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Ændringsforslag  3 

Charles Tannock, Ruža Tomašić 

for ECR-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

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

20-året for Daytonfredsaftalen 

 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 3 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

3. glæder sig over de resultater, der er 

opnået med hensyn til tilbagesendelse af 

flygtninge og internt fordrevne samt 

genopbygning og tilbagelevering af 

ejendom i overensstemmelse med 

bestemmelserne i bilag VII til 

Daytonaftalen; fastholder, at det er 

nødvendigt at gennemføre bilaget og den 

dertil hørende strategi fuldt ud med henblik 

på at sikre en holdbar tilbagesendelse såvel 

som retfærdige, samlede og holdbare 

løsninger for internt fordrevne, flygtninge 

og andre personer, der er berørt af krigen 

understreger, at det er nødvendigt at gøre 

fremskridt med hensyn til at forbedre 

tilbagevendte personers socioøkonomiske 

integration; opfordrer til en bedre 

koordination af indsatsen på alle niveauer 

og større fokus på de mest sårbare 

fordrevne mennesker, herunder romaer og 

voldsramte kvinder; fremhæver behovet for 

3. glæder sig over de resultater, der er 

opnået med hensyn til tilbagesendelse af 

flygtninge og internt fordrevne samt 

genopbygning og tilbagelevering af 

ejendom i overensstemmelse med 

bestemmelserne i bilag VII til 

Daytonaftalen; fastholder, at det er 

nødvendigt at gennemføre bilaget og den 

dertil hørende strategi fuldt ud med henblik 

på at sikre en holdbar tilbagesendelse såvel 

som retfærdige, samlede og holdbare 

løsninger for internt fordrevne, flygtninge 

og andre personer, der er berørt af krigen; 

understreger i denne forbindelse behovet 

for en bæredygtig tilbagevenden af 

bosniere, kroater og andre til Republika 

Srpska; understreger, at det er nødvendigt 

at gøre fremskridt med hensyn til at 

forbedre tilbagevendte personers 

socioøkonomiske integration; opfordrer til 

en bedre koordination af indsatsen på alle 
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lokal integration af dem, der ikke har 

kunnet vende tilbage til de områder, de 

kom fra; noterer sig med beklagelse, at der 

ifølge Den Internationale Røde Kors 

Komité stadig er ca. 7 000 savnede, hvis 

skæbne fortsat er ukendt; 

niveauer og større fokus på de mest sårbare 

fordrevne mennesker, herunder romaer og 

voldsramte kvinder; fremhæver behovet for 

lokal integration af dem, der ikke har 

kunnet vende tilbage til de områder, de 

kom fra; noterer sig med beklagelse, at der 

ifølge Den Internationale Røde Kors 

Komité stadig er ca. 7 000 savnede, hvis 

skæbne fortsat er ukendt; 

Or. en 



 

AM\1082023DA.doc PE573.407v01-00 } 

 PE574.432v01-00 } 

 PE574.433v01-00 } 

 PE574.466v01-00 } 

 PE574.467v01-00 } 

 PE574.468v01-00 } 

 PE574.471v01-00 } RC1 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

16.12.2015  B8-1362/2015 }  

 B8-1363/2015 }  

 B8-1364/2015 }  

 B8-1396/2015 }  

 B8-1397/2015 }  

 B8-1398/2015 }  

 B8-1401/2015 } RC1/Am. 4 

Ændringsforslag  4 

Charles Tannock, Ruža Tomašić 

efor ECR-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

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

20-året for Daytonfredsaftalen 

 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 6 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

6. opfordrer myndighederne til at benytte 

20-året for Daytonfredsaftalen som et 

incitament til at komme videre med de 

nødvendige reformer – navnlig i 

betragtning af Bosnien-Hercegovinas 

kommende ansøgning om EU-

medlemskab; minder om, at det skal 

prioriteres at imødekomme borgernes 

socioøkonomiske behov samt at få oprettet 

en effektiv mekanisme til koordinering af 

EU-spørgsmål; gentager, at det samtidig 

hermed også er vigtigt at fortsætte med 

politiske reformer og demokratisering af 

det politiske system, hvilket vil føre i 

retning af at sikre reel lighed og 

demokratisk repræsentation for alle de tre 

befolkningsgrupper og alle landets borgere; 

understreger, at alle borgere i Bosnien-

Hercegovina skal have lige mulighed for at 

blive valgt til alle niveauer af den politiske 

6. opfordrer myndighederne til at benytte 

20-året for Daytonfredsaftalen som et 

incitament til at komme videre med de 

nødvendige reformer – navnlig i 

betragtning af Bosnien-Hercegovinas 

kommende ansøgning om EU-

medlemskab; minder om, at det skal 

prioriteres at imødekomme borgernes 

socioøkonomiske behov samt at få oprettet 

en effektiv mekanisme til koordinering af 

EU-spørgsmål; gentager, at det samtidig 

hermed også er vigtigt at fortsætte med 

forfatningsmæssige og politiske reformer 

samt demokratisering af det politiske 

system, hvilket vil føre i retning af at sikre 

reel lighed og demokratisk repræsentation 

for alle de tre befolkningsgrupper og alle 

landets borgere; understreger, at alle 

borgere i Bosnien-Hercegovina skal have 

lige mulighed for at blive valgt til alle 
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beslutningstagning; niveauer af den politiske 

beslutningstagning; 

Or. en 

 

 


