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Предложение за резолюция Изменение 

4. призовава за запазване на импулса за 

реформи, така че Босна и Херцеговина 

да се превърне в напълно ефективна, 

приобщаваща и функционираща 

държава, основана на принципите на 

правовата държава, гарантираща 

равенство и демократично 

представителство на всички 

съставляващи я народи и граждани; 
изразява съжаление, че общите усилия 

за реформи често продължават да бъдат 

възпрепятствани от етнически и 

политически разделения, предизвикани 

от дълбоко вкоренени разрушителни 

тенденции, които възпрепятстват 

нормалното демократично развитие, и 

чрез допълнителна политизация на 

публичната администрация; също така 

подчертава, че Босна и Херцеговина 

няма да бъде успешна кандидатка за 

членство в ЕС, докато не бъдат 

установени подходящи 

институционални условия; настоятелно 

приканва всички политически лидери да 

работят в областта на въвеждането на 

необходимите промени, включително 

реформата на изборния закон, също като 

отчитат принципите, изразени в 

предишните й резолюции, включително 

принципите на федерализъм, 

децентрализация и легитимно 

представителство; счита, че е от 
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съществено значение да се запази 

консенсусът за интеграция в ЕС и по 

един съгласуван начин да се постигне 

напредък в областта на прилагането на 

принципите на правовата държава, 

включително борбата с корупцията и 

организираната престъпност, реформата 

на съдебната система и публичната 

администрация; изтъква също така 

необходимостта от трайно и ефективно 

съсредоточаване върху социални и 

икономически реформи, което следва да 

остане приоритет; 

представителство; счита, че е от 

съществено значение да се запази 
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