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Κοινή πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

3. ραηξεηίδεη ηα απνηειέζκαηα πνπ έρνπλ 

επηηεπρζεί όζνλ αθνξά ηελ επηζηξνθή ησλ 

πξνζθύγσλ θαη ησλ εζσηεξηθά 

εθηνπηζκέλσλ, ηελ αλνηθνδόκεζε θαη ηελ 

επηζηξνθή ηδηνθηεζίαο, ζύκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ παξαξηήκαηνο VII ηεο 

Σπκθσλίαο ηνπ Νηέηηνλ· επαλαιακβάλεη 

ζην πιαίζην απηό ηελ ππνρξέσζε λα ηεζεί 

ζε εθαξκνγή ην παξάξηεκα VII θαη ε 

ζπλαθήο ζηξαηεγηθή πξνθεηκέλνπ λα 

εμαζθαιηζηεί κόληκε επάλνδνο θαη επίζεο 

δίθαηεο, νινθιεξσκέλεο θαη βηώζηκεο 

ιύζεηο γηα ηνπο εζσηεξηθά εθηνπηζκέλνπο, 

ηνπο πξόζθπγεο θαη άιια πξόζσπα πνπ 

έρνπλ πιεγεί από ζπγθξνύζεηο· ηνλίδεη ηελ 

αλάγθε λα ζεκεησζεί πξόνδνο ζηε 

βειηίσζε ηεο θνηλσληθννηθνλνκηθήο 

ελζσκάησζεο όζσλ έρνπλ επηζηξέςεη· 

δεηεί θαιύηεξν ζπληνληζκό ησλ 

πξνζπαζεηώλ ζε όια ηα επίπεδα θαη λα 

δνζεί κεγαιύηεξε πξνζνρή ζηνπο πην 

3. ραηξεηίδεη ηα απνηειέζκαηα πνπ έρνπλ 

επηηεπρζεί όζνλ αθνξά ηελ επηζηξνθή ησλ 

πξνζθύγσλ θαη ησλ εζσηεξηθά 

εθηνπηζκέλσλ, ηελ αλνηθνδόκεζε θαη ηελ 

επηζηξνθή ηδηνθηεζίαο, ζύκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ παξαξηήκαηνο VII ηεο 

Σπκθσλίαο ηνπ Νηέηηνλ· επαλαιακβάλεη 

ζην πιαίζην απηό ηελ ππνρξέσζε λα ηεζεί 

ζε εθαξκνγή ην παξάξηεκα VII θαη ε 

ζπλαθήο ζηξαηεγηθή πξνθεηκέλνπ λα 

εμαζθαιηζηεί κόληκε επάλνδνο θαη επίζεο 

δίθαηεο, νινθιεξσκέλεο θαη βηώζηκεο 

ιύζεηο γηα ηνπο εζσηεξηθά εθηνπηζκέλνπο, 

ηνπο πξόζθπγεο θαη άιια πξόζσπα πνπ 

έρνπλ πιεγεί από ζπγθξνύζεηο· 

σπογραμμίδει, ζηο πλαίζιο ασηό, ηεν 

ανάγκε για βιώζιμε επάνοδο Κροαηών, 

Βοζνίων και άλλων ζηε Σερβική 

Δεμοκραηία ηες Βοζνίας-Ερδεγοβίνες· 
ηνλίδεη ηελ αλάγθε λα ζεκεησζεί πξόνδνο 

ζηε βειηίσζε ηεο θνηλσληθννηθνλνκηθήο 
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επάισηνπο εθηνπηζκέλνπο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Ρνκά θαη ησλ 

γπλαηθώλ πνπ έρνπλ πέζεη ζύκαηα βίαο· 

ππνγξακκίδεη ηελ αλάγθε γηα ηνπηθή 

ελζσκάησζε όζσλ δελ έρνπλ κπνξέζεη λα 

επηζηξέςνπλ ζηηο πεξηνρέο πξνέιεπζήο 

ηνπο· επηζεκαίλεη κε ιύπε όηη, ζύκθσλα κε 

ηε Δηεζλή Επηηξνπή ηνπ Εξπζξνύ 

Σηαπξνύ, ππάξρνπλ αθόκε πεξίπνπ 7 000 

αγλννύκελνη, ησλ νπνίσλ ε ηύρε 

παξακέλεη άγλσζηε· 

ελζσκάησζεο όζσλ έρνπλ επηζηξέςεη· 

δεηεί θαιύηεξν ζπληνληζκό ησλ 

πξνζπαζεηώλ ζε όια ηα επίπεδα θαη λα 

δνζεί κεγαιύηεξε πξνζνρή ζηνπο πην 

επάισηνπο εθηνπηζκέλνπο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Ρνκά θαη ησλ 

