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Bożnja Ħerżegovina  
Rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew lill-Kunsill tal-15 ta' Marzu 2007 dwar il-
Bożnja Ħerżegovina (2006/2290(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta għal rakkomandazzjoni lill-Kunsill minn Doris Pack f'isem 
il-Grupp tal-Partit Popolari Ewropew (id-Demokratiċi Kristjani) u d-Demokratiċi 
Ewropej dwar il-Bożnja u Ħerżegovina (BiH) (B6-0615/2006),

– wara li kkunsidra l-ftehim tal-5 ta'Ottubru 2005 bejn ir-rappreżentanti ta' l-Istat u l-
Entitajiet kostitwenti tal-BIH li taqbel mal-prinċipji bażiċi stipulati mill-Kummissjoni 
Ewropea għar-ristrutturazzjoni tal-forzi tal-pulizija,

– wara li kkunsidra d-deċiżjoni sussegwenti tal-Kunsill tal-22 ta' Novembru 2005 biex 
jingħata bidu għan-negozjati mal-BiH dwar Ftehim ta' Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni,

– wara li kkunsidra l-ftehim milħuq fit-18 ta' Marzu 2006 bejn il-mexxejja ta' bosta partiti 
politiċi prinċipali fil-BiH dwar numru ta' emendi kostituzzjonali,

– wara li kkunsidra d-deċiżjoni tal-Bord ta' Tmexxija tal-Kunsill għall-Implimentazzjoni tal-
Paċi (PIC) tat-23 ta' Ġunju 2006, li permezz tagħha l-Uffiċċju tar-Rappreżentant Għoli 
(OHR) għandu immedjatament jibda l-preparamenti bil-għan ta' l-għeluq previst fit-30 ta' 
Ġunju 2007,

– wara li kkunsidra l-fatt li l-PIC għandu jirrivedi u, jekk xieraq, jikkonferma l-għeluq ta' l-
OHR fil-bidu ta' l-2007, filwaqt li jikkonsidra s-sitwazzjoni ġenerali fil-pajjiż u fir-reġjun,

– wara li kkunsidra l-elezzjonijiet presidenzjali u parlamentari reċenti fil-BiH,

− wara li kkunsidra r-Rapport ta' Progress ta' l-2006 tal-Kummissjoni dwar il-BiH
(SEC(2006)1384),

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet dwar il-Balkani tal-Punent tal-Kunsill għall-Affarijiet 
Ġenerali tal-11 ta' Diċembru 2006,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 114(3) u l-Artikolu 90 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin (A6-0030/2007),

A. billi l-BiH għamlu t-tranżizzjoni mill-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Paċi ta' Dayton ta' l-
1995, ftehim li temm l-iktar gwerra mdemma fl-Ewropa sa minn tmiem it-Tieni Gwerra 
Dinjija f'pajjiż li kien paċifiku u multi-etniku, u li issa qed jimxi lejn l-integrazzjoni 
Ewropea, u b'hekk hemm bżonn ta' tibdiliet kostituzzjonali,

B. billi r-rappreżentanti ta' l-Istat u taż-żewġ Entitajiet kienu qablu li r-riforma proposta tal-
forzi tal-pulizija għandha tikkontempla t-trasferiment tal-kompetenzi leġiżlattivi u 
baġitarji kollha għal-livell statali l-eliminazzjoni ta' l-interferenzi politiċi kollha fl-



operazzjonijiet tal-forzi tal-pulizija u d-dilimitazzjoni ta' l-unitajiet territorjali f'sens 
purament tekniku u funzjonali,

C. billi dik il-ftehima pprovdiet għall-ħolqien ta' Direttorat għall-Implimentazzjoni tar-
Ristrutturar tal-Pulizija, b'rappreżentanti mil-livelli kollha tal-gvern (Stat, Entità u 
reġjuni), li l-kompitu tagħhom kien li jippreżentaw proposta għall-implimentazzjoni tar-
riforma, inklużi proposti għad-demarkazzjoni ta' unitajiet tal-pulizija territorjali ġodda,

D. billi fit-22 ta' Diċembru 2006 d-Direttorat għall-Implimentazzjoni tar-Ristrutturar tal-
Pulizija ppreżenta abbozz ta' pjan għall-implimentazzjoni tar-riforma ta' l-istruttura tal-
pulizija lill-Kunsill tal-Ministri tal-BiĦ,

