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8.2.2017 A8-0026/9 

Alteração  9 

Mario Borghezio, Harald Vilimsky 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0026/2017 

Cristian Dan Preda 

Relatório de 2016 relativo à Bósnia-Herzegovina 

2016/2313(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 1 

 

Proposta de resolução Alteração 

1. Congratula-se com a apreciação pelo 

Conselho da candidatura da Bósnia-

Herzegovina à adesão à União Europeia, a 

entrega do questionário, e aguarda com 

expectativa o parecer da Comissão sobre 

os méritos do pedido de adesão; solicita às 

autoridades competentes da Bósnia-

Herzegovina, a todos os níveis, que se 

empenhem ativamente neste processo e 

que cooperem e se coordenem para 

participarem no processo de elaboração 

do parecer da Comissão, fornecendo uma 

resposta única às averiguações da 

Comissão; releva que este exercício 

servirá também para comprovar a 

funcionalidade do Estado; reitera que o 

processo de adesão à UE é um processo 

inclusivo que envolve todas as partes 

interessadas; 

1. Salienta que a adesão da 

Bósnia-Herzegovina à União Europeia não 

deve constituir um objetivo a prosseguir; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0026/10 

Alteração  10 

Mario Borghezio, Harald Vilimsky 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0026/2017 

Cristian Dan Preda 

Relatório de 2016 relativo à Bósnia-Herzegovina 

2016/2313(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 27-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  27-A. Recorda a forte presença de 

instituições de solidariedade social que 

oferecem bolsas de formação nos países 

árabes, nomeadamente na Arábia 

Saudita; insta as autoridades competentes 

a abordarem o problema dos imãs 

radicalizados através de tais métodos; 

regista a influência direta da Arábia 

Saudita e do wahabismo; considera a 

possibilidade de se proceder à adoção e à 

implementação de uma nova estratégia e 

de um novo plano de ação sobre esta 

matéria; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0026/11 

Alteração  11 

Mario Borghezio, Harald Vilimsky 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0026/2017 

Cristian Dan Preda 

Relatório de 2016 relativo à Bósnia-Herzegovina 

2016/2313(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 31 

 

Proposta de resolução Alteração 

31. Manifesta a sua preocupação com a 

constante discriminação de pessoas com 

deficiência nos domínios do emprego, da 

educação e do acesso a cuidados de saúde; 

apela à adoção de um plano de ação 

nacional único em matéria de direitos das 

pessoas com deficiência; apela ao 

desenvolvimento de uma estratégia global 

e integrada sobre a inclusão social e a 

representação da comunidade Roma; 

solicita uma melhor orientação da 

assistência social, com vista a alcançar as 

populações mais vulneráveis; congratula-

se com o facto de alguns governos e 

parlamentos terem dado início ao debate 

sobre os direitos das pessoas LGBTI e à 

elaboração de medidas específicas 

relativas à sua proteção; solicita que seja 

garantida a segurança e o direito de 

reunião dos grupos de LGBTI; 

congratula-se com as alterações à lei 

relativa à luta contra a discriminação da 

Bósnia-Herzegovina que acrescentou aos 

motivos enumerados de discriminação a 

idade, a deficiência, a orientação sexual e a 

identidade de género; apela à sua correta 

aplicação; congratula-se com a introdução 

da proibição de crimes de ódio na revisão 

do Código Penal da Federação da Bósnia-

Herzegovina; apela à inclusão de cursos 

sobre crimes de ódio nos currículos e 

31. Manifesta a sua preocupação com a 

constante discriminação de pessoas com 

deficiência nos domínios do emprego, da 

educação e do acesso a cuidados de saúde; 

apela à adoção de um plano de ação 

nacional único em matéria de direitos das 

pessoas com deficiência; solicita uma 

melhor orientação da assistência social, 

com vista a alcançar as populações mais 

vulneráveis; reconhece as alterações à lei 

relativa à luta contra a discriminação da 

Bósnia-Herzegovina que acrescentou aos 

motivos enumerados de discriminação a 

idade, a deficiência, a orientação sexual e a 

identidade de género; apela à sua correta 

aplicação; congratula-se com a introdução 

da proibição de crimes de ódio na revisão 

do Código Penal da Federação da 

Bósnia-Herzegovina; apela à inclusão de 

cursos sobre crimes de ódio nos currículos 

e programas de formação dos agentes 

policiais, magistrados do Ministério 

Público e dos juízes e ao reforço da 

cooperação entre os órgãos policiais e 

judiciais no âmbito do julgamento de 

crimes de ódio; insta, uma vez mais, à 

revogação da disposição sobre a pena de 

morte na Constituição da Republika 

Srpska; 
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programas de formação dos agentes 

policiais, magistrados do Ministério 

Público e dos juízes e ao reforço da 

cooperação entre os órgãos policiais e 

judiciais no âmbito do julgamento de 

crimes de ódio; insta, uma vez mais, à 

revogação da disposição sobre a pena de 

morte na Constituição da Republika 

Srpska; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0026/12 

Alteração  12 

Mario Borghezio, Harald Vilimsky 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0026/2017 

Cristian Dan Preda 

Relatório de 2016 relativo à Bósnia-Herzegovina 

2016/2313(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 45 

 

Proposta de resolução Alteração 

45. Acolhe com agrado o facto de a 

Bósnia-Herzegovina demonstrar 

continuamente uma atitude construtiva e 

proactiva no sentido de promover a 

cooperação regional e bilateral; apela a 

novos esforços para se resolverem 

questões bilaterais pendentes, 

nomeadamente na delimitação de 

fronteiras com a Sérvia e a Croácia e os 

casos de poluição ambiental 

transfronteiras; louva a Bósnia-

Herzegovina por aumentar a 

percentagem, de 62 % para 77 %, do 

alinhamento com as declarações e 

decisões da UE mais importantes no 

âmbito da Política Externa e de 

Segurança Comum; lamenta a decisão 

das autoridades da Bósnia-Herzegovina 

de não apoiar as medidas restritivas da 

UE contra a Rússia, na sequência da 

anexação ilegal da Crimeia por esse país; 

recorda à Bósnia-Herzegovina a 

necessidade de uma política externa 

unificada e que o alinhamento das 

posições em matéria de política externa é 

uma das condições essenciais para a 

adesão à UE; considera importante que se 

coordene a política externa da Bósnia-

Herzegovina com a política externa da 

UE, e que esta se mantenha ativamente 

empenhada em preservar a segurança e a 

Suprimido 
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proteção na Bósnia-Herzegovina; 

congratula-se com a continuação da 

presença da Operação Althea, que 

mantém os meios para contribuir para a 

capacidade de dissuasão das autoridades 

da Bósnia-Herzegovina se a situação 

assim o exigir, centrando-se 

simultaneamente no desenvolvimento de 

capacidades e na formação; congratula-se 

igualmente com o facto de o Conselho de 

Segurança das Nações Unidas ter, em 

novembro de 2016, prorrogado o mandato 

da EUFOR por mais um ano; 

Or. en 

 

 


