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76. Jiddeplora n-nuqqas tal-awtoritajiet 
li jindirizzaw il-kriżi umanitarja serja 
relatata mal-migrazzjoni fil-fruntiera 
matul ix-xitwa tal-2020-2021; itenni t-
tħassib serju tiegħu dwar id-drittijiet u s-
sitwazzjoni tal-persuni fi tranżitu fil-
Bożnija-Ħerzegovina; jilqa' l-fatt li s-
sitwazzjoni u r-rispons mill-awtoritajiet 
minn dak iż-żmien' l hawn tjiebu; ifakkar 
fil-ħtieġa ta' soluzzjonijiet ibbażati fuq id-
drittijiet tal-bniedem u s-solidarjetà dwar 
il-migrazzjoni, l-asil u l-ġestjoni tal-
fruntieri f'koordinazzjoni u kooperazzjoni 
mal-Istati Membri tal-UE affettwati fil-
fruntiera esterna tal-UE, filwaqt li jiġu 
żgurati assistenza umanitarja adegwata u 
kapaċitajiet ta' akkoljenza xierqa fil-pajjiż 
kollu; iħeġġeġ lill-Bożnija-Ħerzegovina 
tikkonkludi ftehim mal-Uffiċċju Ewropew 
ta' Appoġġ fil-qasam tal-Ażil; jilqa' l-ftuħ 
taċ-ċentru ffinanzjat mill-UE f'Lipa, iżda 
jiddispjaċih għall-fatt li għad m'għandux 
aċċessibilità u jibqa' mħasseb dwar 
rapporti ta' kundizzjonijiet ta' akkoljenza 
insuffiċjenti; jieħu nota tal-għeluq tal-
kamp ta' Miral fit-28 ta' April u l-fatt li n-
nies li jgħixu hemm ġew trasferiti lejn il-
kamp ta' Lipa, li huwa 'l bogħod minn 
kwalunkwe faċilità bażika;

76. Jinnota n-nuqqas tal-awtoritajiet li 
jiġġieldu l-migrazzjoni illegali; jinnota li 
l-BiH isservi bħala kuritur ta' tranżitu 
għall-migranti illegali u li l-movimenti 
kbar tal-popolazzjoni f'dawn l-aħħar snin 
joħolqu sfida enormi għall-pajjiż fil-
ġlieda kontra l-kuntrabandu ta' migranti 
illegali; jitlob li jkun hemm aktar skambju 
ta' informazzjoni u koordinazzjoni aħjar 
bejn il-BiH u l-UE u l-Istati Membri 
tagħha; ifakkar lill-Kummissjoni dwar il-
pożizzjoni tal-Parlament Ewropew dwar 
il-kundizzjonalità tal-għajnuna fir-
rigward, inter alia, tal-ġestjoni effettiva 
tas-sigurtà u kwistjonijiet relatati mal-
migrazzjoni minn pajjiżi terzi; jitlob li l-
fruntieri esterni tal-UE jiġu ġestiti b'mod 
effettiv fid-dawl ta' mewġa mġedda ta' 
migrazzjoni tal-massa lejn l-Ewropa mill-
Afganistan; jenfasizza, f'dan il-kuntest, li 
l-Istati Membri, speċjalment dawk li 
jmissu mal-Bożnija-Ħerzegovina, 
għandhom obbligu li jiżguraw il-ġestjoni 
sigura u effettiva tal-fruntieri esterni tal-
UE biex jipprevjenu aktar migrazzjoni tal-
massa; jenfasizza, barra minn hekk, li l-
kwistjoni tar-ritorn tal-migranti illegali 
hija kruċjali u li l-istabbiliment ulterjuri 
ta' kampijiet tar-rifuġjati fil-limiti tal-UE 
jrid jiġi evitat; Jinnota li, fuq kollox, hija 
l-popolazzjoni Bożnijaka, b'mod speċjali 
fir-reġjun madwar Bihać u Velika 
Kladuša, li qed issofri bħala riżultat ta' 
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kriminalità li qed tinxtered; jenfasizza, 
f'dan ir-rigward, li l-migranti li jwettqu 
reati kriminali jridu jiġu deportati 
immedjatament mill-awtoritajiet;