E. billi dak l-abbozz jipprovdi l-qafas sabiex jintlaħqu l-prerekwiżiti stipulati mill-
Kummissjoni għall-konklużjoni ta' Ftehim ta' Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni ma' l-
Unjoni Ewropea,

F. billi matul l-aħħar kampanja elettorali, it-tmexxija tar-Repubblika Srpska għamlet 
dikjarazzjonijiet ripetuti li jitfgħu dubji fuq il-ftehim, li qabel kienet appoġġjat, dwar ir-
riforma tal-pulizija proposta,

G. billi l-mandat ta' dawk ir-rappreżentanti issa ġie konfermat b'votazzjoni popolari u l-
partiti tagħhom huma rrappreżentati b'mod sod fil-livelli kemm ta' l-Entità kif ukoll ta' l-
Istat,

H. billi l-pakkett ta' emendi kostituzzjonali appoġġjati mir-rappreżentanti tal-maġġoranza tal-
partiti ewlenin fil-BiH għandu numru ta' proposti li jsaħħu l-qawwiet fil-livell statali u 
jindirizza ċertu nuqqasijiet  fil-funzjonament fil-fergħat leġiżlattivi u eżekuttivi tal-BiH,

I. billi dawk il-proposti ma jirriformawx il-mekkaniżmu tal-veto ta' l-Entità, minkejja li dan 
il-mekkaniżmu jista' jfixkel b'mod serju l-ħidma tal-Parlament tal-BiH,

J. billi fil-ġejjieni fil-qrib għandha ssir riflessjoni tajba qalb il-komponenti differenti tas-
soċjetà fil-BiH dwar kif tista' tmur lil hinn mid-diviżjoni etnika riġida tal-pajjiż sabiex l-
istrutturi tagħha jiġu riformati u jsiru iżjed flessibbli u kompatibbli mad-demokraziji 
Ewropej,

K. billi l-pakkett ta' l-emendi msemmi hawn fuq intlaqa' minn maġġoranza fil-Parlament tal-
BiH imma, minħabba żewġ voti biss, ma rnexxilux jilħaq il-limitu meħtieġ għall-
adozzjoni ta' l-emendi kostituzzjonali,

L. billi l-għeluq prematur ta' l-OHR, ibbażat fuq ix-xewqa leġittima biex jiżdied is-sentiment
ta' pussess tal-proċess politiku u biex il-proċess ta' rikonċiljazzjoni bejn it-tliet popli 
ewlenin fil-BiH jsir iżjed malajr, jkollha impatt fuq l-istabilità tal-pajjiż u fuq l-andament 
u r-riżultat tar-riformi amministrattivi u kostituzzjonali,

M. billi l-persistenza ta' diviżjonijiet etniċi b'saħħithom fil-Bożnja-Ħerżegovina turi l-bżonn 
ta' sistema edukattiva moderna iżjed integrata, u li ma tissegregax  fil-pajjiż,

N. billi l-esperjenza ta' l-istabbilimenti edukattivi inter-etniċi, li japplikaw bis-suċċess mudell 
li ma jissegregax, bħal ma huma l-istabbilimenti sponsorjati mill-Knisja Kattolika fil-BiH, 
għandha titqies f'dan il-kuntest,



1. Jinnota bi tħassib li r-rebbieħa ta' l-elezzjonijiet parlamentari u presidenzjali li qabel kienu 
partiti moderati waqt il-kampanja għamlu użu minn lingwaġġ ta' konfrontazzjoni u ta' 
diviżjoni; iħeġġeġ lill-partiti, speċjalment dawk li rebħu l-elezzjonijiet - irrispettivament 
mill-aħħar azzjonijiet u dikjarazzjonijiet negattivi varji - biex jaġixxu malajr sabiex 
iqiegħdu l-pedamenti għal BiH imsaħħa, li qed tipprepara lilha nnifisha biex tissodisfa l-
kriterji neċessarji għall-konklużjoni u l-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Stabbilizzazzjoni 
u Assoċjazzjoni u biex eventwalment tapplika għal sħubija ma' l-UE;

2. Jilqa' l-istabbiliment ta' gvern fil-livell Statali u jfakkar lill-mexxejja politiċi tal-Bożnja-
Ħerżegovina dwar ir-riformi urġenti u importanti li għandhom bżonn iwettqu, b'mod 
partikolari dawk li huma l-Kostituzzjoni ta' l-Istat, il-ġudikatura, l-amministrazzjoni 
pubblika, l-ambjent tan-negozju, is-settur edukattiv, l-oqsma fitosanitarji u veterinarji u l-
qasam ambjentali;

