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PARLAMENTARNA SKUPŠTINA
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ПРЕДМЕТ: Лосланнчка иннцпјапгва, доставља cc
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Y склдgу са чланом 170. (1) достављам вам Послаинчку иницијапнву у прилоry. тс тРажим да cc
иста у склацу ca чланом 166. (1) достави мнинстру за људска права и избјеглице у Савјеry'
лºпнистара гдшry. Лучпну:

ПОСЛАНИЧКА ИffИЦИЈАТИдА

Предметном иинцијаппзом тpaнa{ cc од миинстра за људска права и избеглице реакција у вези
приједдогв странке СОЗ из Беча,а с циљем да cc епшчком нрупом признају „Босанди".

Уставн0-правно термин „Босанцн" инје препознат, a поготово нe терминолошни како ти тумачи
поменугг странка у Аустријв. Приједлог nose бечке сграгпre СОЗ (Социјална и еколошка)
предлохОгла it да мигрангпг из Турске и бивше Јупнславије, посебно „БОсанци", буци слувсбено
прнвнапн кao еппнчке tpyne.
Заједница cpпcкиx клубова у Бечу ревroвалаје правовремено и исправн0 на иницијапнву „Восанско
Академског друшгва" у Аусгрији, у којој обашнсава тачне неправилиОсти у вези с Osим
приједлогом. _
Евенryално прнпнање „Босанада" као мањине у Аустрији it неуreмељено и моисе 1гТтвапн забуггу
код впасти у Аустрији, тс је потребно да као лппнннстар Објаамre колегвма у Ауснрији уставне
термине н појмове констиryппзних народа и осталих у БиХ, како ие би били доведеин у заблуду.
Термин У ријеч „Босанци" пема угемел,ење у Опшп:м оквирном споразуму за мир у Бих
(,Дејтопсни споразум").
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Очекујем дд MCD реализацији иницијапине шт0 прије ОбавиЈеститс.
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