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29.6.2022 A9-0188/8

Pozměňovací návrh 8
Harald Vilimsky
za skupinu ID

Zpráva A9-0188/2022
Paulo Rangel
Zpráva o Bosně a Hercegovině za rok 2021
(2021/2245(INI))

Návrh usnesení
Bod 76

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

76. vyjadřuje politování nad tím, že 
orgány nedokázaly 
vyřešit závažnou humanitární krizi 
související s migrací na hranicích během 
zimy 2020–2021; opakuje, že je vážně 
znepokojen právy a situací lidí 
přesouvajících se mezi územími v Bosně a 
Hercegovině; vítá skutečnost, že se situace 
a reakce orgánů od té doby zlepšily; 
připomíná, že je nutné navrhnout řešení 
založená na lidských právech a solidaritě 
v oblasti migrace, azylu a správy hranic v 
koordinaci a spolupráci s dotčenými 
členskými státy EU na vnější hranici EU, 
která zajistí odpovídající humanitární 
pomoc a přiměřené přijímací kapacity v 
celé zemi; naléhavě žádá Bosnu a 
Hercegovinu, aby uzavřela dohodu s 
Evropským podpůrným úřadem pro 
otázky azylu; vítá otevření přijímacího 
střediska Lipa, které je financováno z 
prostředků EU, vyjadřuje však politování 
nad tím, že stále není k dispozici, a je i 
nadále znepokojen zprávami o 
nevyhovujících podmínkách přijímání; 
bere na vědomí uzavření tábora Miral dne 
28. dubna a skutečnost, že lidé, kteří tam 
žili, byli přemístěni do tábora Lipa, který 
je daleko od jakýchkoli základních 
zařízení;

76. bere na vědomí selhání orgánů v 
boji proti nezákonné migraci; konstatuje, 
že Bosna a Hercegovina slouží jako 
tranzitní koridor pro nelegální migranty a 
že velký pohyb obyvatelstva v posledních 
letech představuje pro zemi obrovskou 
výzvu v boji proti převaděčství nelegálních 
migrantů; vyzývá k intenzivnější výměně 
informací a lepší koordinaci mezi Bosnou 
a Hercegovinou a EU a jejími členskými 
státy; připomíná Komisi postoj 
Evropského parlamentu o podmíněnosti 
poskytování pomoci, mimo jiné tím, že 
třetí země budou účinně řídit otázky 
související s bezpečností a migrací; vyzývá 
k účinné správě vnějších hranic EU tváří 
v tvář obnovené vlně masové migrace z 
Afghánistánu do Evropy; v této souvislosti 
zdůrazňuje, že členské státy, zejména ty, 
které sousedí s Bosnou a Hercegovinou, 
jsou povinny zajistit bezpečnost a účinnou 
správu vnějších hranic a zabránit další 
masové migraci; zdůrazňuje rovněž, že 
otázka navracení nelegálních migrantů 
má zásadní význam a že je třeba zabránit 
dalšímu zřizování uprchlických táborů na 
hranicích EU; konstatuje, že v důsledku 
rozbujelé trestné činnosti trpí především 
bosenské obyvatelstvo, zejména v okolí 
měst Bihać a Velika Kladuša; v této 
souvislosti zdůrazňuje, že migranti, kteří 
páchají trestné činy, musí být okamžitě 
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příslušnými orgány vyhoštěni;
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29.6.2022 A9-0188/9

Pozměňovací návrh 9
Harald Vilimsky
za skupinu ID

Zpráva A9-0188/2022
Paulo Rangel
Zpráva o Bosně a Hercegovině za rok 2021
(2021/2245(INI))

Návrh usnesení
Bod 90

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

90. vítá uvolnění prostředků z 
evropského mírového nástroje v hodnotě 
10 milionů EUR, z nichž bude financováno 
150 detektorů kovů a 68 zvláštních vozidel 
s cílem vybudovat kapacity, podpořit 
odminování a likvidaci zbraní, střeliva a 
výbušnin; zdůrazňuje, že Bosna a 
Hercegovina se oficiálně řídí kritérii a 
zásadami společného postoje k vývozu 
zbraní a je smluvní stranou většiny smluv o 
odzbrojení, nešíření zbraní a kontrole 
zbraní, a vyzývá ji, aby smysluplně 
podporovala činnosti Regionální střediska 
pro jihovýchodní a východní Evropu pro 
kontrolu ručních palných a lehkých zbraní;

90. vítá uvolnění prostředků z 
evropského mírového nástroje v hodnotě 
10 milionů EUR, z nichž bude financováno 
150 detektorů kovů a 68 zvláštních vozidel 
s cílem vybudovat kapacity, podpořit 
odminování a likvidaci zbraní, střeliva a 
výbušnin; zdůrazňuje, že Bosna a 
Hercegovina se oficiálně řídí kritérii a 
zásadami společného postoje k vývozu 
zbraní a je smluvní stranou většiny smluv o 
odzbrojení, nešíření zbraní a kontrole 
zbraní, a vyzývá ji, aby smysluplně 
podporovala činnosti Regionální střediska 
pro jihovýchodní a východní Evropu pro 
kontrolu ručních palných a lehkých zbraní; 
zdůrazňuje, že podle zprávy Úřadu OSN 
pro drogy a kriminalitu a několika zpráv 
Europolu zůstává západní Balkán jedním 
z hlavních dodavatelských regionů pro 
nezákonný obchod se zbraněmi do EU a 
že Bosna a Hercegovina hraje ústřední 
úlohu v pašování nedovolených zbraní; 
zdůrazňuje, že tato přetrvávající hrozba 
ohrožuje bezpečnost členských států a 
dále je vystavuje teroristické hrozbě, 
zejména ze strany islamistů;
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29.6.2022 A9-0188/10

Pozměňovací návrh 10
Harald Vilimsky
za skupinu ID

Zpráva A9-0188/2022
Paulo Rangel
Zpráva o Bosně a Hercegovině za rok 2021
(2021/2245(INI))

Návrh usnesení
Bod 90 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

90a. zdůrazňuje nebezpečí, které 
představuje šíření radikálního islámu v 
Bosně a Hercegovině, a to i pro EU a její 
členské státy; se znepokojením konstatuje, 
že islamisté jsou i nadále financováni ze 
třetích zemí, zejména ze Saúdské Arábie; 
zdůrazňuje, že je důležité bojovat proti 
islamistickým tendencím v zemi, a tudíž 
uzavřít tzv. „paradžemati“, kde je kázán a 
šířen radikální islám; zdůrazňuje 
nebezpečí tzv. islamistických navrátilců ze 
Sýrie do Bosny a Hercegoviny, kteří kvůli 
svým bojovým zkušenostem a radikalizaci 
představují pro členské státy obrovské 
bezpečnostní riziko; vyzývá členské státy, 
aby zvážily podporu Bosny a Hercegoviny, 
zejména Federaci Bosny a Hercegoviny v 
boji proti radikálnímu islámu;
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