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Pozměňovací návrh  3 

Charles Tannock, Ruža Tomašić 

za skupinu ECR 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

20. výročí Daytonské mírové dohody 

 

Společný návrh usnesení 

Bod 3 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

3. vítá výsledky, jichž bylo dosaženo 

v otázce návratu uprchlíků a vnitřně 

vysídlených osob, rekonstrukce a 

restituce nemovitostí v souladu 

s ustanoveními přílohy VII Daytonské 

mírové dohody; trvá na tom, že je 

nezbytné tuto přílohu a související 

strategii plně provést a zajistit tak 

udržitelný návrat vnitřně vysídlených 

osob, uprchlíků a dalších osob 

postižených konfliktem a taktéž 

spravedlivé, komplexní a trvalé řešení 

jejich situace; zdůrazňuje, že je třeba 

více pokročit s kvalitní sociální 

a ekonomickou integrací navrátivších 

se osob; žádá, aby bylo toto úsilí na 

všech úrovních lépe koordinováno a 

aby bylo více pozornosti věnováno 

nejzranitelnějším vysídleným osobám, 

včetně Romů a žen, jež se staly obětí 

násilí; zdůrazňuje, že je nezbytné 

3. vítá výsledky, jichž bylo dosaženo 

v otázce návratu uprchlíků a vnitřně 

vysídlených osob, rekonstrukce a restituce 

nemovitostí v souladu s ustanoveními 

přílohy VII Daytonské mírové dohody; trvá 

na tom, že je nezbytné tuto přílohu a 

související strategii plně provést a zajistit 

tak udržitelný návrat vnitřně vysídlených 

osob, uprchlíků a dalších osob postižených 

konfliktem a taktéž spravedlivé, komplexní 

a trvalé řešení jejich situace; v této 

souvislosti poukazuje na nutnost 

udržitelného návratu Chorvatů, Bosňáků 

a dalších etnik do Republiky srbské; 
zdůrazňuje, že je třeba více pokročit 

s kvalitní sociální a ekonomickou integrací 

navrátivších se osob; žádá, aby bylo toto 

úsilí na všech úrovních lépe koordinováno 

a aby bylo více pozornosti věnováno 

nejzranitelnějším vysídleným osobám, 

včetně Romů a žen, jež se staly obětí násilí; 



 

AM\1082023CS.doc PE573.407v01-00 } 

 PE574.432v01-00 } 

 PE574.433v01-00 } 

 PE574.466v01-00 } 

 PE574.467v01-00 } 

 PE574.468v01-00 } 

 PE574.471v01-00 } RC1 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

začlenit do místního prostředí osoby, 

které se nemohly vrátit do místa svého 

původního bydliště; s lítostí konstatuje, 

že podle Mezinárodního výboru 

Červeného kříže se stále pohřešuje asi 

7 000 osob, o jejichž osudu není nic 

známo; 

zdůrazňuje, že je nezbytné začlenit do 

místního prostředí osoby, které se nemohly 

vrátit do místa svého původního bydliště; 

s lítostí konstatuje, že podle 

Mezinárodního výboru Červeného kříže se 

stále pohřešuje asi 7 000 osob, o jejichž 

osudu není nic známo; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  4 

Charles Tannock, Ruža Tomašić 

za skupinu ECR 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

20. výročí Daytonské mírové dohody 

 

Společný návrh usnesení 

Bod 6 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

6. vyzývá příslušné orgány, aby 20. výročí 

Daytonské mírové dohody využily jako 

podnět k aktivnějšímu provádění 

nezbytných reforem – zejména s ohledem 

na nadcházející žádost Bosny a 

Hercegoviny o členství v EU; připomíná, 

že prioritou musí být řešení společenských 

a hospodářských potřeb občanů a také 

vytvoření účinného mechanismu pro 

koordinaci záležitostí souvisejících s EU; 

opakuje, že je rovněž velmi důležité 

souběžně pokračovat v politických 

reformách a demokratizaci politického 

systému, aby bylo časem zajištěno rovné 

postavení a demokratické zastoupení všech 

tří konstitutivních národů a všech občanů 

této země; zdůrazňuje, že všichni občané 

Bosny a Hercegoviny musí mít rovné 

příležitosti ke zvolení do rozhodovacích 

orgánů na všech úrovních; 

6. vyzývá příslušné orgány, aby 20. výročí 

Daytonské mírové dohody využily jako 

podnět k aktivnějšímu provádění 

nezbytných reforem – zejména s ohledem 

na připravovanou žádost Bosny a 

Hercegoviny o členství v EU; připomíná, 

že prioritou musí být řešení společenských 

a hospodářských potřeb občanů a také 

vytvoření účinného mechanismu pro 

koordinaci záležitostí souvisejících s EU; 

opakuje, že je rovněž velmi důležité 

souběžně pokračovat v ústavních 

a politických reformách a v demokratizaci 

politického systému, aby bylo časem 

zajištěno rovné postavení a demokratické 

zastoupení všech tří konstitutivních národů 

a všech občanů této země; zdůrazňuje, že 

všichni občané Bosny a Hercegoviny musí 

mít rovné příležitosti ke zvolení do 

rozhodovacích orgánů na všech úrovních; 
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Or. en 

 

 


