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4. επαλαιακβάλεη ηελ αλάγθε λα 

ζπλερηζηνύλ επίζεο νη ζπληαγκαηηθέο, 

λνκηθέο θαη πνιηηηθέο κεηαξξπζκίζεηο πνπ 

ζα κεηαηξέςνπλ ηε Βνζλία-Δξδεγνβίλε ζε 

έλα πιήξσο απνηειεζκαηηθό θαη 

ιεηηνπξγηθό θξάηνο ρσξίο απνθιεηζκνύο, 

ην νπνίν ζα δηαζθαιίδεη ηελ ηζόηηκε θαη 

δεκνθξαηηθή εθπξνζώπεζε όισλ ησλ 

ιαώλ πνπ ην απαξηίδνπλ θαη ησλ πνιηηώλ 

ηνπ, αλεμάξηεηα από ην εζλνηηθό ή 

ζξεζθεπηηθό ππόβαζξό ηνπο, ζύκθσλα κε 

ηηο αξρέο πνπ έρεη δηαηππώζεη ζην 

πξνεγνύκελν ςήθηζκά ηνπ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θξηηεξίσλ ηεο 

Κνπεγράγεο, ηνπ θεθηεκέλνπ ηεο ΔΔ, ησλ 

ζπζηάζεσλ ηεο Δπηηξνπήο ηεο Βελεηίαο 

θαη ηεο Δπξσπατθήο Σύκβαζεο 

Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ (ΔΣΑΓ) θαη 

ησλ ζπλαθώλ απνθάζεσλ ηνπ Δπξσπατθνύ 

Γηθαζηεξίνπ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ 

(ΔΓΑΓ)· δεηεί από ηηο αξρέο λα 

πξνσζήζνπλ ελεξγά ηηο αξρέο ηεο λόκηκεο 

εθπξνζώπεζεο, ηνπ νκνζπνλδηαθνύ 

ζπζηήκαηνο, ηεο απνθέληξσζεο θαη ηεο 

επηθνπξηθόηεηαο, θαζώο θαη ηηο 

επξσπατθέο αμίεο θαη ηε ζεκαζία ηεο 

επξσπατθήο πξννπηηθήο· δεηεί από ηα 

ζεζκηθά όξγαλα ηεο ΔΔ λα ζπκκεηάζρνπλ 

ελεξγά ζηηο πξνζπάζεηεο εμεύξεζεο 

βηώζηκεο ιύζεο ζηηο ζπληαγκαηηθέο 

δηεπζεηήζεηο ηεο Βνζλίαο-Δξδεγνβίλεο·  

4. επαλαιακβάλεη ηελ αλάγθε λα 

ζπλερηζηνύλ επίζεο νη ζπληαγκαηηθέο, 

λνκηθέο θαη πνιηηηθέο κεηαξξπζκίζεηο πνπ 

ζα κεηαηξέςνπλ ηε Βνζλία-Δξδεγνβίλε ζε 

έλα πιήξσο απνηειεζκαηηθό θαη 

ιεηηνπξγηθό θξάηνο ρσξίο απνθιεηζκνύο, 

ην νπνίν ζα δηαζθαιίδεη ηελ ηζόηηκε θαη 

δεκνθξαηηθή εθπξνζώπεζε όισλ ησλ 

ιαώλ πνπ ην απαξηίδνπλ θαη ησλ πνιηηώλ 

ηνπ, και θα διαζθαλίζει επίζης όηι όλοι οι 

πολίηες μπορούν να θέηοσν 

σποψηθιόηηηα, να εκλέγονηαι και να 

σπηρεηούν ζε όλα ηα πολιηικά επίπεδα, 

επί ίζοις όροις και αλεμάξηεηα από ην 

εζλνηηθό ή ζξεζθεπηηθό ππόβαζξό ηνπο, 

ζύκθσλα κε ηηο αξρέο πνπ έρεη δηαηππώζεη 

ζην πξνεγνύκελν ςήθηζκά ηνπ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θξηηεξίσλ ηεο 

Κνπεγράγεο, ηνπ θεθηεκέλνπ ηεο ΔΔ, ησλ 

ζπζηάζεσλ ηεο Δπηηξνπήο ηεο Βελεηίαο 

θαη ηεο Δπξσπατθήο Σύκβαζεο 

Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ (ΔΣΑΓ) θαη 

ησλ ζπλαθώλ απνθάζεσλ ηνπ Δπξσπατθνύ 

Γηθαζηεξίνπ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ 

(ΔΓΑΓ)· δεηεί από ηηο αξρέο λα 

πξνσζήζνπλ ελεξγά ηηο αξρέο ηεο λόκηκεο 

εθπξνζώπεζεο, ηνπ νκνζπνλδηαθνύ 

ζπζηήκαηνο, ηεο απνθέληξσζεο θαη ηεο 

επηθνπξηθόηεηαο, θαζώο θαη ηηο 
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ελεξγά ζηηο πξνζπάζεηεο εμεύξεζεο 

βηώζηκεο ιύζεο ζηηο ζπληαγκαηηθέο 

δηεπζεηήζεηο ηεο Βνζλίαο-Δξδεγνβίλεο· 
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