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29.6.2022 A9-0188/11

Predlog spremembe 11
Pedro Marques, Tonino Picula, Dietmar Köster
v imenu skupine S&D
Klemen Grošelj
v imenu skupine Renew
Tineke Strik
v imenu skupine Verts/ALE

Poročilo A9-0188/2022
Paulo Rangel
Poročilo Komisije o Bosni in Hercegovini za leto 2021
(2021/2245(INI))

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. obsoja sklepe narodne skupščine 
Republike Srbske z dne 10. decembra 2021 
o umiku iz institucij na državni ravni, 
sprejetje zakona o nepremičninah, ki se 
uporabljajo za delovanje javnih organov, ki 
ga je narodna skupščina Republike Srbske 
sprejela 10. februarja 2022, in glasovanje 
te skupščine o ustanovitvi ločenega 
visokega sodnega in tožilskega sveta;

13. obsoja sklepe narodne skupščine 
Republike Srbske z dne 10. decembra 2021 
o umiku iz institucij na državni ravni, 
sprejetje zakona o nepremičninah, ki se 
uporabljajo za delovanje javnih organov, ki 
ga je narodna skupščina Republike Srbske 
sprejela 10. februarja 2022, in glasovanje 
te skupščine o ustanovitvi ločenega 
visokega sodnega in tožilskega sveta; 
izraža zaskrbljenost zaradi obtožb o vlogi 
komisarja za sosedstvo in širitev pri 
glasovanju v narodni skupščini Republike 
Srbske o časovnem načrtu za njen umik iz 
državnih institucij Bosne in Hercegovine; 
opozarja na obveznosti komisarjev glede 
integritete, diskretnosti in neodvisnosti v 
skladu s kodeksom ravnanja za člane 
Komisije, zato poziva Komisijo, naj v zvezi 
s tem oceni nedavne poteze komisarja 
Várhelyija;
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29.6.2022 A9-0188/12

Predlog spremembe 12
Pedro Marques, Tonino Picula, Dietmar Köster
v imenu skupine S&D
Klemen Grošelj
v imenu skupine Renew
Tineke Strik
v imenu skupine Verts/ALE

Poročilo A9-0188/2022
Paulo Rangel
Poročilo Komisije o Bosni in Hercegovini za leto 2021
(2021/2245(INI))

Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. ponovno poudarja, da so zanikanje 
genocida, poveličevanje vojnih 
hudodelstev in vojnih zločincev ter 
ogrožanje regionalne stabilnosti in sprave v 
nasprotju z evropskimi vrednotami in 
težnjami; na podlagi tega ostro obsoja 
podžigajoče dogodke ob tako imenovanem 
Dnevu Republike Srbske 9. januarja 2022, 
ki so bili v nasprotju z ustavo BiH;

24. ponovno poudarja, da so zanikanje 
genocida, poveličevanje vojnih 
hudodelstev in vojnih zločincev ter 
ogrožanje regionalne stabilnosti in sprave v 
nasprotju z evropskimi vrednotami in 
težnjami; na podlagi tega ostro obsoja 
podžigajoče dogodke ob tako imenovanem 
Dnevu Republike Srbske 9. januarja 2022, 
ki so bili v nasprotju z ustavo BiH; obsoja 
tudi oskrunitev partizanskega pokopališča 
v Mostarju in poziva oblasti, naj temeljito 
preiščejo to dejanje in storilce privedejo 
pred sodišče;
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29.6.2022 A9-0188/13

Predlog spremembe 13
Pedro Marques, Dietmar Köster
v imenu skupine S&D

Poročilo A9-0188/2022
Paulo Rangel
Poročilo Komisije o Bosni in Hercegovini za leto 2021
(2021/2245(INI))

Predlog resolucije
Odstavek 76

Predlog resolucije Predlog spremembe

76. obžaluje, da se oblasti pozimi 
2020–2021 niso odzvale na hudo 
humanitarno krizo na mejah, povezano z 
migracijami; ponovno izraža resno 
zaskrbljenost glede pravic in položaja ljudi 
v tranzitu skozi BiH; pozdravlja dejstvo, da 
so se razmere in odziv organov od takrat 
izboljšali; opozarja, da so na področju 
migracij, azila in upravljanja meja potrebne 
rešitve, ki bodo temeljile na človekovih 
pravicah in solidarnosti ter bodo sprejete 
usklajeno in v sodelovanju s prizadetimi 
državami članicami EU na zunanji meji 
EU, da se tako zagotovijo primerna 
humanitarna pomoč in ustrezne 
zmogljivosti sprejema po vsej državi; 
poziva BiH, naj sklene sporazum z 
Evropskim azilnim podpornim uradom; 
pozdravlja odprtje centra v Lipi, ki ga 
financira EU, vendar obžaluje, da še vedno 
ni dostopen, in je še vedno zaskrbljen 
zaradi poročil o nezadostnih pogojih za 
sprejem; je seznanjen, da je bilo 28. aprila 
zaprto taborišče Miral in da so bili ljudje, 
ki so tam živeli, premeščeni v taborišče 
Lipa, ki je zelo oddaljeno od vseh osnovnih 
storitev;

76. izraža globoko zaskrbljenost zaradi 
vračanja beguncev v Srbijo in Črno goro 
ter omejitve njihovega gibanja in javnega 
prevoza znotraj države; obžaluje, da se 
oblasti niso odzvale na hudo humanitarno 
krizo na mejah, povezano z migracijami; 
ponovno izraža resno zaskrbljenost glede 
pravic in položaja ljudi v tranzitu skozi 
BiH; poudarja, da je način, na katerega 
oblasti Bosne in Hercegovine upravljajo 
meje EU, zaskrbljujoč, saj prihaja do 
kršitev človekovih pravic, ki so zlasti 
posledica pomanjkanja neodvisnosti, 
verodostojnosti in učinkovitosti nedavno 
vzpostavljenega mehanizma za meje; 
poudarja, da je EU dolžna izvajati human 
pristop k migracijam, katerega cilj je 
varstvo temeljnih pravic oseb, ki 
potrebujejo mednarodno zaščito, v 
tranzitnih državah, kot je BiH; opozarja, 
da so na področju migracij, azila in 
upravljanja meja potrebne rešitve, ki bodo 
temeljile na človekovih pravicah in 
solidarnosti ter bodo sprejete usklajeno in v 
sodelovanju s prizadetimi državami 
članicami EU na zunanji meji EU, da se 
tako zagotovijo primerna humanitarna 
pomoč in ustrezne zmogljivosti sprejema 
po vsej državi; poziva BiH, naj sklene 
sporazum z Evropskim azilnim podpornim 
uradom; pozdravlja odprtje centra v Lipi, 
ki ga financira EU, vendar obžaluje, da še 
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vedno ni dostopen, in je še vedno 
zaskrbljen zaradi poročil o nezadostnih 
pogojih za sprejem; je seznanjen, da je bilo 
28. aprila zaprto taborišče Miral in da so 
bili ljudje, ki so tam živeli, prisilno 
premeščeni v taborišče Lipa, ki je zelo 
oddaljeno od vseh osnovnih storitev;
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