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Förslag till resolution Ändringsförslag 

4. Europaparlamentet upprepar behovet av 

att även gå vidare med konstitutionella, 

rättsliga och politiska reformer, vilka 

skulle förvandla Bosnien och Hercegovina 

till en verkligt effektiv, inkluderande och 

fungerande stat med garantier för 

jämställdhet och demokratisk 

representation för alla landets 

konstituerande folkgrupper och alla 

medborgare, oavsett etnisk eller religiös 

bakgrund, i enlighet med de principer som 

uttrycktes i parlamentets förra resolution, 

inte minst Köpenhamnskriterierna, EU:s 

regelverk, rekommendationerna från 

Venedigkommissionen samt den 

europeiska konventionen om de mänskliga 

rättigheterna (Europakonventionen) och de 

relevanta besluten från Europeiska 

domstolen för de mänskliga rättigheterna. 

Parlamentet uppmanar myndigheterna att 

aktivt främja principerna om legitim 

representation, federalism, decentralisering 

och subsidiaritet samt europeiska 

värderingar och betydelsen av det 

europeiska perspektivet. Parlamentet 

uppmanar EU:s institutioner att delta aktivt 

i insatserna för att komma fram till en 

hållbar lösning avseende Bosniens och 

Hercegovinas konstitutionella 

arrangemang.  

4. Europaparlamentet upprepar behovet av 

att även gå vidare med konstitutionella, 

rättsliga och politiska reformer, vilka 

skulle förvandla Bosnien och Hercegovina 

till en verkligt effektiv, inkluderande och 

fungerande stat med garantier för 

jämställdhet och demokratisk 

representation för alla landets 

konstituerande folkgrupper och alla 

medborgare, med garantier för att alla 

medborgare kan kandidera, vara valbara 

och kunna utföra uppdrag på alla 

politiska nivåer på lika villkor, oavsett 

etnisk eller religiös bakgrund, i enlighet 

med de principer som uttrycktes i 

parlamentets förra resolution, inte minst 

Köpenhamnskriterierna, EU:s regelverk, 

rekommendationerna från 

Venedigkommissionen samt den 

europeiska konventionen om de mänskliga 

rättigheterna (Europakonventionen) och de 

relevanta besluten från Europeiska 

domstolen för de mänskliga rättigheterna. 

Parlamentet uppmanar myndigheterna att 

aktivt främja principerna om legitim 

representation, federalism, decentralisering 

och subsidiaritet samt europeiska 

värderingar och betydelsen av det 

europeiska perspektivet. Parlamentet 

uppmanar EU:s institutioner att delta aktivt 

i insatserna för att komma fram till en 

hållbar lösning avseende Bosniens och 
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Hercegovinas konstitutionella 

arrangemang. 

Or. en 

 

 


