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Amendamentul 8
Harald Vilimsky
în numele Grupului ID

Raport A9-0188/2022
Paulo Rangel
Raportul pe 2021 privind Bosnia și Herțegovina
(2021/2245(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 76

Propunerea de rezoluție Amendamentul

76. regretă eșecul autorităților de a 
rezolva criza umanitară gravă la 
frontieră, legată de migrație, în timpul 
iernii 2020-2021; își reafirmă profunda 
îngrijorare cu privire la drepturile și 
situația persoanelor aflate în tranzit în 
Bosnia și Herțegovina; salută faptul că 
situația și răspunsul autorităților s-au 
îmbunătățit între timp; reamintește 
necesitatea unor soluții bazate pe 
drepturile omului și pe solidaritate în 
materie de migrație, azil și gestionarea 
frontierelor, în coordonare și cooperare 
cu statele membre ale UE afectate la 
frontierele externe ale Uniunii, asigurând 
o asistență umanitară adecvată și 
capacități de primire adecvate în întreaga 
țară; îndeamnă Bosnia și Herțegovina să 
încheie un acord cu Biroul European de 
Sprijin pentru Azil; salută deschiderea 
centrului finanțat de UE la Lipa, dar 
regretă faptul că acesta nu este încă 
accesibil și este în continuare preocupat 
de relatările privind condițiile de primire 
insuficiente; ia act de închiderea taberei 
Miral la 28 aprilie și de faptul că 
persoanele care locuiau acolo au fost 
mutate în tabăra Lipa, care este departe 
de orice infrastructuri de bază;

76. ia act de eșecul autorităților de a 
combate migrația ilegală; remarcă faptul 
că BiH servește drept coridor de tranzit 
pentru migranții ilegali și că mișcările 
masive de populație din ultimii ani 
reprezintă o provocare enormă pentru 
această țară în ceea ce privește 
combaterea introducerii ilegale de 
migranți ilegali; cere intensificarea 
schimbului de informații și o mai bună 
coordonare între Bosnia și Herțegovina și 
UE și statele sale membre; reamintește 
Comisiei poziția Parlamentului European 
privind condiționalitatea ajutorului în 
ceea ce privește, printre altele, gestionarea 
eficientă a aspectelor legate de securitate 
și migrație de către țările terțe; solicită ca 
frontierele externe ale UE să fie 
gestionate în mod eficient în fața unui 
nou val de migrație în masă din 
Afganistan către Europa; subliniază, în 
acest context, că statele membre, în 
special cele limitrofe Bosniei și 
Herțegovinei, au obligația de a asigura 
gestionarea sigură și eficace a frontierelor 
externe ale UE pentru a împiedica 
continuarea migrației în masă; 
subliniază, de asemenea, că problema 
întoarcerii migranților aflați în situație 
neregulamentară este crucială și că 
trebuie împiedicată stabilirea unor noi 
tabere de refugiați la limitele UE; 
constată că, îndeosebi populația bosniacă, 
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mai ales în regiunea din jurul orașelor 
Bihać și Velika Kladuša, suferă din cauza 
criminalității galopante; subliniază, în 
acest sens, că migranții care comit 
infracțiuni trebuie să fie deportați imediat 
de către autorități;

Or. en
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29.6.2022 A9-0188/9

Amendamentul 9
Harald Vilimsky
în numele Grupului ID

Raport A9-0188/2022
Paulo Rangel
Raportul pe 2021 privind Bosnia și Herțegovina
(2021/2245(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 90

Propunerea de rezoluție Amendamentul

90. salută mobilizarea fondurilor 
Instrumentului european pentru pace în 
valoare de 10 milioane EUR, care va 
finanța 150 de detectoare de metale și 68 
de vehicule speciale pentru a consolida 
capacitățile, a stimula deminarea și 
eliminarea armelor, munițiilor și 
explozivilor; subliniază că BiH se aliniază 
în mod oficial criteriilor și principiilor 
Poziției comune privind exporturile de 
arme și este stat parte la majoritatea 
tratatelor privind dezarmarea, 
neproliferarea și controlul armelor și 
solicită sprijinul său semnificativ pentru 
activitățile Biroului de control pentru 
Europa de Sud-Est asupra armelor de 
calibru mic și a armamentului ușor;

90. salută mobilizarea fondurilor 
Instrumentului european pentru pace în 
valoare de 10 milioane EUR, care va 
finanța 150 de detectoare de metale și 68 
de vehicule speciale pentru a consolida 
capacitățile, a stimula deminarea și 
eliminarea armelor, munițiilor și 
explozivilor; subliniază că BiH se aliniază 
în mod oficial criteriilor și principiilor 
Poziției comune privind exporturile de 
arme și este stat parte la majoritatea 
tratatelor privind dezarmarea, 
neproliferarea și controlul armelor și 
solicită sprijinul său semnificativ pentru 
activitățile Biroului de control pentru 
Europa de Sud-Est asupra armelor de 
calibru mic și a armamentului ușor; 
subliniază că, în conformitate cu raportul 
Biroului ONU pentru Droguri și 
Criminalitate și cu mai multe rapoarte ale 
Europolului, Balcanii de Vest rămân una 
dintre principalele regiuni de 
aprovizionare cu arme către UE, iar 
Bosnia și Herțegovina joacă un rol 
central în contrabanda cu arme ilegale; 
subliniază că această amenințare 
continuă pune în pericol securitatea 
statelor membre ale UE și le expune în 
continuare unei amenințări teroriste, în 
special din partea islamiștilor;

Or. en
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Amendamentul 10
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Raport A9-0188/2022
Paulo Rangel
Raportul pe 2021 privind Bosnia și Herțegovina
(2021/2245(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 90 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

 90a. subliniază pericolul reprezentat de 
răspândirea islamului radical în Bosnia și 
Herțegovina, inclusiv pentru UE și pentru 
statele sale membre; constată cu 
îngrijorare că islamiștii continuă să fie 
finanțați din țări terțe, în special din 
Arabia Saudită; subliniază importanța 
combaterii tendințelor islamiste din țară 
și, prin urmare, a eliminării așa-
numitelor „paradžemati”, unde se predică 
și se difuzează islamul radical; subliniază 
pericolul reprezentat de așa-numiții 
islamiști care se întorc din Siria în Bosnia 
și Herțegovina, întrucât experiența lor de 
luptă și radicalizarea lor constituie un risc 
enorm pentru securitatea statelor 
membre; invită statele membre să ia în 
considerare sprijinirea Bosniei și 
Herțegovinei, în special a Federației 
Bosniei și Herțegovinei, în lupta 
împotriva islamului radical;

Or. en


