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Proposta de resolução Alteração 

4. Insta a que se mantenha a dinâmica das 

reformas no sentido de transformar a 

Bósnia-Herzegovina num Estado 

totalmente eficaz, inclusivo e funcional, 

assente no Estado de direito, capaz de 

garantir a igualdade e a representatividade 

democrática de todos os povos e cidadãos 

que compõem o país; lamenta que os 

esforços comuns de reforma continuem 

frequentemente a ser dificultados por 

divisões políticas e étnicas geradas por 

tendências de desintegração profundamente 

enraizadas que entravam o 

desenvolvimento democrático normal, e 

por uma politização crescente das 

administrações públicas; destaca, além 

disso, que a Bósnia-Herzegovina não terá 

êxito como país candidato à adesão à UE 

enquanto não forem estabelecidas 

condições institucionais adequadas; insta 

todos os líderes políticos a trabalharem no 

sentido de introduzir as alterações 

necessárias, incluindo a reforma da lei 

eleitoral, tendo igualmente em conta os 

princípios expressos nas suas resoluções 

anteriores, nomeadamente os princípios do 

federalismo, da descentralização e da 

representação legítima; considera 

fundamental a manutenção de consenso 

sobre a integração na UE e a progressão de 

forma concertada para um Estado de 

direito, nomeadamente através da luta 
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esforços comuns de reforma continuem 
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divisões políticas e étnicas geradas por 

tendências de desintegração profundamente 

enraizadas que entravam o 

desenvolvimento democrático normal, e 
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condições institucionais adequadas; insta 

todos os líderes políticos a trabalharem no 

sentido de introduzir as alterações 
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princípios expressos nas suas resoluções 

anteriores, nomeadamente os princípios do 

federalismo, da descentralização e da 

representação legítima, de modo a garantir 

que todos os cidadãos possam apresentar-

se como candidatos, ser eleitos e ocupar 

cargos em todos os níveis políticos, em 

igualdade de circunstâncias; considera 



 

AM\1116847PT.doc  PE598.454v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

contra a corrupção e a criminalidade 

organizada, bem como da reforma do 

sistema judicial e da administração pública; 

sublinha igualmente a necessidade de que a 

tónica seja colocada de forma continuada e 

efetiva nas reformas sociais e económicas, 

que devem continuar a ser uma prioridade; 
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