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Päätöslauselmaesitys
76 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

76. pitää valitettavana, että 
viranomaiset eivät puuttuneet 
muuttoliikkeeseen liittyvään vakavaan 
humanitaariseen rajakriisiin 
talvella 2020–2021; toteaa jälleen 
olevansa erittäin huolestunut Bosnia ja 
Hertsegovinaa kauttakulkumaana 
käyttävien henkilöiden oikeuksista ja 
tilanteesta; panee tyytyväisenä merkille, 
että tilanne ja viranomaisten toimet ovat 
sittemmin parantuneet; muistuttaa, että 
muuttoliike- ja turvapaikka-asioissa sekä 
asioissa, jotka koskevat kyseisten EU:n 
ulkorajoilla sijaitsevien unionin 
jäsenvaltioiden kanssa koordinoidusti ja 
yhteistyössä varmistettavaa 
rajaturvallisuutta, tarvitaan 
ihmisoikeuksiin ja yhteisvastuuseen 
perustuvia ratkaisuja, joilla varmistetaan 
riittävä humanitaarinen apu ja 
asianmukaiset vastaanottovalmiudet koko 
maassa; kehottaa painokkaasti Bosnia ja 
Hertsegovinaa tekemään sopimuksen 
Euroopan turvapaikka-asioiden 
tukiviraston kanssa; pitää myönteisenä, 
että Lipaan on avattu EU:n rahoittama 
keskus, mutta pitää valitettavana, että se 
ei edelleenkään ole esteetön ja on edelleen 
huolestunut raporteista, joiden mukaan 
vastaanotto-olosuhteet ovat 
riittämättömät; tuomitsee Miralin leirin 
sulkemisen 28. huhtikuuta ja sen, että 
siellä asuneet ihmiset siirrettiin väkisin 

76. toteaa, että viranomaiset eivät ole 
onnistuneet torjumaan laitonta 
muuttoliikettä; toteaa, että Bosnia ja 
Hertsegovina on laittomille muuttajille 
kauttakulkukäytävä ja että viime vuosien 
laajamittainen muuttoliike on asettanut 
maalle valtaisan haasteen, joka liittyy 
laittomien muuttajien salakuljetuksen 
torjuntaan; kehottaa lisäämään 
tiedonvaihtoa ja parantamaan 
koordinointia Bosnia ja Hertsegovinan 
sekä EU:n ja sen jäsenvaltioiden välillä; 
muistuttaa komissiota avun 
ehdollisuuteen liittyvästä Euroopan 
parlamentin kannasta, jossa käsitellään 
muun muassa turvallisuuteen ja 
muuttoliikkeeseen liittyvien kysymysten 
tehokasta hallinnointia kolmansissa 
maissa; kehottaa tehostamaan EU:n 
ulkorajoihin liittyvien asioiden 
hallinnointia Afganistanista Eurooppaan 
suuntautuvan uuden massamuuttoaallon 
vuoksi; korostaa tässä yhteydessä, että 
erityisesti Bosnia ja Hertsegovinan 
rajanaapureina olevilla jäsenvaltioilla on 
velvollisuus varmistaa EU:n ulkorajoihin 
liittyvien asioiden turvattu ja tehokas 
hallinnointi uusien massamuuttoaaltojen 
estämiseksi; painottaa lisäksi, että 
laittomien muuttajien palauttamista 
koskeva kysymys on keskeisen tärkeä ja 
että uusien pakolaisleirien perustaminen 
EU:n raja-alueille on estettävä; toteaa, 
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Lipan leiriin, jonka perus-infrastruktuuri 
ei ole lähestulkoonkaan kunnossa;

että varsinkin Bosnian väestö kärsii 
hallitsemattomasta rikollistoiminnasta 
erityisesti Bihaćin ja Velika Kladušan 
lähialueella; korostaa tässä yhteydessä, 
että viranomaisten on välittömästi 
karkotettava rikoksiin syyllistyneet 
muuttajat;
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

