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Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  13α. προτείνει στα κράτη µέλη του 
Συµβουλίου της Ευρώπης να εξετάσουν 
την αναστολή της συµµετοχής της BiH 
ως µέλους στον συγκεκριµένο οργανισµό, 
λόγω της συνεχούς από το 2009 
ανικανότητας της πολιτικής ηγεσίας της 
BiH να συµφωνήσει στην εφαρµογή της 
απόφασης του Ε∆Α∆· καλεί την 
Επιτροπή να εξετάσει τη δροµολόγηση 
διαδικασιών για την αναστολή της 
ενδιάµεσης συµφωνίας µε τη χώρα και 
της χρηµατοδοτικής βοήθειάς της από 
τον Προενταξιακό Μηχανισµό Βοήθειας 
λόγω της µη συµµόρφωσης προς την 
απόφαση του Ε∆Α∆ και της συνολικής 
έλλειψης προόδου προς την κατεύθυνση 
της προσχώρησης στην ΕΕ· 
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Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

26. επισηµαίνει ότι στα τέλη του 2011 

υπήρχαν ακόµη περίπου 113.000 

εσωτερικώς εκτοπισµένα άτοµα στη 

Βοσνία και Ερζεγοβίνη, 

συµπεριλαµβανοµένων περίπου 8.000 που 

διαµένουν σε συλλογικά κέντρα και 7.000 

προσφύγων· καλεί όλες τις αρµόδιες αρχές 
να διευκολύνουν τη βιώσιµη επιστροφή 

των προσφύγων και των εσωτερικά 

εκτοπισµένων, διασφαλίζοντας την 

πρόσβασή τους σε στέγαση, εκπαίδευση, 

κοινωνική προστασία και απασχόληση· 

καλεί τις αρχές να διευκολύνουν τη 

διαδικασία αυτή ακόµη και µέσω της 

χορήγησης οικονοµικής βοήθειας σε όλους 

τους επαναπατριζόµενους πρόσφυγες, µε 

δίκαιο και επαρκή τρόπο, όπου 

περιλαµβάνεται και η επιστροφή των 

Κροατών προσφύγων στην Posavina·  

26. επισηµαίνει ότι στα τέλη του 2011 

υπήρχαν ακόµη περίπου 113.000 

εσωτερικώς εκτοπισµένα άτοµα στη 

Βοσνία και Ερζεγοβίνη, 

συµπεριλαµβανοµένων περίπου 8.000 που 

διαµένουν σε συλλογικά κέντρα και 7.000 

προσφύγων· ζητεί µε έµφαση από όλες τις 
αρµόδιες αρχές σε όλα τα επίπεδα να 
διευκολύνουν, και µε βάση τη δέσµευση 
της διεθνούς κοινότητας χορηγών, όπως 
ανανεώθηκε στη διεθνή διάσκεψη 
χορηγών του Σεράγεβο τον Απρίλιο του 
2012, τη βιώσιµη επιστροφή των 
προσφύγων και των εσωτερικά 

εκτοπισµένων, διασφαλίζοντας την 

πρόσβασή τους σε στέγαση, εκπαίδευση, 

κοινωνική προστασία και απασχόληση· 

καλεί τις αρχές να διευκολύνουν τη 

διαδικασία αυτή ακόµη και µέσω της 

χορήγησης οικονοµικής βοήθειας σε όλους 

τους επαναπατριζόµενους πρόσφυγες, µε 

δίκαιο και επαρκή τρόπο, όπου 

περιλαµβάνεται και η επιστροφή των 

Κροατών προσφύγων στην Posavina· 
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