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76. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι οι 
αρχές δεν αντιμετώπισαν τη σοβαρή 
ανθρωπιστική μεταναστευτική κρίση στα 
σύνορα τον χειμώνα του 2020-2021· 
επαναλαμβάνει τη σοβαρή ανησυχία του 
σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα 
όσων διέρχονται από τη Βοσνία και 
Ερζεγοβίνη· εκφράζει την ικανοποίησή 
του για το γεγονός ότι η κατάσταση και η 
αντίδραση των αρχών έχουν έκτοτε 
βελτιωθεί· υπενθυμίζει την ανάγκη για 
λύσεις βασιζόμενες στα ανθρώπινα 
δικαιώματα και την αλληλεγγύη για τη 
μετανάστευση, το άσυλο και τη 
διαχείριση των συνόρων σε συντονισμό 
και συνεργασία με τα επηρεαζόμενα 
κράτη μέλη της ΕΕ στα εξωτερικά 
σύνορα της ΕΕ, οι οποίες θα 
διασφαλίζουν επαρκή ανθρωπιστική 
βοήθεια και κατάλληλες ικανότητες 
υποδοχής σε ολόκληρη τη χώρα· 
παροτρύνει τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη να 
συνάψει συμφωνία με την Ευρωπαϊκή 
Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο· 
εκφράζει την ικανοποίησή του για το 
άνοιγμα του χρηματοδοτούμενου από την 
ΕΕ κέντρου στη Lipa, αλλά αποδοκιμάζει 
το γεγονός ότι εξακολουθεί να στερείται 
προσβασιμότητας, ανησυχεί δε πάντα για 
τις αναφορές σχετικά με ανεπαρκείς 
συνθήκες υποδοχής· λαμβάνει υπόψη το 
κλείσιμο του καταυλισμού Miral στις 28 
Απριλίου και το γεγονός ότι οι άνθρωποι 

76. σημειώνει την αποτυχία των 
αρχών να καταπολεμήσουν την παράνομη 
μετανάστευση· σημειώνει ότι η Βοσνία 
και Ερζεγοβίνη λειτουργεί ως διάδρομος 
διέλευσης παράνομων μεταναστών και 
ότι οι μεγάλες μετακινήσεις πληθυσμών 
τα τελευταία χρόνια αποτελούν τεράστια 
πρόκληση για τη χώρα όσον αφορά την 
καταπολέμηση της λαθραίας διακίνησης 
παράνομων μεταναστών· ζητεί αυξημένη 
ανταλλαγή πληροφοριών και καλύτερο 
συντονισμό μεταξύ της Βοσνίας και 
Ερζεγοβίνης και της ΕΕ και των κρατών 
μελών της· υπενθυμίζει στην Επιτροπή τη 
θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
σχετικά με τους όρους της βοήθειας όσον 
αφορά, μεταξύ άλλων, την 
αποτελεσματική διαχείριση της 
ασφάλειας και των θεμάτων που 
σχετίζονται με τη μετανάστευση από 
τρίτες χώρες· ζητεί αποτελεσματική 
διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της 
ΕΕ ενόψει του νέου μαζικού 
μεταναστευτικού κύματος προς την 
Ευρώπη από το Αφγανιστάν· τονίζει, στο 
πλαίσιο αυτό, ότι τα κράτη μέλη, ιδίως 
εκείνα που συνορεύουν με τη Βοσνία-
Ερζεγοβίνη, έχουν την υποχρέωση να 
διασφαλίσουν την ασφαλή και 
αποτελεσματική διαχείριση των 
εξωτερικών συνόρων της ΕΕ για την 
πρόληψη περαιτέρω μαζικής 
μετανάστευσης· τονίζει επίσης ότι το 
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που ζούσαν εκεί μεταφέρθηκαν στον 
καταυλισμό της Lipa, ο οποίος απέχει 
πολύ από οποιαδήποτε βασική 
εγκατάσταση·

