
 

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

 PE574.432v01-00 } 

 PE574.433v01-00 } 

 PE574.466v01-00 } 

 PE574.467v01-00 } 

 PE574.468v01-00 } 

 PE574.471v01-00 } RC1 

PT Unida na diversidade PT 

16.12.2015  B8-1362/2015 }  

 B8-1363/2015 }  

 B8-1364/2015 }  

 B8-1396/2015 }  

 B8-1397/2015 }  

 B8-1398/2015 }  

 B8-1401/2015 } RC1/Alt. 3 

Alteração  3 

Charles Tannock, Ruža Tomašić 

em nome do Grupo ECR 

 

Proposta de resolução comum 

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

20.º aniversário do Acordo de Paz de Dayton 

 

Proposta de resolução comum 

N.º 3 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

3. Congratula-se com os resultados 

alcançados no que se refere ao regresso dos 

refugiados e das pessoas deslocadas 

internamente, à reconstrução e à restituição 

de propriedades, em conformidade com as 

disposições do anexo VII do Acordo de 

Dayton; insiste na necessidade de uma 

plena aplicação deste anexo e da estratégia 

correspondente, a fim de assegurar um 

regresso sustentável, bem como soluções 

justas, abrangentes e duradouras para as 

pessoas deslocadas internamente, os 

refugiados e outras pessoas afetadas pelo 

conflito; sublinha a necessidade da 

realização de progressos na melhoria da 

integração socioeconómica das pessoas que 

regressaram ao país; apela a uma melhor 

coordenação dos esforços a todos os níveis 

e à concessão de maior atenção às pessoas 

deslocadas mais vulneráveis, como os 

ciganos e as mulheres vítimas de violência; 

3. Congratula-se com os resultados 

alcançados no que se refere ao regresso dos 

refugiados e das pessoas deslocadas 

internamente, à reconstrução e à restituição 

de propriedades, em conformidade com as 

disposições do anexo VII do Acordo de 

Dayton; insiste na necessidade de uma 

plena aplicação deste anexo e da estratégia 

correspondente, a fim de assegurar um 

regresso sustentável, bem como soluções 

justas, abrangentes e duradouras para as 

pessoas deslocadas internamente, os 

refugiados e outras pessoas afetadas pelo 

conflito; sublinha, neste contexto, a 

necessidade de um regresso sustentável de 

croatas, bósnios e outros à República 

Sérvia da Bósnia; sublinha a necessidade 

da realização de progressos na melhoria da 

integração socioeconómica das pessoas que 

regressaram ao país; apela a uma melhor 

coordenação dos esforços a todos os níveis 
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salienta a necessidade de integração local 

das pessoas que não puderam regressar às 

suas regiões de origem; lamenta que, 

segundo o Comité Internacional da Cruz 

Vermelha, ainda haja 7 000 pessoas 

desaparecidas, cujo paradeiro é 

desconhecido; 

e à concessão de maior atenção às pessoas 

deslocadas mais vulneráveis, como os 

ciganos e as mulheres vítimas de violência; 

salienta a necessidade de integração local 

das pessoas que não puderam regressar às 

suas regiões de origem; lamenta que, 

segundo o Comité Internacional da Cruz 

Vermelha, ainda haja 7 000 pessoas 

desaparecidas, cujo paradeiro é 

desconhecido; 

Or. en 
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Alteração  4 

Charles Tannock, Ruža Tomašić 

em nome do Grupo ECR 

 

Proposta de resolução comum 

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

20.º aniversário do Acordo de Paz de Dayton 

 

Proposta de resolução comum 

N.º 6 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

6. Insta as autoridades a utilizarem o 20.º 

aniversário do Acordo de Paz de Dayton 

como incentivo para fazer progredir as 

reformas necessárias, tendo 

particularmente em conta a futura 

candidatura da Bósnia-Herzegovina à 

adesão à UE; recorda que deve ser dada 

prioridade à satisfação das necessidades 

socioeconómicas dos cidadãos, bem como 

à criação de um mecanismo de 

coordenação eficaz para questões 

relacionadas com a UE; reitera que é 

igualmente crucial prosseguir, de forma 

paralela, as reformas políticas e a 

democratização do sistema político, que 

permitirão alcançar uma verdadeira 

igualdade entre os três povos que 

compõem o país e uma representação 

democrática de todos os cidadãos; salienta 

que todos os cidadãos da 

6. Insta as autoridades a utilizarem o 20.º 

aniversário do Acordo de Paz de Dayton 

como incentivo para fazer progredir as 

reformas necessárias, tendo 

particularmente em conta a futura 

candidatura da Bósnia-Herzegovina à 

adesão à UE; recorda que deve ser dada 

prioridade à satisfação das necessidades 

socioeconómicas dos cidadãos, bem como 

à criação de um mecanismo de 

coordenação eficaz para questões 

relacionadas com a UE; reitera que é 

igualmente crucial prosseguir, de forma 

paralela, as reformas constitucionais e 

políticas e a democratização do sistema 

político, que permitirão alcançar uma 

verdadeira igualdade entre os três povos 

que compõem o país e uma representação 

democrática de todos os cidadãos; salienta 

que todos os cidadãos da 
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Bósnia-Herzegovina devem ter as mesmas 

oportunidades de serem eleitos para todos 

os níveis de decisão política; 

Bósnia-Herzegovina devem ter as mesmas 

oportunidades de serem eleitos para todos 

os níveis de decisão política; 

Or. en 

 

 


