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29.6.2022 A9-0188/11

Alteração 11
Pedro Marques, Tonino Picula, Dietmar Köster
em nome do Grupo S&D
Klemen Grošelj
em nome do Grupo Renew
Tineke Strik
em nome do Grupo Verts/ALE

Relatório A9-0188/2022
Paulo Rangel
Relatório de 2021 sobre a Bósnia-Herzegovina
(2021/2245(INI))

Proposta de resolução
N.º 13

Proposta de resolução Alteração

13. Condena as conclusões de 10 de 
dezembro de 2021 da Assembleia Nacional 
da entidade da RS (ANRS) sobre a retirada 
de instituições a nível do Estado, a adoção 
da lei sobre os bens imóveis utilizados para 
o funcionamento da autoridade pública, 
adotada pela ANRS em 10 de fevereiro de 
2022, e a votação da Assembleia Nacional 
destinada a criar um Conselho Superior da 
Magistratura e do Ministério Público 
distinto;

13. Condena as conclusões de 10 de 
dezembro de 2021 da Assembleia Nacional 
da entidade da RS (ANRS) sobre a retirada 
de instituições a nível do Estado, a adoção 
da lei sobre os bens imóveis utilizados para 
o funcionamento da autoridade pública, 
adotada pela ANRS em 10 de fevereiro de 
2022, e a votação da Assembleia Nacional 
destinada a criar um Conselho Superior da 
Magistratura e do Ministério Público 
distinto; manifesta preocupação com as 
acusações relativas ao papel do 
Comissário da Vizinhança e Alargamento 
na votação da ANRS sobre o roteiro para 
a sua retirada das instituições estatais da 
Bósnia-Herzegovina; recorda as 
obrigações de integridade, discrição e 
independência dos comissários, em 
conformidade com o Código de Conduta 
dos Membros da Comissão, e solicita, por 
conseguinte, à Comissão que avalie as 
recentes ações do Comissário Várhelyi 
neste contexto;
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29.6.2022 A9-0188/12

Alteração 12
Pedro Marques, Tonino Picula, Dietmar Köster
em nome do Grupo S&D
Klemen Grošelj
em nome do Grupo Renew
Tineke Strik
em nome do Grupo Verts/ALE

Relatório A9-0188/2022
Paulo Rangel
Relatório de 2021 sobre a Bósnia-Herzegovina
(2021/2245(INI))

Proposta de resolução
N.º 24

Proposta de resolução Alteração

24. Reitera que a negação do 
genocídio, a exaltação de crimes de guerra 
e de criminosos de guerra e as ameaças à 
estabilidade regional e à reconciliação são 
contrárias aos valores e aspirações 
europeus; condena veementemente, neste 
contexto, os acontecimentos inflamatórios 
por ocasião do chamado «Dia da República 
Sérvia», em 9 de janeiro de 2022, em 
violação da Constituição da Bósnia-
Herzegovina;

24. Reitera que a negação do 
genocídio, a exaltação de crimes de guerra 
e de criminosos de guerra e as ameaças à 
estabilidade regional e à reconciliação são 
contrárias aos valores e aspirações 
europeus; condena veementemente, neste 
contexto, os acontecimentos inflamatórios 
por ocasião do chamado «Dia da República 
Sérvia», em 9 de janeiro de 2022, em 
violação da Constituição da 
Bósnia-Herzegovina; condena igualmente 
a profanação do Cemitério Memorial dos 
Partidários em Mostar e insta as 
autoridades a investigarem 
exaustivamente a questão e a levarem os 
autores do ato a julgamento;

Or. en
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29.6.2022 A9-0188/13

Alteração 13
Pedro Marques, Dietmar Köster
em nome do Grupo S&D

Relatório A9-0188/2022
Paulo Rangel
Relatório de 2021 sobre a Bósnia-Herzegovina
(2021/2245(INI))

Proposta de resolução
N.º 76

Proposta de resolução Alteração

76. Lamenta a incapacidade das 
autoridades para dar resposta à grave crise 
humanitária na fronteira associada à 
migração durante o inverno de 2020-2021; 
reitera a sua profunda preocupação com os 
direitos e a situação das pessoas em 
trânsito na Bósnia Herzegovina; 
congratula-se com o facto de a situação e 
a resposta das autoridades terem 
melhorado desde então; recorda que são 
necessárias soluções assentes na 
solidariedade e nos direitos humanos em 
matéria de migração, asilo e gestão das 
fronteiras, em coordenação e cooperação 
com os Estados-Membros da UE afetados 
nas fronteiras externas da União, de modo 
a assegurar uma assistência humanitária e 
capacidades de acolhimento adequadas em 
todo o país; insta a Bósnia-Herzegovina a 
celebrar um acordo com o Gabinete 
Europeu de Apoio em matéria de Asilo; 
regozija-se com a abertura em Lipa do 
centro financiado pela UE, mas lamenta 
que este continue a carecer de 
acessibilidade e continua preocupado com 
os relatos de condições de acolhimento 
insuficientes; toma nota do encerramento 
do campo de Miral em 28 de abril e do 
facto de as pessoas que aí viviam terem 
sido transferidas para o campo de Lipa, que 
está longe de todas as infraestruturas 
básicas;

76. Manifesta profunda preocupação 
com as devoluções sumárias de refugiados 
à Sérvia e ao Montenegro, bem como com 
as restrições impostas à sua circulação e 
as limitações aos transportes públicos no 
interior do país; lamenta a incapacidade 
das autoridades para dar resposta à grave 
crise humanitária na fronteira associada à 
migração; reitera a sua profunda 
preocupação com os direitos e a situação 
das pessoas em trânsito na Bósnia 
Herzegovina; salienta que a gestão das 
fronteiras da UE pelas autoridades da 
Bósnia-Herzegovina é motivo de 
preocupação à luz das violações dos 
direitos humanos, resultantes, em 
particular, da falta de independência, 
credibilidade e eficácia do mecanismo 
fronteiriço recentemente criado; sublinha 
que é dever da UE adotar uma abordagem 
migratória que seja humana e que vise 
proteger os direitos fundamentais das 
pessoas que necessitam de proteção 
internacional nos países de trânsito, como 
a Bósnia-Herzegovina; recorda que são 
necessárias soluções assentes na 
solidariedade e nos direitos humanos em 
matéria de migração, asilo e gestão das 
fronteiras, em coordenação e cooperação 
com os Estados-Membros da UE afetados 
nas fronteiras externas da União, de modo 
a assegurar uma assistência humanitária e 
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capacidades de acolhimento adequadas em 
todo o país; insta a Bósnia-Herzegovina a 
celebrar um acordo com o Gabinete 
Europeu de Apoio em matéria de Asilo; 
regozija-se com a abertura em Lipa do 
centro financiado pela UE, mas lamenta 
que este continue a carecer de 
acessibilidade e continua preocupado com 
os relatos de condições de acolhimento 
insuficientes; toma nota do encerramento 
do campo de Miral em 28 de abril e do 
facto de as pessoas que aí viviam terem 
sido transferidas à força para o campo de 
Lipa, que está longe de todas as 
infraestruturas básicas;

Or. en


