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Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

4. kehottaa säilyttämään uudistusvauhdin, 

jotta Bosnia ja Hertsegovina voi muuttua 

täysin tehokkaaksi, osallistavaksi ja 

toimivaksi oikeusvaltioperiaatteeseen 

perustuvaksi valtioksi, jossa taataan 

kaikkien kansanryhmien ja kansalaisten 

tasavertaisuus ja demokraattinen edustus; 

pitää valitettavana, että syvään juurtuneista 

hajottavista suuntauksista johtuvat, 

normaalin demokratiakehityksen estävät 

etniset ja poliittiset jakolinjat sekä 

julkishallinnon politisointi hidastavat yhä 

usein yhteisiä uudistusponnisteluja; 

tähdentää, että Bosnia ja Hertsegovinan 

ehdokkuudella EU:n jäseneksi ei ole 

menestymisen mahdollisuuksia, ennen kuin 

on luotu asianmukaiset institutionaaliset 

edellytykset; kehottaa kaikkia poliittisia 

johtajia työskentelemään tarvittavien 

muutosten, mukaan lukien 

vaalilainsäädännön uudistus, 

toteuttamiseksi ja ottamaan huomioon 

myös parlamentin aiemmissa 

päätöslauselmissa esitetyt periaatteet, kuten 

federalismin, hajauttamisen ja legitiimin 

edustuksen periaatteet; pitää 

välttämättömänä konsensuksen 

säilyttämistä yhdentymisestä EU:hun ja 

yhtenäistä edistymistä 

oikeusvaltioperiaatteen toteutumisessa, 

mukaan lukien korruption ja 

järjestäytyneen rikollisuuden torjunta ja 
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oikeuslaitoksen ja julkishallinnon 

uudistaminen; korostaa myös tarvetta 

kiinnittää jatkuvaa ja tehokasta huomiota 

yhteiskunta- ja talousuudistuksiin, joiden 

olisi säilyttävä ensisijaisina; 

järjestäytyneen rikollisuuden torjunta ja 

oikeuslaitoksen ja julkishallinnon 

uudistaminen; korostaa myös tarvetta 

kiinnittää jatkuvaa ja tehokasta huomiota 

yhteiskunta- ja talousuudistuksiin, joiden 

olisi säilyttävä ensisijaisina; 
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