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Förslag till resolution
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Förslag till resolution Ändringsförslag

76. Europaparlamentet beklagar att 
myndigheterna misslyckades med att 
hantera den allvarliga 
migrationsrelaterade humanitära krisen 
vid gränsen under vintern 2020–2021. 
Parlamentet upprepar att det är djupt 
oroat över rättigheterna och situationen 
för de personer som transiterar i Bosnien 
och Hercegovina. Parlamentet ser positivt 
på att situationen och myndigheternas 
åtgärder sedan dess har förbättrats. 
Parlamentet påminner om behovet av att 
lösningarna för migration, asyl och 
gränsförvaltning baseras på mänskliga 
rättigheter och solidaritet, i samordning 
och samarbete med de av EU:s 
medlemsstater som berörs av EU:s yttre 
gräns, så att tillräckligt humanitärt 
bistånd och lämplig mottagningskapacitet 
kan säkerställas i hela landet. Med 
eftertryck uppmanar parlamentet Bosnien 
och Hercegovina att ingå ett avtal med 
Europeiska stödkontoret för asylfrågor 
(Easo). Parlamentet ser positivt på det 
EU-finansierade mottagningscentrum 
som öppnat i Lipa, men beklagar den 
bristande tillgängligheten och är 
fortfarande oroat över rapporterna om 
otillräckliga mottagningsvillkor. 
Parlamentet noterar att lägret i Miral 
stängde den 28 april och att de människor 
som bodde där förflyttades till Lipa-lägret, 
som ligger långt ifrån grundläggande 

76. Europaparlamentet noterar att 
myndigheterna har misslyckats med att 
bekämpa den illegala migrationen. 
Parlamentet konstaterar att Bosnien och 
Hercegovina fungerar som en 
transitkorridor för illegala migranter och 
att de stora migrationsströmmarna de 
senaste åren innebär en enorm utmaning 
för landet i kampen mot smugglingen av 
illegala migranter. Parlamentet 
efterfrågar utökat informationsutbyte och 
bättre samordning mellan Bosnien och 
Hercegovina och EU och dess 
medlemsstater. Parlamentet påminner 
kommissionen om parlamentets 
ståndpunkt om villkorligheten för bistånd, 
bland annat när det gäller tredjeländers 
effektiva hantering av säkerhets- och 
migrationsrelaterade frågor. Parlamentet 
efterfrågar en effektiv förvaltning av EU:s 
yttre gränser inför en ny migrationsvåg 
från Afghanistan till Europa. Parlamentet 
betonar i detta sammanhang att 
medlemsstaterna, särskilt de som gränsar 
till Bosnien och Hercegovina, har en 
skyldighet att säkerställa en säker och 
effektiv förvaltning av EU:s yttre gränser 
för att ytterligare massmigration ska 
kunna förhindras. Parlamentet betonar 
vidare att frågan om återsändande av 
illegala migranter är av yttersta vikt och 
att ytterligare flyktingläger vid EU:s yttre 
gräns måste förhindras. Parlamentet 
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faciliteter. noterar att det framför allt är den 
bosniska befolkningsgruppen, särskilt i 
regionen kring Bihać och Velika Kladuša, 
som drabbas till följd av ökande 
brottslighet. Parlamentet betonar i detta 
sammanhang att de migranter som begår 
brott omedelbart måste utvisas av 
myndigheterna.

Or. en
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90. Europaparlamentet välkomnar att 
medel från den europeiska fredsfaciliteten 
till ett värde av 10 miljoner euro kommer 
att användas för att finansiera 150 
metalldetektorer och 68 specialfordon som 
ska bygga upp en större kapacitet att utföra 
minröjning och bortskaffande av vapen, 
ammunition och sprängämnen. Parlamentet 
understryker att Bosnien och Hercegovina 
officiellt ansluter sig till kriterierna och 
principerna i den gemensamma 
ståndpunkten om vapenexport och är part i 
de flesta fördrag om nedrustning, icke-
spridning och vapenkontroll, och 
efterfrågar ett meningsfullt stöd till den 
verksamhet Sydösteuropeiska centrumet 
för kontroll av handeldvapen och lätta 
vapen bedriver.

90. Europaparlamentet välkomnar att 
medel från den europeiska fredsfaciliteten 
till ett värde av 10 miljoner euro kommer 
att användas för att finansiera 150 
metalldetektorer och 68 specialfordon, för 
att bygga upp en större kapacitet att utföra 
minröjning och bortskaffande av vapen, 
ammunition och sprängämnen. Parlamentet 
understryker att Bosnien och Hercegovina 
officiellt ansluter sig till kriterierna och 
principerna i den gemensamma 
ståndpunkten om vapenexport och är part i 
de flesta fördrag om nedrustning, icke-
spridning och vapenkontroll, och 
efterfrågar ett meningsfullt stöd till den 
verksamhet som Sydösteuropeiska 
centrumet för kontroll av handeldvapen 
och lätta vapen bedriver. Parlamentet 
betonar att enligt rapporten från FN:s 
narkotika- och brottsbekämpningsbyrå 
och flera rapporter från Europol är västra 
Balkan fortfarande en av de viktigaste 
leveransregionerna för illegal 
vapenhandel till EU, och Bosnien och 
Hercegovina spelar en central roll i 
smugglingen av illegala vapen. 
Parlamentet betonar att detta fortsatta hot 
äventyrar säkerheten i EU-
medlemsstaterna och gör dem mer utsatta 
för terroristhot, särskilt från islamister.

Or. en
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 90a. Europaparlamentet betonar faran 
med att radikal islam sprids i Bosnien och 
Hercegovina, och även till EU och dess 
medlemsstater. Parlamentet noterar med 
oro att islamister fortfarande finansieras 
från tredjeländer, särskilt Saudiarabien. 
Parlamentet betonar vikten av att 
bekämpa islamistiska tendenser i landet 
och följaktligen av att stänga den så 
kallade parad-žemati, där radikal islam 
predikas och sprids. Parlamentet betonar 
att så kallade islamistiska återvändare 
från Syrien till Bosnien och Hercegovina, 
som är stridserfarna och radikaliserade, 
också utgör en enorm säkerhetsrisk för 
EU och dess medlemsstater. Parlamentet 
uppmanar medlemsstaterna att överväga 
att stödja Bosnien och Hercegovina, 
särskilt Federationen Bosnien och 
Hercegovina, i kampen mot radikal islam.

Or. en


