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Pakeitimas 3 

Charles Tannock, Ruža Tomašić 

ECR frakcijos vardu 

 

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos 

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

20-osios Deitono taikos susitarimo metinės 

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos 

3 dalis 

 

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

3. palankiai vertina rezultatus, pasiektus 

pabėgėlių ir šalies viduje perkeltų asmenų 

grįžimo, atstatymo ir nuosavybės 

grąžinimo srityje, laikantis Deitono taikos 

susitarimo VII priedo; primygtinai 

reikalauja visapusiškai laikytis susitarimo 

priedų ir susijusios strategijos siekiant 

užtikrinti tvarų šalies viduje perkeltų 

asmenų, pabėgėlių ir kitų nuo karo 

nukentėjusių asmenų grąžinimą visam 

laikui ir sąžiningai, visapusiškai bei darniai 

išspręsti jų problemas; pabrėžia, kad reikia 

daryti pažangą sugrįžusių asmenų 

socialinės ir ekonominės integracijos 

stiprinimo srityje; ragina geriau 

koordinuoti pastangas visais lygmenimis ir 

daugiau dėmesio skirti labiausiai 

pažeidžiamiems perkeltiems asmenims, 

įskaitant romus ir smurtą patyrusias 

moteris; pabrėžia, kad asmenis, kurie 

negalėjo sugrįžti į savo kilmės vietoves, 

reikia integruoti vietoje; apgailestaudamas 

3. palankiai vertina rezultatus, pasiektus 

pabėgėlių ir šalies viduje perkeltų asmenų 

grįžimo, atstatymo ir nuosavybės 

grąžinimo srityje, laikantis Deitono taikos 

susitarimo VII priedo; primygtinai 

reikalauja visapusiškai laikytis susitarimo 

priedų ir susijusios strategijos siekiant 

užtikrinti tvarų šalies viduje perkeltų 

asmenų, pabėgėlių ir kitų nuo karo 

nukentėjusių asmenų grąžinimą visam 

laikui ir sąžiningai, visapusiškai bei darniai 

išspręsti jų problemas; šiuo klausimu 

pabrėžia, jog reikia, kad kroatai, bosniai 

ir kitų tautybių asmenys į Serbų 

Respubliką grįžtų visam laikui; pabrėžia, 

kad reikia daryti pažangą sugrįžusių 

asmenų socialinės ir ekonominės 

integracijos stiprinimo srityje; ragina 

geriau koordinuoti pastangas visais 

lygmenimis ir daugiau dėmesio skirti 

labiausiai pažeidžiamiems perkeltiems 

asmenims, įskaitant romus ir smurtą 
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pažymi, kad, Tarptautinio raudonojo 

kryžiaus komiteto duomenimis, vis dar yra 

apie 7 000 dingusių be žinios žmonių, apie 

kurių likimą iki šiol nieko nežinoma; 

patyrusias moteris; pabrėžia, kad asmenis, 

kurie negalėjo sugrįžti į savo kilmės 

vietoves, reikia integruoti vietoje; 

apgailestaudamas pažymi, kad, 

Tarptautinio raudonojo kryžiaus komiteto 

duomenimis, vis dar yra apie 7 000 

dingusių be žinios žmonių, apie kurių 

likimą iki šiol nieko nežinoma; 

Or. en 
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Pakeitimas 4 

Charles Tannock, Ruža Tomašić 

ECR frakcijos vardu 

 

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos 

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

20-osios Deitono taikos susitarimo metinės 

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos 

6 dalis 

 

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

6. ragina valdžios institucijas 20-ąsias 

Deitono taikos susitarimo metines 

panaudoti kaip paskatą siekiant vykdyti 

reikalingas reformas, ypač kalbant apie 

Bosnijos ir Hercegovinos būsimą paraišką 

siekiant ES narystės; primena, kad piliečių 

socialinių ir ekonominių poreikių 

tenkinimas, taip pat kaip ir veiksmingo ES 

klausimų koordinavimo mechanizmo 

sukūrimas, turi būti prioritetas; pakartoja, 

kad taip pat labai svarbu tuo pat metu 

toliau vykdyti politines reformas ir 

politinės sistemos demokratizavimą, nes tai 

padės užtikrinti tikrą visų trijų šalį 

sudarančių tautų ir visų šalies piliečių 

lygybę ir demokratinį atstovavimą; 

pabrėžia, kad visi Bosnijos ir Hercegovinos 

piliečiai turi turėti lygias galimybes būti 

išrinkti į visų lygių politinių sprendimų 

priėmimo organus; 

6. ragina valdžios institucijas 20-ąsias 

Deitono taikos susitarimo metines 

panaudoti kaip paskatą siekiant vykdyti 

reikalingas reformas, ypač kalbant apie 

Bosnijos ir Hercegovinos būsimą paraišką 

siekiant ES narystės; primena, kad piliečių 

socialinių ir ekonominių poreikių 

tenkinimas, taip pat kaip ir veiksmingo ES 

klausimų koordinavimo mechanizmo 

sukūrimas, turi būti prioritetas; pakartoja, 

kad taip pat labai svarbu tuo pat metu 

toliau vykdyti konstitucines ir politines 

reformas bei politinės sistemos 

demokratizavimą, nes tai padės užtikrinti 

tikrą visų trijų šalį sudarančių tautų ir visų 

šalies piliečių lygybę ir demokratinį 

atstovavimą; pabrėžia, kad visi Bosnijos ir 

Hercegovinos piliečiai turi turėti lygias 

galimybes būti išrinkti į visų lygių politinių 

sprendimų priėmimo organus; 
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Or. en 

 

 


