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

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

29.6.2022 A9-0188/8

Muudatusettepanek 8
Harald Vilimsky
fraktsiooni ID nimel

Raport A9-0188/2022
Paulo Rangel
Bosniat ja Hertsegoviinat käsitlev 2021. aasta aruanne
(2021/2245(INI))

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 76

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

76. mõistab hukka ametivõimude 
suutmatuse tulla toime tõsise rändest 
tuleneva humanitaarkriisiga 2020.–
2021. aasta talvel; kordab oma tõsist 
muret Bosniat ja Hertsegoviinat läbivate 
inimeste õiguste ja olukorra pärast; 
väljendab heameelt asjaolu üle, et olukord 
ja ametiasutuste reageerimine on juba 
paranenud; tuletab meelde, et rände-, 
varjupaiga- ja piirihalduse valdkonnas on 
vaja inimõigustel ja solidaarsusel 
põhinevaid lahendusi, mis toimiksid 
kooskõlastatult ja koostöös asjaomaste 
ELi liikmesriikidega ELi välispiiril ning 
millega tagatakse piisav humanitaarabi ja 
nõuetekohane vastuvõtusuutlikkus kogu 
riigis; nõuab tungivalt, et Bosnia ja 
Hertsegoviina sõlmiks lepingu Euroopa 
Varjupaigaküsimuste Tugiametiga; 
väljendab heameelt ELi rahastatava 
keskuse avamise üle Lipas, kuid peab 
kahetsusväärseks tõsiasja, et keskusele 
juurdepääsuga on ikka veel probleeme, 
ning on endiselt mures teadete pärast 
ebapiisavate vastuvõtutingimuste kohta; 
võtab teadmiseks Mirali laagri sulgemise 
28. aprillil ja asjaolu, et seal elanud 
inimesed viidi üle Lipa laagrisse, mis on 
kaugel muust põhitaristust;

76. märgib, et ametivõimud ei ole 
suutnud võidelda ebaseadusliku rände 
vastu; märgib, et Bosnia ja Hertsegoviina 
on ebaseaduslike rändajate 
transiidikoridor ning et viimastel aastatel 
toimuv suur rahvastiku liikumine kujutab 
endast riigile tohutut probleemi võitluses 
ebaseaduslike rändajate ebaseadusliku 
üle piiri toimetamise vastu; nõuab 
suuremat teabevahetust ja paremat 
koordineerimist Bosnia ja Hertsegoviina 
ning ELi ja selle liikmesriikide vahel; 
tuletab komisjonile meelde Euroopa 
Parlamendi seisukohta abi 
tingimuslikkuse kohta, muu hulgas seoses 
julgeoleku- ja rändeküsimuste tõhusa 
haldamisega kolmandate riikide poolt; 
nõuab tõhusat ELi välispiiride haldamist, 
pidades silmas Afganistanist Euroopasse 
suunduva massilise rände uut lainet; 
rõhutab sellega seoses, et liikmesriikidel, 
eriti Bosnia ja Hertsegoviinaga 
piirnevatel liikmesriikidel on kohustus 
tagada ELi välispiiride turvaline ja tõhus 
haldamine, et vältida edasist massilist 
rännet; rõhutab samuti, et ebaseaduslike 
rändajate tagasisaatmise küsimus on 
otsustava tähtsusega ning et tuleb vältida 
pagulaslaagrite edasist rajamist ELi 
välispiirile; märgib, et eelkõige Bosnia 
elanikkond, eriti Bihaći ja Velika Kladuša 
ümbruskonnas, kannatab ohjeldamatu 
kuritegevuse tõttu; rõhutab sellega seoses, 
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90. tunneb heameelt Euroopa 
rahutagamisrahastu vahendite 
kasutuselevõtu üle summas 
10 miljonit eurot, millest rahastatakse 
150 metallidetektori ja 68 eriotstarbelise 
sõiduki hankimist, et suurendada 
suutlikkust ning edendada relvade, 
laskemoona ja lõhkeainete demineerimist 
ja kõrvaldamist; rõhutab, et Bosnia ja 
Hertsegoviina ühineb ametlikult 
relvaekspordi ühise seisukoha 
kriteeriumide ja põhimõtetega ning on 
enamiku desarmeerimise, 
massihävitusrelvade leviku tõkestamise ja 
relvastuskontrolli lepingute osalisriik, ning 
nõuab Kagu-Euroopa väike- ja kergrelvade 
kontrolli keskuse tegevuse sisulist 
toetamist;

90. tunneb heameelt Euroopa 
rahutagamisrahastu vahendite 
kasutuselevõtu üle summas 
10 miljonit eurot, millest rahastatakse 
150 metallidetektori ja 68 eriotstarbelise 
sõiduki hankimist, et suurendada 
suutlikkust ning edendada relvade, 
laskemoona ja lõhkeainete demineerimist 
ja kõrvaldamist; rõhutab, et Bosnia ja 
Hertsegoviina ühineb ametlikult 
relvaekspordi ühise seisukoha 
kriteeriumide ja põhimõtetega ning on 
enamiku desarmeerimise, 
massihävitusrelvade leviku tõkestamise ja 
relvastuskontrolli lepingute osalisriik, ning 
nõuab Kagu-Euroopa väike- ja kergrelvade 
kontrolli keskuse tegevuse sisulist 
toetamist; rõhutab, et ÜRO uimastite ja 
kuritegevuse vastu võitlemise büroo 
aruande ja mitme Europoli aruande 
kohaselt on Lääne-Balkani riigid endiselt 
üks peamisi ELi suunduva ebaseadusliku 
relvakaubanduse tarnepiirkondi ning 
Bosnial ja Hertsegoviinal on 
ebaseaduslike relvade salakaubaveos 
keskne roll; rõhutab, et see jätkuv oht 
ohustab ELi liikmesriikide julgeolekut ja 
seab need veelgi suuremasse 
terrorismiohtu, eelkõige islamistide poolt;
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 90a. rõhutab ohtu, mida kujutab endast 
radikaalse islami levik Bosnias ja 
Hertsegoviinas, sealhulgas ELile ja selle 
liikmesriikidele; märgib murega, et 
islamistide rahastamist jätkatakse 
kolmandatest riikidest, eelkõige Saudi 
Araabiast; rõhutab, kui oluline on 
võidelda islamistlike tendentside vastu 
riigis ja sellest tulenevalt sulgeda nn 
paradžematid, kus kuulutatakse ja 
levitatakse radikaalset islamit; rõhutab 
Süüriast Bosniasse ja Hertsegoviinasse 
naasvate nn islamistlike tagasipöördujate 
ohtu, kes koos vastavate 
lahingukogemuste ja radikaliseerumisega 
kujutavad endast liikmesriikidele tohutut 
julgeolekuriski; kutsub liikmesriike üles 
kaaluma Bosnia ja Hertsegoviina, 
eelkõige Bosnia ja Hertsegoviina 
Föderatsiooni toetamist võitluses 
radikaalse islami vastu;
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