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Premessa F 
 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

F. billi l-korruzzjoni hija mifruxa, l-

amministrazzjoni pubblika frammentata, il-

ħafna sistemi legali differenti joħolqu 

sfida, il-mekkaniŜmi ta' kooperazzjoni 

mas-soëjetà ëivili għadhom dgħajfa, ix-

xena tal-midja hija polarizzata, u l-

ugwaljanza tad-drittijiet mhix Ŝgurata 

għall-popli u ë-ëittadini kostituttivi kollha; 

F. billi l-korruzzjoni hija mifruxa, l-

amministrazzjoni pubblika frammentata, il-

ħafna sistemi legali differenti joħolqu 

sfida, il-mekkaniŜmi ta' kooperazzjoni 

mas-soëjetà ëivili għadhom dgħajfa, ix-

xena tal-midja hija polarizzata, u l-

ugwaljanza tad-drittijiet mhix Ŝgurata 

għaë-ëittadini kollha; 
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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

7. Jenfasizza li l-indirizzar tal-ħtiāijiet 

soëjoekonomiëi taë-ëittadini għandhom 

ikunu prijorità; iqis li huwa wkoll kruëjali, 

madankollu, li tkompli għaddejja l-ħidma, 

b'mod parallel, fuq ir-riformi politiëi u d-

demokratizzazzjoni tas-sistema politika; 

jenfasizza l-fatt li l-prosperità ekonomika 

hija possibbli biss jekk tkun ibbaŜata fuq 

soëjetà u stat demokratiëi u inkluŜivi; 

jenfasizza wkoll li l-BiH mhix se tkun 

kandidat b'suëëess għal sħubija fl-UE sa 

ma jkunu āew stabbiliti l-kundizzjonijiet 

istituzzjonali xierqa; jinnota li r-riforma 

kostituzzjonali mmirata lejn il-

konsolidazzjoni, is-simplifikazzjoni u t-

tisħiħ tal-qafas istituzzjonali tibqa' kruëjali 

għat-trasformazzjoni tal-BiH fi stat 

effikaëi, inkluŜiv u kompletament 

funzjonali; ifakkar li r-riforma 

kostituzzjonali futura għandha tieħu wkoll 

kont tal-prinëipji tal-federaliŜmu, id-

deëentralizzazzjoni, is-sussidjarjetà u r-

rappreŜentanza leāittima sabiex tiāi Ŝgurata 

l-integrazzjoni effiëjenti u bla xkiel tal-BiH 

fl-UE; iħeāāeā lill-mexxejja politiëi kollha 

biex jaħdmu fuq l-introduzzjoni tal-bidliet 

meħtieāa;  

7. Jenfasizza li l-indirizzar tal-ħtiāijiet 

soëjoekonomiëi taë-ëittadini għandhom 

ikunu prijorità; iqis li huwa wkoll kruëjali, 

madankollu, li tkompli għaddejja l-ħidma, 

b'mod parallel, fuq ir-riformi politiëi u d-

demokratizzazzjoni tas-sistema politika; 

jenfasizza l-fatt li l-prosperità ekonomika 

hija possibbli biss jekk tkun ibbaŜata fuq 

soëjetà u stat demokratiëi u inkluŜivi; 

jenfasizza wkoll li l-BiH mhix se tkun 

kandidat b'suëëess għal sħubija fl-UE sa 

ma jkunu āew stabbiliti l-kundizzjonijiet 

istituzzjonali xierqa; jinnota li r-riforma 

kostituzzjonali mmirata lejn il-

konsolidazzjoni, is-simplifikazzjoni u t-

tisħiħ tal-qafas istituzzjonali tibqa' kruëjali 

għat-trasformazzjoni tal-BiH fi stat 

effikaëi, inkluŜiv u kompletament 

funzjonali; ifakkar li r-riforma 

kostituzzjonali futura għandha tieħu wkoll 

kont tal-prinëipji tad-deëentralizzazzjoni, 

is-sussidjarjetà u r-rappreŜentanza leāittima 

sabiex tiāi Ŝgurata l-integrazzjoni effiëjenti 

u bla xkiel tal-BiH fl-UE; iħeāāeā lill-

mexxejja politiëi kollha biex jaħdmu fuq l-

introduzzjoni tal-bidliet meħtieāa;  
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37. Jistieden lill-istituzzjonijiet eletti 

reëentament tal-BiH biex juŜaw l-

opportunità tal-approëë imāedded tal-UE 

biex jikkonkludu Ftehim dwar l-

adattament tal-Ftehim Interim/FSA, li 

jieħu kont tal-adeŜjoni tal-Kroazja mal-

UE u Ŝ-Ŝamma tal-kummerë tradizzjonali; 

37. Jistaqsi dwar l-approëë tal-

Kummissjoni dwar l-adattament tal-

Ftehim Interim/FSA għall-adeŜjoni tal-

Kroazja, li jrendi l-kontinwazzjoni tal-

preferenzi kummerëjali awtonimi wara 

Jannar 2016 direttament kundizzjonali 

fuq l-aëëettazzjoni tal-BiH tal-proposta 

tal-Kummissjoni; jiddubita li l-approëë 

tal-Kummissjoni, li jiddependi fuq il-

pressjoni ekonomika u r-relazzjonijiet 

kummerëjali asimetriëi, huwa koerenti 

mal-approëë il-ādid lejn il-BiH adottat 

mill-Ministri għall-Affarijiet Barranin tal-

UE fil-15 ta' Diëembru 2014; jistenna 

approfondiment tal-kriŜi soëjali u 

ekonomika fil-BiH jekk il-Kummissjoni 

ma tirrevedix il-poŜizzjoni tagħha, u 

jħeāāeā lill-Kummissjoni, fl-ispirtu ta' 

kompromess, issib ftehim aëëettabbli 

għaŜ-Ŝewā naħat; 

Or. en 

 

 


