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Pozmeňujúci návrh  2 

Jozo Radoš 

v mene skupiny ALDE 

 

Návrh uznesenia B8-0441/2016 

Cristian Dan Preda 

v mene Výboru pre zahraničné veci 

Správa o pokroku Bosny a Hercegoviny za rok 2015 

Návrh uznesenia 

Odsek 4 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

4. znova zdôrazňuje potrebu pokračovať aj 

s ústavnými, právnymi a politickými 

reformami, ktoré by Bosnu a Hercegovinu 

premenili na účinný, inkluzívny a plne 

fungujúci štát a pritom zaručili rovnosť a 

demokratické zastúpenie všetkých jej 

štátotvorných národov a občanov bez 

ohľadu na ich etnickú alebo náboženskú 

príslušnosť v súlade so zásadami 

vyjadrenými vo svojom predchádzajúcom 

uznesení vrátane kodanských kritérií a 

acquis EÚ, odporúčaní Benátskej komisie a 

Európskeho dohovoru o ľudských právach 

(EDĽP) a príslušných rozhodnutí 

Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP); 

vyzýva verejné orgány, aby aktívne 

presadzovali zásady legitímneho 

zastúpenia, federalizmu, decentralizácie a 

subsidiarity, ako aj európske hodnoty a 

význam európskej perspektívy; vyzýva 

inštitúcie EÚ, aby sa aktívne zapojili do 

úsilia o nájdenie udržateľného riešenia 

ústavného usporiadania Bosny a 

Hercegoviny;  

4. znova zdôrazňuje potrebu pokračovať aj 

s ústavnými, právnymi a politickými 

reformami, ktoré by Bosnu a Hercegovinu 

premenili na plne účinný, inkluzívny a 

fungujúci štát a pritom zaručili rovnosť a 

demokratické zastúpenie všetkých jej 

štátotvorných národov a všetkých občanov 

a zabezpečili to, aby všetci občania mohli 

kandidovať a mali právo byť zvolení a 

byť činní na všetkých politických 

úrovniach, na rovnakom základe a bez 

ohľadu na ich etnickú alebo náboženskú 

príslušnosť v súlade so zásadami 

vyjadrenými v jeho predchádzajúcom 

uznesení vrátane kodanských kritérií a 

acquis EÚ, odporúčaní Benátskej komisie 

a Európskeho dohovoru o ľudských 

právach (EDĽP) a príslušných rozhodnutí 

Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP); 

vyzýva verejné orgány, aby aktívne 

presadzovali zásady legitímneho 

zastúpenia, federalizmu, decentralizácie a 

subsidiarity, ako aj európske hodnoty a 

význam európskej perspektívy; vyzýva 

inštitúcie EÚ, aby sa aktívne zapojili do 

úsilia o nájdenie udržateľného riešenia 

ústavného usporiadania Bosny a 

Hercegoviny; 

Or. en 
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