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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

4. ragina išlaikyti reformų spartą, kad 

Bosnija ir Hercegovina taptų visiškai 

veiksminga, įtrauki ir funkcionali teisinės 

valstybės principu paremta valstybė, 

užtikrinanti visų jos tautų ir piliečių lygybę 

ir demokratinį atstovavimą; apgailestauja, 

kad bendroms pastangoms vykdyti 

reformas ir toliau trukdo etninis ir politinis 

susiskaldymas, kurį lemia giliai 

įsišaknijusios dezintegracijos tendencijos, 

trukdančios normaliai demokratinei raidai, 

ir tebesitęsiantis viešojo administravimo 

politizavimas; pabrėžia, kad Bosnija ir 

Hercegovina nebus sėkmingai narystės ES 

siekianti kandidatė, kol nebus sukurtos 

tinkamos institucinės sąlygos; primygtinai 

ragina visus politinius vadovus dirbti 

įgyvendinant reikiamus pokyčius, įskaitant 

rinkimų teisės reformą, taip pat 

atsižvelgiant į ankstesnėse Europos 

Parlamento rezoliucijose nurodytus 

principus, be kita ko, federalizmo, 

decentralizacijos ir teisėto atstovavimo 

principus; mano, kad svarbiausia yra 

išsaugoti bendrą sutarimą dėl integracijos į 

ES ir darniai daryti pažangą teisinės 

valstybės srityje, be kita ko, kovojant su 

korupcija ir organizuotu nusikalstamumu, 

atliekant teismų ir viešojo administravimo 

reformą; taip pat pabrėžia, kad reikia toliau 

ir efektyviai susitelkti ties socialinėmis ir 

ekonominėmis reformomis, kurios ir toliau 

turėtų būti prioritetinės; 

4. ragina išlaikyti reformų spartą, kad 

Bosnija ir Hercegovina taptų visiškai 

veiksminga, įtrauki ir funkcionali teisinės 

valstybės principu paremta valstybė, 

užtikrinanti visų jos tautų ir piliečių lygybę 

ir demokratinį atstovavimą; apgailestauja, 

kad bendroms pastangoms vykdyti 

reformas ir toliau trukdo etninis ir politinis 

susiskaldymas, kurį lemia giliai 

įsišaknijusios dezintegracijos tendencijos, 

trukdančios normaliai demokratinei raidai, 

ir tebesitęsiantis viešojo administravimo 

politizavimas; pabrėžia, kad Bosnija ir 

Hercegovina nebus sėkmingai narystės ES 

siekianti kandidatė, kol nebus sukurtos 

tinkamos institucinės sąlygos; primygtinai 

ragina visus politinius vadovus dirbti 

įgyvendinant reikiamus pokyčius, įskaitant 

rinkimų teisės reformą, taip pat 

atsižvelgiant į ankstesnėse Europos 

Parlamento rezoliucijose nurodytus 

principus, be kita ko, federalizmo, 

decentralizacijos ir teisėto atstovavimo 

principus, siekiant užtikrinti, kad visi 

piliečiai galėtų būti kandidatais, turėtų 

teisę būti renkami ir galėtų eiti visų 

politinių lygmenų pareigas lygiomis 

teisėmis; mano, kad svarbiausia yra 

išsaugoti bendrą sutarimą dėl integracijos į 

ES ir darniai daryti pažangą teisinės 

valstybės srityje, be kita ko, kovojant su 

korupcija ir organizuotu nusikalstamumu, 

atliekant teismų ir viešojo administravimo 
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reformą; taip pat pabrėžia, kad reikia toliau 

ir efektyviai susitelkti ties socialinėmis ir 

ekonominėmis reformomis, kurios ir toliau 

turėtų būti prioritetinės; 

Or. en 

 

 


