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Rezolūcijas priekšlikums 

4. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

4. aicina turpināt reformu īstenošanu, lai 

pārveidotu Bosniju un Hercegovinu par 

pilnībā efektīvu, iekļaujošu un 

funkcionējošu valsti, kuras pamatā ir 

tiesiskums, nodrošinot vienlīdzību un 

demokrātisko pārstāvību visām tās tautām 
un iedzīvotājiem; pauž nožēlu, ka kopējos 

reformu centienus joprojām bieži traucē 

etniskās un politiskās atšķirības, kuru 

iemesls ir dziļas integrāciju apdraudošas 

tendences, kas apgrūtina demokrātisko 

attīstību, un pārlieku liela valsts pārvaldes 

politizācija; uzsver, ka Bosnija un 

Hercegovina nebūs veiksmīga kandidāte 

dalībai ES, kamēr nebūs izveidoti atbilstīgi 

institucionāli apstākļi; mudina visus 

politiskos līderus strādāt, lai ieviestu 

nepieciešamās izmaiņas, tostarp vēlēšanu 

likuma reformas, ņemot vērā arī principus, 

kas pausti iepriekšējās rezolūcijās, 

piemēram, federālisma, decentralizācijas 

un leģitīmas pārstāvības principus; uzskata, 

ka ir būtiski saglabāt vienprātību par ES 

integrāciju un saskaņotā veidā sekmēt 

tiesiskumu, tostarp apkarot korupciju un 

organizēto noziedzību, reformēt tiesu varu 

un valsts pārvaldi; tāpat uzsver, ka ir 

nepieciešams nepārtraukti un efektīvi 

pievērst uzmanību sociālo un ekonomikas 

reformu īstenošanai, kurām joprojām ir 

jābūt prioritārām; 

4. aicina turpināt reformu īstenošanu, lai 

pārveidotu Bosniju un Hercegovinu par 

pilnībā efektīvu, iekļaujošu un 

funkcionējošu valsti, kuras pamatā ir 

tiesiskums, nodrošinot bosniešu, horvātu, 

serbu un visu pārējo iedzīvotāju 

vienlīdzību un demokrātisko pārstāvību; 

pauž nožēlu, ka kopējos reformu centienus 

joprojām bieži traucē etniskās un politiskās 

atšķirības, kuru iemesls ir dziļas integrāciju 

apdraudošas tendences, kas apgrūtina 

demokrātisko attīstību, un pārlieku liela 

valsts pārvaldes politizācija; uzsver, ka 

Bosnija un Hercegovina nebūs veiksmīga 

kandidāte dalībai ES, kamēr nebūs 

izveidoti atbilstīgi institucionāli apstākļi; 

mudina visus politiskos līderus strādāt, lai 

ieviestu nepieciešamās izmaiņas, tostarp 

vēlēšanu likuma reformas, ņemot vērā arī 

principus, kas pausti iepriekšējās 

rezolūcijās, piemēram, federālisma, 

decentralizācijas un leģitīmas pārstāvības 

principus; uzskata, ka ir būtiski saglabāt 

vienprātību par ES integrāciju un saskaņotā 

veidā sekmēt tiesiskumu, tostarp apkarot 

korupciju un organizēto noziedzību, 

reformēt tiesu varu un valsts pārvaldi; tāpat 

uzsver, ka ir nepieciešams nepārtraukti un 

efektīvi pievērst uzmanību sociālo un 

ekonomikas reformu īstenošanai, kurām 

joprojām ir jābūt prioritārām; 
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