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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

4. opfordrer til, at det momentum, der er 

skabt af reformen, opretholdes med henblik 

på at omdanne Bosnien-Hercegovina til en 

fuldt ud effektiv, inklusiv og funktionel stat 

baseret på retsstatsprincippet, der sikrer 

lighed og demokratisk repræsentation af 

alle konstituerende folk og borgere; 

beklager, at fælles reformbestræbelser ofte 

fortsat hæmmes af etniske og politiske 

kløfter, der forårsages af dybt forankrede 

integrationshæmmende tendenser, som 

hindrer den normale demokratiske 

udvikling, og gennem en yderligere 

politisering af offentlige administrationer; 

fremhæver desuden, at Bosnien-

Hercegovina ikke vil blive en succesfuld 

kandidat til EU-medlemskab, før der er 

indført passende institutionelle betingelser; 

opfordrer indtrængende alle politiske 

ledere til at arbejde for indførelsen af de 

nødvendige ændringer, herunder reformen 

af valgloven, idet der også tages hensyn til 

principperne i tidligere beslutninger, 

herunder principperne for føderalisme, 

decentralisering og legitim repræsentation; 

finder det afgørende at opretholde 

konsensus om integration i EU og på en 

samordnet måde at fremme 

retsstatsforhold, herunder bekæmpelse af 

korruption og organiseret kriminalitet, 

reformen af retsvæsenet og offentlig 

administration; understreger ligeledes 

4. opfordrer til, at det momentum, der er 

skabt af reformen, opretholdes med henblik 

på at omdanne Bosnien-Hercegovina til en 

fuldt ud effektiv, inklusiv og funktionel stat 

baseret på retsstatsprincippet, der sikrer 

lighed og demokratisk repræsentation af 

alle konstituerende folk og borgere; 

beklager, at fælles reformbestræbelser ofte 

fortsat hæmmes af etniske og politiske 

kløfter, der forårsages af dybt forankrede 

integrationshæmmende tendenser, som 

hindrer den normale demokratiske 

udvikling, og gennem en yderligere 

politisering af offentlige administrationer; 

fremhæver desuden, at Bosnien-

Hercegovina ikke vil blive en succesfuld 

kandidat til EU-medlemskab, før der er 

indført passende institutionelle betingelser; 

opfordrer indtrængende alle politiske 

ledere til at arbejde for indførelsen af de 

nødvendige ændringer, herunder reformen 

af valgloven, idet der også tages hensyn til 

principperne i tidligere beslutninger, 

herunder principperne for føderalisme, 

decentralisering og legitim repræsentation, 

således at det garanteres, at alle borgere 

kan stille op til valg, være valgbare og kan 

fungere på alle politiske niveauer på lige 

vilkår; finder det afgørende at opretholde 

konsensus om integration i EU og på en 

samordnet måde at fremme 

retsstatsforhold, herunder bekæmpelse af 
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nødvendigheden af et fortsat og effektivt 

fokus på sociale og økonomiske reformer, 

hvilket bør forblive en prioritet 

korruption og organiseret kriminalitet, 

reformen af retsvæsenet og offentlig 

administration; understreger ligeledes 

nødvendigheden af et fortsat og effektivt 

fokus på sociale og økonomiske reformer, 

hvilket bør forblive en prioritet; 

Or. en 

 

 


