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29.6.2022 A9-0188/11

Pozmeňujúci návrh 11
Pedro Marques, Tonino Picula, Dietmar Köster
v mene skupiny S&D
Klemen Grošelj
v mene skupiny Renew
Tineke Strik
v mene skupiny Verts/ALE

Správa A9-0188/2022
Paulo Rangel
Správa o Bosne a Hercegovine za rok 2021
(2021/2245(INI))

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. odsudzuje závery Národného 
zhromaždenia Republiky srbskej (RSNA) z 
10. decembra 2021 o vystúpení z inštitúcií 
na štátnej úrovni, prijatie zákona o 
nehnuteľnom majetku používanom na 
fungovanie verejnej moci, ktorý RSNA 
prijalo 10. februára 2022, a hlasovanie 
Národného zhromaždenia o zriadení 
samostatnej Vysokej rady pre sudcov a 
prokuratúru;

13. odsudzuje závery Národného 
zhromaždenia Republiky srbskej (RSNA) z 
10. decembra 2021 o vystúpení z inštitúcií 
na štátnej úrovni, prijatie zákona o 
nehnuteľnom majetku používanom na 
fungovanie verejnej moci, ktorý RSNA 
prijalo 10. februára 2022, a hlasovanie 
Národného zhromaždenia o zriadení 
samostatnej Vysokej rady pre sudcov a 
prokuratúru; vyjadruje znepokojenie nad 
obvineniami týkajúcimi sa úlohy 
komisára pre susedstvo a rozšírenie pri 
hlasovaní RSNA o pláne vystúpenia zo 
štátnych inštitúcií Bosny a Hercegoviny; 
pripomína povinnosti komisárov týkajúce 
sa integrity, diskrétnosti a nezávislosti v 
súlade s kódexom správania členov 
Komisie, a preto vyzýva Komisiu, aby v 
tejto súvislosti posúdila nedávne kroky 
komisára Várhelyiho;
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29.6.2022 A9-0188/12

Pozmeňujúci návrh 12
Pedro Marques, Tonino Picula, Dietmar Köster
v mene skupiny S&D
Klemen Grošelj
v mene skupiny Renew
Tineke Strik
v mene skupiny Verts/ALE

Správa A9-0188/2022
Paulo Rangel
Správa o Bosne a Hercegovine za rok 2021
(2021/2245(INI))

Návrh uznesenia
Odsek 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. opakuje, že popieranie genocídy, 
oslavovanie vojnových zločinov a 
vojnových zločincov a ohrozovanie 
regionálnej stability a zmierenia je v 
rozpore s európskymi hodnotami a 
ambíciami; v tejto súvislosti dôrazne 
odsudzuje poburujúce udalosti pri 
príležitosti „Dňa Republiky srbskej“ 9. 
januára 2022, ktoré sú v rozpore s ústavou 
Bosny a Hercegoviny;

24. opakuje, že popieranie genocídy, 
oslavovanie vojnových zločinov a 
vojnových zločincov a ohrozovanie 
regionálnej stability a zmierenia je v 
rozpore s európskymi hodnotami a 
ambíciami; v tejto súvislosti dôrazne 
odsudzuje poburujúce udalosti pri 
príležitosti „Dňa Republiky srbskej“ 9. 
januára 2022, ktoré sú v rozpore s ústavou 
Bosny a Hercegoviny; odsudzuje tiež 
znesvätenie pamätného cintorína 
partizánov v Mostare a vyzýva orgány, aby 
to dôkladne vyšetrili a postavili 
páchateľov pred súd;
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29.6.2022 A9-0188/13

Pozmeňujúci návrh 13
Pedro Marques, Dietmar Köster
v mene skupiny S&D

Správa A9-0188/2022
Paulo Rangel
Správa o Bosne a Hercegovine za rok 2021
(2021/2245(INI))

Návrh uznesenia
Odsek 76

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

76. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
orgány neriešili vážnu humanitárnu krízu 
na hraniciach súvisiacu s migráciou v 
priebehu zimy 2020 – 2021; opätovne 
vyjadruje vážne obavy v súvislosti s 
právami a situáciou osôb v tranzitnom 
režime v Bosne a Hercegovine; víta 
skutočnosť, že situácia a reakcia orgánov 
sa odvtedy zlepšili; opätovne pripomína 
potrebu riešení v oblasti migrácie, azylu a 
riadenia hraníc založených na ľudských 
právach a solidarite v koordinácii a 
spolupráci s dotknutými členskými štátmi 
EÚ na vonkajšej hranici EÚ, ktoré 
zabezpečia primeranú humanitárnu pomoc 
a vhodné prijímacie kapacity v celej 
krajine; naliehavo vyzýva Bosnu a 
Hercegovinu, aby uzavrela dohodu s 
Európskym podporným úradom pre azyl; 
víta otvorenie strediska financovaného EÚ 
v Lipe, vyjadruje však poľutovanie nad 
tým, že stále nie je dostupné, a je naďalej 
znepokojený správami o nedostatočných 
podmienkach prijímania; berie na vedomie 
uzavretie tábora Miral 28. apríla a to, že 
ľudia v ňom žijúci boli presťahovaní do 
tábora Lipa, ktorý je vzdialený od 
akejkoľvek základnej infraštruktúry;

76. vyjadruje hlboké znepokojenie nad 
vytláčaním utečencov do Srbska a Čiernej 
Hory, ako aj nad obmedzeniami ich 
pohybu a obmedzením verejnej dopravy v 
krajine; vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
orgány neriešia vážnu humanitárnu krízu 
na hraniciach súvisiacu s migráciou; 
opätovne vyjadruje vážne obavy v 
súvislosti s právami a situáciou osôb v 
tranzitnom režime v Bosne a Hercegovine; 
zdôrazňuje, že riadenie hraníc EÚ 
orgánmi Bosny a Hercegoviny vyvoláva 
znepokojenie vzhľadom na porušovanie 
ľudských práv, ktoré vyplýva najmä z 
nedostatočnej nezávislosti, dôveryhodnosti 
a účinnosti nedávno zriadeného 
mechanizmu na hraniciach; podčiarkuje 
povinnosť EÚ pristupovať k migrácii 
humánne, aby sa chránili základné práva 
osôb, ktoré potrebujú medzinárodnú 
ochranu v tranzitných krajinách, ako je 
Bosna a Hercegovina; opätovne pripomína 
potrebu riešení v oblasti migrácie, azylu a 
riadenia hraníc založených na ľudských 
právach a solidarite v koordinácii a 
spolupráci s dotknutými členskými štátmi 
EÚ na vonkajšej hranici EÚ, ktoré 
zabezpečia primeranú humanitárnu pomoc 
a vhodné prijímacie kapacity v celej 
krajine; naliehavo vyzýva Bosnu a 
Hercegovinu, aby uzavrela dohodu s 
Európskym podporným úradom pre azyl; 
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víta otvorenie strediska financovaného EÚ 
v Lipe, vyjadruje však poľutovanie nad 
tým, že stále nie je dostupné, a je naďalej 
znepokojený správami o nedostatočných 
podmienkach prijímania; berie na vedomie 
uzavretie tábora Miral 28. apríla a to, že 
ľudia v ňom žijúci boli nútene 
presťahovaní do tábora Lipa, ktorý je 
vzdialený od akejkoľvek základnej 
infraštruktúry;
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