3. Huwa ta' l-opinjoni li l-abbozz ta' pjan għall-implimentazzjoni tar-riforma ta' l-istruttura 
tal-pulizija tal-BiH, ippreżentat dan l-aħħar, jistipula allokazzjoni ċara u bbilanċjata tar-
risponsabilitajiet bejn il-livell ta' l-Istat u dak lokali, billi jipprovdi li l-Istat jista' jadotta 
qafas legali wieħed għall-amministrazzjoni tal-pulizija, joffri riżorsi baġitarji u janalizza 
l-użu tagħhom, joffri servizzi ta' appoġġ, jikkordina attivitajiet bejn il-korpi u l-livelli 
differenti u jipprovdi tmexxija strateġika, mingħajr ksur ta' l-awtonomija rekwiżita ta' l-
unitajiet tal-pulizija lokali;

4. Jilqa', barra minn hekk, il-mekkaniżmi previsti fil-pjan ta' hawn fuq biex tiġi żgurata t-
trasparenza fl-għażla u l-ħatra tal-kapijiet u l-uffiċjali tal-pulizija u għall-immonitorjar ta' 
l-attivitajiet tal-forzi tal-pulizija fil-livell Statali u lokali;

5. Huwa ta' l-opinjoni li d-dispożizzjonijiet legali biex tinħoloq struttura tal-pulizija li li 
tirrifletti l-kompożizzjoni etnika tal-popolazzjoni fil-BiH għandhom jiġu akkumpanjati 
minn mekkaniżmu ta' monitoraġġ effettiv;

6. Jinnota b'sodisfazzjon li l-kriterji mressqa biex jiġu determinati l-oqsma tal-pulizija lokali 
huma bbażati fuq il-prinċipji ta' l-effiċjenza operattiva u s-sostenibilità u fuq fatturi 
demografiċi, soċjali, ekonomiċi u tas-sigurtà, iżjed milli sempliċiment fuq konfini
amministrattivi;

7. Iħeġġeġ lill-Kunsill biex jagħmel pressjoni fuq l-awtoritajiet relevanti fil-BiH, biex jieħu 
l-passi kollha meħtieġa sabiex jiġu implimentati l-proposti kollha fil-pjan t'hawn fuq u 
biex ifakkar lill-partijiet kollha li r-riforma tal-pulizija hija prerekwiżit ewlieni għall-
konklużjoni tal-Ftehim ta' Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni;

8. Jilqa' l-fatt li l-gvernijiet u l-forzi tal-pulizija tal-Bożnja, in ġenerali, ikkoperaw mat-
Tribunal Kriminali Internazzjonali għall-Ex Jugożlavja (ICTY), inter alia, billi taw 
aċċess għall-arkivji militari; madankollu jikkundanna l-falliment li jiġu arrestati l-
kriminali tal-gwerra kollha li għadhom ħielsa fit-territorju tal-pajjiż u l-fatt li f'ħafna 
każijiet sparixxew dokumenti b'potenzjal li jkunu ta' użu għall-investigazzjonijiet;

9. Jitlob lill-mexxejja politiċi tal-BiH biex ikomplu fl-isforzi tagħhom biex jikkoperaw 
kompletament ma' l-ICTY u biex jitħattew in-networks li jappoġġjaw il-kriminali tal-
gwerra suspettati;

10. Jilqa' d-deċiżjoni ta' l-awtoritajiet tar-Repubblika Sprska biex jiġi stabbilit korp speċjali li 



xogħlu jkun li jtejjeb il-koperazzjoni tiegħu ma' l-ICTY bil-għan li jiġi implimentat il-
pjan ta' azzjoni ad hoc; jistenna, f'din il-konnessjoni, riżultati konkreti fil-futur qarib f'dak 
li għandu x'jaqsam mal-qbid ta' l-maħrubin ewlenija;

11. Iħeġġeġ lill-BiH biex tkompli l-isforzi ħalli ttejjeb il-politika ekonomika u fiskali tagħha, 
u b'mod partikolari biex issaħħaħ il-kordinazzjoni fiskali, b'hekk tikkontribwixxi għall-
istabilità fiskali;

12. Jitlob lill-mexxejja tal-BiH biex isolvu kwalunkwe kwistjoni li għad baqa' dwar il-
fruntieri ma' pajjiżi ġirien, u b'mod partikolari biex jirrispettaw u jirratifikaw ftehim dwar 
id-demarkazzjoni tal-fruntieri ta' l-art u tax-xmajjar;

