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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

4. solicită ca ritmul reformelor să fie 

menținut pentru a transforma BiH într-un 

stat pe deplin eficace, favorabil incluziunii 

și funcțional, bazat pe statul de drept, care 

garantează egalitatea și reprezentarea 

democratică a tuturor popoarelor sale 

constitutive și a tuturor cetățenilor săi; 

regretă faptul că adeseori eforturile comune 

de reformă sunt împiedicate în continuare 

de diviziuni etnice și politice, cauzate de 

tendințe dezintegratoare adânc înrădăcinate 

care stau în calea dezvoltării democratice 

normale, și prin politizarea suplimentară a 

administrațiilor publice; subliniază, de 

asemenea, că BiH nu va fi un candidat de 

succes pentru aderarea la UE până când nu 

sunt instituite condițiile instituționale 

adecvate; îndeamnă toți liderii politici să 

depună eforturi pentru realizarea 

schimbărilor necesare, inclusiv a reformei 

legii electorale, ținând cont și de principiile 

exprimate în rezoluțiile sale anterioare, 

inclusiv de principiile federalismului, 

descentralizării și reprezentării legitime; 

consideră că este esențial să se mențină 

consensul asupra integrării în UE și să se 

realizeze progrese într-o manieră 

concertată în ceea ce privește statul de 

drept, inclusiv lupta împotriva corupției și 

a criminalității organizate, reforma 

sistemului judiciar și a administrației 

publice; subliniază, de asemenea, 
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necesitatea de a pune un accent continuu și 

eficace pe reformele sociale și economice, 

care ar trebui să rămână o prioritate; 

asemenea, necesitatea de a pune un accent 

continuu și eficace pe reformele sociale și 

economice, care ar trebui să rămână o 

prioritate; 

Or. en 

 

 


