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Forslag til beslutning
Punkt 76

Forslag til beslutning Ændringsforslag

76. beklager, at myndighederne ikke 
tog hånd om den alvorlige 
migrationsrelaterede humanitære krise 
ved grænsen i vinteren 2020-2021; 
gentager sin alvorlige bekymring over 
rettighederne og situationen for personer i 
transit i Bosnien-Hercegovina; glæder sig 
over, at situationen og myndighedernes 
reaktion siden er blevet forbedret; minder 
om behovet for menneskerettigheds- og 
solidaritetsbaserede løsninger på 
migrations-, asyl- og 
grænseforvaltningsområdet koordineret 
og i samarbejde med berørte EU-
medlemsstater ved EU's ydre grænse, der 
sikrer tilstrækkelig humanitær bistand og 
passende modtagelseskapacitet i hele 
landet; opfordrer indtrængende Bosnien-
Hercegovina til at indgå en aftale med Det 
Europæiske Asylstøttekontor; glæder sig 
over åbningen af det EU-finansierede 
center i Lipa, men beklager, at det stadig 
mangler tilgængelighed, og er fortsat 
bekymret over rapporter om 
utilstrækkelige modtagelsesforhold; 
noterer sig lukningen af Miral-lejren den 
28. april og det forhold at folk, der boede 
der, blev flyttet til Lipa-lejren, som er 
langt væk fra alle basale faciliteter;

76. bemærker, at myndighederne ikke 
har været i stand til at bekæmpe ulovlig 
migration; bemærker, at Bosnien-
Hercegovina fungerer som transitkorridor 
for ulovlige migranter, og at de store 
befolkningsbevægelser i de seneste år 
udgør en enorm udfordring for landet i 
bekæmpelsen af smugling af ulovlige 
migranter; opfordrer til øget 
informationsudveksling og bedre 
koordinering mellem Bosnien-
Hercegovina og EU og dets 
medlemsstater; minder Kommissionen om 
Parlamentets holdning til konditionalitet 
vedrørende støtte med hensyn til bl.a. 
tredjelandes effektive forvaltning af 
sikkerheds- og migrationsrelaterede 
spørgsmål; opfordrer til en effektiv 
forvaltning af EU's ydre grænser i lyset af 
en fornyet massemigrationsbølge til 
Europa fra Afghanistan; understreger i 
denne forbindelse, at medlemsstaterne, 
navnlig dem, der grænser op til Bosnien-
Hercegovina, har en forpligtelse til at 
sikre en sikker og effektiv forvaltning af 
EU's ydre grænser for at forhindre 
yderligere massemigration; understreger 
desuden, at spørgsmålet om 
tilbagesendelse af ulovlige migranter er 
afgørende, og at yderligere etablering af 
flygtningelejre ved EU's ydre grænser 
skal forhindres; bemærker, at det først og 
fremmest er den bosniske befolkning, 
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navnlig i regionen omkring Bihać og 
Velika Kladuša, der lider under voldsomt 
stigende kriminalitet; understreger i 
denne forbindelse, at migranter, der har 
begået strafbare handlinger, straks skal 
deporteres af myndighederne;

Or. en
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90. glæder sig over mobiliseringen af 
midler fra den europæiske fredsfacilitet til 
en værdi af 10 mio. EUR, der skal 
finansiere 150 metaldetektorer og 68 
specialkøretøjer med henblik på at opbygge 
kapacitet og fremme minerydning og 
bortskaffelse af våben, ammunition og 
sprængstoffer; understreger, at Bosnien-
Hercegovina officielt tilslutter sig 
kriterierne og principperne i den fælles 
holdning om våbeneksport og er 
deltagerstat i de fleste traktater om 
nedrustning, ikkespredning og 
våbenkontrol, og opfordrer til dets 
meningsfulde støtte til 
Clearinginstitutionen for Kontrol med 
Håndvåben og Lette Våben i Sydøst- og 
Østeuropas aktiviteter;

90. glæder sig over mobiliseringen af 
midler fra den europæiske fredsfacilitet til 
en værdi af 10 mio. EUR, der skal 
finansiere 150 metaldetektorer og 68 
specialkøretøjer med henblik på at opbygge 
kapacitet og fremme minerydning og 
bortskaffelse af våben, ammunition og 
sprængstoffer; understreger, at Bosnien-
Hercegovina officielt tilslutter sig 
kriterierne og principperne i den fælles 
holdning om våbeneksport og er 
deltagerstat i de fleste traktater om 
nedrustning, ikkespredning og 
våbenkontrol, og opfordrer til dets 
meningsfulde støtte til 
Clearinginstitutionen for Kontrol med 
Håndvåben og Lette Våben i Sydøst- og 
Østeuropas aktiviteter; understreger, at 
Vestbalkan ifølge en rapport fra FN's 
Kontor for Narkotikakontrol og 
Kriminalitetsbekæmpelse og flere 
rapporter fra Europol fortsat er en af de 
vigtigste forsyningsregioner for ulovlig 
våbenhandel til EU, og at Bosnien-
Hercegovina spiller en central rolle i 
smugling af ulovlige våben; understreger, 
at denne fortsatte trussel bringer EU-
medlemsstaternes sikkerhed i fare og i 
højere grad udsætter dem for en 
terrortrussel, navnlig fra islamister;

Or. en
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 90a. understreger faren ved 
udbredelsen af radikal islam i Bosnien-
Hercegovina, herunder for EU og dets 
medlemsstater; bemærker med 
bekymring, at islamister fortsat 
finansieres fra tredjelande, navnlig Saudi-
Arabien; understreger betydningen af at 
bekæmpe islamistiske tendenser i landet 
og dermed af at lukke de såkaldte 
"paradžemati", hvor radikal islam 
prædikes og spredes; understreger faren i 
forbindelse med såkaldte hjemvendte 
islamister fra Syrien til Bosnien-
Hercegovina, da deres kamperfaring og 
radikalisering udgør en enorm 
sikkerhedsrisiko for EU og dets 
medlemsstater; opfordrer 
medlemsstaterne til at overveje at støtte 
Bosnien-Hercegovina, navnlig 
Føderationen i Bosnien-Hercegovina, i 
kampen mod radikal islam;

Or. en


