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Tairiscint i gcomhair rúin
Mír 76

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

76. á chur in iúl gur saoth léi gur theip 
ar na húdaráis aghaidh a thabhairt ar an 
ngéarchéim dhaonnúil thromchúiseach a 
bhain le himirce ag an teorainn le linn 
gheimhreadh 2020-2021; á athdhearbhú 
an imní mhór atá uirthi maidir le cearta 
agus staid na ndaoine idirthurais in BiH; 
á chur in iúl gur díol sásaimh di go bhfuil 
feabhas tagtha ó shin ar an staid agus ar 
an bhfreagairt ó na húdaráis; á 
mheabhrú go bhfuil gá le réitigh atá 
bunaithe ar chearta an duine agus ar an 
dlúthpháirtíocht maidir le himirce, 
tearmann agus bainistiú teorainneacha i 
gcomhordú agus i gcomhar le Ballstáit 
AE a ndéantar difear dóibh ar theorainn 
sheachtrach AE, lena n-áirithítear 
cúnamh daonnúil leormhaith agus 
acmhainneachtaí glactha iomchuí ar fud 
na tíre; ag tathant ar BiH comhaontú a 
thabhairt i gcrích leis an Oifig Tacaíochta 
Eorpach do Chúrsaí Tearmainn; á chur 
in iúl gur díol sásaimh di gur osclaíodh 
an t-ionad atá maoinithe ag an Aontas in 
Lipa, ach á chur in iúl gurb oth léi go 
bhfuil easpa inrochtaineachta fós ann 
agus go bhfuil imní uirthi go fóill faoi 
thuairiscí maidir le dálaí glactha 
neamhleora; ag tabhairt dá haire gur 
dúnadh campa Miral an 28 Aibreán agus 
gur aistríodh daoine a bhí ina gcónaí ann 
go campa Lipa, atá i bhfad ó aon 
áiseanna bunúsacha;

76. á thabhairt dá haire gur theip ar na 
húdaráis an imirce neamhrialta a 
chomhrac; ag tabhairt dá haire go 
bhfeidhmíonn an Bhoisnia agus an 
Heirseagaivéin mar chonair idirthurais 
d’imircigh neamhrialta agus gur dúshlán 
ollmhór don tír iad gluaiseachtaí móra 
daonra le blianta beaga anuas maidir le 
smuigleáil imirceach neamhrialta a 
chomhrac; á iarraidh go méadófaí an 
malartú faisnéise agus go mbeadh 
comhordú níos fearr ann idir BiH agus 
AE agus a Bhallstáit; á mheabhrú don 
Choimisiún seasamh Pharlaimint na 
hEorpa maidir le coinníollacht na 
cabhrach i ndáil le bainistiú éifeachtach 
slándála agus cúrsaí a bhaineann le 
himirce ag tríú tíortha, inter alia; á 
iarraidh go ndéanfaí teorainneacha 
seachtracha AE a bhainistiú go 
héifeachtach in aghaidh rabharta 
athnuaite ollimirce chun na hEorpa ón 
Afganastáin; á chur i bhfáth, sa 
chomhthéacs sin, go bhfuil sé 
d’oibleagáid ar na Ballstáit, go háirithe 
iad siúd a bhfuil teorainn acu le BiH, 
bainistiú slán agus éifeachtach 
theorainneacha seachtracha AE a áirithiú 
chun ollimirce bhreise a chosc; á chur i 
bhfáth, thairis sin, go bhfuil sé 
ríthábhachtach imircigh neamhrialta a 
chur ar ais agus nach mór bunú campaí 
dídeanaithe breise ag teorainneacha AE a 
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chosc; ag tabhairt dá haire go bhfuil 
daonra na Boisnia, thar aon dhaonra eile, 
go háirithe sa réigiún timpeall Bihać agus 
Velika Kladuša, ag fulaingt mar thoradh 
ar choireacht thromchúiseach; á chur i 
bhfáth, i ndáil leis sin, nach mór do na 
húdaráis imircigh a dhéanann cionta 
coiriúla a dhíbirt láithreach;
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Tairiscint i gcomhair rúin
Mír 90

