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29.6.2022 A9-0188/11

Ändringsförslag 11
Pedro Marques, Tonino Picula, Dietmar Köster
för S&D-gruppen
Klemen Grošelj
för Renew-gruppen
Tineke Strik
för Verts/ALE-gruppen

Betänkande A9-0188/2022
Paulo Rangel
Rapporten för 2021 om Bosnien och Hercegovina
(2021/2245(INI))

Förslag till resolution
Punkt 13

Förslag till resolution Ändringsförslag

13. Europaparlamentet fördömer 
entiteten Republika Srpskas 
nationalförsamlings slutsatser av den 10 
december 2021 om att överge de statliga 
institutionerna, införandet av lagen om fast 
egendom i offentlig myndighets 
verksamhet, som Republika Srpskas 
nationalförsamling antog den 10 februari 
2022, och nationalförsamlingens 
omröstning om att inrätta ett särskilt högt 
domar- och åklagarråd.

13. Europaparlamentet fördömer 
entiteten Republika Srpskas 
nationalförsamlings slutsatser av den 10 
december 2021 om att överge de statliga 
institutionerna, införandet av lagen om fast 
egendom i offentlig myndighets 
verksamhet, som Republika Srpskas 
nationalförsamling antog den 10 februari 
2022, och nationalförsamlingens 
omröstning om att inrätta ett särskilt högt 
domar- och åklagarråd. Parlamentet 
uttrycker oro över påståendena om den 
roll som kommissionsledamoten med 
ansvar för grannskap och utvidgning 
spelade i omröstningen i Republika 
Srpskas nationalförsamling om 
färdplanen för dess tillbakadragande från 
de statliga institutionerna i Bosnien och 
Hercegovina. Parlamentet påminner om 
kommissionsledamöternas skyldigheter i 
fråga om redbarhet, omdöme och 
oavhängighet, i enlighet med 
uppförandekoden för kommissionens 
ledamöter, och uppmanar därför 
kommissionen att bedöma de åtgärder 
som kommissionsledamot Várhelyi 
nyligen vidtagit mot denna bakgrund.
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Ändringsförslag 12
Pedro Marques, Tonino Picula, Dietmar Köster
för S&D-gruppen
Klemen Grošelj
för Renew-gruppen
Tineke Strik
för Verts/ALE-gruppen

Betänkande A9-0188/2022
Paulo Rangel
Rapporten för 2021 om Bosnien och Hercegovina
(2021/2245(INI))

Förslag till resolution
Punkt 24

Förslag till resolution Ändringsförslag

24. Europaparlamentet upprepar att det 
strider mot EU:s värden och strävanden att 
förneka folkmord, fira krigsförbrytelser 
och krigsförbrytare och hota regional 
stabilitet och försoning. Mot denna 
bakgrund fördömer parlamentet kraftfullt 
oroligheterna i samband med ”Republika 
Srpska-dagen” den 9 januari 2022, i strid 
med Bosnien och Hercegovinas 
konstitution.

24. Europaparlamentet upprepar att det 
strider mot EU:s värden och strävanden att 
förneka folkmord, fira krigsförbrytelser 
och krigsförbrytare och hota regional 
stabilitet och försoning. Mot denna 
bakgrund fördömer parlamentet kraftfullt 
oroligheterna i samband med ”Republika 
Srpska-dagen” den 9 januari 2022, i strid 
med Bosnien och Hercegovinas 
konstitution. Parlamentet fördömer också 
vanhelgandet av partisanernas 
kyrkogård/minnesgård i Mostar och 
uppmanar myndigheterna att genomföra 
en grundlig utredning och ställa 
förövarna inför rätta.
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Paulo Rangel
Rapporten för 2021 om Bosnien och Hercegovina
(2021/2245(INI))

Förslag till resolution
Punkt 76

Förslag till resolution Ändringsförslag

76. Europaparlamentet beklagar att 
myndigheterna misslyckades med att 
hantera den allvarliga migrationsrelaterade 
humanitära krisen vid gränsen under 
vintern 2020–2021. Parlamentet upprepar 
att det är djupt oroat över rättigheterna och 
situationen för de personer som transiterar i 
Bosnien och Hercegovina. Parlamentet ser 
positivt på att situationen och 
myndigheternas åtgärder sedan dess har 
förbättrats. Parlamentet påminner om 
behovet av att lösningarna för migration, 
asyl och gränsförvaltning baseras på 
mänskliga rättigheter och solidaritet, i 
samordning och samarbete med de av EU:s 
medlemsstater som berörs av EU:s yttre 
gräns, så att tillräckligt humanitärt bistånd 
och lämplig mottagningskapacitet kan 
säkerställas i hela landet. Med eftertryck 
uppmanar parlamentet Bosnien och 
Hercegovina att ingå ett avtal med 
Europeiska stödkontoret för asylfrågor 
(Easo). Parlamentet ser positivt på det EU-
finansierade mottagningscentrum som 
öppnat i Lipa, men beklagar den bristande 
tillgängligheten och är fortfarande oroat 
över rapporterna om otillräckliga 
mottagningsvillkor. Parlamentet noterar att 
lägret i Miral stängde den 28 april och att 
de människor som bodde där förflyttades 
till Lipa-lägret, som ligger långt ifrån 
grundläggande faciliteter.

76. Europaparlamentet uttrycker djup 
oro över avvisningarna av flyktingar till 
Serbien och Montenegro samt över 
begränsningarna av deras rörlighet och 
begränsningarna av kollektivtrafiken 
inom landet. Parlamentet beklagar djupt 
att myndigheterna misslyckades med att 
hantera den allvarliga migrationsrelaterade 
humanitära krisen vid gränsen. Parlamentet 
upprepar att det är djupt oroat över 
rättigheterna och situationen för de 
personer som transiterar i Bosnien och 
Hercegovina. Parlamentet betonar att 
myndigheterna i Bosnien och 
Hercegovinas förvaltning av EU:s gräns 
ger anledning till oro med tanke på 
kränkningarna av de mänskliga 
rättigheterna, som framför allt beror på 
bristen på oberoende, trovärdighet och 
effektivitet hos den nyligen inrättade 
gränsmekanismen. Parlamentet 
understryker att det är EU:s skyldighet att 
tillämpa en human migrationsstrategi 
som syftar till att skydda de 
grundläggande rättigheterna för 
människor som är i behov av 
internationellt skydd i transitländer såsom 
Bosnien och Hercegovina. Parlamentet 
påminner om behovet av att lösningarna 
för migration, asyl och gränsförvaltning 
baseras på mänskliga rättigheter och 
solidaritet, i samordning och samarbete 
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med de av EU:s medlemsstater som berörs 
av EU:s yttre gräns, så att tillräckligt 
humanitärt bistånd och lämplig 
mottagningskapacitet kan säkerställas i 
hela landet. Med eftertryck uppmanar 
parlamentet Bosnien och Hercegovina att 
ingå ett avtal med Europeiska stödkontoret 
för asylfrågor (Easo). Parlamentet ser 
positivt på det EU-finansierade 
mottagningscentrum som öppnat i Lipa, 
men beklagar den bristande 
tillgängligheten och är fortfarande oroat 
över rapporterna om otillräckliga 
mottagningsvillkor. Parlamentet noterar att 
lägret i Miral stängde den 28 april och att 
de människor som bodde där 
tvångsförflyttades till Lipa-lägret, som 
ligger långt ifrån grundläggande faciliteter.

Or. en


