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8.2.2017 A8-0026/2 

Alteração  2 

Igor Šoltes 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0026/2017 

Cristian Dan Preda 

Relatório de 2016 relativo à Bósnia-Herzegovina 

2016/2313(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 4 

 

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 

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 seus cidadãos; 

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 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 contra a corrupção e a 

criminalidade organizada, bem como da 
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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; 

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; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0026/3 

Alteração  3 

Igor Šoltes 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0026/2017 

Cristian Dan Preda 

Relatório de 2016 relativo à Bósnia-Herzegovina 

2016/2313(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 17 

 

Proposta de resolução Alteração 

17. Salienta a importância do recente 

acórdão do Tribunal Constitucional 

relativo ao princípio do estatuto 

constitutivo e da igualdade de os três 

povos constituintes elegerem os seus 

próprios representantes políticos legítimos 

com base na representação legítima e 

proporcional na Câmara dos Povos do 

Parlamento da Federação da Bósnia-

Herzegovina; 

Suprimido 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0026/4 

Alteração  4 

Igor Šoltes 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0026/2017 

Cristian Dan Preda 

Relatório de 2016 relativo à Bósnia-Herzegovina 

2016/2313(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 28 

 

Proposta de resolução Alteração 

28. Assinala o empenhamento ativo da 

Comissão Parlamentar Mista de Segurança 

e Defesa na garantia do controlo 

democrático das forças armadas da Bósnia-

Herzegovina; regista com preocupação os 

grandes arsenais de armas de fogo e 

munições não registados ilegalmente 

detidos pela população e insta à 

erradicação total dessas armas; manifesta 

igualmente a sua preocupação com a 

existência de armas mal armazenadas e 

de grandes arsenais de munições e armas 

sob a responsabilidade das forças 

armadas; sublinha a importância de 

combater o tráfico de armas e apela ao 

reforço da cooperação entre a UE e a 

Bósnia-Herzegovina neste sentido; apela a 

uma abordagem abrangente para fazer face 

ao desafio persistente de desminar o país 

até 2019; 

28. Assinala o empenhamento ativo da 

Comissão Parlamentar Mista de Segurança 

e Defesa na garantia do controlo 

democrático das forças armadas da 

Bósnia-Herzegovina; regista com 

preocupação os grandes arsenais de armas 

de fogo e munições não registados 

ilegalmente detidos pela população e insta 

à erradicação total dessas armas; sublinha a 

importância de combater o tráfico de armas 

e apela ao reforço da cooperação entre a 

UE e a Bósnia-Herzegovina neste sentido; 

apela a uma abordagem abrangente para 

fazer face ao desafio persistente de 

desminar o país até 2019; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0026/5 

Alteração  5 

Igor Šoltes 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0026/2017 

Cristian Dan Preda 

Relatório de 2016 relativo à Bósnia-Herzegovina 

2016/2313(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 37 

 

Proposta de resolução Alteração 

37. Manifesta a sua preocupação com casos 

de pressão e intimidação política de 

jornalistas, nomeadamente agressões 

físicas e verbais, perpetradas 

inclusivamente por funcionários de alto 

nível e por antigos funcionários, e com a 

falta de transparência da propriedade dos 

meios de comunicação; está igualmente 

preocupado com os processos por 

difamação contra os meios de comunicação 

social e os jornalistas que se manifestam de 

forma crítica; destaca a necessidade de se 

investigar as agressões contra jornalistas e 

de assegurar o devido seguimento judicial; 

insta as autoridades a condenarem 

inequivocamente todos os ataques contra 

jornalistas e meios de comunicação social e 

a garantirem que estes casos sejam 

plenamente investigados e os responsáveis 

presentes a tribunal; solicita a adoção de 

novas medidas necessárias para garantir o 

pleno respeito pela liberdade de expressão, 

de imprensa e de acesso à informação, 

tanto em linha como fora de linha; exorta 

as autoridades da Bósnia-Herzegovina a 

tomarem medidas urgentes para salvar os 

serviços de comunicação social do colapso; 

exorta as autoridades competentes a 

assegurarem a independência e a 

estabilidade financeira dos três organismos 

de radiodifusão de serviço público, bem 

37. Manifesta a sua preocupação com casos 

de pressão e intimidação política de 

jornalistas, nomeadamente agressões 

físicas e verbais, perpetradas 

inclusivamente por funcionários de alto 

nível e por antigos funcionários, e com a 

falta de transparência da propriedade dos 

meios de comunicação; está igualmente 

preocupado com os processos por 

difamação contra os meios de comunicação 

social e os jornalistas que se manifestam de 

forma crítica; destaca a necessidade de se 

investigar as agressões contra jornalistas e 

de assegurar o devido seguimento judicial; 

insta as autoridades a condenarem 

inequivocamente todos os ataques contra 

jornalistas e meios de comunicação social e 

a garantirem que estes casos sejam 

plenamente investigados e os responsáveis 

presentes a tribunal; solicita a adoção de 

novas medidas necessárias para garantir o 

pleno respeito pela liberdade de expressão, 

de imprensa e de acesso à informação, 

tanto em linha como fora de linha; exorta 

as autoridades da Bósnia-Herzegovina a 

tomarem medidas urgentes para salvar os 

serviços de comunicação social do colapso; 

