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Poprawka  3 

Charles Tannock, Ruža Tomašić 

w imieniu grupy ECR 

 

Wspólny projekt rezolucji 

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

20. rocznica układu pokojowego z Dayton 

 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 3 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

3. z zadowoleniem przyjmuje rezultaty 

działań mających na celu powrót 

uchodźców i przesiedleńców 

wewnętrznych oraz odbudowę i restytucję 

mienia, zgodnie z postanowieniami 

załącznika 7 do układu z Dayton; 

podkreśla konieczność pełnego wdrożenia 

tego załącznika i odnośnej strategii w celu 

zapewnienia trwałego powrotu 

przesiedleńców wewnętrznych, uchodźców 

i innych osób będących ofiarami wojny 

oraz opracowania na ich rzecz 

sprawiedliwych, całościowych i trwałych 

rozwiązań; podkreśla konieczność 

poczynienia postępów w poprawie 

integracji społeczno-gospodarczej osób 

powracających; wzywa do lepszej 

koordynacji działań na wszystkich 

szczeblach oraz do zwrócenia większej 

uwagi na sytuację osób wysiedlonych 

należących do grup najbardziej podatnych 

3. z zadowoleniem przyjmuje rezultaty 

działań mających na celu powrót 

uchodźców i przesiedleńców 

wewnętrznych oraz odbudowę i restytucję 

mienia, zgodnie z postanowieniami 

załącznika 7 do układu z Dayton; 

podkreśla konieczność pełnego wdrożenia 

tego załącznika i odnośnej strategii w celu 

zapewnienia trwałego powrotu 

przesiedleńców wewnętrznych, uchodźców 

i innych osób będących ofiarami wojny 

oraz opracowania na ich rzecz 

sprawiedliwych, całościowych i trwałych 

rozwiązań; podkreśla w związku z tym 

konieczność trwałego powrotu 

Chorwatów, Bośniaków i innych do 

Republiki Serbskiej; podkreśla 

konieczność poczynienia postępów w 

poprawie integracji społeczno-

gospodarczej osób powracających; wzywa 

do lepszej koordynacji działań na 
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na zagrożenia, w tym Romów i kobiety 

będące ofiarami przemocy; podkreśla 

konieczność integracji lokalnej osób, które 

nie mogły powrócić do miejsca 

pochodzenia; z ubolewaniem zauważa, że 

według Międzynarodowego Komitetu 

Czerwonego Krzyża nadal około 7 000 

osób jest zaginionych, a ich los pozostaje 

nieznany; 

wszystkich szczeblach oraz do zwrócenia 

większej uwagi na sytuację osób 

wysiedlonych należących do grup 

najbardziej podatnych na zagrożenia, w 

tym Romów i kobiety będące ofiarami 

przemocy; podkreśla konieczność 

integracji lokalnej osób, które nie mogły 

powrócić do miejsca pochodzenia; z 

ubolewaniem zauważa, że według 

Międzynarodowego Komitetu Czerwonego 

Krzyża nadal około 7 000 osób jest 

zaginionych, a ich los pozostaje nieznany; 

Or. en 
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Poprawka  4 

Charles Tannock, Ruža Tomašić 

w imieniu grupy ECR 

 

Wspólny projekt rezolucji 

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

20. rocznica układu pokojowego z Dayton 

 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 6 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

6. wzywa władze, by wykorzystały 20. 

rocznicę układu pokojowego z Dayton do 

przeprowadzenia koniecznych reform – 

zwłaszcza w kontekście planowanego 

wniosku Bośni i Hercegowiny o 

członkostwo w UE; przypomina, że 

priorytetowe znaczenie ma zaspokojenie 

społeczno-gospodarczych potrzeb 

obywateli oraz utworzenie skutecznego 

mechanizmu koordynacji w odniesieniu do 

kwestii związanych z UE; przypomina, że 

kluczowe znaczenie ma również 

jednoczesne kontynuowanie reform 

politycznych i demokratyzacji systemu 

politycznego, których celem będzie 

zagwarantowanie prawdziwej równości i 

reprezentacji demokratycznej wszystkich 

trzech narodów składowych i wszystkich 

obywateli tego kraju; podkreśla, że 

wszyscy obywatele Bośni i Hercegowiny 

6. wzywa władze, by wykorzystały 20. 

rocznicę układu pokojowego z Dayton do 

przeprowadzenia koniecznych reform – 

zwłaszcza w kontekście planowanego 

wniosku Bośni i Hercegowiny o 

członkostwo w UE; przypomina, że 

priorytetowe znaczenie ma zaspokojenie 

społeczno-gospodarczych potrzeb 

obywateli oraz utworzenie skutecznego 

mechanizmu koordynacji w odniesieniu do 

kwestii związanych z UE; przypomina, że 

kluczowe znaczenie ma również 

jednoczesne kontynuowanie reform 

konstytucyjnych i politycznych oraz 

demokratyzacji systemu politycznego, 

których celem będzie zagwarantowanie 

prawdziwej równości i reprezentacji 

demokratycznej wszystkich trzech 

narodów składowych i wszystkich 

obywateli tego kraju; podkreśla, że 
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muszą mieć równe szanse na wybór do 

organów decyzyjnych wszystkich szczebli; 

wszyscy obywatele Bośni i Hercegowiny 

muszą mieć równe szanse na wybór do 

organów decyzyjnych wszystkich szczebli; 

Or. en 

 

 


