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Muudatusettepanek  3 

Charles Tannock, Ruža Tomašić 

fraktsiooni ECR nimel 

 

Resolutsiooni ühisettepanek 

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

Daytoni rahukokkuleppe 20. aastapäev 

 

Resolutsiooni ühisettepanek 

Punkt 3 

 

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek 

3. väljendab heameelt pagulaste ja 

riigisiseste põgenike tagasipöördumise 

ning ülesehitustööde ja vara tagastamise 

alal saavutatud tulemuste üle kooskõlas 

Daytoni kokkuleppe VII lisa sätetega; 

toonitab, et nimetatud lisa ja sellega seotud 

strateegiat on vaja rakendada täies ulatuses, 

et tagada riigisiseste põgenike, pagulaste ja 

teiste sõja tõttu kannatanute kestlik 

tagasipöördumine ning nende olukorra 

lahendamiseks õiglased, terviklikud ja 

püsivad lahendused; rõhutab, et vaja on 

teha edusamme tagasipöördunute sotsiaal-

majandusliku integratsiooni parandamisel; 

nõuab jõupingutuste paremat 

kooskõlastamist kõigil tasanditel ning 

rohkema tähelepanu pööramist kõige 

haavatavamatele põgenikele, sealhulgas 

romadele ja vägivalla ohvriks langenud 

naistele; rõhutab, et need inimesed, kellel 

ei ole olnud võimalik naasta oma 

3. väljendab heameelt pagulaste ja 

riigisiseste põgenike tagasipöördumise 

ning ülesehitustööde ja vara tagastamise 

alal saavutatud tulemuste üle kooskõlas 

Daytoni kokkuleppe VII lisa sätetega; 

toonitab, et nimetatud lisa ja sellega seotud 

strateegiat on vaja rakendada täies ulatuses, 

et tagada riigisiseste põgenike, pagulaste ja 

teiste sõja tõttu kannatanute kestlik 

tagasipöördumine ning nende olukorra 

lahendamiseks õiglased, terviklikud ja 

püsivad lahendused; rõhutab seda silmas 

pidades horvaatide, bosniakkide ja teiste 

isikute Serblaste Vabariiki kestliku 

tagasipöördumise vajadust; rõhutab, et 

vaja on teha edusamme tagasipöördunute 

sotsiaal-majandusliku integratsiooni 

parandamisel; nõuab jõupingutuste paremat 

kooskõlastamist kõigil tasanditel ning 

rohkema tähelepanu pööramist kõige 

haavatavamatele põgenikele, sealhulgas 
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päritolupiirkondadesse, on vaja 

integreerida koha peal; märgib 

kahetsusega, et Rahvusvahelise Punase 

Risti Komitee andmetel on ikka veel 

kadunud umbes 7000 inimest, kelle saatus 

on teadmata; 

romadele ja vägivalla ohvriks langenud 

naistele; rõhutab, et need inimesed, kellel 

ei ole olnud võimalik naasta oma 

päritolupiirkondadesse, on vaja 

integreerida koha peal; märgib 

kahetsusega, et Rahvusvahelise Punase 

Risti Komitee andmetel on ikka veel 

kadunud umbes 7000 inimest, kelle saatus 

on teadmata; 

Or. en 
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Resolutsiooni ühisettepanek 

Punkt 6 

 

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek 

6. kutsub ametivõime üles kasutama 

Daytoni rahukokkuleppe 20. aastapäeva 

stiimulina vajalike reformide tegemiseks – 

pidades eelkõige silmas Bosnia ja 

Hertsegoviina eelseisvat ELi liikmeks 

saamise taotlust; tuletab meelde, et 

prioriteediks tuleb seada kodanike sotsiaal-

majanduslike vajaduste täitmine ning 

ELiga seotud küsimuste tulemusliku 

koordineerimismehhanismi loomine; 

kordab, et samal ajal on väga tähtis jätkata 

ka poliitilisi reforme ja poliitilise süsteemi 

demokratiseerimist, mis aitab liikuda kõigi 

kolme põhirahvuse ja riigi kõigi kodanike 

tõelise võrdsuse ja demokraatliku 

esindatuse suunas; rõhutab, et kõigil 

Bosnia ja Hertsegoviina kodanikel peab 

olema võrdne võimalus saada valitud 

kõigile poliitilise otsustusprotsessi 

tasanditele; 

6. kutsub ametivõime üles kasutama 

Daytoni rahukokkuleppe 20. aastapäeva 

stiimulina vajalike reformide tegemiseks – 

pidades eelkõige silmas Bosnia ja 

Hertsegoviina eelseisvat ELi liikmeks 

saamise taotlust; tuletab meelde, et 

prioriteediks tuleb seada kodanike sotsiaal-

majanduslike vajaduste täitmine ning 

ELiga seotud küsimuste tulemusliku 

koordineerimismehhanismi loomine; 

kordab, et samal ajal on väga tähtis jätkata 

ka põhiseaduslikke ja poliitilisi reforme 

ning poliitilise süsteemi 

demokratiseerimist, mis aitab liikuda kõigi 

kolme põhirahvuse ja riigi kõigi kodanike 

tõelise võrdsuse ja demokraatliku 

esindatuse suunas; rõhutab, et kõigil 

Bosnia ja Hertsegoviina kodanikel peab 

olema võrdne võimalus saada valitud 

kõigile poliitilise otsustusprotsessi 
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tasanditele; 

Or. en 

 


