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Grozījums Nr.  3 

Charles Tannock, Ruža Tomašić 

ECR grupas vārdā 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

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

Deitonas miera līguma 20. gadadiena 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

3. punkts 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

3. atzinīgi vērtē rezultātus, kas gūti, 

panākot bēgļu un iekšzemē pārvietoto 

personu atgriešanās, valsts atjaunošanas un 

īpašumtiesību atjaunošanas jomā, kas 

atbilst Deitonas līguma VII pielikumam; 

uzstāj uz nepieciešamību pilnībā īstenot 

šo pielikumu un ar to saistīto stratēģiju, lai 

nodrošinātu iekšzemē pārvietoto personu, 

bēgļu un citu konfliktā cietušo personu 

stabilu atgriešanos un viņiem sniegtu 

taisnīgus, visaptverošus ilgtermiņa 

risinājumus; uzsver nepieciešamību panākt 

progresu to cilvēku, kas atgriezušies, 

sociāli ekonomiskajā integrācijā; aicina 

labāk koordinēt pasākumus un vairāk 

pievērst uzmanību visneaizsargātākajiem 

iekšzemē pārvietotajiem cilvēkiem, tostarp 

romu tautības cilvēkiem un sievietēm, kas 

cietušas no vardarbības; uzsver 

nepieciešamību vietējā līmenī integrēt tos 

cilvēkus, kas nav spējuši atgriezties savos 

izcelsmes reģionos; ar nožēlu konstatē, ka 

saskaņā ar Starptautiskā Sarkanā Krusta 

3. atzinīgi vērtē rezultātus, kas gūti, 

panākot bēgļu un iekšzemē pārvietoto 

personu atgriešanās, valsts atjaunošanas un 

īpašumtiesību atjaunošanas jomā, kas 

atbilst Deitonas līguma VII pielikumam; 

uzstāj uz nepieciešamību pilnībā īstenot 

šo pielikumu un ar to saistīto stratēģiju, lai 

nodrošinātu iekšzemē pārvietoto personu, 

bēgļu un citu konfliktā cietušo personu 

stabilu atgriešanos un viņiem sniegtu 

taisnīgus, visaptverošus ilgtermiņa 

risinājumus; šajā sakarā uzsver, ka ir 

svarīgi, lai uz palikšanu Serbu Republikā 

atgrieztos horvāti, bosnieši un citi tās 

bijušie iedzīvotāji; uzsver nepieciešamību 

panākt progresu to cilvēku, kas 

atgriezušies, sociāli ekonomiskajā 

integrācijā; aicina labāk koordinēt 

pasākumus un vairāk pievērst uzmanību 

visneaizsargātākajiem iekšzemē 

pārvietotajiem cilvēkiem, tostarp romu 

tautības cilvēkiem un sievietēm, kas 

cietušas no vardarbības; uzsver 
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komitejas sniegto informāciju apmēram 

7000 cilvēku vēl joprojām skaitās pazuduši 

un viņu liktenis nav zināms, 

nepieciešamību vietējā līmenī integrēt tos 

cilvēkus, kas nav spējuši atgriezties savos 

izcelsmes reģionos; ar nožēlu konstatē, ka 

saskaņā ar Starptautiskā Sarkanā Krusta 

komitejas sniegto informāciju apmēram 

7000 cilvēku vēl joprojām skaitās pazuduši 

un viņu liktenis nav zināms, 

Or. en 
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Grozījums Nr.  4 

Charles Tannock, Ruža Tomašić 

ECR grupas vārdā 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

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

Deitonas miera līguma 20. gadadiena 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

6. punkts 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

6. aicina iestādes izmantot Deitonas miera 

līguma 20. gadskārtu kā pamudinājumu 

virzīties uz priekšu nepieciešamo reformu 

īstenošanā, īpaši, ņemot vērā Bosnijas un 

Hercegovinas nolūku iesniegt pieteikumu 

iestājai ES; atgādina, ka prioritātei ir jābūt 

pilsoņu sociāli ekonomisko vajadzību 

apmierināšanai un efektīva ES jautājumu 

koordinācijas mehānisma izveidei; 

atgādina, ka ir arī būtiski svarīgi vienlaikus 

turpināt politiskās reformas un politiskās 

sistēmas demokratizāciju, kas tuvinās visu 

federālo vienību iedzīvotāju un visu 

pilsoņu patiesai vienlīdzībai un 

demokrātiskai pārstāvībai; uzsver, ka 

visiem Bosnijas un Hercegovinas 

pilsoņiem jābūt vienlīdzīgām iespējām tikt 

ievēlētiem visu līmeņu politisko lēmumu 

pieņemšanas iestādēs; 

6. aicina iestādes izmantot Deitonas miera 

līguma 20. gadskārtu kā pamudinājumu 

virzīties uz priekšu nepieciešamo reformu 

īstenošanā, īpaši, ņemot vērā Bosnijas un 

Hercegovinas nolūku iesniegt pieteikumu 

iestājai ES; atgādina, ka prioritātei ir jābūt 

pilsoņu sociāli ekonomisko vajadzību 

apmierināšanai un efektīva ES jautājumu 

koordinācijas mehānisma izveidei; 

atgādina, ka ir arī būtiski svarīgi vienlaikus 

turpināt konstitucionālās un politiskās 

reformas un politiskās sistēmas 

demokratizāciju, kas tuvinās visu federālo 

vienību iedzīvotāju un visu pilsoņu patiesai 

vienlīdzībai un demokrātiskai pārstāvībai; 

uzsver, ka visiem Bosnijas un 

Hercegovinas pilsoņiem jābūt vienlīdzīgām 

iespējām tikt ievēlētiem visu līmeņu 

politisko lēmumu pieņemšanas iestādēs; 

Or. en 
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