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Projekt rezolucji
Ustęp 76

Projekt rezolucji Poprawka

76. ubolewa nad tym, że w okresie 
zimowym na przełomie lat 2020–2021 
władze nie zdołały poradzić sobie 
z poważnym kryzysem humanitarnym na 
granicy, związanym z migracją; ponownie 
wyraża głębokie zaniepokojenie prawami i 
sytuacją osób przemieszczających się 
tranzytem przez BiH; z zadowoleniem 
przyjmuje fakt, że sytuacja i reakcja władz 
poprawiły się od tego czasu; przypomina 
o zapotrzebowaniu na oparte na prawach 
człowieka i solidarności rozwiązania 
w zakresie migracji, azylu i zarządzania 
granicami w koordynacji i współpracy z 
zainteresowanymi państwami 
członkowskimi na zewnętrznej granicy 
UE, które to rozwiązania zapewnią 
odpowiednią pomoc humanitarną 
i odpowiednie zdolności przyjmowania 
w całym kraju; wzywa BiH do zawarcia 
umowy z Europejskim Urzędem Wsparcia 
w dziedzinie Azylu; z zadowoleniem 
przyjmuje otwarcie finansowanego przez 
UE centrum w Lipie, jednak ubolewa nad 
jego brakiem dostępności i pozostaje 
zaniepokojony doniesieniami o 
niedostatecznych warunkach 
przyjmowania; odnotowuje zamknięcie 
obozu Miral 28 kwietnia i przeniesienie 
mieszkających tam osób do obozu w Lipie, 
który jest położony z dala od wszelkiej 
podstawowej infrastruktury;

76. zauważa, że władze nie radzą sobie 
ze zwalczaniem nielegalnej migracji; 
zauważa, że BiH stanowi korytarz 
tranzytowy dla migrantów o 
nieuregulowanym statusie oraz że duże 
przepływy ludności w ostatnich latach 
stanowią ogromne wyzwanie dla kraju 
pod względem zwalczania przemytu takich 
migrantów; apeluje o bardziej intensywną 
wymianę informacji i lepszą koordynację 
między BiH a UE i jej państwami 
członkowskimi; przypomina Komisji o 
stanowisku Parlamentu Europejskiego w 
sprawie warunkowości pomocy między 
innymi w odniesieniu do skutecznego 
zarządzania kwestiami związanymi z 
bezpieczeństwem i migracją przez państwa 
trzecie; apeluje o skuteczne zarządzanie 
zewnętrznymi granicami UE w obliczu 
nowej fali masowej migracji do Europy z 
Afganistanu; podkreśla w tym kontekście, 
że państwa członkowskie, zwłaszcza te 
graniczące z BiH, mają obowiązek 
zapewnienia bezpiecznego i skutecznego 
zarządzania granicami zewnętrznymi UE, 
aby zapobiec dalszej masowej migracji; 
podkreśla ponadto, że kwestia powrotów 
migrantów o nieuregulowanym statusie 
ma kluczowe znaczenie oraz że należy 
zapobiegać dalszemu tworzeniu obozów 
dla uchodźców na zewnętrznych 
granicach UE; zauważa, że przede 
wszystkim ludność bośniacka, zwłaszcza z 
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regionu wokół miast Bihać i Velika 
Kladuša, cierpi z powodu szerzącej się 
przestępczości; w tym kontekście 
podkreśla, że migranci, którzy popełniają 
przestępstwa, muszą być natychmiast 
deportowani przez władze;
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90. z zadowoleniem przyjmuje 
uruchomienie środków z Europejskiego 
Instrumentu na rzecz Pokoju o wartości 10 
mln EUR, z których sfinansowanych 
zostanie 150 wykrywaczy metalu i 68 
pojazdów specjalnych w celu budowania 
zdolności do intensywniejszego 
rozminowywania i usuwania broni, 
amunicji i materiałów wybuchowych; 
podkreśla, że BiH oficjalnie dostosowuje 
się do kryteriów i zasad wspólnego 
stanowiska w sprawie wywozu broni i jest 
stroną większości układów o rozbrojeniu, 
nieproliferacji i kontroli zbrojeń, a także 
wzywa do znaczącego wspierania działań 
Centrum Kontroli Broni Strzeleckiej i 
Lekkiej dla Europy Południowo-
Wschodniej;

90. z zadowoleniem przyjmuje 
uruchomienie środków z Europejskiego 
Instrumentu na rzecz Pokoju o wartości 10 
mln EUR, z których sfinansowanych 
zostanie 150 wykrywaczy metalu i 68 
pojazdów specjalnych w celu budowania 
zdolności do intensywniejszego 
rozminowywania i usuwania broni, 
amunicji i materiałów wybuchowych; 
podkreśla, że BiH oficjalnie dostosowuje 
się do kryteriów i zasad wspólnego 
stanowiska w sprawie wywozu broni i jest 
stroną większości układów o rozbrojeniu, 
nieproliferacji i kontroli zbrojeń, a także 
wzywa do znaczącego wspierania działań 
Centrum Kontroli Broni Strzeleckiej i 
Lekkiej dla Europy Południowo-
Wschodniej; podkreśla, że zgodnie ze 
sprawozdaniem Biura NZ ds. Narkotyków 
i Przestępczości oraz szeregiem 
sprawozdań Europolu Bałkany Zachodnie 
nadal są jednym z głównych regionów 
zaopatrzenia dla nielegalnego handlu 
bronią sprzedawaną do UE, a BiH 
odgrywa kluczową rolę w przemycie 
nielegalnej broni; podkreśla, że stanowi to 
ciągłe zagrożenie dla bezpieczeństwa 
państw członkowskich i dodatkowo 
wystawia je na zagrożenie terrorystyczne, 
szczególnie ze strony islamistów;
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 90a. podkreśla niebezpieczeństwo 
wynikające z rozprzestrzeniania się 
radykalnego islamu w BiH, w tym do UE i 
jej państw członkowskich; z 
zaniepokojeniem zauważa, że islamiści 
nadal otrzymują finansowanie z państw 
trzecich, w szczególności z Arabii 
Saudyjskiej; podkreśla znaczenie 
zwalczania tendencji islamistycznych w 
kraju i zamknięcia w związku z tym tzw. 
paradžemati, w których jest głoszony i 
rozpowszechniany radykalny islam; 
podkreśla niebezpieczeństwo związane z 
powrotem islamistów z Syrii do BiH, 
ponieważ ich doświadczenie w walce i 
radykalizacja stanowią ogromne 
zagrożenie dla bezpieczeństwa państw 
członkowskich; wzywa państwa 
członkowskie, by rozważyły wsparcie BiH, 
zwłaszcza Federacji Bośni i Hercegowiny, 
w walce z radykalnym islamem;
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