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Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

4. a reform lendületének fenntartását kéri 

Bosznia-Hercegovina teljes mértékben 

hatékony, befogadó és működőképes, a 

jogállamiságon alapuló állammá való 

átalakítása érdekében, amely egyenlőséget 

és demokratikus képviseletet biztosít 

valamennyi államalkotó nép és az 

állampolgárok számára; sajnálja, hogy a 

reformra irányuló közös erőfeszítéseket 

gyakran akadályozza továbbra is a 

normális demokratikus fejlődést gátló, 

mélyen gyökerező, az integráció ellen ható 

tendenciák okozta etnikai és politikai 

megosztottság, valamint a közigazgatás 

további átpolitizálása; hangsúlyozza, hogy 

Bosznia-Hercegovina addig nem lesz 

sikeres uniós tagjelölt ország, amíg a 

megfelelő intézményi feltételek nem 

kerülnek kialakításra; minden politikai 

vezetőt arra sürget, hogy dolgozzon a 

szükséges változások bevezetésén, ideértve 

többek között a választási jogszabály 

szükséges reformját, figyelembe véve a 

korábbi állásfoglalásokban kifejtett 

elveket, így a föderalizmus, a 

decentralizáció és a legitim képviselet 

elvét; lényegesnek tartja, hogy 

fennmaradjon a konszenzus az uniós 

integrációval kapcsolatban és az ország 

összehangolt módon haladjon a 

jogállamiság felé, beleértve a korrupció és 

a szervezett bűnözés elleni küzdelmet, az 
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igazságszolgáltatás és a közigazgatás 

reformját; kiemeli azt is, hogy továbbra is a 

szociális és gazdasági reformokra fektetett 

tényleges hangsúlynak kell elsőbbséget 

élveznie; 

igazságszolgáltatás és a közigazgatás 

reformját; kiemeli azt is, hogy továbbra is a 

szociális és gazdasági reformokra fektetett 

tényleges hangsúlynak kell elsőbbséget 

élveznie; 
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