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Θέμα: Η δραματική κατάσταση στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη 

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, φέτος έχουν εισέλθει ως τώρα πάνω από 12.000 μετανάστες στο έδαφος της 
Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, ενώ χιλιάδες μετανάστες βρίσκονται αυτή τη στιγμή στις πόλεις Μπίχακ και 
Βέλικα Κλάντουσα, όπου οι Γιατροί χωρίς σύνορα (MSF) και άλλες ΜΚΟ έχουν καταγγείλει τις 
δραματικές συνθήκες διαβίωσης των ανθρώπων αυτών, χωρίς κατάλληλες δομές υποδοχής ούτε 
επαρκή διαθέσιμη βασική και ιατρική βοήθεια. 

Επιπλέον, έχουν γίνει από ορισμένες εφημερίδες και οργανώσεις καταγγελίες για χρήση βίας από τις 
αρχές της Κροατίας κατά προσφύγων που διασχίζουν τα σύνορα από τη Βοσνία και την Ερζεγοβίνη. 
Στις 15 Αυγούστου 2018, η εφημερίδα Γκάρντιαν δημοσίευσε καταγγελίες για κλοπές και συστηματική 
χρήση βίας από την Κροατική αστυνομία κατά προσφύγων, ενώ παρόμοια καταγγελία έγινε και από 
τους MSF.  

Παρακολουθεί η Επιτροπή τη χρήση των ευρωπαϊκών κονδυλίων που χορηγούνται στη Βοσνία 
Ερζεγοβίνη για την παροχή βοήθειας σε μετανάστες και τη μέριμνα για κατάλληλες δομές υποδοχής, 
συμπεριλαμβανομένων του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ που διατέθηκε τον Ιούνιο και των έξι 
εκατομμυρίων ευρώ που διατέθηκαν τον Αύγουστο; 

Τι μέτρα προτίθεται να λάβει η Επιτροπή για να διερευνήσει τις καταγγελίες για κακοποιήσεις και να 
διασφαλίσει τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος για 
αίτηση χορήγησης ασύλου στην ΕΕ; 

Έχει η Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή παρουσία στα σύνορα μεταξύ Κροατίας και 
Βοσνίας και Ερζεγοβινης και, αν ναι, με πόσες μονάδες της; 


