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Grozījums Nr.  7 

Doris Pack 

PPE grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B7-0161/2013 

Doris Pack 

Ārlietu komitejas vārdā 
Bosnijas un Hercegovinas 2012. gada progresa ziĦojums 

 

Rezolūcijas priekšlikums 

13.a punkts (jauns) 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 13.a iesaka Eiropas Padomes dalībvalstīm 

apsvērt iespēju apturēt Bosnijas un 

Hercegovinas dalību organizācijā, Ħemot 

vērā Bosnijas un Hercegovinas politisko 

vadītāju nespēju kopš 2009. gada 

vienoties par Eiropas Cilvēktiesību tiesas 

lēmuma īstenošanu; aicina Komisiju 

apsvērt iespēju sākt procedūras, lai 

apturētu Pagaidu nolīgumu ar šo valsti, 

kā arī pirmsiestāšanās palīdzību tai, 

pamatojoties uz to, ka tā neievēro Eiropas 

Cilvēktiesību tiesas spriedumu un kopumā 

nerāda progresu ceĜā uz pievienošanos 

ES; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  8 

Doris Pack 

PPE grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B7-0161/2013 

Doris Pack 

Ārlietu komitejas vārdā 
Bosnijas un Hercegovinas 2012. gada progresa ziĦojums 

 

Rezolūcijas priekšlikums 

26. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

26. norāda, ka 2011. gada beigās Bosnijā 
un Hercegovinā vēl bija palikušas aptuveni 
113 000 iekšēji pārvietotas personas, 
tostarp aptuveni 8 000 uzturējās centros un 
7 000 bija bēgĜu statusā; aicina visas 
kompetentās iestādes veicināt bēgĜu un 
valsts robežās pārvietoto personu noturīgu 
atgriešanos, nodrošinot viĦu piekĜuvi 
mājokĜiem, izglītībai, sociālajai 
aizsardzībai un nodarbinātībai; mudina šīs 
iestādes arī veicināt šo procesu, piešėirot 
finansiālo atbalstu visiem bēgĜiem, kas 
atgriežas, taisnīgā un pienācīgā veidā, 
tostarp horvātu bēgĜu atgriešanos Posavinā; 

26. norāda, ka 2011. gada beigās Bosnijā 
un Hercegovinā vēl bija palikušas aptuveni 
113 000 iekšēji pārvietotas personas, 
tostarp aptuveni 8 000 uzturējās centros un 
7 000 bija bēgĜu statusā; mudina — arī 

pamatojoties uz starptautiskās līdzekĜu 

devēju sabiedrības apĦemšanos, ko tā 

atjaunoja Sarajevas starptautiskajā 

līdzekĜu devēju konferencē 2012. gada 

aprīlī, — visas kompetentās iestādes visos 

līmeĦos veicināt bēgĜu un valsts robežās 
pārvietoto personu noturīgu atgriešanos, 
nodrošinot viĦu piekĜuvi mājokĜiem, 
izglītībai, sociālajai aizsardzībai un 
nodarbinātībai; mudina šīs iestādes arī 
veicināt šo procesu, piešėirot finansiālo 
atbalstu visiem bēgĜiem, kas atgriežas, 
taisnīgā un pienācīgā veidā, tostarp horvātu 
bēgĜu atgriešanos Posavinā; 

Or. en 

 
 


