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Projekt rezolucji Poprawka 

4. apeluje o utrzymanie tempa reform w 

celu przekształcenia BiH w całkowicie 

skuteczne, pluralistyczne i funkcjonalne 

państwo opierające się na praworządności, 

gwarantujące równość i demokratyczną 

reprezentację wszystkich jego narodów 

składowych i obywateli; wyraża 

ubolewanie, że wspólne wysiłki 

reformatorskie są nadal często hamowane 

przez podziały etniczne i polityczne 

spowodowane głęboko zakorzenionymi 

tendencjami do dezintegracji 

utrudniającymi normalny rozwój 

demokratyczny, a także przez dalsze 

upolitycznianie administracji publicznej; 

podkreśla także, że BiH nie stanie się 

pewnym kandydatem do członkostwa w 

UE, jeżeli nie zapewni odpowiednich 

warunków instytucjonalnych; wzywa 

wszystkich przywódców politycznych do 

pracy na rzecz wprowadzenia koniecznych 

zmian, w tym reformy ordynacji 

wyborczej, również przy uwzględnieniu 

zasad wyrażonych w poprzednich 

rezolucjach PE, w tym zasady federalizmu, 

decentralizacji i prawowitego 

przedstawicielstwa; uważa za niezbędne 

utrzymanie konsensusu w sprawie 

przystąpienia do UE i poczynienie 

postępów, w skoordynowany sposób, w 

zakresie praworządności, w tym w walce z 

korupcją i zorganizowaną przestępczością, 
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a także w zakresie reformy sądownictwa i 

administracji publicznej; ponadto 

podkreśla, że w dalszym ciągu należy kłaść 

nacisk na skuteczne przeprowadzenie 

reform społeczno-gospodarczych, co 

powinno pozostać priorytetem; 

a także w zakresie reformy sądownictwa i 

administracji publicznej; ponadto 

podkreśla, że w dalszym ciągu należy kłaść 

nacisk na skuteczne przeprowadzenie 

reform społeczno-gospodarczych, co 

powinno pozostać priorytetem; 

Or. en 

 

 