13. Jitlob lill-mexejja tal-BiH biex ikomplu l-isforzi tagħhom sabiex jimplimentaw 
kompletament ir-riformi miftehma fix-xandir pubbliku;

14. Jitlob lill-awtoritajiet tal-BiH biex jimplimentaw tmalajr il-prijoritajiet identifikati fis-
sħubija Ewropea; jerġa' jisħaq li l-politika globali ta' l-UE lejn il-BiH u r-reġjun sħiħ tal-
Balkani tal-Punent hija bbażata fuq prospett ċar ta' l-integrazzjoni Ewropea kif stipulat fl-
Aġenda ta' Thessaloniki ta' Ġunju 2003;

15. Jemmen li d-dibattitu kostituzzjonali għandu jiġi mniedi mill-ġdid immedjatament, u 
għandu jinbena fuq dak li diġà ntlaħaq s'issa, imma għandu jinvolvi

§ reviżjoni dettaljata tal-mekkaniżmu tal-veto ta' l-Entità, li għandha tapplika biss 
għal kwistjonijiet li jaqgħu taħt ir-responsabilità maqsuma bejn l-Istat u l-Entitajiet,

§ interpretazzjoni ċara, eżawrjenti u fl-istess ħin dejqa tal-kunċett ta' "interessi 
nazzjonali vitali" sabiex jiġi evitat kwalunkwe użu ħażin li huwa etnikament 
motivat ta' l-istrument tal-veto relatat għal raġunijiet purament ostruzzjonisti,

§ razzjonalizzazzjoni iżjed kuraġġuża ta' l-istrutturi amministrattivi tal-BiH bil-għan 
li l-proċess għat-teħid tad-deċiżjonijiet jiġi ssimplifikat uaċċellerat;

16. Jemmen li dan id-dibattitu għandu jsir fil-pubbliku, bil-parteċipazzjoni tas-soċjetà ċivili u 
ta' l-esperti nazzjonali u internazzjonali; jikkunsidra li l-opinjoni pubblika trid tkun 
involuta f'dan il-proċess sabiex ir-riżultat finali jinżamm u jiġi rikonoxxut bħala leġittimu 
minn kulħadd;

17. Jistieden lill-Parlament tal-BiH biex jikkunsidra l-istabbiliment ta' kumitat bil-kompitu 
speċifiku li jfassal proposti komprensivi għal riforma kostituzzjonali;

18. Huwa ta' l-opinjoni li l-Unjoni Ewropea, taħt il-patroċinju tar-Rappreżentant Speċjali ta' l-
UE, għandu jkollha rwol ewlieni biex isir mill-ġdid dibattitu kostituzzjonali, b'mod 
partikolari billi jiġi ffaċilitat id-djalogu bejn il-partijiet, jiġu appoġġjati inizjattivi mmirati 
biex iħeġġu dibattitu pubbliku u billi tiġi provduta għajnuna teknika f'dak li hu għarfien 
espertgħall-parlamentari tal-Bożnja-Ħerżegovina li huma direttament involuti fid-
dibattitu;

19. Huwa kkonċernat minħabba l-ostakli etniċi persistenti fil-BiH, li jfixklu l-iżvilupp ta' 
identità nazzjonali; huwa ta' l-opinjoni li l-arranġamenti kostituzzjonali fil-Ftehim ta'
Dayton jagħmluha iżjed diffiċli biex jitneħħew ostakoli bħal dawn; ifakkar li l-esperjenza 



ta' l-UE hija li identità komuni hija għal kollox kompatibbli fir-rigward tat-tradizzjonijiet 
kulturali u reliġjużi tal-popli kostitwenti;

20. Għalhekk jilqa' dikjarazzjoni riċenti tal-Prim Ministru tar-Repubblika Srspka li jimpenja 
lill-gvern ta' dik l-Entità sabiex iwaqqaf kull irvell li jista' jseħħ b'konnessjoni mal-
konklużjoni dwar l-istatus tal-Kosovo;

21. Jikkunsidra li, fil-kuntest ta' l-għajnuna ta' l-UE - li, wara l-fażi ta' rikostruzzjoni, iffokat 
fuq il-faċilitazzjoni ta' l-adozzjoni ta' l-istandards u l-liġijiet ta' l-UE - għandha tingħata 
iżjed u iżjed attenzjoni għal kif wieħed għandu jieħu ħsieb il-piż tal-passat, inkluża l-
kwistjoni ta' persuni li sfaw mitlufa matul il-kunflitt imdemmi, u għat-tħeġġiġ ta' sistema 
edukattiva inklużiva, mhux diskriminatorja fil-BiH ibbażata fuq it-tolleranza u r-rispett 
għad-diversità; 

