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Förslag till resolution Ändringsförslag 

4. Europaparlamentet begär att takten i 

reformerna upprätthålls så att Bosnien och 

Hercegovina kan förvandlas till en verkligt 

effektiv, inkluderande och fungerande stat 

som grundar sig på rättsstatsprincipen och 

som säkerställer jämlikhet och demokratisk 

representation för landets alla 

konstituerande folkgrupper och invånare. 

Parlamentet beklagar att gemensamma 

reformåtgärder ofta fortsätter att hindras av 

etniska och politiska motsättningar, som 

orsakas av djupt rotade splittrande 

tendenser som hindrar en normal 

demokratisk utveckling, och genom 

ytterligare politisering av offentliga 

förvaltningar. Parlamentet betonar också 

att Bosnien och Hercegovina inte kommer 

att kunna bli en framgångsrik kandidat för 

EU-medlemskap förrän det införts 

lämpliga institutionella förutsättningar. 

Parlamentet uppmanar med kraft alla 

politiska ledare att arbeta för att införa de 

nödvändiga förändringarna, inbegripet 

reformen av vallagstiftningen, som även 

beaktar de principer om federalism, 

decentralisering och legitim representation 

som det uttryckt i sina tidigare resolutioner. 

Parlamentet anser att det är avgörande att 

upprätthålla ett samförstånd om EU-

integration och att på ett samordnat sätt 

göra framsteg i fråga om 

rättsstatsprincipen, inbegripet kampen mot 
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korruption och organiserad brottslighet, 

samt reformerna av rättsväsendet och den 

offentliga förvaltningen. Parlamentet 

betonar även behovet av ett fortsatt och 

effektivt fokus på sociala och ekonomiska 

reformer, vilket bör förbli en prioritering. 
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samt reformerna av rättsväsendet och den 

offentliga förvaltningen. Parlamentet 

betonar även behovet av ett fortsatt och 

effektivt fokus på sociala och ekonomiska 
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Or. en 

 

 


