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Predlog resolucije 

Odstavek 4 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

4. poziva k ohranitvi reformnega zagona, 

da bi se BiH preoblikovala v popolnoma 

učinkovito, vključujočo in delujočo državo, 

ki bi zagotavljala enakost in demokratično 

zastopanost vseh konstitutivnih narodov in 

državljanov; obžaluje, da etnični in 

politični razkol, ki je posledica globoko 

zakoreninjenih teženj po razcepitvi, ki 

preprečujejo običajen demokratični razvoj, 

ter nadaljnja politizacija javnih uprav še 

vedno pogosto ovirata skupna reformna 

prizadevanja; poudarja tudi, da BiH ne bo 

uspešna kandidatka za članstvo v EU, 

dokler se ne vzpostavijo ustrezni 

institucionalni pogoji; poziva vse politične 

voditelje, naj si prizadevajo za uvedbo 

potrebnih sprememb, vključno z reformo 

volilnega zakonika, pri tem pa upoštevajo 

tudi načela iz prejšnjih resolucij, na primer 

načela federalizma, decentralizacije in 

legitimnega zastopanja; meni, da je 

bistvenega pomena ohraniti soglasje o 

vključitvi v EU in usklajeno napredovati na 

področju pravne države, vključno z bojem 

proti korupciji in organiziranemu kriminalu 

ter reformo pravosodja in javne uprave; v 

enaki meri poudarja, da bi moralo biti 

nadaljnje in učinkovito osredotočanje na 

družbene in gospodarske reforme še naprej 

prednostna naloga; 

4. poziva k ohranitvi reformnega zagona, 

da bi se BiH preoblikovala v popolnoma 

učinkovito, vključujočo in delujočo državo, 

ki bi zagotavljala enakost in demokratično 

zastopanost Bošnjakov, Hrvatov, Srbov in 

vseh drugih državljanov; obžaluje, da 

etnični in politični razkol, ki je posledica 

globoko zakoreninjenih teženj po 

razcepitvi, ki preprečujejo običajen 

demokratični razvoj, ter nadaljnja 

politizacija javnih uprav še vedno pogosto 

ovirata skupna reformna prizadevanja; 

poudarja tudi, da BiH ne bo uspešna 

kandidatka za članstvo v EU, dokler se ne 

vzpostavijo ustrezni institucionalni pogoji; 

poziva vse politične voditelje, naj si 

prizadevajo za uvedbo potrebnih 

sprememb, vključno z reformo volilnega 

zakonika, pri tem pa upoštevajo tudi načela 

iz prejšnjih resolucij, na primer načela 

federalizma, decentralizacije in 

legitimnega zastopanja; meni, da je 

bistvenega pomena ohraniti soglasje o 

vključitvi v EU in usklajeno napredovati na 

področju pravne države, vključno z bojem 

proti korupciji in organiziranemu kriminalu 

ter reformo pravosodja in javne uprave; v 

enaki meri poudarja, da bi moralo biti 

nadaljnje in učinkovito osredotočanje na 

družbene in gospodarske reforme še naprej 

prednostna naloga; 
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