exorta as autoridades competentes a 

assegurarem a independência e a 

estabilidade financeira dos três organismos 

de radiodifusão de serviço público, bem 
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como a independência e transparência 

política, operacional e financeira da 

autoridade reguladora para as 

comunicações; exorta as autoridades 

competentes a garantirem o pluralismo dos 

meios de comunicação social e a difusão 

em todas as línguas oficiais da Bósnia e 

Herzegovina; solicita a conclusão da 

transição para o digital e a criação de uma 

estratégia de banda larga; 

como a independência e transparência 

política, operacional e financeira da 

autoridade reguladora para as 

comunicações; exorta as autoridades 

competentes a garantirem o pluralismo dos 

meios de comunicação social e a emissão 

dos programas; solicita a conclusão da 

transição para o digital e a criação de uma 

estratégia de banda larga; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0026/6 

Alteração  6 

Igor Šoltes 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0026/2017 

Cristian Dan Preda 

Relatório de 2016 relativo à Bósnia-Herzegovina 

2016/2313(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 38 

 

Proposta de resolução Alteração 

38. Continua preocupado com a constante 

fragmentação, segregação, ineficácia e 

complexidade do sistema educativo; 

solicita a adoção de um tronco comum de 

formação a nível nacional que contribua 

para a coesão do país; apela a uma melhor 

coordenação entre os diferentes níveis de 

governação do ensino, a fim de promover 

um sistema de ensino inclusivo e não 

discriminatório e de fomentar a cooperação 

entre as diferentes culturas, religiões e 

etnias; insta as autoridades a promoverem 

os princípios da tolerância, do diálogo e da 

compreensão intercultural entre os 

diferentes grupos étnicos; solicita a adoção 

de medidas concretas para melhorar a 

eficácia do sistema de ensino e eliminar 

práticas de segregação, garantindo, 

simultaneamente, o direito à igualdade de 

oportunidades de ensino em todas as 

línguas oficiais da Bósnia-Herzegovina; 

continua preocupado com a elevada 

percentagem de alunos que abandonam o 

ensino e a formação e com as 

persistentemente elevadas taxas de 

abandono escolar de alunos de etnia 

cigana; lamenta a lentidão com que se tem 

abordado e resolvido a questão de «duas 

escolas debaixo do mesmo teto», das 

escolas mono étnicas, bem como outras 

formas de segregação e de discriminação 

38. Continua preocupado com a constante 

fragmentação, segregação, ineficácia e 

complexidade do sistema educativo; 

solicita a adoção de um tronco comum de 

formação a nível nacional que contribua 

para a coesão do país; apela a uma melhor 

coordenação entre os diferentes níveis de 

governação do ensino, a fim de promover 

um sistema de ensino inclusivo e não 

discriminatório e de fomentar a cooperação 

entre as diferentes culturas, religiões e 

etnias; insta as autoridades a promoverem 

os princípios da tolerância, do diálogo e da 

compreensão intercultural entre os 

diferentes grupos étnicos; solicita a adoção 

de medidas concretas para melhorar a 

eficácia do sistema de ensino e eliminar 

práticas de segregação, garantindo, 

simultaneamente, o direito à igualdade de 

oportunidades de ensino; continua 

preocupado com a elevada percentagem de 

alunos que abandonam o ensino e a 

formação e com as persistentemente 

elevadas taxas de abandono escolar de 

alunos de etnia cigana; lamenta a lentidão 

com que se tem abordado e resolvido a 

questão de «duas escolas debaixo do 

mesmo teto», das escolas mono étnicas, 

bem como outras formas de segregação e 

de discriminação nas escolas; 
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nas escolas; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0026/7 

Alteração  7 

Igor Šoltes 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0026/2017 

Cristian Dan Preda 

Relatório de 2016 relativo à Bósnia-Herzegovina 

2016/2313(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 42-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  42-A. Solicita o cancelamento dos planos 

e projetos hidroelétricos que sejam 

nocivos para o ambiente, não tenham o 

apoio da população local, não estejam em 

conformidade com os planos ou as 

entidades de ordenamento territorial local 

e apenas beneficiem os investidores;  

Or. en 
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8.2.2017 A8-0026/8 

Alteração  8 

Igor Šoltes 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0026/2017 

Cristian Dan Preda 

Relatório de 2016 relativo à Bósnia-Herzegovina 

2016/2313(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 43-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  43-A. Apela às autoridades para que 

assegurem a consonância com as normas 

internacionais e da UE e os objetivos 

políticos no domínio da energia e das 

alterações climáticas; lamenta que os 

esforços do país no que diz respeito ao 

combate às alterações climáticas não 

passem de intenções e que, ao mesmo 

tempo, sejam tomadas decisões sobre a 

planificação de novas centrais térmicas a 

carvão; 

Or. en 

 

 