22. Ifakkar li fil-prattika dan ifisser it-tmiem għas-segregazzjoni ta' gruppi etniċi differenti fl-
istess skola, dibattitu dwar il-ħolqien ta' kurrikulu komuni għat-tagħlim obligatorju, 
b'attenzjoni speċjali mogħtija għall-mod li bih l-istorja hija mgħallma, u  taħriġ kontinwu 
u mtejjeb għall-għalliema;

23. Jitlob lill-Kummissjoni biex tittrasferixxi fondi suffiċjenti, skond l-Istrument l-ġdid ta' 
Qabel is-Sħubija, għaż-żewġ objettivi msemmija hawn fuq, speċjalment billi jipprovdi 
appoġġ lill-Kummissjoni Internazzjonali għal Persuni Mitlufin, u jħeġġeġ lill-Kunsill, 
permezz tar-Rappreżentant Speċjali ta' l-UE, biex jippromwovi inizjattivi f'dan il-qasam; 
huwa ta' l-opinjoni li s-sistema edukattiva preżenti tista' tirrappreżenta theddida serja 
għas-sigurtà tal-pajjiż; 

24. Huwa ta' l-opinjoni li jkun fl-interess taċ-ċittadini tal-BiH u x-xewqa tagħhom li jevitaw 
kunflitt fil-futur li tiġi stabbilita kummissjoni nazzjonali ta' rikonċiljazzjoni u ta' verità 
għall-pajjiż, li għandha teżamina u tirrapporta dwar l-abbużi li sofrew fil-passat u kif 
tiżviluppa rakkomandazzjonijiet għal passi li jridu jittieħdu rigward kif dan il-wirt ta' 
wġigħ jista' jiġi trattat u kif għandha tiġi evitata r-rikorrenza ta' kwalunkwe inumanità 
bħal din;

25. Jinnota li l-edukazzjoni hija l-mezz primarju għar-rikonċiljazzjoni; jikkunsidra li l-
ġenerazzjoni żagħżugħa fil-Bożnja-Ħerżegovina għandha tifhem il-passat u titgħallem 
minnu, hekk kif għamlu ż-żgħażagħ fl-Ewropa wara t-Tieni Gwerra Dinjija, li l-futur 
jiddependi fuq l-eliminazzjoni tad-diviżjonijiet, fuq it-tħeġġiġ tal-ftehim mutwu u fuq 
iżjed solidarjetà, tolleranza, demokrazija, drittijiet tal-bniedem u ugwaljanza qalb iċ-
ċittadini tal-pajjiż;

26. Jirreferi f'dan il-kuntest għall-iżvilupp tal-medjazzjoni tal-pari inter-etnika fl-iskejjel u ta' 
klassijiet integrati bħala mezz kif is-segregazzjoni formali u informali fis-sistema 
edukattiva tal-Federazzjoni tal-Bożnja u Ħerżegovina tista' tiġi megħluba;

27. Għalhekk iwissi  li m'għandu jsir ebda attentat biex jinħolqu territorji mono-etniċi fil-
Bożnja-Ħerżegovina; ifakkar lill-politiċi tal-Bożnja-Ħerżegovina li l-komunità 
internazzjonali mhux se tittillora kwalunkwe miżura jew politika li tfixkel, b'mod dirett 
jew indirett, il-karattru multi-etniku, l-integrità territorjali, l-istabilità u l-unità tal-Bożnja-
Ħerżegovina u ta' l-entitajiet tagħha; jitlob lir-Rappreżentant Għoli għall-Bożnja-
Ħerżegovina biex jibqa' għassa b'mod partikolari f'dan il-qasam u biex jippromwovi 
b'mod iżjed robust l-integrazzjoni mill-ġdid tar-refuġjati u ta' persuni mċaqalqa minn 



posthom fit-territorju tal-Bożnja-Ħerżegovina, u b'mod partikolari, fir-Repubblika Sprska, 
li għandha rekord ħażin fir-rigward ta' ritorni ta' refuġjati u persuni mċaqalqa;

