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29.6.2022 A9-0188/8

Amendement 8
Harald Vilimsky
namens de ID-Fractie

Verslag A9-0188/2022
Paulo Rangel
Verslag 2021 over Bosnië en Herzegovina
(2021/2245(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 76

Ontwerpresolutie Amendement

76. betreurt dat de autoriteiten er niet 
in zijn geslaagd het hoofd te bieden aan de 
ernstige, met migratie verband houdende 
humanitaire crisis aan de grens tijdens de 
winter van 2020-2021; herhaalt dat het 
zich ernstig zorgen maakt over de rechten 
en situatie van de mensen die in Bosnië 
en Herzegovina op doorreis zijn; is 
ingenomen met het feit dat de situatie en 
de reactie van de autoriteiten sindsdien 
zijn verbeterd; herinnert aan de noodzaak 
van op mensenrechten en solidariteit 
gebaseerde oplossingen op het gebied van 
migratie, asiel en grensbeheer in overleg 
en samenwerking met de betrokken EU-
lidstaten aan de buitengrenzen van de EU, 
waarbij moet worden gezorgd voor 
adequate humanitaire hulp en passende 
opvangcapaciteit in het gehele land; 
verzoekt Bosnië en Herzegovina een 
overeenkomst met het Europees 
Ondersteuningsbureau voor asielzaken te 
sluiten; is ingenomen met de opening van 
het door de EU gefinancierde centrum in 
Lipa, maar betreurt dat het nog steeds 
onvoldoende toegankelijk is en blijft 
bezorgd over de meldingen van 
ontoereikende opvangomstandigheden; 
neemt kennis van de sluiting van het 
kamp Miral op 28 april en het feit dat de 
mensen die daar verbleven zijn 
overgebracht naar het kamp Lipa, dat zich 
ver bevindt van elke basisvoorziening;

76. merkt op dat de autoriteiten er niet 
in zijn geslaagd illegale migratie te 
bestrijden; stelt vast dat Bosnië en 
Herzegovina fungeert als transitcorridor 
voor illegale migranten en dat de grote 
bevolkingsstromen van de afgelopen jaren 
het land voor enorme uitdagingen stellen 
op het gebied van de bestrijding van de 
smokkel van illegale migranten; dringt 
aan op meer informatie-uitwisseling en 
een betere coördinatie tussen Bosnië en 
Herzegovina en de EU en haar lidstaten; 
herinnert de Commissie aan het 
standpunt van het Europees Parlement 
over de conditionaliteit van hulp met 
betrekking tot onder meer het 
doeltreffende beheer van veiligheids- en 
migratiegerelateerde kwesties door derde 
landen; dringt erop aan dat de 
buitengrenzen van de EU doeltreffend 
worden beheerd met het oog op een 
nieuwe migratiegolf uit Afghanistan 
richting Europa; benadrukt in dit verband 
dat de lidstaten, met name die welke aan 
Bosnië en Herzegovina grenzen, de plicht 
hebben het veilige en doeltreffende beheer 
van de buitengrenzen van de EU te 
waarborgen om verdere grootschalige 
migratie te voorkomen; wijst er voorts op 
dat de terugkeer van illegale migranten 
van cruciaal belang is en dat moet worden 
voorkomen dat er aan de buitengrenzen 
van de EU meer vluchtelingenkampen 
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worden gebouwd; merkt op dat met name 
de Bosnische bevolking, vooral in de regio 
rond Bihać en Velika Kladuša, te lijden 
heeft onder de welig tierende 
criminaliteit; wijst er in dit verband op dat 
migranten die strafbare feiten plegen 
onmiddellijk door de autoriteiten moeten 
worden uitgezet;

Or. en
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29.6.2022 A9-0188/9

Amendement 9
Harald Vilimsky
namens de ID-Fractie

Verslag A9-0188/2022
Paulo Rangel
Verslag 2021 over Bosnië en Herzegovina
(2021/2245(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 90

