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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

4. vyzývá k zachování dynamiky reforem, 

aby se tak podařilo proměnit Bosnu a 

Hercegovinu v plně účinný, inkluzivní a 

funkční stát založený na zásadách právního 

státu, jenž zaručuje rovnost a demokratické 

zastoupení všech svých konstitutivních 

národů a občanů; vyjadřuje politování nad 

tím, že běžným reformním pokusům často 

stojí v cestě etnické a politické spory, 

způsobené hluboce zakořeněnými 

rozkladnými tendencemi, které brání 

normálnímu demokratickému vývoji, a 

pokračující politizací veřejné správy; 

rovněž zdůrazňuje, že Bosna 

a Hercegovina se nestane úspěšnou 

kandidátskou zemí pro členství v EU, 

dokud nebudou naplněny odpovídající 

institucionální předpoklady; naléhavě 

vyzývá všechny politické představitele, aby 

pracovali na provedení nezbytných změn, 

mj. na reformě volebního zákona, a aby 

přitom zohledňovali zásady vyjádřené v 

předchozích usneseních Evropského 

parlamentu, k nimž patří zásady 

federálního uspořádání, decentralizace a 

legitimní zastoupení; považuje za zásadně 

důležité udržet shodu ohledně integrace do 

EU a dosáhnout koordinovaného pokroku v 

prosazování zásad právního státu, což 

zahrnuje i boj proti korupci a 

organizovanému zločinu a reformy 

soudnictví a veřejné správy; rovněž 

4. vyzývá k zachování dynamiky reforem, 

aby se tak podařilo proměnit Bosnu a 

Hercegovinu v plně účinný, inkluzivní a 

funkční stát založený na zásadách právního 

státu, jenž zaručuje rovnost a demokratické 

zastoupení všech svých konstitutivních 

národů a občanů; vyjadřuje politování nad 

tím, že běžným reformním pokusům často 

stojí v cestě etnické a politické spory, 

způsobené hluboce zakořeněnými 

rozkladnými tendencemi, které brání 

normálnímu demokratickému vývoji, a 

pokračující politizací veřejné správy; 

rovněž zdůrazňuje, že Bosna 

a Hercegovina se nestane úspěšnou 

kandidátskou zemí pro členství v EU, 

dokud nebudou naplněny odpovídající 

institucionální předpoklady; naléhavě 

vyzývá všechny politické představitele, aby 

pracovali na provedení nezbytných změn, 

mj. na reformě volebního zákona, a aby 

přitom zohledňovali zásady vyjádřené v 

předchozích usneseních Evropského 

parlamentu, k nimž patří zásady 

federálního uspořádání, decentralizace a 

legitimní zastoupení, aby bylo zaručeno, že 

mohou všichni občané kandidovat, být 

voleni a rovnoprávně působit na všech 

politických úrovních; považuje za zásadně 

důležité udržet shodu ohledně integrace do 

EU a dosáhnout koordinovaného pokroku v 

prosazování zásad právního státu, což 
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zdůrazňuje, že je třeba se jako na prioritu 

soustavně a účinně zaměřovat na sociální a 

hospodářské reformy; 

zahrnuje i boj proti korupci a 

organizovanému zločinu a reformy 

soudnictví a veřejné správy; rovněž 

zdůrazňuje, že je třeba se jako na prioritu 

soustavně a účinně zaměřovat na sociální a 

hospodářské reformy; 

Or. en 

 

 

 


