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8.2.2017 A8-0026/13 

Pozmeňujúci návrh  13 

Jozo Radoš 

v mene skupiny ALDE 

 

Správa A8-0026/2017 

Cristian Dan Preda 

Správa o Bosne a Hercegovine za rok 2016 

2016/2313(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 4 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

4. žiada, aby sa zachovalo súčasné tempo 

reforiem s cieľom pretvoriť Bosnu a 

Hercegovinu na plne účinný, inkluzívny a 

funkčný štát založený na zásade právneho 

štátu, ktorý zaručuje rovnosť a 

demokratické zastúpenie všetkých 

štátotvorných národov a občanov; 

vyjadruje poľutovanie nad tým, že 

spoločné reformné úsilie je ešte stále často 

brzdené etnickými a politickými rozpormi 

spôsobenými hlboko zakorenenými 

dezintegračnými tendenciami, ktoré bránia 

normálnemu demokratickému vývoju, a 

stále intenzívnejšou politizáciou verejnej 

správy; takisto zdôrazňuje, že Bosna a 

Hercegovina sa nestane úspešnou 

kandidátskou krajinou pre členstvo v EÚ, 

kým nebudú naplnené zodpovedajúce 

inštitucionálne predpoklady; naliehavo 

žiada všetkých politických lídrov, aby 

svoju činnosť zamerali na zavedenie 

potrebných zmien vrátane reformy 

volebného zákona, pričom by zohľadnili aj 

zásady vyjadrené v ich predchádzajúcom 

uznesení vrátane zásad federalizmu, 

decentralizácie a legitímneho zastúpenia; 

považuje za potrebné zachovať konsenzus, 

pokiaľ ide o integráciu EÚ, a koordinovane 

napredovať v otázke právneho štátu 

vrátane boja proti korupcii a organizovanej 

trestnej činnosti, reformy súdnictva a 

verejnej správy; zároveň zdôrazňuje 

4. žiada, aby sa zachovalo súčasné tempo 

reforiem s cieľom pretvoriť Bosnu a 

Hercegovinu na plne účinný, inkluzívny a 

funkčný štát založený na zásade právneho 

štátu, ktorý zaručuje rovnosť a 

demokratické zastúpenie všetkých 

štátotvorných národov a občanov; 

vyjadruje poľutovanie nad tým, že 

spoločné reformné úsilie je ešte stále často 

brzdené etnickými a politickými rozpormi 

spôsobenými hlboko zakorenenými 

dezintegračnými tendenciami, ktoré bránia 

normálnemu demokratickému vývoju, a 

stále intenzívnejšou politizáciou verejnej 

správy; takisto zdôrazňuje, že Bosna a 

Hercegovina sa nestane úspešnou 

kandidátskou krajinou pre členstvo v EÚ, 

kým nebudú naplnené zodpovedajúce 

inštitucionálne predpoklady; naliehavo 

žiada všetkých politických lídrov, aby 

svoju činnosť zamerali na zavedenie 

potrebných zmien vrátane reformy 

volebného zákona, pričom by zohľadnili aj 

zásady vyjadrené v ich predchádzajúcom 

uznesení vrátane zásad federalizmu, 

decentralizácie a legitímneho zastúpenia s 

cieľom zaručiť, aby všetci občania mohli 

kandidovať, mali právo byť zvolení a byť 

činní na všetkých politických úrovniach 

na rovnakom základe; považuje za 

potrebné zachovať konsenzus, pokiaľ ide o 

integráciu EÚ, a koordinovane napredovať 
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potrebu nepretržitého a účinného 

zamerania sa na sociálne a hospodárske 

reformy, ktoré by mali zostať prioritné; 

v otázke právneho štátu vrátane boja proti 

korupcii a organizovanej trestnej činnosti, 

reformy súdnictva a verejnej správy; 

zároveň zdôrazňuje potrebu nepretržitého a 

účinného zamerania sa na sociálne a 

hospodárske reformy, ktoré by mali zostať 

prioritné; 

Or. en 

 

 


