagających 
ochrony międzynarodowej w krajach 
tranzytu, takich jak BiH; przypomina 
o zapotrzebowaniu na oparte na prawach 
człowieka i solidarności rozwiązania 
w zakresie migracji, azylu i zarządzania 
granicami w koordynacji i współpracy z 
zainteresowanymi państwami 
członkowskimi na zewnętrznej granicy UE, 
które to rozwiązania zapewnią 
odpowiednią pomoc humanitarną 
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i odpowiednie zdolności przyjmowania 
w całym kraju; wzywa BiH do zawarcia 
umowy z Europejskim Urzędem Wsparcia 
w dziedzinie Azylu; z zadowoleniem 
przyjmuje otwarcie finansowanego przez 
UE centrum w Lipie, jednak ubolewa nad 
jego brakiem dostępności i pozostaje 
zaniepokojony doniesieniami o 
niedostatecznych warunkach 
przyjmowania; odnotowuje zamknięcie 
obozu Miral 28 kwietnia i przymusowe 
przeniesienie mieszkających tam osób do 
obozu w Lipie, który jest położony z dala 
od wszelkiej podstawowej infrastruktury;

Or. en


