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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

4. Jappella biex jinżamm il-momentum tar-

riforma sabiex il-Bożnija-Ħerzegovina tiġi 

ttrasformata fi stat effikaċi, inklużiv u 

funzjonali għalkollox, ibbażat fuq l-istat 

tad-dritt, u li jiggarantixxi l-ugwaljanza u r-

rappreżentanza demokratika tal-popli u ċ-

ċittadini kostitwenti kollha tiegħu; 

jiddispjaċih li l-isforzi ta' riforma komuni 

spiss għadhom jiġu mxekkla mill-firdiet 

etniċi u politiċi, ikkawżati mit-tendenzi 

diżintegrattivi b'għeruq fil-fond li jrażżnu l-

iżvilupp demokratiku normali, u permezz 

tal-politiċizzazzjoni ulterjuri tal-

amministrazzjonijiet pubbliċi; jisħaq ukoll 

li l-kandidatura tal-Bożnija-Ħerzegovina 

għas-sħubija mal-UE mhijiex se tirnexxi 

sakemm jiġu stabbiliti l-kundizzjonijiet 

istituzzjonali xierqa; iħeġġeġ lill-mexxejja 

politiċi kollha jaħdmu fuq l-introduzzjoni 

tal-bidliet meħtieġa, inkluża r-riforma tal-

liġi elettorali, filwaqt li jqisu wkoll il-

prinċipji espressi fir-riżoluzzjonijiet 

preċedenti tiegħu, inklużi l-prinċipji tal-

federaliżmu, id-deċentralizzazzjoni u r-

rappreżentanza leġittima; jikkunsira li 

huwa essenzjali li jinżamm il-kunsens dwar 

l-integrazzjoni mal-UE u li jsir progress 

b'mod ikkoordinat fir-rigward tal-istat tad-

dritt, inklużi l-ġlieda kontra l-korruzzjoni u 

l-kriminalità organizzata, ir-riforma tal-

ġudikatura u l-amministrazzjoni pubblika; 

jirrileva bl-istess mod il-ħtieġa li l-
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attenzjoni tkompli tiġi ffokata fuq ir-

riformi soċjali u ekonomiċi, li jkun tajjeb li 

jibqgħu prijorità; 
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pubblika; jirrileva bl-istess mod il-ħtieġa li 
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Or. en 

 

 


