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29.6.2022 A9-0188/8

Pozmeňujúci návrh 8
Harald Vilimsky
v mene skupiny ID

Správa A9-0188/2022
Paulo Rangel
Správa o Bosne a Hercegovine za rok 2021
(2021/2245(INI))

Návrh uznesenia
Odsek 76

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

76. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
orgány neriešili vážnu humanitárnu krízu 
na hraniciach súvisiacu s migráciou v 
priebehu zimy 2020 – 2021; opätovne 
vyjadruje vážne obavy v súvislosti s 
právami a situáciou osôb v tranzitnom 
režime v Bosne a Hercegovine; víta 
skutočnosť, že situácia a reakcia orgánov 
sa odvtedy zlepšili; opätovne pripomína 
potrebu riešení v oblasti migrácie, azylu a 
riadenia hraníc založených na ľudských 
právach a solidarite v koordinácii a 
spolupráci s dotknutými členskými štátmi 
EÚ na vonkajšej hranici EÚ, ktoré 
zabezpečia primeranú humanitárnu 
pomoc a vhodné prijímacie kapacity 
v celej krajine; naliehavo vyzýva Bosnu a 
Hercegovinu, aby uzavrela dohodu s 
Európskym podporným úradom pre azyl; 
víta otvorenie strediska financovaného 
EÚ v Lipe, vyjadruje však poľutovanie 
nad tým, že stále nie je dostupné, a je 
naďalej znepokojený správami o 
nedostatočných podmienkach prijímania; 
berie na vedomie uzavretie tábora Miral 
28. apríla a to, že ľudia v ňom žijúci boli 
presťahovaní do tábora Lipa, ktorý je 
vzdialený od akejkoľvek základnej 
infraštruktúry;

76. konštatuje, že orgány nedokážu 
bojovať proti neregulárnej migrácii; 
konštatuje, že Bosna a Hercegovina slúži 
ako tranzitný koridor pre neregulárnych 
migrantov a že veľký pohyb obyvateľstva 
v posledných rokoch je pre krajinu 
obrovskou výzvou v boji proti 
prevádzačstvu neregulárnych migrantov; 
vyzýva na intenzívnejšiu výmenu 
informácií a lepšiu koordináciu medzi 
Bosnou a Hercegovinou a EÚ a jej 
členskými štátmi; pripomína Komisii 
pozíciu Európskeho parlamentu k 
podmienenosti pomoci, pokiaľ ide okrem 
iného o účinné riadenie záležitostí 
súvisiacich s bezpečnosťou a migráciou 
tretími krajinami; vyzýva na účinné 
riadenie vonkajších hraníc EÚ v súvislosti 
s novou vlnou masovej migrácie z 
Afganistanu do Európy; v tejto súvislosti 
zdôrazňuje, že členské štáty, najmä tie, 
ktoré hraničia s Bosnou a Hercegovinou, 
sú povinné zabezpečiť bezpečné a účinné 
riadenie vonkajších hraníc EÚ, aby 
zabránili ďalšej masovej migrácii; ďalej 
upozorňuje na kľúčovú otázku návratov 
neregulárnych migrantov, ako aj na to, že 
treba zabrániť ďalšiemu vytváraniu 
utečeneckých táborov na vonkajších 
hraniciach EÚ; konštatuje, že je to 
predovšetkým obyvateľstvo Bosny a 
Hercegoviny, najmä v oblasti Bihaću a 
Velikej Kladuše, ktoré trpí v dôsledku 
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prebujnenej kriminality; v tejto súvislosti 
zdôrazňuje, že migranti, ktorí páchajú 
trestné činy, musia byť úradmi okamžite 
deportovaní;

Or. en
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29.6.2022 A9-0188/9

Pozmeňujúci návrh 9
Harald Vilimsky
v mene skupiny ID

Správa A9-0188/2022
Paulo Rangel
Správa o Bosne a Hercegovine za rok 2021
(2021/2245(INI))

Návrh uznesenia
Odsek 90

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

90. víta mobilizáciu finančných 
prostriedkov z Európskeho mierového 
nástroja v hodnote 10 miliónov EUR, z 
ktorých sa bude financovať 150 detektorov 
kovov a 68 špeciálnych vozidiel s cieľom 
vybudovať kapacity, zintenzívniť 
odstraňovanie mín a likvidáciu zbraní, 
munície a výbušnín; zdôrazňuje, že Bosna 
a Hercegovina sa oficiálne pripája ku 
kritériám a zásadám spoločnej pozície k 
vývozu zbraní a je zmluvnou stranou 
väčšiny zmlúv o odzbrojení, nešírení a 
kontrole zbraní, a vyzýva na zmysluplnú 
podporu činností Strediska na kontrolu 
ručných a ľahkých zbraní v juhovýchodnej 
a východnej Európe;

90. víta mobilizáciu finančných 
prostriedkov z Európskeho mierového 
nástroja v hodnote 10 miliónov EUR, z 
ktorých sa bude financovať 150 detektorov 
kovov a 68 špeciálnych vozidiel s cieľom 
vybudovať kapacity, zintenzívniť 
odstraňovanie mín a likvidáciu zbraní, 
munície a výbušnín; zdôrazňuje, že Bosna 
a Hercegovina sa oficiálne pripája ku 
kritériám a zásadám spoločnej pozície k 
vývozu zbraní a je zmluvnou stranou 
väčšiny zmlúv o odzbrojení, nešírení a 
kontrole zbrojenia, a vyzýva na 
zmysluplnú podporu činností Strediska na 
kontrolu ručných a ľahkých zbraní v 
juhovýchodnej a východnej Európe; 
zdôrazňuje, že podľa správy Úradu OSN 
pre drogy a kriminalitu a viacerých správ 
Europolu je západný Balkán aj naďalej 
jedným z hlavných regiónov, odkiaľ do 
EÚ prúdia nedovolené dodávky zbraní, a 
Bosna a Hercegovina má kľúčovú úlohu 
pri pašovaní nelegálnych zbraní; 
zdôrazňuje, že táto pretrvávajúca hrozba 
ohrozuje bezpečnosť členských štátov EÚ 
a naďalej ich vystavuje hrozbe terorizmu, 
najmä islamistického;
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29.6.2022 A9-0188/10

Pozmeňujúci návrh 10
Harald Vilimsky
v mene skupiny ID

Správa A9-0188/2022
Paulo Rangel
Správa o Bosne a Hercegovine za rok 2021
(2021/2245(INI))

Návrh uznesenia
Odsek 90 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

 90a. podčiarkuje nebezpečenstvo, ktoré 
predstavuje šírenie radikálneho islamu v 
Bosne a Hercegovine, a to aj pre EÚ a jej 
členské štáty; so znepokojením konštatuje, 
že islamisti sú naďalej financovaní z 
tretích krajín, najmä zo Saudskej Arábie; 
zdôrazňuje, že je dôležité bojovať proti 
islamistickým tendenciám v krajine, a 
preto treba zatvoriť tzv. paradžemati, kde 
sa hlása a šíri radikálny islam; 
upozorňuje na nebezpečenstvo tzv. 
islamistických navrátilcov zo Sýrie do 
Bosny a Hercegoviny, ktorých bojové 
skúsenosti a radikalizácia predstavujú 
obrovské bezpečnostné riziko pre členské 
štáty; vyzýva členské štáty, aby zvážili 
podporu Bosny a Hercegoviny, najmä 
Federácie Bosny a Hercegoviny, v boji 
proti radikálnemu islamu;
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