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Ändringsförslag  3 

Charles Tannock, Ruža Tomašić 

för ECR-gruppen 

 

Gemensamt förslag till resolution 

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

20-årsdagen för Daytonavtalet 

Gemensamt förslag till resolution 

Punkt 3 

 

Gemensamt förslag till resolution Ändringsförslag 

3. Europaparlamentet välkomnar de 

resultat som uppnåtts när det gäller 

återvändandet av extern- och 

internflyktingar, återuppbyggnad och 

återlämnande av egendom, i enlighet med 

bestämmelserna i bilaga VII till 

Daytonavtalet. Parlamentet kräver att 

bilagan och den tillhörande strategin 

genomförs fullt ut, för att man ska kunna 

garantera internflyktingar, externflyktingar 

och andra personer som är drabbade av 

kriget ett hållbart återvändande samt 

rättvisa, övergripande och varaktiga 

lösningar. Parlamentet understryker att 

man måste göra framsteg med att förbättra 

den socioekonomiska integrationen för 

dem som har återvänt och efterlyser bättre 

samordning av åtgärder på alla nivåer och 

mer uppmärksamhet åt de mest utsatta 

fördrivna personerna, bland annat romer 

och kvinnor som utsatts för våld. 

Parlamentet framhåller behovet av lokal 

integration för dem som inte har kunnat 

3. Europaparlamentet välkomnar de 

resultat som uppnåtts när det gäller 

återvändandet av extern- och 

internflyktingar, återuppbyggnad och 

återlämnande av egendom, i enlighet med 

bestämmelserna i bilaga VII till 

Daytonavtalet. Parlamentet kräver att 

bilagan och den tillhörande strategin 

genomförs fullt ut, för att man ska kunna 

garantera internflyktingar, externflyktingar 

och andra personer som är drabbade av 

kriget ett hållbart återvändande samt 

rättvisa, övergripande och varaktiga 

lösningar. Parlamentet betonar i detta 

sammanhang att man måste säkra ett 

hållbart återvändande för kroater, 

bosniaker och andra till Republika 

Srpska. Parlamentet understryker att man 

måste göra framsteg med att förbättra den 

socioekonomiska integrationen för dem 

som har återvänt och efterlyser bättre 

samordning av åtgärder på alla nivåer och 

mer uppmärksamhet åt de mest utsatta 
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återvända till sina ursprungsområden. 

Parlamentet beklagar att det enligt 

Internationella rödakorskommittén 

fortfarande saknas runt 7 000 personer vars 

öde förblir okänt. 

fördrivna personerna, bland annat romer 

och kvinnor som utsatts för våld. 

Parlamentet framhåller behovet av lokal 

integration för dem som inte har kunnat 

återvända till sina ursprungsområden. 

Parlamentet beklagar att det enligt 

Internationella rödakorskommittén 

fortfarande saknas runt 7 000 personer vars 

öde förblir okänt. 

Or. en 
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Ändringsförslag  4 

Charles Tannock, Ruža Tomašić 

för ECR-gruppen 

 

Gemensamt förslag till resolution 

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

20-årsdagen för Daytonavtalet 

Gemensamt förslag till resolution 

Punkt 6 

 

Gemensamt förslag till resolution Ändringsförslag 

6. Europaparlamentet uppmanar 

myndigheterna att utnyttja 20-årsdagen för 

Daytonavtalet som ett tillfälle att komma 

vidare med de nödvändiga reformerna – 

särskilt mot bakgrund av Bosnien och 

Hercegovinas kommande ansökan om EU-

medlemskap. Parlamentet påminner om att 

tillgodoseendet av invånarnas 

socioekonomiska behov och upprättande 

av en effektiv samordningsstruktur för EU-

frågor måste prioriteras. Det är också av 

central betydelse att parallellt fortsätta med 

politiska reformer och demokratisering av 

det politiska systemet, i riktning mot 

verklig jämlikhet och demokratisk 

representation för alla landets tre nationer 

och alla dess invånare. Parlamentet betonar 

att alla medborgare i Bosnien och 

Hercegovina måste ha lika möjlighet att 

väljas till alla nivåer av politiskt 

beslutsfattande. 

6. Europaparlamentet uppmanar 

myndigheterna att utnyttja 20-årsdagen för 

Daytonavtalet som ett tillfälle att komma 

vidare med de nödvändiga reformerna – 

särskilt mot bakgrund av Bosnien och 

Hercegovinas kommande ansökan om EU-

medlemskap. Parlamentet påminner om att 

tillgodoseendet av invånarnas 

socioekonomiska behov och upprättande 

av en effektiv samordningsstruktur för EU-

frågor måste prioriteras. Det är också av 

central betydelse att parallellt fortsätta med 

konstitutionella och politiska reformer och 

demokratisering av det politiska systemet, i 

riktning mot verklig jämlikhet och 

demokratisk representation för alla landets 

tre nationer och alla dess invånare. 

Parlamentet betonar att alla medborgare i 

Bosnien och Hercegovina måste ha lika 

möjlighet att väljas till alla nivåer av 

politiskt beslutsfattande. 
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Or. en 

 

 


