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Paulo Rangel
A Bosznia-Hercegovináról szóló 2021. évi jelentés
(2021/2245(INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
76 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

76. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a 
hatóságok nem kezelték a migrációval 
kapcsolatos, 2020–2021 telén a határon 
kialakult súlyos humanitárius válságot; 
megismétli a Bosznia-Hercegovinán 
átutazó személyek jogaival és helyzetével 
kapcsolatos komoly aggodalmát; üdvözli, 
hogy a hatóságok helyzete és válaszai 
azóta javultak; emlékeztet arra, hogy az 
érintett uniós tagállamokkal az uniós 
külső határon folytatott együttműködés és 
koordináció keretében emberi jogokon és 
szolidaritáson alapuló megoldásokra van 
szükség a migráció, a menekültügy és a 
határigazgatás terén, az egész országban 
biztosítva a megfelelő humanitárius 
segítségnyújtást és a megfelelő befogadási 
kapacitásokat; sürgeti Bosznia-
Hercegovinát, hogy kössön megállapodást 
az Európai Menekültügyi Támogatási 
Hivatallal; üdvözli az EU által 
finanszírozott lipai központ megnyitását, 
de sajnálja, hogy az még mindig nem 
hozzáférhető, és továbbra is aggodalmát 
fejezi ki az elégtelen befogadási 
feltételekről szóló jelentések miatt; 
megállapítja, hogy a Miral tábort április 
28-án bezárták, és az ott élő embereket a 
lipai táborba helyezték át, ahonnét 
minden alapvető létesítmény messze van;

76. megállapítja, hogy a hatóságok 
képtelenek megküzdeni az irreguláris 
migrációval; megjegyzi, hogy Bosznia-
Hercegovina tranzitfolyosóként szolgál az 
irreguláris migránsok számára, és hogy az 
elmúlt évek nagy migrációs mozgásai 
óriási kihívást jelentenek az ország 
számára az irreguláris migránsok 
csempészete elleni küzdelemben; fokozott 
információcserére és jobb koordinációra 
szólít fel Bosznia-Hercegovina, valamint 
az EU és tagállamai között; emlékezteti a 
Bizottságot az Európai Parlament 
álláspontjára a segélyezés feltételeivel 
kapcsolatban, többek között a 
biztonsággal és a migrációval kapcsolatos 
ügyek harmadik országok általi hatékony 
kezelése tekintetében; felszólít az EU 
külső határainak hatékony igazgatására 
az Afganisztánból Európába irányuló 
tömeges migráció megújult hullámával 
szemben; ezzel összefüggésben 
hangsúlyozza, hogy a további tömeges 
migráció megelőzése érdekében a 
tagállamok, különösen a Bosznia-
Hercegovinával határos tagállamok 
kötelesek biztosítani az EU külső 
határainak biztonságos és hatékony 
igazgatását; hangsúlyozza továbbá, hogy 
az irreguláris migránsok visszaküldésének 
kérdése kulcsfontosságú, és meg kell 
akadályozni, hogy további 
menekülttáborok létesüljenek az EU külső 
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határánál; megjegyzi, hogy különösen a 
boszniai lakosság – főként a Bihać és 
Velika Kladuša környéki régióban – 
szenved a burjánzó bűncselekmények 
miatt; e tekintetben hangsúlyozza, hogy a 
bűncselekményeket elkövető migránsokat 
a hatóságoknak haladéktalanul ki kell 
toloncolniuk;
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Állásfoglalásra irányuló indítvány
90 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

90. üdvözli, hogy az Európai 
Békekeretből 10 millió EUR összegű 
forrást mobilizáltak, amelyből 150 
fémdetektort és 68 speciális járművet 
fognak finanszírozni annak érdekében, 
hogy előmozdítsák a kapacitásépítést, az 
aknamentesítést, valamint a fegyverek, a 
lőszerek és a robbanóanyagok 
ártalmatlanítását; hangsúlyozza, hogy 
Bosznia-Hercegovina hivatalosan igazodik 
a fegyverkivitelről szóló közös álláspont 
kritériumaihoz és elveihez, és a legtöbb 
leszerelési, nonproliferációs és fegyverzet-
ellenőrzési egyezmény részes állama; 
szorgalmazza továbbá, hogy az ország 
érdemben támogassa Kézi- és 
Könnyűfegyvereket Ellenőrző Délkelet- és 
Kelet-európai Központ tevékenységét;

90. üdvözli, hogy az Európai 
Békekeretből 10 millió EUR összegű 
forrást mobilizáltak, amelyből 150 
fémdetektort és 68 speciális járművet 
fognak finanszírozni annak érdekében, 
hogy előmozdítsák a kapacitásépítést, az 
aknamentesítést, valamint a fegyverek, a 
lőszerek és a robbanóanyagok 
ártalmatlanítását; hangsúlyozza, hogy 
Bosznia-Hercegovina hivatalosan igazodik 
a fegyverkivitelről szóló közös álláspont 
kritériumaihoz és elveihez, és a legtöbb 
leszerelési, nonproliferációs és fegyverzet-
ellenőrzési egyezmény részes állama; 
szorgalmazza továbbá, hogy az ország 
érdemben támogassa Kézi- és 
Könnyűfegyvereket Ellenőrző Délkelet- és 
Kelet-európai Központ tevékenységét; 
hangsúlyozza, hogy az ENSZ Kábítószer- 
és Bűnügyi Hivatalának jelentése és az 
Europol több jelentése szerint a Nyugat-
Balkán továbbra is az Unióba irányuló 
tiltott fegyverkereskedelem egyik fő 
ellátási régiója, Bosznia-Hercegovina 
pedig központi szerepet játszik a tiltott 
fegyverek csempészésében; hangsúlyozza, 
hogy ez a folyamatos fenyegetés 
veszélyezteti az uniós tagállamok 
biztonságát, és további 
terrorfenyegetésnek teszi ki őket, 
különösen az iszlamisták részéről;
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Állásfoglalásra irányuló indítvány
90 a bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

 90a. hangsúlyozza, hogy a radikális 
iszlám Bosznia-Hercegovinán belüli 
terjedése az Unióra és tagállamaira nézve 
is veszélyt jelent; aggodalommal veszi 
tudomásul, hogy az iszlamistákat továbbra 
is harmadik országokból, különösen 
Szaúd-Arábiából finanszírozzák; 
hangsúlyozza annak fontosságát, hogy az 
országban küzdjenek az iszlamista 
tendenciák ellen, következésképpen pedig 
számolják fel az úgynevezett párhuzamos 
vallási közösségeket („para-džemat”), 
ahol a radikális iszlámot hirdetik és 
terjesztik; kiemeli a Szíriából Bosznia-
Hercegovinába hazatérő (úgynevezett 
visszatérő) iszlamisták jelentette veszélyt, 
ugyanis ezek radikalizálódása és harci 
tapasztalatai hatalmas biztonsági 
kockázatot jelentenek a tagállamok 
számára is; felhívja a tagállamokat, hogy 
fontolják meg Bosznia-Hercegovina, 
különösen a Bosznia-Hercegovinai 
Föderáció támogatását a radikális iszlám 
elleni küzdelemben;

Or. en