90. pitää myönteisenä, että Euroopan 
rauhanrahaston varoja otetaan käyttöön 
10 miljoonan euron verran ja että näin 
rahoitetaan 150 metallinpaljastimen ja 
68 erityisajoneuvon hankintaa, jotta 
kehitetään valmiuksia tehostaa miinojen 
raivaamista ja aseiden, 
ampumatarvikkeiden ja räjähteiden 
hävittämistä; korostaa, että Bosnia ja 
Hertsegovina noudattaa virallisesti aseiden 
vientiä koskevan yhteisen kannan 
kriteereitä ja periaatteita ja on useimpien 
aseriisunta-, asesulku- ja 
asevalvontasopimusten sopimusvaltio, ja 
kehottaa antamaan merkityksellistä tukea 
pienaseiden ja kevyiden aseiden 
valvonnasta vastaavan Kaakkois-Euroopan 
selvitystoimiston toimille;

90. pitää myönteisenä, että Euroopan 
rauhanrahaston varoja otetaan käyttöön 
10 miljoonan euron verran ja että näin 
rahoitetaan 150 metallinpaljastimen ja 
68 erityisajoneuvon hankintaa, jotta 
kehitetään valmiuksia tehostaa miinojen 
raivaamista ja aseiden, 
ampumatarvikkeiden ja räjähteiden 
hävittämistä; korostaa, että Bosnia ja 
Hertsegovina noudattaa virallisesti aseiden 
vientiä koskevan yhteisen kannan 
kriteereitä ja periaatteita ja on useimpien 
aseriisunta-, asesulku- ja 
asevalvontasopimusten sopimusvaltio, ja 
kehottaa antamaan merkityksellistä tukea 
pienaseiden ja kevyiden aseiden 
valvonnasta vastaavan Kaakkois-Euroopan 
selvitystoimiston toimille; painottaa, että 
Yhdistyneiden kansakuntien 
huumausaine- ja kriminaalipolitiikan 
toimiston raportin ja useiden Europolin 
raporttien mukaan Länsi-Balkanin alue 
on edelleen yksi tärkeimmistä EU:hun 
aseita laittomasti kaupattavaksi 
toimittavista alueista ja että Bosnia ja 
Hertsegovinalla on keskeinen asema 
laittomien aseiden salakuljetuksessa; 
painottaa, että tämä jatkuva uhka 
vaarantaa jäsenvaltioiden turvallisuuden 
ja altistaa ne lisäksi erityisesti islamistien 
aiheuttamalle terroriuhalle;



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

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

Or. en



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

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

29.6.2022 A9-0188/10

Tarkistus 10
Harald Vilimsky
ID-ryhmän puolesta

Mietintö A9-0188/2022
Paulo Rangel
Bosnia ja Hertsegovinaa koskeva vuoden 2021 kertomus
(2021/2245(INI))

Päätöslauselmaesitys
90 a kohta (uusi)
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 90 a. korostaa radikaalin islamin 
leviämiseen liittyvää uhkaa Bosnia ja 
Hertsegovinassa, myös EU:hun ja sen 
jäsenvaltioihin nähden; toteaa 
huolestuneena, että islamistien toimintaa 
rahoitetaan edelleen kolmansista maista, 
erityisesti Saudi-Arabiasta; korostaa, että 
on tärkeää torjua islamistisia suuntauksia 
maassa ja näin ollen sulkea niin kutsutut 
rinnakkaiset yhteisöt (”paradžematit”), 
joissa saarnataan ja levitetään radikaalia 
islamia; korostaa Syyriasta Bosnia ja 
Hertsegovinaan palaavien niin 
kutsuttujen islamististen 
vierastaistelijoiden aiheuttamaa uhkaa, 
sillä heidän taistelukokemuksensa ja 
radikalisoitumisensa aiheuttaa valtavan 
turvallisuusriskin jäsenvaltioille; 
kannustaa jäsenvaltioita harkitsemaan 
Bosnia ja Hertsegovinan ja erityisesti 
Bosnia ja Hertsegovinan federaation 
tukemista radikaalin islamin torjunnassa;

Or. en


