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Grozījums Nr. 8
Harald Vilimsky
Identitātes un demokrātijas grupas vārdā

Ziņojums A9-0188/2022
Paulo Rangel
2021. gada ziņojums par Bosniju un Hercegovinu
(2021/2245(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
76. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

76. pauž nožēlu par to, ka iestādes 
2020.–2021. gada ziemā nav varējušas 
novērst smago ar migrāciju saistīto 
humanitāro krīzi pie robežas; atkārtoti 
pauž nopietnas bažas par to personu 
tiesībām un situāciju, kas šķērso Bosniju 
un Hercegovinu tranzītā; atzinīgi vērtē to, 
ka situācija un iestāžu reakcija kopš tā 
laika ir uzlabojusies; atgādina, ka ir 
vajadzīgi solidāri un uz cilvēktiesībām 
balstīti risinājumi migrācijas, patvēruma 
un robežu pārvaldības jomā, 
koordinējoties un sadarbojoties ar 
attiecīgajām Es dalībvalstīm uz ES ārējām 
robežām un nodrošinot pienācīgu 
humāno palīdzību un atbilstīgas 
uzņemšanas spējas visā valstī; mudina 
Bosniju un Hercegovinu noslēgt 
nolīgumu ar Eiropas Patvēruma atbalsta 
biroju; atzinīgi vērtē ES finansētā centra 
atvēršanu Lipā, bet pauž nožēlu, ka tas 
joprojām nav pietiekami pieejams, un 
pauž bažas par ziņojumiem, ka tajā nav 
pienācīgi uzņemšanas apstākļi; ņem vērā 
Miralas nometnes slēgšanu 28. aprīlī un 
to, ka tur dzīvojošie cilvēki tika pārvesti uz 
Lipas nometni, kas atrodas tālu no 
jebkādiem pamatpakalpojumiem;

76. norāda, ka iestādes nav varējušas 
apkarot nelikumīgo migrāciju; norāda, ka 
Bosnija un Hercegovina ir neatbilstīgu 
migrantu tranzīta koridors un ka pēdējos 
gados notiekošās cilvēku masveida 
pārvietošanās rada valstij milzīgu 
izaicinājumu cīņā pret neatbilstīgu 
migrantu kontrabandu; aicina palielināt 
informācijas apmaiņu un koordināciju 
starp Bosniju un Hercegovinu un ES un 
tās dalībvalstīm; atgādina Komisijai par 
Eiropas Parlamenta nostāju par 
palīdzības nosacījumiem, cita starpā 
attiecībā uz trešo valstu drošības un 
migrācijas jomas jautājumu efektīvu 
pārvaldību; prasa īstenot efektīvu ES 
ārējo robežo pārvaldību, ņemot vērā, ka ir 
sācies jauns masveida migrācijas vilnis no 
Afganistānas uz Eiropu; šajā sakarībā 
uzsver, ka dalībvalstīm, jo īpaši tām, kas 
robežojas ar Bosniju un Hercegovinu, ir 
pienākums nodrošināt drošu un efektīvu 
ES ārējo robežu pārvaldību, lai novērstu 
turpmāku masveida migrāciju; turklāt 
uzsver, ka jautājums par neatbilstīgo 
migrantu atgriešanu ir ārkārtīgi svarīgs 
un ir jānovērš turpmāka bēgļu nometņu 
izveide pie ES ārējām robežām; norāda, 
ka no plaši izplatītas noziedzības visvairāk 
cieš Bosnijas iedzīvotāji, jo īpaši reģionā 
ap Bihaču un Velika Kladušu; šajā 
saistībā uzsver, ka iestādēm ir 
nekavējoties jādeportē migranti, kas ir 
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Grozījums Nr. 9
Harald Vilimsky
Identitātes un demokrātijas grupas vārdā

Ziņojums A9-0188/2022
Paulo Rangel
2021. gada ziņojums par Bosniju un Hercegovinu
(2021/2245(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
90. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

90. atzinīgi vērtē Eiropas Miera 
mehānisma finansējuma mobilizāciju 
10 miljonu EUR vērtībā, ar ko tiks 
finansēti 150 metāla detektori un 68 īpašie 
transportlīdzekļi, lai veidotu spējas, 
veicinātu atmīnēšanu un ieroču, munīcijas 
un sprāgstvielu iznīcināšanu; uzsver, ka 
Bosnija un Hercegovina oficiāli 
pievienojas Kopējās nostājas par ieroču 
eksportu kritērijiem un principiem un ir 
pievienojusies lielākajai daļai 
atbruņošanās, ieroču neizplatīšanas un 
ieroču kontroles līgumu, un aicina to 
jēgpilni atbalstīt Dienvidaustrumeiropas un 
Austrumeiropas informācijas apstrādes 
centra vieglo un kājnieku ieroču kontrolei 
darbības;

90. atzinīgi vērtē Eiropas Miera 
mehānisma finansējuma mobilizāciju 
10 miljonu EUR vērtībā, ar ko tiks 
finansēti 150 metāla detektori un 68 īpašie 
transportlīdzekļi, lai veidotu spējas, 
veicinātu atmīnēšanu un ieroču, munīcijas 
un sprāgstvielu iznīcināšanu; uzsver, ka 
Bosnija un Hercegovina oficiāli 
pievienojas Kopējās nostājas par ieroču 
eksportu kritērijiem un principiem un ir 
pievienojusies lielākajai daļai 
atbruņošanās, ieroču neizplatīšanas un 
ieroču kontroles līgumu, un aicina to 
jēgpilni atbalstīt Dienvidaustrumeiropas un 
Austrumeiropas informācijas apstrādes 
centra vieglo un kājnieku ieroču kontrolei 
darbības; uzsver, ka pēc Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Narkotiku un noziedzības 
novēršanas biroja ziņojuma un vairākiem 
Eiropola ziņojumiem Rietumbalkāni 
joprojām ir viens no galvenajiem piegādes 
reģioniem ieroču nelikumīgā tirdzniecībā 
uz ES un Bosnijai un Hercegovinai ir 
galvenā loma nelikumīgu ieroču 
kontrabandā; uzsver, ka šis nenovērstais 
apdraudējums apdraud dalībvalstu 
drošību un tās pakļauj terorisma 
draudiem, jo īpaši no islāmistu puses;
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Harald Vilimsky
Identitātes un demokrātijas grupas vārdā

Ziņojums A9-0188/2022
Paulo Rangel
2021. gada ziņojums par Bosniju un Hercegovinu
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Rezolūcijas priekšlikums
90.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

 90.a uzsver draudus, ko rada radikālā 
islāma izplatība Bosnijā un Hercegovinā 
un arī ES un tās dalībvalstīs; ar bažām 
norāda, ka islāmistus turpina finansēt 
trešās valstis, jo īpaši Saūda Arābija; 
uzsver, cik svarīgi ir šajā valstī apkarot 
islāmistu tendences un tādējādi slēgt tā 
dēvētos “para-džemati”, kuros tiek 
sludināts un izplatīts radikālais islāms; 
uzsver draudus, ko Bosnijā un 
Hercegovinā  rada no Sīrijas atgriezušies 
islāmisti, kuriem ir attiecīga kaujas 
pieredze un radikalizācijas līmenis un 
kuri arī rada milzīgu drošības risku 
dalībvalstīm; aicina dalībvalstis apsvērt 
atbalsta sniegšanu Bosnijai un 
Hercegovinai, jo īpaši Bosnijas un 
Hercegovinas Federācijai, apkarojot 
radikālo islāmu;

Or. en


