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Projekt rezolucji Poprawka 

4. przypomina o potrzebie kontynuowania 

również reform konstytucyjnych, 

prawnych i politycznych, które 

przekształcą Bośnię i Hercegowinę we w 

pełni skuteczne, integracyjne i 

funkcjonalne państwo, gwarantujące 

równość i reprezentację demokratyczną 

wszystkich składających się nań narodów, 

niezależnie od pochodzenia etnicznego i 

wyznania, zgodnie z zasadami wyrażonymi 

w poprzedniej rezolucji Parlamentu, w tym 

z kryteriami kopenhaskimi, dorobkiem 

prawnym UE, zaleceniami Komisji 

Weneckiej, a także z europejską konwencją 

praw człowieka i odnośnymi decyzjami 

Europejskiego Trybunału Praw Człowieka; 

wzywa władze do aktywnego 

propagowania zasad prawowitej 

reprezentacji, federalizmu, decentralizacji i 

pomocniczości, a także wartości 

europejskich i znaczenia europejskiej 

perspektywy; zwraca się do instytucji UE o 

aktywne zaangażowanie w działania na 

rzecz znalezienia trwałego rozwiązania dla 

systemu konstytucyjnego Bośni i 

Hercegowiny;  

4. przypomina o potrzebie kontynuowania 

również reform konstytucyjnych, 

prawnych i politycznych, które 

przekształcą Bośnię i Hercegowinę we w 

pełni skuteczne, integracyjne i 

funkcjonalne państwo, gwarantujące 

równość i reprezentację demokratyczną 

wszystkich składających się nań narodów, 

a także zapewniające wszystkim 

obywatelom na równych zasadach 

możliwość kandydowania, uzyskania 

mandatu wyborczego, a także 

sprawowania urzędu na wszystkich 

szczeblach politycznych niezależnie od 

pochodzenia etnicznego i wyznania, 

zgodnie z zasadami wyrażonymi w 

poprzedniej rezolucji Parlamentu, w tym z 

kryteriami kopenhaskimi, dorobkiem 

prawnym UE, zaleceniami Komisji 

Weneckiej, a także z europejską konwencją 

praw człowieka i odnośnymi decyzjami 

Europejskiego Trybunału Praw Człowieka; 

wzywa władze do aktywnego 

propagowania zasad prawowitej 

reprezentacji, federalizmu, decentralizacji i 

pomocniczości, a także wartości 

europejskich i znaczenia europejskiej 

perspektywy; zwraca się do instytucji UE o 

aktywne zaangażowanie w działania na 

rzecz znalezienia trwałego rozwiązania dla 

systemu konstytucyjnego Bośni i 

Hercegowiny; 
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