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

90. á chur in iúl gur díol sásaimh di 
slógadh chistí na Saoráide Eorpaí Síochána 
de luach EUR 10 milliún, lena maoineofar 
150 brathadóir miotail agus 68 bhfeithicil 
speisialta chun acmhainneachtaí a fhorbairt 
chun dlús a chur le dímhianú agus le 
diúscairt arm, armlón agus pléascán; á chur 
i bhfios go láidir go bhfuil BiH ailínithe go 
hoifigiúil le critéir agus prionsabail an 
Chomhsheasaimh maidir le hOnnmhairiú 
Arm agus gur Stát conarthach é sa chuid is 
mó de na conarthaí dí-armála, neamhleata 
agus rialaithe arm, agus á iarraidh go 
dtacódh sé go fóinteach le gníomhaíochtaí 
Theach Imréitigh Oirdheisceart na hEorpa 
um Rialú Mionarm agus Arm Éadrom;

90. á chur in iúl gur díol sásaimh di 
slógadh chistí na Saoráide Eorpaí Síochána 
de luach EUR 10 milliún, lena maoineofar 
150 brathadóir miotail agus 68 bhfeithicil 
speisialta chun acmhainneachtaí a fhorbairt 
chun dlús a chur le dímhianú agus le 
diúscairt arm, armlón agus pléascán; á chur 
i bhfios go láidir go bhfuil BiH ailínithe go 
hoifigiúil le critéir agus prionsabail an 
Chomhsheasaimh maidir le hOnnmhairiú 
Arm agus gur Stát conarthach é sa chuid is 
mó de na conarthaí dí-armála, neamhleata 
agus rialaithe arm, agus á iarraidh go 
dtacódh sé go fóinteach le gníomhaíochtaí 
Theach Imréitigh Oirdheisceart na hEorpa 
um Rialú Mionarm agus Arm Éadrom; á 
chur i bhfáth, de réir tuarascála ó Oifig 
na Náisiún Aontaithe i leith Drugaí agus 
Coireachta agus roinnt tuarascálacha ó 
Europol, go bhfuil na Balcáin Thiar fós 
ar cheann de na príomhréigiúin soláthair 
don trádáil aindleathach arm chuig AE, 
agus ról lárnach ag BiH i smuigleáil arm 
aindleathach; á chur i bhfáth go 
gcuireann an bhagairt leanúnach sin 
slándáil na mBallstát i mbaol agus go 
nochtar iad tuilleadh do bhagairt 
sceimhlitheoireachta, go háirithe ó 
Ioslamaithe;
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 90a. á chur i bhfáth an chontúirt a 
bhaineann le leathadh Ioslam radacach 
sa Bhoisnia agus sa Heirseagaivéin, lena 
n-áirítear do AE agus dá Bhallstáit; á 
thabhairt dá haire, agus é ina ábhar imní 
di, go bhfuil Ioslamaithe fós ag fáil 
maoiniú ó thríú tíortha, go háirithe ón 
Araib Shádach; á chur i bhfáth a 
thábhachtaí atá sé dul i ngleic le claontaí 
Ioslamaíocha sa tír agus, dá bhrí sin, 
‘paradžemati’, mar a thugtar orthu, a 
dhúnadh síos, áiteana ina ndéantar 
Ioslam radacach a chraobhscaoileadh 
agus a scaipeadh; á chur i bhfáth an baol 
atá ann maidir le fillithe Ioslamaíocha, 
mar a thugtar orthu, ón tSiria go BiH, ós 
rud é go bhfuil baol ollmhór slándála ann 
do na Ballstáit mar gheall ar a dtaithí ar 
an gcomhrac agus ar a radacú; á iarraidh 
ar na Ballstáit machnamh a dhéanamh ar 
thacú le BiH, go háirithe Cónaidhm na 
Boisnia agus na Heirseagaivéine, sa 
chomhrac i gcoinne Ioslam radacach;
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