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Punkt 13 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  13a. henstiller, at Europarådets 

medlemsstater overvejer at stille Bosnien-

Hercegovinas medlemskab af denne 

organisation i bero i betragtning af, at 

landets politiske ledelse siden 2009 har 

været ude af stand til at nå til enighed om 

gennemførelsen af 

Menneskerettighedsdomstolens afgørelse; 

anmoder Kommissionen om at overveje at 

iværksætte procedurer med henblik på at 

suspendere den midlertidige aftale med og 

den økonomiske førtiltrædelsesbistand til 

landet på grund af den manglende 

efterlevelse af 

Menneskerettighedsdomstolens dom og 

den generelle mangel på fremskridt mod 

EU-tiltrædelse; 

Or. en 
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Punkt 26 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

26. påpeger, at der ved udgangen af 2011 

fortsat var ca. 113.000 internt fordrevne i 

Bosnien-Hercegovina, inklusive ca. 8.000 i 

kollektive centre og 7.000 flygtninge; 

opfordrer samtlige kompetente 

myndigheder til at hjælpe flygtninge og 

fordrevne med permanent at vende hjem 

ved at sikre dem adgang til boliger, 

uddannelse, social sikring og arbejde; 

opfordrer dem indtrængende til at lette 

denne proces, bl.a. ved at yde økonomisk 

bistand til alle hjemvendte flygtninge på 

retfærdig og passende vis, herunder 

kroatiske flygtninges hjemvenden til 

Posavina; 

26. påpeger, at der ved udgangen af 2011 

fortsat var ca. 113.000 internt fordrevne i 

Bosnien-Hercegovina, inklusive ca. 8.000 i 

kollektive centre og 7.000 flygtninge; 

opfordrer – ikke mindst i lyset af det 

fornyede tilsagn fra det internationale 

donorsamfund ved donorkonferencen i 

Sarajevo i april 2012 – indtrængende 

samtlige kompetente myndigheder på alle 

niveauer til at hjælpe flygtninge og 

fordrevne med permanent at vende hjem 

ved at sikre dem adgang til boliger, 

uddannelse, social sikring og arbejde; 

opfordrer dem indtrængende til at lette 

denne proces, bl.a. ved at yde økonomisk 

bistand til alle hjemvendte flygtninge på 

retfærdig og passende vis, herunder 

kroatiske flygtninges hjemvenden til 

Posavina; 

Or. en 

 

 


