
 

AM\1091875RO.doc  PE579.858v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

11.4.2016 B8-0441/2 

Amendamentul  2 

Jozo Radoš 

în numele Grupului ALDE 

 

Propunere de rezoluție B8-0441/2016 

Cristian Dan Preda 

în numele Comisiei pentru afaceri externe 

Raportul pe 2015 privind Bosnia și Herțegovina 

Propunere de rezoluție 

Punctul 4 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

4. reafirmă necesitatea de a continua, de 

asemenea, reformele constituționale și 

politice care ar transforma Bosnia și 

Herțegovina într-un stat eficace, favorabil 

incluziunii și pe deplin funcțional, care să 

garanteze egalitatea și reprezentarea 

democratică a tuturor popoarelor sale 

constitutive și a tuturor cetățenilor săi, 

indiferent de originea lor etnică sau 

religioasă, în conformitate cu principiile 

enunțate în rezoluția sa anterioară, inclusiv 

criteriile de la Copenhaga, acquis-ul UE, 

recomandările Comisiei de la Veneția și 

Convenția europeană a drepturilor omului, 

precum și deciziile aplicabile ale Curții 

Europene a Drepturilor Omului (CEDO); 

solicită autorităților să promoveze în mod 

activ principiile reprezentării legitime, 

federalismului, descentralizării și 

subsidiarității, precum și valorile europene 

și importanța perspectivei europene; face 

apel la instituțiile UE să se implice în mod 

activ în eforturile de găsire a unei soluții 

durabile la dispozițiile constituționale din 

Bosnia și Herțegovina;  

4. reafirmă necesitatea de a continua, de 

asemenea, reformele constituționale și 

politice care ar transforma Bosnia și 

Herțegovina într-un stat eficace, favorabil 

incluziunii și pe deplin funcțional, care să 

garanteze egalitatea și reprezentarea 

democratică a tuturor popoarelor sale 

constitutive și a tuturor cetățenilor săi și 

care să garanteze că toți cetățenii se pot 

prezenta în calitate de candidați și sunt 

eligibili pentru a fi aleși și a ocupa funcții 

la toate nivelurile politice, pe picior de 

egalitate și indiferent de originea lor etnică 

sau religioasă, în conformitate cu 

principiile enunțate în rezoluția sa 

anterioară, inclusiv criteriile de la 

Copenhaga, acquis-ul UE, recomandările 

Comisiei de la Veneția și Convenția 

europeană a drepturilor omului, precum și 

deciziile aplicabile ale Curții Europene a 

Drepturilor Omului (CEDO); solicită 

autorităților să promoveze în mod activ 

principiile reprezentării legitime, 

federalismului, descentralizării și 

subsidiarității, precum și valorile europene 

și importanța perspectivei europene; face 

apel la instituțiile UE să se implice în mod 

activ în eforturile de găsire a unei soluții 

durabile la dispozițiile constituționale din 

Bosnia și Herțegovina; 

Or. en 
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