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Pakeitimas  7 

Doris Pack 

PPE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B7-0161/2013 

Doris Pack 

Užsienio reikalų komiteto vardu 

Bosnijos ir Hercegovinos 2012 m. pažangos ataskaita 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

13 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

  13a. rekomenduoja Europos Tarybos 

valstyb÷ms nar÷ms svarstyti galimybę 

stabdyti Bosnijos ir Hercegovinos narystę 

šioje organizacijoje atsižvelgiant į tai, kad 

Bosnijos ir Hercegovinos politin÷ 

vadovyb÷ nuo 2009 m. nesugeba susitarti 

d÷l Europos žmogaus teisių teismo 

sprendimo įgyvendinimo; ragina Komisiją 

svarstyti galimybę inicijuoti procedūras 

siekiant stabdyti laikinąjį susitarimą su 

šalimi, taip pat pagal Pasirengimo 

narystei pagalbos priemonę šaliai 

numatytą finansinę pagalbą remiantis 

tuo, kad ji nevykdo Europos žmogaus 

teisių teismo sprendimo ir apskritai 

nedaro pažangos siekdama naryst÷s ES; 

Or. en 
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Pakeitimas  8 

Doris Pack 

PPE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B7-0161/2013 

Doris Pack 

Užsienio reikalų komiteto vardu 

Bosnijos ir Hercegovinos 2012 m. pažangos ataskaita 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

26 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

26. pabr÷žia, kad 2011 m. pabaigoje 

Bosnijoje ir Hercegovinoje vis dar buvo 

apie 113 000 šalies viduje perkeltų asmenų, 

įskaitant apie 8 000 asmenų, gyvenančių 

kolektyviniuose centruose, ir 7 000 

pab÷g÷lių; ragina visas kompetentingas 

valdžios institucijas sudaryti sąlygas 

ilgalaikiam pab÷g÷lių ir šalies viduje 

perkeltų asmenų grįžimui užtikrinant jiems 

galimybes gauti būstą, švietimą, socialinę 

apsaugą ir darbą; ragina jas taip pat 

palengvinti šį procesą sąžiningai ir 

tinkamai teikiant finansinę paramą visiems 

grįžtantiems pab÷g÷liams, įskaitant į 

Posaviną grįžtančius kroatus pab÷g÷lius; 

26. pabr÷žia, kad 2011 m. pabaigoje 

Bosnijoje ir Hercegovinoje vis dar buvo 

apie 113 000 šalies viduje perkeltų asmenų, 

įskaitant apie 8 000 asmenų, gyvenančių 

kolektyviniuose centruose, ir 7 000 

pab÷g÷lių; primygtinai ragina visas 

kompetentingas valdžios institucijas visais 

lygmenimis sudaryti sąlygas – taip pat ir 

remiantis tarptautin÷s paramos teik÷jų 

bendruomen÷s įsipareigojimu, kuris buvo 

atnaujintas per 2012 m. balandį Sarajeve 

vykusią tarptautinių paramos teik÷jų 

konferenciją – ilgalaikiam pab÷g÷lių ir 

šalies viduje perkeltų asmenų grįžimui 

užtikrinant jiems galimybes gauti būstą, 

švietimą, socialinę apsaugą ir darbą; ragina 

jas taip pat palengvinti šį procesą 

sąžiningai ir tinkamai teikiant finansinę 

paramą visiems grįžtantiems pab÷g÷liams, 

įskaitant į Posaviną grįžtančius kroatus 

pab÷g÷lius; 

Or. en 

 

 

 

 


