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Amendamentul 11
Pedro Marques, Tonino Picula, Dietmar Köster
în numele Grupului S&D
Klemen Grošelj
în numele Grupului Renew
Tineke Strik
în numele Grupului Verts/ALE

Raport A9-0188/2022
Paulo Rangel
Raportul pe 2021 privind Bosnia și Herțegovina
(2021/2245(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. condamnă concluziile din 10 
decembrie 2021 ale Adunării Naționale din 
entitatea Republica Srpska (RSNA) privind 
retragerea din instituțiile de stat, adoptarea 
de către RSNA la 10 februarie 2022 a legii 
privind bunurile imobile folosite pentru 
funcționarea autorităților publice și votul 
Adunării Naționale de a înființa un 
Consiliu Superior separat al Judecătorilor 
și Procurorilor;

13. condamnă concluziile din 10 
decembrie 2021 ale Adunării Naționale din 
entitatea Republica Srpska (RSNA) privind 
retragerea din instituțiile de stat, adoptarea 
de către RSNA la 10 februarie 2022 a legii 
privind bunurile imobile folosite pentru 
funcționarea autorităților publice și votul 
Adunării Naționale de a înființa un 
Consiliu Superior separat al Judecătorilor 
și Procurorilor; își exprimă îngrijorarea cu 
privire la acuzațiile referitoare la rolul 
comisarului pentru vecinătate și extindere 
în votul RSNA privind foaia de parcurs 
pentru retragerea sa din instituțiile de stat 
din Bosnia și Herțegovina; reamintește 
obligațiile comisarilor în materie de 
integritate, discreție și independență, în 
conformitate cu Codul de conduită al 
membrilor Comisiei și, prin urmare, invită 
Comisia să evalueze acțiunile recente ale 
comisarului Várhelyi în acest sens;
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29.6.2022 A9-0188/12

Amendamentul 12
Pedro Marques, Tonino Picula, Dietmar Köster
în numele Grupului S&D
Klemen Grošelj
în numele Grupului Renew
Tineke Strik
în numele Grupului Verts/ALE

Raport A9-0188/2022
Paulo Rangel
Raportul pe 2021 privind Bosnia și Herțegovina
(2021/2245(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. reiterează faptul că negarea 
genocidului, celebrarea crimelor de război 
și a criminalilor de război și amenințarea la 
adresa stabilității și a reconcilierii regionale 
contravin valorilor și aspirațiilor europene; 
în acest context, condamnă cu fermitate 
evenimentele provocatoare cu ocazia așa-
numitei „zile a Republicii Srpska” din 9 
ianuarie 2022, organizate cu încălcarea 
Constituției Bosniei și Herțegovinei;

24. reiterează faptul că negarea 
genocidului, celebrarea crimelor de război 
și a criminalilor de război și amenințarea la 
adresa stabilității și a reconcilierii regionale 
contravin valorilor și aspirațiilor europene; 
în acest context, condamnă cu fermitate 
evenimentele provocatoare cu ocazia așa-
numitei „zile a Republicii Srpska” din 9 
ianuarie 2022, organizate cu încălcarea 
Constituției Bosniei și Herțegovinei; 
condamnă, de asemenea, profanarea 
cimitirului memorial al partizanilor din 
Mostar și invită autoritățile să o 
investigheze în profunzime și să îi aducă 
pe făptași în fața justiției;

Or. en
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29.6.2022 A9-0188/13

Amendamentul 13
Pedro Marques, Dietmar Köster
în numele Grupului S&D

Raport A9-0188/2022
Paulo Rangel
Raportul pe 2021 privind Bosnia și Herțegovina
(2021/2245(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 76

Propunerea de rezoluție Amendamentul

76. regretă eșecul autorităților de a 
rezolva criza umanitară gravă la frontieră, 
legată de migrație, în timpul iernii 2020-
2021; își reafirmă profunda îngrijorare cu 
privire la drepturile și situația persoanelor 
aflate în tranzit în Bosnia și Herțegovina; 
salută faptul că situația și răspunsul 
autorităților s-au îmbunătățit între timp; 
reamintește necesitatea unor soluții bazate 
pe drepturile omului și pe solidaritate în 
materie de migrație, azil și gestionarea 
frontierelor, în coordonare și cooperare cu 
statele membre ale UE afectate la 
frontierele externe ale Uniunii, asigurând o 
asistență umanitară adecvată și capacități 
de primire adecvate în întreaga țară; 
îndeamnă Bosnia și Herțegovina să încheie 
un acord cu Biroul European de Sprijin 
pentru Azil; salută deschiderea centrului 
finanțat de UE la Lipa, dar regretă faptul că 
acesta nu este încă accesibil și este în 
continuare preocupat de relatările privind 
condițiile de primire insuficiente; ia act de 
închiderea taberei Miral la 28 aprilie și de 
faptul că persoanele care locuiau acolo au 
fost mutate în tabăra Lipa, care este departe 
de orice infrastructuri de bază;

76. își exprimă profunda îngrijorare 
cu privire la returnările refugiaților în 
Serbia și Muntenegru, precum și cu 
privire la limitarea circulației acestora și 
la limitarea transportului public în 
interiorul țării; regretă eșecul autorităților 
de a rezolva criza umanitară gravă legată 
de migrație; își reafirmă profunda 
îngrijorare cu privire la drepturile și 
situația persoanelor aflate în tranzit în 
Bosnia și Herțegovina; subliniază că 
gestionarea frontierelor UE de către 
autoritățile Bosniei și Herțegovinei este 
îngrijorătoare, având în vedere încălcările 
drepturilor omului care rezultă, în special, 
din lipsa de independență, de credibilitate 
și de eficacitate a mecanismului de 
frontieră recent instituit; subliniază că 
este de datoria UE să adopte o abordare 
umanitară a migrației, care să vizeze 
protejarea drepturilor fundamentale ale 
persoanelor care au nevoie de protecție 
internațională în țările de tranzit precum 
Bosnia și Herțegovina; reamintește 
necesitatea unor soluții bazate pe drepturile 
omului și pe solidaritate în materie de 
migrație, azil și gestionarea frontierelor, în 
coordonare și cooperare cu statele membre 
ale UE afectate la frontierele externe ale 
Uniunii, asigurând o asistență umanitară 
adecvată și capacități de primire adecvate 
în întreaga țară; îndeamnă Bosnia și 



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

RO Unită în diversitate RO

Herțegovina să încheie un acord cu Biroul 
European de Sprijin pentru Azil; salută 
deschiderea centrului finanțat de UE la 
Lipa, dar regretă faptul că acesta nu este 
încă accesibil și este în continuare 
preocupat de relatările privind condițiile de 
primire insuficiente; ia act de închiderea 
taberei Miral la 28 aprilie și de faptul că 
persoanele care locuiau acolo au fost 
mutate cu forța în tabăra Lipa, care este 
departe de orice infrastructuri de bază;

Or. en


