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76. obžaluje, da se oblasti pozimi 
2020–2021 niso odzvale na hudo 
humanitarno krizo na mejah, povezano z 
migracijami; ponovno izraža resno 
zaskrbljenost glede pravic in položaja 
ljudi v tranzitu skozi BiH; pozdravlja 
dejstvo, da so se razmere in odziv organov 
od takrat izboljšali; opozarja, da so na 
področju migracij, azila in upravljanja 
meja potrebne rešitve, ki bodo temeljile na 
človekovih pravicah in solidarnosti ter 
bodo sprejete usklajeno in v sodelovanju s 
prizadetimi državami članicami EU na 
zunanji meji EU, da se tako zagotovijo 
primerna humanitarna pomoč in ustrezne 
zmogljivosti sprejema po vsej državi; 
poziva BiH, naj sklene sporazum z 
Evropskim azilnim podpornim uradom; 
pozdravlja odprtje centra v Lipi, ki ga 
financira EU, vendar obžaluje, da še 
vedno ni dostopen, in je še vedno 
zaskrbljen zaradi poročil o nezadostnih 
pogojih za sprejem; je seznanjen, da je 
bilo 28. aprila zaprto taborišče Miral in da 
so bili ljudje, ki so tam živeli, premeščeni 
v taborišče Lipa, ki je zelo oddaljeno od 
vseh osnovnih storitev;

76. ugotavlja, da se oblasti niso 
uspešno borile proti nezakonitim 
migracijam; ugotavlja, da je Bosna in 
Hercegovina tranzitni koridor za 
nezakonite migrante in da velik pretok 
prebivalstva v zadnjih letih predstavlja 
ogromen izziv za državo v boju proti 
tihotapljenju nezakonitih migrantov; 
poziva k večji izmenjavi informacij in 
boljšemu usklajevanju med Bosno in 
Hercegovino ter EU in državami 
članicami; spominja Komisijo na stališče 
Evropskega parlamenta o pogojevanju 
pomoči, med drugim v zvezi s tem, ali 
tretje države učinkovito upravljajo 
varnostne zadeve in zadeve, povezane z 
migracijami; poziva k učinkovitemu 
upravljanju zunanjih meja EU zaradi 
ponovnega vala množičnih migracij iz 
Afganistana v Evropo; v zvezi s tem 
poudarja, da morajo države članice, zlasti 
tiste, ki mejijo na Bosno in Hercegovino, 
zagotoviti varno in učinkovito upravljanje 
zunanjih meja EU, da bi preprečile 
nadaljnje množične migracije; poleg tega 
poudarja, da je vprašanje vračanja 
nezakonitih migrantov bistvenega pomena 
in da je treba preprečiti nadaljnje 
odpiranje begunskih centrov na zunanjih 
mejah EU; ugotavlja, da zaradi porasta 
kaznivih dejanj najbolj trpi bosansko 
prebivalstvo, predvsem v okolici Bihaća in 
Velike Kladuše; v zvezi s tem poudarja, da 
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morajo oblasti migrante, ki so storili 
kazniva dejanja, nemudoma izgnati;
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90. pozdravlja uporabo sredstev 
Evropskega mirovnega instrumenta v 
vrednosti 10 milijonov EUR, s katerimi se 
bo financiralo 150 detektorjev kovin in 68 
posebnih vozil za povečanje zmogljivosti 
ter spodbujanje odstranjevanja min, orožja, 
streliva in eksplozivov; poudarja, da je BiH 
uradno usklajena z merili in načeli 
Skupnega stališča o izvozu orožja in je 
država pogodbenica večine pogodb o 
razoroževanju, neširjenju orožja in nadzoru 
nad orožjem, ter poziva, naj smiselno 
podpre dejavnosti Centra jugovzhodne 
Evrope za izmenjavo informacij pri 
nadzoru osebnega in lahkega orožja;

90. pozdravlja uporabo sredstev 
Evropskega mirovnega instrumenta v 
vrednosti 10 milijonov EUR, s katerimi se 
bo financiralo 150 detektorjev kovin in 68 
posebnih vozil za povečanje zmogljivosti 
ter spodbujanje odstranjevanja min, orožja, 
streliva in eksplozivov; poudarja, da je BiH 
uradno usklajena z merili in načeli 
Skupnega stališča o izvozu orožja in je 
država pogodbenica večine pogodb o 
razoroževanju, neširjenju orožja in nadzoru 
nad orožjem, ter poziva, naj smiselno 
podpre dejavnosti Centra jugovzhodne 
Evrope za izmenjavo informacij pri 
nadzoru osebnega in lahkega orožja; 
poudarja, da je glede na poročilo Urada 
Združenih narodov za droge in kriminal 
ter več poročil Europola Zahodni Balkan 
še vedno ena od glavnih regij, ki dobavlja 
orožje za nezakonito trgovino v EU, BiH 
pa ima osrednjo vlogo pri tihotapljenju 
tega orožja; poudarja, da to trajno ogroža 
varnost držav članic in jih še dodatno 
izpostavlja nevarnosti terorizma, zlasti 
islamističnega;
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 90a. poudarja, da širjenje radikalnega 
islama v BiH pomeni nevarnost tudi za 
EU in njene države članice; z 
zaskrbljenostjo ugotavlja, da se islamisti 
še naprej financirajo iz tretjih držav, zlasti 
Savdske Arabije; poudarja, da se je treba 
boriti proti islamističnim težnjam v državi 
in posledično zapreti t. i. paradžemate, 
kjer se radikalni islam pridiga in širi; 
podarja, da islamistični povratniki iz 
Sirije v BiH zaradi bojnih izkušenj in 
radikaliziranosti pomenijo ogromno 
varnostno tveganje za države članice; 
poziva države članice, naj razmislijo o 
podpori BiH, zlasti Federaciji Bosne in 
Hercegovine, v boju proti radikalnemu 
islamu;
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