
AM\1259382PT.docx PE733.798v01-00

PT Unida na diversidade PT

29.6.2022 A9-0188/8

Alteração 8
Harald Vilimsky
em nome do Grupo ID

Relatório A9-0188/2022
Paulo Rangel
Relatório de 2021 sobre a Bósnia-Herzegovina
(2021/2245(INI))

Proposta de resolução
N.º 76

Proposta de resolução Alteração

76. Lamenta a incapacidade das 
autoridades para dar resposta à grave crise 
humanitária na fronteira associada à 
migração durante o inverno de 
2020-2021; reitera a sua profunda 
preocupação com os direitos e a situação 
das pessoas em trânsito na Bósnia 
Herzegovina; congratula-se com o facto 
de a situação e a resposta das autoridades 
terem melhorado desde então; recorda 
que são necessárias soluções assentes na 
solidariedade e nos direitos humanos em 
matéria de migração, asilo e gestão das 
fronteiras, em coordenação e cooperação 
com os Estados-Membros da UE afetados 
nas fronteiras externas da União, de 
modo a assegurar uma assistência 
humanitária e capacidades de 
acolhimento adequadas em todo o país; 
insta a Bósnia-Herzegovina a celebrar um 
acordo com o Gabinete Europeu de Apoio 
em matéria de Asilo; regozija-se com a 
abertura em Lipa do centro financiado 
pela UE, mas lamenta que este continue a 
carecer de acessibilidade e continua 
preocupado com os relatos de condições 
de acolhimento insuficientes; toma nota 
do encerramento do campo de Miral em 
28 de abril e do facto de as pessoas que aí 
viviam terem sido transferidas para o 
campo de Lipa, que está longe de todas as 
infraestruturas básicas;

76. Assinala a incapacidade das 
autoridades para combater a migração 
ilegal; observa que a Bósnia-Herzegovina 
funciona como um corredor de trânsito 
para os migrantes ilegais e que os grandes 
movimentos populacionais dos últimos 
anos representam um enorme desafio 
para o país na luta contra a introdução 
clandestina de migrantes ilegais; apela a 
um maior intercâmbio de informações e a 
uma melhor coordenação entre a 
Bósnia-Herzegovina e a UE e os seus 
Estados-Membros; recorda à Comissão a 
posição do Parlamento Europeu sobre a 
condicionalidade da ajuda no que diz 
respeito, nomeadamente, à gestão eficaz 
das questões relacionadas com a 
segurança e a migração por países 
terceiros; apela a uma gestão eficaz das 
fronteiras externas da UE face a uma 
nova vaga de migração em larga escala do 
Afeganistão para a Europa; salienta, 
neste contexto, que os Estados-Membros, 
especialmente os que fazem fronteira com 
a Bósnia-Herzegovina, têm a obrigação 
de assegurar uma gestão segura e eficaz 
das fronteiras externas da UE, a fim de 
evitar mais migrações em larga escala; 
salienta igualmente que a questão do 
regresso de migrantes ilegais é crucial e 
que deve ser evitada a criação de campos 
de refugiados nas zonas limítrofes da UE; 
observa que é sobretudo a população 
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bósnia, especialmente na região em torno 
de Bihać e Velika Kladuša, que está a ser 
vítima de crimes graves; realça, neste 
contexto, que os migrantes que cometam 
infrações penais devem ser imediatamente 
deportados pelas autoridades;

Or. en



AM\1259382PT.docx PE733.798v01-00

PT Unida na diversidade PT

29.6.2022 A9-0188/9

Alteração 9
Harald Vilimsky
em nome do Grupo ID

Relatório A9-0188/2022
Paulo Rangel
Relatório de 2021 sobre a Bósnia-Herzegovina
(2021/2245(INI))

Proposta de resolução
N.º 90

Proposta de resolução Alteração

90. Regozija-se com a mobilização de 
fundos do Mecanismo Europeu de Apoio à 
Paz, no valor de 10 milhões de euros, que 
financiarão 150 detetores de metais e 68 
veículos especiais, a fim de desenvolver 
capacidades e impulsionar a desminagem e 
a eliminação de armas, munições e 
explosivos;  sublinha que a Bósnia-
Herzegovina se alinha oficialmente pelos 
critérios e princípios da Posição Comum 
relativa à exportação de armas e é um 
Estado Parte na maioria dos tratados de 
desarmamento, não proliferação e controlo 
de armamento, e apela ao seu apoio 
significativo às atividades do Centro 
Regional de Intercâmbio de Informações 
da Europa do Sudeste e Oriental para o 
Controlo de Armas Ligeiras e de Pequeno 
Calibre;

90. Regozija-se com a mobilização de 
fundos do Mecanismo Europeu de Apoio à 
Paz, no valor de 10 milhões de euros, que 
financiarão 150 detetores de metais e 68 
veículos especiais, a fim de desenvolver 
capacidades e impulsionar a desminagem e 
a eliminação de armas, munições e 
explosivos; sublinha que a Bósnia-
Herzegovina se alinha oficialmente pelos 
critérios e princípios da Posição Comum 
relativa à exportação de armas e é um 
Estado Parte na maioria dos tratados de 
desarmamento, não proliferação e controlo 
de armamento, e apela ao seu apoio 
significativo às atividades do Centro 
Regional de Intercâmbio de Informações 
da Europa do Sudeste e Oriental para o 
Controlo de Armas Ligeiras e de Pequeno 
Calibre; salienta que, de acordo com o 
relatório do Gabinete das Nações Unidas 
contra a Droga e a Criminalidade e vários 
relatórios da Europol, os Balcãs 
Ocidentais continuam a ser uma das 
principais regiões de abastecimento do 
comércio ilícito de armas para a UE e a 
Bósnia-Herzegovina desempenha um 
papel central no contrabando de armas 
ilícitas; sublinha que esta ameaça 
contínua põe em perigo a segurança dos 
Estados-Membros e expõe-nos ainda mais 
a uma ameaça terrorista, em particular 
por parte dos islamistas;
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Alteração 10
Harald Vilimsky
em nome do Grupo ID

Relatório A9-0188/2022
Paulo Rangel
Relatório de 2021 sobre a Bósnia-Herzegovina
(2021/2245(INI))

Proposta de resolução
N.º 90-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

 90-A. Salienta o perigo que representa a 
propagação do Islão radical na Bósnia-
Herzegovina, também para a UE e os seus 
Estados-Membros; observa com 
preocupação que os islamistas continuam 
a ser financiados por países terceiros, em 
particular a Arábia Saudita; frisa a 
importância de combater as tendências 
islamistas no país e, consequentemente, 
de encerrar os chamados «paradžemati», 
onde o Islão radical é pregado e 
propagado; realça o perigo dos chamados 
repatriados islamistas da Síria para a 
Bósnia-Herzegovina, uma vez que a sua 
experiência de combate e a sua 
radicalização representam um enorme 
risco para a segurança dos Estados-
Membros; insta os Estados-Membros a 
ponderarem a possibilidade de apoiar a 
Bósnia-Herzegovina, especialmente a 
Federação da Bósnia-Herzegovina, na 
luta contra o Islão radical;

Or. en


