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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

4. ζητεί να διατηρηθεί η μεταρρυθμιστική 

ορμή, προκειμένου να μετασχηματιστεί η 

Βοσνία-Ερζεγοβίνη σε ένα πλήρως 

αποτελεσματικό, χωρίς αποκλεισμούς και 

λειτουργικό κράτος δικαίου, που θα 

διασφαλίζει την ισότητα και τη 

δημοκρατική εκπροσώπηση όλων των 

λαών που απαρτίζουν τη χώρα και των 

πολιτών της· εκφράζει τη λύπη του για το 

γεγονός ότι οι κοινές μεταρρυθμιστικές 

προσπάθειες συχνά εξακολουθούν να 

παρεμποδίζονται από εθνοτικές και 

πολιτικές διαιρέσεις που προκαλούνται 

από βαθιά ριζωμένες διαλυτικές τάσεις, οι 

οποίες εμποδίζουν την ομαλή δημοκρατική 

εξέλιξη, και μέσω της περαιτέρω 

πολιτικοποίησης των δημόσιων 

διοικήσεων· τονίζει επίσης ότι η Βοσνία-

Ερζεγοβίνη δεν θα έχει επιτυχή 

υποψηφιότητα για ένταξη στην ΕΕ, εάν δεν 

υπάρξουν οι κατάλληλες θεσμικές 

προϋποθέσεις· προτρέπει όλους τους 

πολιτικούς ηγέτες να εργαστούν για την 

εφαρμογή των αναγκαίων αλλαγών, 

περιλαμβανομένης της μεταρρύθμισης της 

εκλογικής νομοθεσίας, λαμβάνοντας 

υπόψη και τις αρχές που διατυπώθηκαν 

στα προηγούμενα ψηφίσματά του και στις 

οποίες περιλαμβάνονται οι αρχές του 

ομοσπονδιακού χαρακτήρα, της 

αποκέντρωσης και της νόμιμης 

εκπροσώπησης· θεωρεί ότι είναι 
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ουσιώδους σημασίας να διατηρηθεί η 

συναίνεση για την ενσωμάτωση στην ΕΕ 

και να προωθηθεί με συντονισμένο τρόπο 

το κράτος δικαίου, συμπεριλαμβανομένων 

της καταπολέμησης της διαφθοράς και του 

οργανωμένου εγκλήματος και της 

μεταρρύθμισης του δικαστικού 

συστήματος και της δημόσιας διοίκησης· 

τονίζει επίσης την ανάγκη για τη 

διατήρηση αποτελεσματικής εστίασης στις 

κοινωνικές και οικονομικές 

μεταρρυθμίσεις, οι οποίες πρέπει να 

συνεχίσουν να αποτελούν προτεραιότητα· 

διασφαλισθεί ότι όλοι οι πολίτες μπορούν 

να θέτουν υποψηφιότητα, να εκλέγονται 

και να υπηρετούν σε όλα τα πολιτικά 

επίπεδα, τούτο δε επί ίσοις όροις· θεωρεί 

ότι είναι ουσιώδους σημασίας να 

διατηρηθεί η συναίνεση για την 

ενσωμάτωση στην ΕΕ και να προωθηθεί με 

συντονισμένο τρόπο το κράτος δικαίου, 

συμπεριλαμβανομένων της 

καταπολέμησης της διαφθοράς και του 

οργανωμένου εγκλήματος και της 

μεταρρύθμισης του δικαστικού 

συστήματος και της δημόσιας διοίκησης· 

τονίζει επίσης την ανάγκη για τη 

διατήρηση αποτελεσματικής εστίασης στις 

κοινωνικές και οικονομικές 

μεταρρυθμίσεις, οι οποίες πρέπει να 

συνεχίσουν να αποτελούν προτεραιότητα· 
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