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76. apgailestauja, kad valdžios 
institucijoms nepavyko išspręsti didelės su 
migracija susijusios humanitarinės krizės 
pasienyje 2020–2021 m. žiemos 
laikotarpiu; pakartoja, kad yra labai 
susirūpinęs dėl Bosnijoje ir 
Hercegovinoje tranzitu keliaujančių 
asmenų teisių ir padėties; palankiai 
vertina tai, kad nuo to laiko padėtis ir 
valdžios institucijų atsakas pagerėjo; 
primena, kad reikia žmogaus teisėmis ir 
solidarumu grindžiamų sprendimų 
migracijos, prieglobsčio ir sienų valdymo 
klausimais, koordinuoti veiksmus ir 
bendradarbiauti su atitinkamomis ES 
valstybėmis narėmis prie Europos išorės 
sienų, užtikrinti tinkamą humanitarinę 
pagalbą ir tinkamus priėmimo pajėgumus 
visoje šalyje; primygtinai ragina Bosniją 
ir Hercegoviną sudaryti susitarimą su 
Europos prieglobsčio paramos biuru; 
palankiai vertina tai, kad Lipoje 
atidarytas ES finansuojamas centras, 
tačiau apgailestauja dėl prieigos 
galimybių trūkumo, ir tebėra susirūpinęs 
dėl pranešimų apie nepakankamas 
priėmimo sąlygas; atkreipia dėmesį į tai, 
kad balandžio 28 d. uždaryta Miralo 
stovykla ir kad joje gyvenę žmonės buvo 
perkelti į Lipos stovyklą, kuri yra toli nuo 
bet kokios bazinės infrastruktūros;

76. atkreipia dėmesį į tai, kad valdžios 
institucijoms nepavyko kovoti su neteisėta 
migracija; pažymi, kad Bosnija ir 
Hercegovina yra neteisėtų migrantų 
tranzito koridorius ir kad didelis 
gyventojų judėjimas pastaraisiais metais 
yra didžiulis iššūkis šaliai kovojant su 
neteisėtu migrantų gabenimu; ragina 
Bosniją ir Hercegoviną ir ES bei jos 
valstybes nares aktyviau keistis 
informacija ir geriau koordinuoti 
veiksmus; primena Komisijai Europos 
Parlamento poziciją dėl pagalbos teikimo 
sąlygų, susijusių, be kita ko, su 
veiksmingu saugumo ir migracijos 
problemų valdymu trečiosiose šalyse; 
ragina veiksmingai valdyti ES išorės 
sienas atsižvelgiant į naują masinės 
migracijos iš Afganistano į Europą 
bangą; atsižvelgdamas į tai pabrėžia, kad 
valstybės narės, ypač besiribojančios su 
Bosnija ir Hercegovina, privalo užtikrinti 
saugų ir veiksmingą ES išorės sienų 
valdymą, kad būtų užkirstas kelias 
tolesnei masinei migracijai; be to, 
pabrėžia, kad nepaprastai svarbus yra 
neteisėtų imigrantų grąžinimo klausimas 
ir kad turi būti užkirstas kelias tolesniam 
pabėgėlių stovyklų kūrimui ES pasienyje; 
pažymi, kad dėl nesuvaldomo 
nusikalstamumo kenčia visų pirma 
Bosnijos gyventojai, ypač Bichačo ir 
Velika Kladuša apylinkėse; 
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atsižvelgdamas į tai pabrėžia, kad valdžios 
institucijos turi nedelsdamos deportuoti 
nusikalstamas veikas įvykdžiusius 
migrantus;
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90. palankiai vertina tai, kad 
mobilizuota Europos taikos priemonės lėšų 
suma, siekianti 10 mln. EUR, kuriais bus 
finansuojama 150 metalo detektorių ir 68 
specialiosios transporto priemonės, siekiant 
sukurti pajėgumus, kad būtų galima 
aktyviau vykdyti išminavimą ir ginklų, 
šaudmenų bei sprogmenų naikinimą; 
pabrėžia, kad Bosnija ir Hercegovina 
oficialiai laikosi Bendrosios pozicijos dėl 
ginklų eksporto kriterijų ir principų ir yra 
daugumos nusiginklavimo, neplatinimo ir 
ginklų kontrolės sutarčių šalis, ir ragina ją 
prasmingai remti Pietryčių Europos šaulių 
ir lengvųjų ginklų kontrolės 
tarpininkavimo mechanizmo veiklą;

90. palankiai vertina tai, kad 
mobilizuota 10 mln. EUR Europos taikos 
priemonės lėšų, kuriomis bus finansuojama 
150 metalo detektorių ir 68 specialiosios 
transporto priemonės, siekiant sukurti 
pajėgumus, kad būtų galima aktyviau 
vykdyti išminavimą ir ginklų, šaudmenų 
bei sprogmenų naikinimą; pabrėžia, kad 
Bosnija ir Hercegovina oficialiai laikosi 
Bendrosios pozicijos dėl ginklų eksporto 
kriterijų ir principų ir yra daugumos 
nusiginklavimo, ginklų neplatinimo ir 
ginklų kontrolės sutarčių šalis, ir ragina ją 
prasmingai remti Pietryčių Europos šaulių 
ir lengvųjų ginklų kontrolės 
tarpininkavimo mechanizmo veiklą; 
pabrėžia, kad, remiantis Jungtinių Tautų 
narkotikų kontrolės ir nusikalstamumo 
prevencijos biuro ataskaita ir keletu 
Europolo ataskaitų, Vakarų Balkanai 
tebėra vienas iš pagrindinių neteisėtos 
prekybos ginklais regionų, tiekiančių 
neteisėtus ginklus ES, o Bosnija ir 
Hercegovina atlieka pagrindinį vaidmenį 
neteisėtų ginklų kontrabandos srityje; 
pabrėžia, kad ši nuolatinė grėsmė kelia 
pavojų valstybių narių saugumui ir didina 
jų pažeidžiamumą terorizmo, visų pirma 
islamistų, grėsmės atžvilgiu;
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 90a. atkreipia dėmesį į pavojų, kurį 
kelia radikalaus islamo plitimas Bosnijoje 
ir Hercegovinoje, įskaitant pavojų ES ir 
jos valstybėms narėms; susirūpinęs 
pažymi, kad islamistus ir toliau 
finansuoja trečiosios šalys, visų pirma 
Saudo Arabija; pabrėžia, kad šalyje 
svarbu kovoti su islamizmo tendencijomis, 
taigi ir uždaryti vadinamuosius 
„paradžemati“, kur propaguojamas ir 
skleidžiamas radikalus islamas; pabrėžia, 
kad iš Sirijos į Bosniją ir Hercegoviną 
sugrįžę islamistai kelia pavojų ir jų kovinė 
patirtis ir radikalizacija yra didžiulė 
grėsmė valstybių narių saugumui; ragina 
valstybes nares apsvarstyti galimybę 
paremti Bosnijos ir Hercegovinos, ypač 
Bosnijos ir Hercegovinos Federacijos, 
kovą su radikaliu islamu;
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