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Изменение  3 

Чарлз Танък, Ружа Томашич 

от името на групата ECR 

 

Предложение за обща резолюция 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

20-ата годишнина от Дейтънското мирно споразумение 

 

Предложение за обща резолюция 

Параграф 3 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

3. приветства постигнатите резултати по 

отношение на завръщането на бежанци 

и вътрешно разселени лица, 

реконструкцията и реституцията на 

имоти съобразно с разпоредбите на 

приложение VII към Дейтънското 

споразумение; настоява, че е 

необходимо пълно прилагане на 

приложението и свързаните с него 

стратегии, за да се гарантира устойчиво 

връщане и също така справедливи, 

всеобхватни и трайни решения за 

вътрешно разселените лица, бежанците 

и другите лица, засегнати от войната; 

подчертава необходимостта от 

постигане на напредък в подобряването 

на социално-икономическата 

интеграция на онези, които са се 

завърнали; призовава да се осигури по-

добра координация на усилията на 

всички равнища и да се обръща повече 

3. приветства постигнатите резултати по 

отношение на завръщането на бежанци 

и вътрешно разселени лица, 

реконструкцията и реституцията на 

имоти съобразно с разпоредбите на 

приложение VII към Дейтънското 

споразумение; настоява, че е 

необходимо пълно прилагане на 

приложението и свързаните с него 

стратегии, за да се гарантира устойчиво 

връщане и също така справедливи, 

всеобхватни и трайни решения за 

вътрешно разселените лица, бежанците 

и другите лица, засегнати от войната; 

във връзка с това подчертава 

необходимостта от устойчиво 

завръщане на хървати, бошняци и 

други в Република Сръбска; подчертава 

необходимостта от постигане на 

напредък в подобряването на социално-

икономическата интеграция на онези, 
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внимание на най-уязвимите разселени 

лица, включително ромите и жените 

жертви на насилие; подчертава 

необходимостта от местна интеграция 

на онези, които не са успели да се 

върнат в своите региони на произход; 

отбелязва със съжаление, че според 

Международния комитет на Червения 

кръст все още има 7 000 безследно 

изчезнали лица, чиято съдба остава 

неизвестна; 

които са се завърнали; призовава да се 

осигури по-добра координация на 

усилията на всички равнища и да се 

обръща повече внимание на най-

уязвимите разселени лица, включително 

ромите и жените жертви на насилие; 

подчертава необходимостта от местна 

интеграция на онези, които не са успели 

да се върнат в своите региони на 

произход; отбелязва със съжаление, че 

според Международния комитет на 

Червения кръст все още има 7 000 

безследно изчезнали лица, чиято съдба 

остава неизвестна; 

Or. en 
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Изменение  4 

Чарлз Танък, Ружа Томашич 

от името на групата ECR 

 

Предложение за обща резолюция 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

20-ата годишнина от Дейтънското мирно споразумение 

 

Предложение за обща резолюция 

Параграф 6 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

6. призовава органите на властта да 

използват 20-ата годишнина от 

Дейтънското мирно споразумение като 

стимул за отбелязване на напредък по 

отношение на необходимите реформи  – 

особено с оглед на предстоящата молба 

на Босна и Херцеговина за членство в 

ЕС; припомня, че действията в отговор 

на социално-икономическите 

потребности на гражданите трябва да 

бъдат приоритет, както и създаването на 

ефективен механизъм за координиране 

на въпросите, свързани с ЕС; отново 

заявява, че също така е от решаващо 

значение да се продължи успоредно с 

това с политическите реформи и 

демократизацията на политическата 

система, което ще позволи да се поеме 

по пътя към осигуряване на истинско 

равенство и демократично 

6. призовава органите на властта да 

използват 20-ата годишнина от 

Дейтънското мирно споразумение като 

стимул за отбелязване на напредък по 

отношение на необходимите реформи  – 

особено с оглед на предстоящата молба 

на Босна и Херцеговина за членство в 

ЕС; припомня, че действията в отговор 

на социално-икономическите 

потребности на гражданите трябва да 

бъдат приоритет, както и създаването на 

ефективен механизъм за координиране 

на въпросите, свързани с ЕС; отново 

заявява, че също така е от решаващо 

значение да се продължи успоредно с 

това с конституционните и 

политическите реформи и 

демократизацията на политическата 

система, което ще позволи да се поеме 

по пътя към осигуряване на истинско 
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представителство на трите съставни 

народности и на всички граждани на 

държавата; подчертава, че всички 

граждани на Босна и Херцеговина 

трябва да имат еднакви възможности да 

бъдат избирани на всички равнища 

навземане на политически решения; 

 

равенство и демократично 

представителство на трите съставни 

народности и на всички граждани на 

държавата; подчертава, че всички 

граждани на Босна и Херцеговина 

трябва да имат еднакви възможности да 

бъдат избирани на всички равнища 

навземане на политически решения; 

Or. en 

 

 


