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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 4 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

4. dringt erop aan dat de hervormingen 

gestaag worden voortgezet om Bosnië en 

Herzegovina om te vormen tot een 

doeltreffende, inclusieve en goed 

functionerende staat, die gegrondvest is op 

de rechtsstaat en die de gelijkheid en 

democratische vertegenwoordiging van al 

zijn bevolkingsgroepen en burgers 

garandeert; betreurt dat 

gemeenschappelijke 

hervormingsinspanningen nog vaak 

worden gehinderd door etnische en 

politieke tegenstellingen, veroorzaakt door 

diepgewortelde desintegrerende tendensen 

die de normale democratische 

ontwikkeling hinderen en door de verdere 

politisering van overheden;  benadrukt 

tevens dat Bosnië en Herzegovina geen 

succesvolle kandidaat voor het EU-

lidmaatschap zal zijn zolang nog de 

passende institutionele omstandigheden 

nog niet zijn verwezenlijkt; dringt er bij 

alle politieke leiders op aan te werken aan 

de noodzakelijke veranderingen, 

waaronder de hervorming van het 

kiesrecht, en de beginselen in acht te 

nemen die het Parlement in eerdere 

resoluties heeft verwoord, zoals de 

beginselen van federalisme, decentralisatie 

en legitieme vertegenwoordiging;  acht het 

van essentieel belang om de consensus 

over EU integratie te bewaren en op 

4. dringt erop aan dat de hervormingen 

gestaag worden voortgezet om Bosnië en 

Herzegovina om te vormen tot een 

doeltreffende, inclusieve en goed 

functionerende staat, die gegrondvest is op 

de rechtsstaat en die de gelijkheid en 

democratische vertegenwoordiging van al 

zijn bevolkingsgroepen en burgers 

garandeert; betreurt dat 

gemeenschappelijke 

hervormingsinspanningen nog vaak 

worden gehinderd door etnische en 

politieke tegenstellingen, veroorzaakt door 

diepgewortelde desintegrerende tendensen 

die de normale democratische 

ontwikkeling hinderen en door de verdere 

politisering van overheden; benadrukt 

tevens dat Bosnië en Herzegovina geen 

succesvolle kandidaat voor het EU-

lidmaatschap zal zijn zolang nog de 

passende institutionele omstandigheden 

nog niet zijn verwezenlijkt; dringt er bij 

alle politieke leiders op aan te werken aan 

de noodzakelijke veranderingen, 

waaronder de hervorming van het 

kiesrecht, en de beginselen in acht te 

nemen die het Parlement in eerdere 

resoluties heeft verwoord, zoals de 

beginselen van federalisme, decentralisatie 

en legitieme vertegenwoordiging, om te 

waarborgen dat alle burgers zich op voet 

van gelijkheid kandidaat kunnen stellen, 
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gecoördineerde wijze vooruitgang te 

boeken op de weg van de rechtsstaat, met 

inbegrip van de strijd tegen corruptie en 

georganiseerde misdaad, alsook de 

hervorming van de rechterlijke macht en de 

overheidsadministratie; onderstreept ook 

dat een voortdurende en effectieve focus 

op sociale en economische hervormingen 

een prioriteit moet blijven; 

kunnen worden gekozen en op elk politiek 

niveau een functie kunnen vervullen; acht 

het van essentieel belang om de consensus 

over EU integratie te bewaren en op 

gecoördineerde wijze vooruitgang te 

boeken op de weg van de rechtsstaat, met 

inbegrip van de strijd tegen corruptie en 

georganiseerde misdaad, alsook de 

hervorming van de rechterlijke macht en de 

overheidsadministratie; onderstreept ook 

dat een voortdurende en effectieve focus 

op sociale en economische hervormingen 

een prioriteit moet blijven; 

Or. en 

 

 