28. Jilqa' l-ftuħ ta' l-ewwel 'round' tan-negozjati bejn l-UE u l-Bożnja-Ħerżegovina dwar l-
iffaċilitar tal-viża u jinsab entużjast għall-konklużjoni tagħhom sa Ġunju 2007, sabiex il-
ftehim ikun jista' jidħol fis-seħħ fl-2008; jenfasizza li l-objettiv finali jrid ikun li jiġi 
iffaċilitat l-ivvjaġġar lejn l-UE għaċ-ċittadini kollha tal-pajjiżi tal-Balkani tal-Punent u 
jitlob lill-Kummissjoni biex tappoġġja dan il-proċess, b'mod partikolari permezz ta' 
miżuri mmirati għat-tisħiħ tal-koperazzjoni fil-qasam tal-pulizija u l-kontroll tal-fruntieri;

29. Jilqa' l-irwol tal-Forzi ta' l-Unjoni Ewropea fil-Bożnja u Ħerżegovina (EUFOR) biex 
jipprovdu ambjent sikur fil-BiH; jikkunsidra li t-tnaqqis fin-numru ta' truppi li ġie deċiż
dan l-aħħar mill-Kunsill huwa sinjal ċar ta' akbar stabilità fir-reġjun;

30. Ifaħħar ix-xogħol li sar mill-Missjoni tal-Pulizija ta' l-UE fil-Bożnja u Ħerżegovina fl-
appoġġ ta' l-iżvilupp ta' forzi tal-pulizija moderni u effiċjenti fil-BiH; huwa ta' l-opinjoni 
li l-futur ta' din il-missjoni għandu jkun ukoll ikkunsidrat fid-dawl tal-progress li sar fir-
riforma tal-pulizija;

31. Jilqa' l-fatt li l-BiH iffirmat ħafna konvenzjonijiet internazzjonali u għaddiet ħafna liġijiet 
immirati biex jiggarantixxu u jippromwovu d-drittijiet tan-nisa; iħeġġeġ lill-gvern tal-BiH 
biex ikompli l-isforzi tiegħu lejn l-implimentazzjoni fil-prattika tal-prinċipji stipulati 
f'dawk l-istrumenti internazzjonali u nazzjonali;

32. Fid-dawl ta' l-inċertezzi li għadhom jidhru fil-futur tal-BiH, jappoġġja d-deċiżjoni tal-BiĦ 
biex jikkunsidra d-deċiżjoni tiegħu ta' 23 ta' Ġunju 2006 u jżomm l-OHR bil-prerogattivi 
sħaħ tiegħu sa Ġunju ta' l-2008; jilqa' l-fatt li l-Kunsill ta' l-Unjoni Ewropea adotta
azzjoni konġunta għar-Rappreżentant Speċjali ta' l-UE fil-Bożnja-Ħerżegovina li testendi
ż-żmien ta' dan il-mandat sabiex ir-Rappreżentant Speċjali jingħata rwol ċar fiż-żieda tar-
riformi kostituzzjonali fil-BiĦ;

33. Jenfasizza l-bżonn li l-komunità internazzjonali titkellem b'vuċi waħda fil-BiH; 
jiddispjaċih mit-tħabbira riċenti tar-Rappreżentant Għoli ta' l-UE/Rappreżentant Speċjali 
attwali dwar l-intenzjoni tiegħu li jitlaq f'Ġunju ta' l-2007 u jfaħħar ix-xogħol li wettaq 
waqt il-mandat tiegħu; iħeġġeġ lill-Kunsill biex jagħmel dibattitu fid-dettall dwar in-
natura, l-iskop u l-perjodu ta' żmien tal-preżenza internazzjonali fil-BiH;

34. Huwa wkoll ta' l-opinjoni li wara l-għeluq ta' l-OHR, l-UE trid tipprovdi appoġġ b'saħħtu 
u kkordinat biex tgħin lill-Bożnja-Ħerżegovina tilħaq l-għan tagħha fuq tul ta' żmien ta' l-
integrazzjoni Ewropea kemm jista' jkun malajr u bir-reqqa; jikkunsidra li r-Rappreżentant 
Speċjali ta' l-UE għandu jitkellem bil-qawwa f'isem l-Unjoni Ewropea inter alia fil-
koordinazzjoni ta' l-istituzzjonijiet u l-aġenziji kollha ta' l-UE fil-BiH;

35. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-rakkomandazzjoni lill-
Kunsill għall-Affarijiet Ġenerali u, għal skopijiet ta' informazzjoni, lill-Kummissjoni, lir-
Rappreżentant Speċjali ta' l-UE/lir-Rappreżentant Għoli tal-BiH u lill-gvernijiet tal-BiH, 
u lir-Repubblika Srpska u lill-Federazzjoni tal-Bożnja u Ħerżegovina.


