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Изменение 8
Харалд Вилимски
от името на групата ID

Доклад A9-0188/2022
Паулу Ранжел
Доклад относно Босна и Херцеговина за 2021 г.
(2021/2245(INI))

Предложение за резолюция
Параграф 76

Предложение за резолюция Изменение

76. изразява съжаление относно 
неуспешните действия на органите на 
властта във връзка със свързаната с 
миграцията тежка хуманитарна 
криза по границите през зимата на 
2020/2021 г.; отново изразява сериозна 
загриженост във връзка с правата и 
положението на транзитно 
преминаващите лица в Босна и 
Херцеговина; приветства факта, че 
оттогава положението и реакцията 
на органите са се подобрили; 
припомня необходимостта от 
основани на правата на човека и на 
солидарността решения относно 
миграцията, убежището и 
управлението на границите в условия 
на координация и сътрудничество със 
засегнатите държави — членки на 
ЕС, по външните граници на ЕС, като 
се гарантира адекватна хуманитарна 
помощ и подходящ капацитет за 
прием в цялата страна; настоятелно 
призовава Босна и Херцеговина да 
сключи споразумение с Европейската 
служба за подкрепа в областта на 
убежището; приветства 
откриването на финансирания от ЕС 
център в Липа, но изразява съжаление 
относно факта, че той все още не е 
достъпен, и продължава да бъде 
загрижен във връзка със съобщенията 
за неудовлетворителни условия на 

76. отбелязва неуспешните 
действия на органите на властта за 
борба с незаконната миграция; 
отбелязва, че Босна и Херцеговина 
служи като транзитен коридор за 
незаконни мигранти и че големите 
движения на населението през 
последните години са огромно 
предизвикателство за страната в 
борбата срещу контрабандата на 
мигранти; призовава за засилен обмен 
на информация и по-добра 
координация между Босна и 
Херцеговина и ЕС и неговите държави 
членки; припомня на Комисията 
позицията на Европейския парламент 
относно обвързването на помощта с 
условия по отношение на, наред с 
другото, ефективното управление на 
сигурността и въпросите, свързани с 
миграцията, от страна на трети 
държави; призовава за ефективно 
управление на външните граници на 
ЕС с оглед на новата вълна на масова 
миграция към Европа от Афганистан; 
подчертава във този контекст, че 
държавите членки, и особено 
граничещите с Босна и Херцеговина, 
имат задължението да обезпечат 
сигурно и ефективно управление на 
външните граници на ЕС, за да се 
предотврати по-нататъшната 
масова миграция; подчертава освен 
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приемане; взема под внимание 
закриването на лагера „Мирал“ на 
28 април и факта, че живеещите там 
хора са били преместени в лагера 
„Липа“, който е далеч от всякакви 
базови съоръжения;

това, че въпросът за връщането на 
незаконни мигранти е от решаващо 
значение и че трябва да се 
предотврати по-нататъшното 
изграждане на бежански лагери по 
външните граници на ЕС; отбелязва, 
че преди всичко босненското 
население, особено в региона около 
Бихач и Велика Кладуша, страда в 
резултат на все по-големия брой 
престъпления; подчертава във връзка 
с това, че мигрантите, които са 
извършили престъпления, трябва да 
бъдат незабавно депортирани от 
органите на властта;
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Изменение 9
Харалд Вилимски
от името на групата ID

Доклад A9-0188/2022
Паулу Ранжел
Доклад относно Босна и Херцеговина за 2021 г.
(2021/2245(INI))

Предложение за резолюция
Параграф 90

Предложение за резолюция Изменение

90. приветства мобилизирането на 
средства от Европейския механизъм за 
подкрепа на мира в размер на 
10 милиона евро, с които ще се 
финансират 150 детектора за метал и 
68 специални превозни средства, за да 
се изгради капацитет за засилване на 
разминирането и на обезвреждането на 
оръжия, боеприпаси и експлозиви; 
подчертава, че Босна и Херцеговина 
официално се придържа към критериите 
и принципите на Общата позиция 
относно износа на оръжие и е страна по 
повечето договори за разоръжаване, 
неразпространение и контрол върху 
оръжията, и призовава за съдържателна 
подкрепа от нейна страна за дейностите 
на Центъра за Югоизточна и Източна 
Европа за контрол на малките оръжия и 
леките въоръжения;

90. приветства мобилизирането на 
средства от Европейския механизъм за 
подкрепа на мира в размер на 
10 милиона евро, с които ще се 
финансират 150 детектора за метал и 
68 специални превозни средства, за да 
се изгради капацитет за засилване на 
разминирането и на обезвреждането на 
оръжия, боеприпаси и експлозиви; 
подчертава, че Босна и Херцеговина 
официално се придържа към критериите 
и принципите на Общата позиция 
относно износа на оръжие и е страна по 
повечето договори за разоръжаване, 
неразпространение и контрол върху 
оръжията, и призовава за съдържателна 
подкрепа от нейна страна за дейностите 
на Центъра за Югоизточна и Източна 
Европа за контрол на малките оръжия и 
леките въоръжения; подчертава, че 
според доклад на Службата на ООН 
по наркотиците и престъпността и 
няколко доклада на Европол 
Западните Балкани продължават да 
бъдат един от основните региони на 
доставки за незаконната търговия с 
оръжие за ЕС, като Босна и 
Херцеговина играе централна роля в 
контрабандата на незаконни оръжия; 
подчертава, че тази продължаваща 
заплаха застрашава сигурността на 
държавите членки и допълнително ги 
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излага на терористична заплаха, по-
специално от ислямисти;

Or. en
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Харалд Вилимски
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Доклад A9-0188/2022
Паулу Ранжел
Доклад относно Босна и Херцеговина за 2021 г.
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Предложение за резолюция
Параграф 90 а (нов)

Предложение за резолюция Изменение

 90а. подчертава опасността, която 
поражда разпространението на 
радикалния ислям в Босна и 
Херцеговина, включително за ЕС и 
неговите държави членки; отбелязва 
със загриженост, че ислямистите 
продължават да бъдат финансирани 
от трети държави, и по-специално 
от Саудитска Арабия; подчертава 
значението на борбата с 
ислямистките тенденции в страната 
и следователно на затварянето на 
т.нар. „paradžemati“ (ислямски 
параобщности), където се проповядва 
и разпространява радикалният 
ислям; подчертава опасността от 
т.нар. „завръщащи се ислямисти“ от 
Сирия в Босна и Херцеговина, тъй 
като техният боен опит и тяхната 
радикализация представляват 
огромен риск за сигурността на 
държавите членки; призовава 
държавите членки да обмислят 
предоставянето на подкрепа за Босна 
и Херцеговина, и особено за Федерация 
Босна и Херцеговина, за борба с 
радикалния ислям;

Or. en


