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Tarkistus  3 

Charles Tannock, Ruža Tomašić 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

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

Daytonin rauhansopimuksen 20. vuosipäivä 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

3 kohta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

3. pitää ilahduttavana Daytonin 

rauhansopimuksen liitteen 7 määräysten 

mukaisesti toteutettua pakolaisten ja maan 

sisäisesti siirtymään joutuneiden 

henkilöiden paluuta sekä 

jälleenrakentamista ja omaisuuden 

palauttamista; korostaa, että liite 7 ja siihen 

liittyvä strategia on pantava täysin 

täytäntöön, jotta varmistetaan maan 

sisäisesti siirtymään joutuneiden, 

pakolaisten ja muiden sodasta kärsineiden 

kestävä paluu ja oikeudenmukaisten, 

kattavien ja pysyvien ratkaisujen 

tarjoaminen heille; korostaa, että jo 

palanneiden ihmisten sosioekonomisen 

integroitumisen parantamisessa on 

edistyttävä; kehottaa koordinoimaan toimia 

paremmin kaikilla tasoilla ja kiinnittämään 

kaikkein haavoittuvimpiin siirtymään 

joutuneisiin ihmisiin, kuten romaneihin ja 

väkivallan kohteeksi joutuneisiin naisiin, 

enemmän huomiota; korostaa, että on 

3. pitää ilahduttavana Daytonin 

rauhansopimuksen liitteen 7 määräysten 

mukaisesti toteutettua pakolaisten ja maan 

sisäisesti siirtymään joutuneiden 

henkilöiden paluuta sekä 

jälleenrakentamista ja omaisuuden 

palauttamista; korostaa, että liite 7 ja siihen 

liittyvä strategia on pantava täysin 

täytäntöön, jotta varmistetaan maan 

sisäisesti siirtymään joutuneiden, 

pakolaisten ja muiden sodasta kärsineiden 

kestävä paluu ja oikeudenmukaisten, 

kattavien ja pysyvien ratkaisujen 

tarjoaminen heille; korostaa tässä 

yhteydessä, että kroaattien, bosniakkien ja 

muiden kestävä paluu Serbitasavaltaan 

on varmistettava; korostaa, että jo 

palanneiden ihmisten sosioekonomisen 

integroitumisen parantamisessa on 

edistyttävä; kehottaa koordinoimaan toimia 

paremmin kaikilla tasoilla ja kiinnittämään 

kaikkein haavoittuvimpiin siirtymään 
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kotoutettava paikallisesti ne, jotka eivät ole 

voineet palata alkuperäalueilleen; pitää 

valitettavana, että Punaisen Ristin 

kansainvälisen komitean mukaan kateissa 

on edelleen noin 7 000 henkilöä, joiden 

kohtalosta ei ole tietoa; 

joutuneisiin ihmisiin, kuten romaneihin ja 

väkivallan kohteeksi joutuneisiin naisiin, 

enemmän huomiota; korostaa, että on 

kotoutettava paikallisesti ne, jotka eivät ole 

voineet palata alkuperäalueilleen; pitää 

valitettavana, että Punaisen Ristin 

kansainvälisen komitean mukaan kateissa 

on edelleen noin 7 000 henkilöä, joiden 

kohtalosta ei ole tietoa; 

Or. en 
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Tarkistus  4 

Charles Tannock, Ruža Tomašić 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

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

Daytonin rauhansopimuksen 20. vuosipäivä 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

6 kohta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

6. kehottaa viranomaisia käyttämään 

Daytonin rauhansopimuksen 

20. vuosipäivää kannustimena kohti 

tarvittavia uudistuksia – ottaen erityisesti 

huomioon Bosnia ja Hertsegovinan tulevan 

EU-jäsenyyshakemuksen; muistuttaa, että 

ensisijaisena tavoitteena on oltava 

kansalaisten sosioekonomisiin tarpeisiin 

vastaaminen sekä tehokkaan EU-asioiden 

koordinointimekanismin perustaminen; 

muistuttaa, että on myös ratkaisevan 

tärkeää jatkaa samanaikaisesti poliittisia 

uudistuksia ja poliittisen järjestelmän 

demokratisoimista, joiden avulla voidaan 

varmistaa kaikkien kolmen kansakunnan ja 

maan kaikkien kansalaisten todellinen tasa-

arvo ja demokraattinen edustus; korostaa, 

että kaikilla Bosnia ja Hertsegovinan 

kansalaisilla on oltava yhtäläiset 

mahdollisuudet tulla valituksi poliittiseen 

päätöksentekoon sen kaikilla tasoilla; 

6. kehottaa viranomaisia käyttämään 

Daytonin rauhansopimuksen 

20. vuosipäivää kannustimena kohti 

tarvittavia uudistuksia – ottaen erityisesti 

huomioon Bosnia ja Hertsegovinan tulevan 

EU-jäsenyyshakemuksen; muistuttaa, että 

ensisijaisena tavoitteena on oltava 

kansalaisten sosioekonomisiin tarpeisiin 

vastaaminen sekä tehokkaan EU-asioiden 

koordinointimekanismin perustaminen; 

muistuttaa, että on myös ratkaisevan 

tärkeää jatkaa samanaikaisesti 

perustuslakiuudistuksia ja poliittisia 

uudistuksia sekä poliittisen järjestelmän 

demokratisoimista, joiden avulla voidaan 

varmistaa kaikkien kolmen kansakunnan ja 

maan kaikkien kansalaisten todellinen tasa-

arvo ja demokraattinen edustus; korostaa, 

että kaikilla Bosnia ja Hertsegovinan 

kansalaisilla on oltava yhtäläiset 

mahdollisuudet tulla valituksi poliittiseen 
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päätöksentekoon sen kaikilla tasoilla; 

Or. en 

 

 


