
 

AM\936818PL.doc  PE507.425v01-00 

PL Zjednoczona w róŜnorodności PL 

20.5.2013 B7-0161/7 

Poprawka  7 

Doris Pack 

w imieniu grupy PPE 

 

Projekt rezolucji B7-0161/2013 

Doris Pack 

w imieniu Komisji Spraw Zagranicznych 

Sprawozdanie z postępów Bośni i Hercegowiny w 2012 r. 

Projekt rezolucji 

Ustęp 13 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  13a. zaleca, aby państwa członkowskie 

Rady Europy rozwaŜyły zawieszenie 

członkostwa BiH w tej organizacji ze 

względu na to, Ŝe od 2009 r. władze 

polityczne BiH nie są w stanie dojść do 

porozumienia w sprawie wykonania 

orzeczenia ETPC; zwraca się do Komisji, 

aby rozwaŜyła wszczęcie procedury w 

sprawie zawieszenia umowy przejściowej z 

tym krajem oraz pomocy finansowej w 

ramach Instrumentu Pomocy 

Przedakcesyjnej z powodu 

nieprzestrzegania orzeczenia ETPC i 

ogólnego braku postępów na drodze 

przystąpienia do UE; 

Or. en 
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Projekt rezolucji B7-0161/2013 

Doris Pack 

w imieniu Komisji Spraw Zagranicznych 

Sprawozdanie z postępów Bośni i Hercegowiny w 2012 r. 

Projekt rezolucji 

Ustęp 26 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

26. zwraca uwagę, Ŝe pod koniec 2011 r. w 

Bośni i Hercegowinie wciąŜ było ok. 113 

tys. wewnętrznych przesiedleńców, w tym 

ok. 8 tys. przebywających w obozach i 7 

tys. uchodźców; wzywa wszystkie 

właściwe organy, by ułatwiły trwały 

powrót uchodźców i wewnętrznych 

przesiedleńców poprzez zapewnienie im 

dostępu do mieszkań, edukacji, ochrony 

socjalnej i zatrudnienia; apeluje o to, by 

właściwe organy ułatwiły ten proces 

równieŜ poprzez sprawiedliwe i 

odpowiednie udzielenie pomocy 

finansowej wszystkim powracającym 

uchodźcom, w tym chorwackim 

uchodźcom powracającym do Posawiny; 

26. zwraca uwagę, Ŝe pod koniec 2011 r. w 

Bośni i Hercegowinie wciąŜ było ok. 113 

tys. wewnętrznych przesiedleńców, w tym 

ok. 8 tys. przebywających w obozach i 7 

tys. uchodźców; nalega na wszystkie 

właściwe organy wszystkich szczebli, by 

ułatwiły – równieŜ na podstawie 

zobowiązania międzynarodowej 

społeczności darczyńców, odnowionego 

na międzynarodowej konferencji 

darczyńców w Sarajewie w kwietniu 2012 

r. – trwały powrót uchodźców i 

wewnętrznych przesiedleńców poprzez 

zapewnienie im dostępu do mieszkań, 

edukacji, ochrony socjalnej i zatrudnienia; 

apeluje o to, by właściwe organy ułatwiły 

ten proces równieŜ poprzez sprawiedliwe i 

odpowiednie udzielenie pomocy 

finansowej wszystkim powracającym 

uchodźcom, w tym chorwackim 

uchodźcom powracającym do Posawiny; 

Or. en 

 

 


