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Förslag till resolution Ändringsförslag 

15. Europaparlamentet noterar att en 

gemensam parlamentarikerkommitté för 

säkerhet och försvar inrättades i april 2015 

och begär att denna ska påbörja sitt 

arbete med att utforma och granska 

landet säkerhets- och försvarspolitik samt 

styra processen med att reformera 

försvaret. Parlamentet är bekymrat över 

den stora förekomsten av vapen som 

innehas illegalt av befolkningen och över 

de alltjämt stora lager av ammunition och 

vapen som de väpnade styrkorna ansvarar 

för. Parlamentet lovordar de framsteg som 

de väpnade styrkorna gjort i fråga om att 

avhända sig den mest instabila 

ammunitionen och bygga upp hållbar 

kapacitet för att hantera resten av lagren. 

Man måste snabbt utforma en övergripande 

strategi för att ta itu med det återstående 

minröjningsarbetet, så att landet kan vara 

fritt från minor senast 2019. Parlamentet 

uppmanar kommissionen och vice 

ordföranden för kommissionen/unionens 

höga representant för utrikes frågor och 

säkerhetspolitik att förbättra stödet på 

dessa områden. 

15. Europaparlamentet noterar den roll 

som parlamentarikerkommittén för 

säkerhet och försvar spelat när det gäller 

att säkerställa demokratisk kontroll över 

Bosnien ochHercegovinas väpnade 

styrkor. Parlamentet är bekymrat över den 

stora förekomsten av vapen som innehas 

illegalt av befolkningen och över de 

alltjämt stora lager av ammunition och 

vapen som de väpnade styrkorna ansvarar 

för. Parlamentet lovordar de framsteg som 

de väpnade styrkorna gjort i fråga om att 

avhända sig den mest instabila 

ammunitionen och bygga upp hållbar 

kapacitet för att hantera resten av lagren. 

Man måste snabbt utforma en övergripande 

strategi för att ta itu med det återstående 

minröjningsarbetet, så att landet kan vara 

fritt från minor senast 2019. Parlamentet 

uppmanar kommissionen och vice 

ordföranden för kommissionen/unionens 

höga representant för utrikes frågor och 

säkerhetspolitik att förbättra stödet på 

dessa områden. 
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