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Изменение  7 

Дорис Пак 

от името на групата PPE 

 

Предложение за резолюция B7-0161/2013 

Дорис Пак 

от името на комисията по външни работи 

Доклад за напредъка на Босна и Херцеговина за 2012 г. 

Предложение за резолюция 

Параграф 13 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  13a. препоръчва държавите членки на 

Съвета на Европа да обмислят 

замразяване на членството на Босна и 

Херцеговина в тази организация с 

оглед продължаващата от 2009 г. 

неспособност на политическите 

лидери на Босна и Херцеговина да 

постигнат споразумение относно 

прилагането на решението на 

Европейския съд по правата на 

човека; приканва Комисията да 

разгледа възможността за започване 

на процедура по спиране на 

действието на Временното 

споразумение, както и на 

финансовата помощ от ИПП за 

страната, на основание неизпълнение 

на решението на Европейския съд по 

правата на човека и цялостната 

липса на напредък по пътя към 

присъединяването към ЕС; 

Or. en 
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Изменение  8 

Дорис Пак 

от името на комисията по външни работи 

 

Предложение за резолюция B7-0161/2013 

Дорис Пак 

от името на комисията по външни работи 

Доклад за напредъка на Босна и Херцеговина за 2012 г. 

Предложение за резолюция 

Параграф 26 

 

Предложение за резолюция Изменение 

26. изтъква, че в края на 2011 г. в Босна 

и Херцеговина все още имаше 

приблизително 113 000 вътрешно 

разселени лица, включително около 

8000 души, пребиваващи в колективни 

центрове, и 7000 бежанци; призовава 

всички компетентни органи да 

улесняват устойчивото завръщане на 

бежанците и вътрешно разселените 

лица, като гарантират достъпа им до 

жилищно настаняване, образование, 

социална закрила и заетост; настоятелно 

ги призовава също така да улеснят този 

процес, като отпускат финансова помощ 

на всички завръщащи се бежанци по 

справедлив и целесъобразен начин, 

включително при завръщането на 

хърватските бежанци в Посавина; 

26. изтъква, че в края на 2011 г. в Босна 

и Херцеговина все още имаше 

приблизително 113 000 вътрешно 

разселени лица, включително около 

8000 души, пребиваващи в колективни 

центрове, и 7000 бежанци; 

настоятелно призовава, не на 

последно място в светлината на 

подновения ангажимент, поет от 

международната донорска общност 

на международната донорска 

конференция в Сараево през април 

2012 г., всички компетентни органи на 

всички равнища да улесняват 

устойчивото завръщане на бежанците и 

вътрешно разселените лица, като 

гарантират достъпа им до жилищно 

настаняване, образование, социална 

закрила и заетост настоятелно ги 

призовава също така да улеснят този 

процес, като отпускат финансова помощ 

на всички завръщащи се бежанци по 

справедлив и целесъобразен начин, 

включително при завръщането на 

хърватските бежанци в Посавина; 

Or. en 

 

 