ζήτημα των επιστροφών των παράνομων 
μεταναστών έχει καίρια σημασία και ότι 
πρέπει να αποφευχθεί περαιτέρω 
δημιουργία καταυλισμών προσφύγων στα 
εξωτερικά σύνορα της ΕΕ· σημειώνει ότι 
ο βοσνιακός πληθυσμός, κυρίως στην 
περιοχή γύρω από τις πόλεις Bihać και 
Velika Kladuša, υποφέρει περισσότερο 
από όλους λόγω της ανεξέλεγκτης 
εγκληματικότητας· τονίζει στο πλαίσιο 
αυτό ότι οι μετανάστες που διαπράττουν 
ποινικά αδικήματα πρέπει να 
απελαύνονται αμέσως από τις αρχές·
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90. χαιρετίζει την κινητοποίηση 
κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού 
Ειρήνης ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ που 
θα χρηματοδοτήσουν 150 ανιχνευτές 
μετάλλων και 68 ειδικά οχήματα για τη 
δημιουργία ικανοτήτων, για την ενίσχυση 
της αποναρκοθέτησης και την απαλλαγή 
από όπλα, πυρομαχικά και εκρηκτικά· 
υπογραμμίζει ότι η Βοσνία-Ερζεγοβίνη 
ευθυγραμμίζεται επίσημα με τα κριτήρια 
και τις αρχές της κοινής θέσης για τις 
εξαγωγές όπλων και είναι συμβαλλόμενο 
κράτος στις περισσότερες συνθήκες 
αφοπλισμού, μη διάδοσης και ελέγχου των 
όπλων, και ζητεί την ουσιαστική στήριξη 
των δραστηριοτήτων της Υπηρεσίας 
Διεκπεραίωσης της Νοτιοανατολικής 
Ευρώπης για τον έλεγχο των φορητών 
όπλων και του ελαφρού οπλισμού·

90. χαιρετίζει την κινητοποίηση 
κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού 
Ειρήνης ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ που 
θα χρηματοδοτήσουν 150 ανιχνευτές 
μετάλλων και 68 ειδικά οχήματα για τη 
δημιουργία ικανοτήτων, για την ενίσχυση 
της αποναρκοθέτησης και την απαλλαγή 
από όπλα, πυρομαχικά και εκρηκτικά· 
υπογραμμίζει ότι η Βοσνία-Ερζεγοβίνη 
ευθυγραμμίζεται επίσημα με τα κριτήρια 
και τις αρχές της κοινής θέσης για τις 
εξαγωγές όπλων και είναι συμβαλλόμενο 
κράτος στις περισσότερες συνθήκες 
αφοπλισμού, μη διάδοσης και ελέγχου των 
όπλων, και ζητεί την ουσιαστική στήριξη 
των δραστηριοτήτων της Υπηρεσίας 
Διεκπεραίωσης της Νοτιοανατολικής 
Ευρώπης για τον έλεγχο των φορητών 
όπλων και του ελαφρού οπλισμού· τονίζει 
ότι, σύμφωνα με την έκθεση του 
Γραφείου των Ηνωμένων Εθνών για τον 
Έλεγχο των Ναρκωτικών και την 
Πρόληψη του Εγκλήματος και σύμφωνα 
με αρκετές εκθέσεις της Ευρωπόλ, τα 
Δυτικά Βαλκάνια παραμένουν μία από τις 
κύριες περιοχές εφοδιασμού στο πλαίσιο 
του παράνομου εμπορίου όπλων προς την 
ΕΕ, με τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη να 
διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στο 
λαθρεμπόριο παράνομων όπλων· τονίζει 
ότι αυτή η συνεχής απειλή θέτει σε 
κίνδυνο την ασφάλεια των κρατών μελών 



AM\1259382EL.docx PE733.798v01-00

EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

και τα εκθέτει περαιτέρω σε 
τρομοκρατική απειλή, ιδίως από 
ισλαμιστές·
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 90a. τονίζει τον κίνδυνο που εγκυμονεί 
η διάδοση του ριζοσπαστικού Ισλάμ στη 
Βοσνία-Ερζεγοβίνη, μεταξύ άλλων για 
την ΕΕ και τα κράτη μέλη της· 
επισημαίνει με ανησυχία ότι οι ισλαμιστές 
εξακολουθούν να χρηματοδοτούνται από 
τρίτες χώρες, ιδίως από τη Σαουδική 
Αραβία· τονίζει τη σημασία της 
καταπολέμησης των ισλαμιστικών 
τάσεων στη χώρα και, κατά συνέπεια, του 
κλεισίματος των λεγόμενων 
«paradžemati», όπου κηρύσσεται και 
διαδίδεται το ριζοσπαστικό Ισλάμ· 
τονίζει τον κίνδυνο των λεγόμενων 
ισλαμιστών μαχητών που επιστρέφουν 
από τη Συρία στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, 
καθώς οι εμπειρίες τους στη μάχη και η 
ριζοσπαστικοποίησή τους αποτελούν 
τεράστιο κίνδυνο για την ασφάλεια των 
κρατών μελών· καλεί τα κράτη μέλη να 
εξετάσουν το ενδεχόμενο στήριξης της 
Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, ιδίως της 
Ομοσπονδίας της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, 
στον αγώνα κατά του ριζοσπαστικού 
Ισλάμ·

Or. en