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90. Jilqa' l-mobilizzazzjoni tal-fondi 
tal-Faċilità Ewropea għall-Paċi b'valur ta' 
EUR 10 miljun, li se tiffinanzja 
150 detettur tal-metall u 68 vettura speċjali 
biex jinbnew kapaċitajiet biex tingħata 
spinta lit-tneħħija tal-mini u r-rimi ta' armi, 
munizzjon u splussivi; jissottolinja li l-
Bożnija-Ħerzegovina tallinja ruħha 
uffiċjalment mal-kriterji u l-prinċipji tal-
Pożizzjoni Komuni dwar l-Esportazzjoni 
tal-Armi u hija Stat Parti għall-biċċa l-
kbira tat-trattati dwar id-diżarm, in-
nonproliferazzjoni u l-kontroll tal-armi, u 
jappella għall-appoġġ sinifikanti tagħha 
tal-attivitajiet taċ-Ċentru tax-Xlokk tal-
Ewropa għall-Kontroll tal-Armi Ħfief u ta' 
Kalibru Żgħir;

90. Jilqa' l-mobilizzazzjoni tal-fondi 
tal-Faċilità Ewropea għall-Paċi b'valur ta' 
EUR 10 miljun, li se tiffinanzja 
150 detettur tal-metall u 68 vettura speċjali 
biex jinbnew kapaċitajiet biex tingħata 
spinta lit-tneħħija tal-mini u r-rimi ta' armi, 
munizzjon u splussivi; jissottolinja li l-
Bożnija-Ħerzegovina tallinja ruħha 
uffiċjalment mal-kriterji u l-prinċipji tal-
Pożizzjoni Komuni dwar l-Esportazzjoni 
tal-Armi u hija Stat Parti għall-biċċa l-
kbira tat-trattati dwar id-diżarm, in-
nonproliferazzjoni u l-kontroll tal-armi, u 
jappella għall-appoġġ sinifikanti tagħha 
tal-attivitajiet taċ-Ċentru tax-Xlokk tal-
Ewropa għall-Kontroll tal-Armi Ħfief u ta' 
Kalibru Żgħir; jenfasizza li skont rapport 
mill-Uffiċċju tan-NU kontra d-Droga u l-
Kriminalità u diversi rapporti mill-
Europol, il-Balkani tal-Punent jibqgħu 
wieħed mir-reġjuni ewlenin ta' provvista 
għall-kummerċ illeċitu tal-armi lejn l-UE, 
bil-Bożnija-Ħerzegovina tiżvolġi rwol 
ċentrali fil-kuntrabandu ta' armi illeċiti; 
jenfasizza li din it-theddida kontinwa 
tipperikola s-sigurtà tal-Istati Membri u 
tesponihom aktar għal theddida 
terroristika, b'mod partikolari mill-
Iżlamisti;
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 90a. Jenfasizza l-periklu kkawżat mit-
tixrid tal-Iżlam radikali fil-Bożnija-
Ħerzegovina, inkluż għall-UE u l-Istati 
Membri tagħha; jinnota bi tħassib li l-
Iżlamisti għadhom qed jiġu ffinanzjati 
minn pajjiżi terzi, b'mod partikolari l-
Arabja Sawdija; jisħaq fuq l-importanza 
tal-ġlieda kontra t-tendenzi Iżlamisti fil-
pajjiż u, konsegwentement, li jingħalaq l-
hekk imsejjaħ "paradžemati", fejn l-Iżlam 
radikali jiġi ppreparat u mxerred; 
jenfasizza l-periklu tal-hekk imsejħa 
persuni Iżlamiċi rimpatrijati mis-Sirja 
lejn il-Bożnija-Ħerzegovina, peress li l-
esperjenzi tagħhom fil-ġlieda u r-
radikalizzazzjoni tagħhom huma ta' riskju 
enormi għas-sigurtà tal-Istati Membri; 
jistieden lill-Istati Membri jikkunsidraw li 
jappoġġjaw lill-Bożnija-Ħerzegovina, 
speċjalment lill-Federazzjoni tal-Bożnija-
Ħerzegovina, fil-ġlieda kontra l-Iżlam 
radikali;
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