Ontwerpresolutie Amendement

90. is ingenomen met het vrijmaken 
van middelen uit de Europese 
Vredesfaciliteit ten belope van 
10 miljoen EUR voor de financiering van 
150 metaaldetectors en 68 speciale 
voertuigen, om capaciteit op te bouwen 
voor het opvoeren van het ruimen van 
mijnen en het verwijderen van wapens, 
munitie en explosieven; onderstreept dat 
Bosnië en Herzegovina zich officieel houdt 
aan de criteria en beginselen van het 
gemeenschappelijk standpunt inzake 
wapenuitvoer en partij is bij de meeste 
verdragen inzake ontwapening, non-
proliferatie en wapenbeheersing, en dringt 
erop aan dat het de activiteiten van het 
Uitwisselingscentrum voor Zuidoost-
Europa inzake de beheersing van het aantal 
handvuurwapens en lichte wapens op 
zinvolle wijze ondersteunt;

90. is ingenomen met het vrijmaken 
van middelen uit de Europese 
Vredesfaciliteit ten belope van 
10 miljoen EUR voor de financiering van 
150 metaaldetectors en 68 speciale 
voertuigen, om capaciteit op te bouwen 
voor het opvoeren van het ruimen van 
mijnen en het verwijderen van wapens, 
munitie en explosieven; onderstreept dat 
Bosnië en Herzegovina zich officieel houdt 
aan de criteria en beginselen van het 
gemeenschappelijk standpunt inzake 
wapenuitvoer en partij is bij de meeste 
verdragen inzake ontwapening, non-
proliferatie en wapenbeheersing, en dringt 
erop aan dat het de activiteiten van het 
Uitwisselingscentrum voor Zuidoost-
Europa inzake de beheersing van het aantal 
handvuurwapens en lichte wapens op 
zinvolle wijze ondersteunt; wijst erop dat 
de Westelijke Balkan volgens een verslag 
van het Bureau van de Verenigde Naties 
voor drugs- en misdaadbestrijding en 
verscheidene verslagen van Europol nog 
altijd een van de belangrijkste 
aanvoerregio’s is als het gaat om de 
illegale wapenhandel naar de EU en dat 
Bosnië en Herzegovina een centrale rol 
vervult bij de smokkel van illegale 
wapens; wijst erop dat deze aanhoudende 
dreiging de veiligheid van de lidstaten in 
gevaar brengt en de kans dat in de 
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lidstaten terroristische aanslagen worden 
gepleegd, met name aanslagen door 
islamisten, doet toenemen;

Or. en
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29.6.2022 A9-0188/10

Amendement 10
Harald Vilimsky
namens de ID-Fractie

Verslag A9-0188/2022
Paulo Rangel
Verslag 2021 over Bosnië en Herzegovina
(2021/2245(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 90 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

 90 bis. wijst op het gevaar dat uitgaat van 
de verspreiding van de radicale islam in 
Bosnië en Herzegovina, ook voor de EU 
en haar lidstaten; stelt bezorgd vast dat 
islamisten nog steeds door derde landen 
worden gefinancierd, met name Saoedi-
Arabië; wijst erop dat islamistische 
tendensen in het land moeten worden 
bestreden en dat de zogenaamde 
“paradžemati”, waar de radicale islam 
wordt verkondigd en verspreid, moeten 
worden gesloten; wijst op het gevaar dat 
uitgaat van zogenaamde islamisten die 
vanuit Syrië naar Bosnië en Herzegovina 
terugkeren, aangezien hun 
gevechtservaring en radicalisering een 
enorm veiligheidsrisico inhouden voor de 
lidstaten; roept de lidstaten op te 
overwegen Bosnië en Herzegovina, met 
name de Federatie van Bosnië en 
Herzegovina, te steunen in de strijd tegen 
de radicale islam;

Or. en


