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Betreft: Dramatische situatie in Bosnië en Herzegovina 

Volgens schattingen zijn tot nu toe dit jaar meer dan 12 000 migranten op het grondgebied van Bosnië 
en Herzegovina aangekomen. Duizenden van hen zijn momenteel gevestigd in de steden Bihac en 
Velika Kladusa, waar zij volgens Artsen Zonder Grenzen (AZG) en andere ngo's in dramatische 
omstandigheden verkeren, aangezien noch de opvangstructuren aangepast zijn, noch voldoende 
basis- en medische hulp voorhanden zijn. 

Bovendien heeft een aantal kranten en organisaties melding gemaakt van vermeend gebruik van 
geweld door de Kroatische autoriteiten tegen vluchtelingen die vanuit Bosnië en Herzegovina de grens 
oversteken. Op 15 augustus 2018 werd in The Guardian afkeuring uitgesproken over vermeende 
diefstal en vermeend systematisch geweld door de Kroatische politie tegen vluchtelingen, waarvan 
ook AZG melding maakte. 

Houdt de Commissie toezicht op het gebruik van de aan Bosnië en Herzegovina toegewezen 
Europese middelen om migranten bij te staan en te zorgen voor aangepaste opvangstructuren, met 
inbegrip van de 1,5 miljoen euro die in juni is toegekend en de 6 miljoen euro die in augustus is 
toegekend? 

Welke maatregelen wil de Commissie nemen om te controleren of er inderdaad sprake is van 
misbruik en om ervoor te zorgen dat de grondrechten worden geëerbiedigd, met inbegrip van het recht 
om asiel aan te vragen in de EU?  

Is de Europese grens- en kustwacht aanwezig op de grens tussen Kroatië en Bosnië en Herzegovina, 
en zo ja, met hoeveel eenheden? 