γπλαηθώλ πνπ έρνπλ πέζεη ζύκαηα βίαο· 

ππνγξακκίδεη ηελ αλάγθε γηα ηνπηθή 

ελζσκάησζε όζσλ δελ έρνπλ κπνξέζεη λα 

επηζηξέςνπλ ζηηο πεξηνρέο πξνέιεπζήο 

ηνπο· επηζεκαίλεη κε ιύπε όηη, ζύκθσλα κε 

ηε Δηεζλή Επηηξνπή ηνπ Εξπζξνύ 

Σηαπξνύ, ππάξρνπλ αθόκε πεξίπνπ 7 000 

αγλννύκελνη, ησλ νπνίσλ ε ηύρε 

παξακέλεη άγλσζηε· 

Or. en 
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6. θαιεί ηηο αξρέο λα αμηνπνηήζνπλ ηελ 20ή 

επέηεην ηεο Εηξελεπηηθήο Σπκθσλίαο ηνπ 

Νηέηηνλ σο θίλεηξν γηα λα πξνσζήζνπλ ηηο 

αλαγθαίεο κεηαξξπζκίζεηο — ηδίσο ελόςεη 

ηεο επηθείκελεο αίηεζεο πξνζρώξεζεο ηεο 

Βνζλίαο-Εξδεγνβίλεο ζηελ ΕΕ· 

ππελζπκίδεη όηη ε αληηκεηώπηζε ησλ 

θνηλσληθννηθνλνκηθώλ αλαγθώλ ησλ 

πνιηηώλ πξέπεη λα απνηειέζεη 

πξνηεξαηόηεηα, θαζώο θαη ε δεκηνπξγία 

ελόο απνηειεζκαηηθνύ κεραληζκνύ 

ζπληνληζκνύ ζε ζέκαηα ΕΕ· 

επαλαιακβάλεη όηη έρεη επίζεο θαίξηα 

ζεκαζία λα ζπλερηζηνύλ παξάιιεια 

πνιηηηθέο κεηαξξπζκίζεηο και ν 

εθδεκνθξαηηζκόο ηνπ πνιηηηθνύ 

ζπζηήκαηνο, θάηη πνπ ζα έρεη σο 

απνηέιεζκα λα εμαζθαιηζηεί ε 

πξαγκαηηθή ηζόηεηα θαη ε δεκνθξαηηθή 

αληηπξνζώπεπζε θαη ησλ ηξηώλ 

6. θαιεί ηηο αξρέο λα αμηνπνηήζνπλ ηελ 20ή 

επέηεην ηεο Εηξελεπηηθήο Σπκθσλίαο ηνπ 

Νηέηηνλ σο θίλεηξν γηα λα πξνσζήζνπλ ηηο 

αλαγθαίεο κεηαξξπζκίζεηο — ηδίσο ελόςεη 

ηεο επηθείκελεο αίηεζεο πξνζρώξεζεο ηεο 

Βνζλίαο-Εξδεγνβίλεο ζηελ ΕΕ· 

ππελζπκίδεη όηη ε αληηκεηώπηζε ησλ 

θνηλσληθννηθνλνκηθώλ αλαγθώλ ησλ 

πνιηηώλ πξέπεη λα απνηειέζεη 

πξνηεξαηόηεηα, θαζώο θαη ε δεκηνπξγία 

ελόο απνηειεζκαηηθνύ κεραληζκνύ 

ζπληνληζκνύ ζε ζέκαηα ΕΕ· 

επαλαιακβάλεη όηη έρεη επίζεο θαίξηα 

ζεκαζία λα ζπλερηζηνύλ παξάιιεια οι 

ζσνηαγμαηικές και πνιηηηθέο 

κεηαξξπζκίζεηο θαη ν εθδεκνθξαηηζκόο 

ηνπ πνιηηηθνύ ζπζηήκαηνο, θάηη πνπ ζα 

έρεη σο απνηέιεζκα λα εμαζθαιηζηεί ε 

πξαγκαηηθή ηζόηεηα θαη ε δεκνθξαηηθή 

αληηπξνζώπεπζε θαη ησλ ηξηώλ 
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ζπληζηώλησλ ιαώλ θαη όισλ ησλ πνιηηώλ 

ηεο ρώξαο· ππνγξακκίδεη όηη όινη νη 

πνιίηεο ηεο Βνζλίαο-Εξδεγνβίλεο πξέπεη 

λα έρνπλ ίζεο επθαηξίεο λα εθιεγνύλ ζε 

όια ηα επίπεδα ηεο πνιηηηθήο ιήςεο 

απνθάζεσλ· 

ζπληζηώλησλ ιαώλ θαη όισλ ησλ πνιηηώλ 

ηεο ρώξαο· ππνγξακκίδεη όηη όινη νη 

πνιίηεο ηεο Βνζλίαο-Εξδεγνβίλεο πξέπεη 

λα έρνπλ ίζεο επθαηξίεο λα εθιεγνύλ ζε 

όια ηα επίπεδα ηεο πνιηηηθήο ιήςεο 

απνθάζεσλ· 

Or. en 

 

 


