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Resolução do Parlamento Europeu sobre o relatório de progresso de 2011 referente à 
Bósnia-Herzegovina  

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o Acordo de Estabilização e de Associação (AEA) entre as Comunidades 
Europeias e os seus Estados-Membros, por um lado, e a Bósnia-Herzegovina, por outro, 
assinado em 16 de junho de 2008,

– Tendo em conta a Decisão 2011/426/PESC do Conselho, de 18 de julho de 2011, que 
nomeia o Representante Especial da União Europeia na Bósnia-Herzegovina1,

– Tendo em conta as conclusões do Conselho sobre a Bósnia-Herzegovina, de 10 de outubro 
de 2011 e de 21 de março de 2011;

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
intitulada "Estratégia de Alargamento e Principais Desafios para 2011-2012" 
(COM(2011)0666) e o relatório de progresso de 2011 referente  à Bósnia-Herzegovina 
aprovado em 12 de outubro de 2011 (SEC(2011)1206 final),

– Tendo em conta a sua Resolução de 17 junho 2010 sobre a situação na 
Bósnia-Herzegovina2,

– Tendo em conta a Declaração Conjunta da 13.ª Reunião Interparlamentar entre o 
Parlamento Europeu e  a Assembleia Parlamentar da Bósnia-Herzegovina realizada em 
Bruxelas, em 19 e 20 de dezembro de 2011,

– Tendo em conta o n.º 2 do artigo 110.º do seu Regimento,

A. Considerando que a União Europeia continua fortemente empenhada numa 
Bósnia-Herzegovina soberana e  unida; que um dos objetivos políticos subjacentes da UE 
visa acelerar o progresso do país na via da adesão à UE e, assim, contribuir para melhorar 
a qualidade de vida, em benefício de todos os cidadãos,

B. Considerando que a principal responsabilidade para o êxito do processo de adesão à UE 
incumbe a este potencial candidato e que os trabalhos preparatórios devem ser realizados 
principalmente por aqueles que são eleitos pelos cidadãos e que são perante estes 
responsáveis, em consonância com uma visão comum partilhada sobre os ingentes 
problemas políticos, económicos e sociais do país; considerando que a 
Bósnia--Herzegovina só pode aderir à UE enquanto país unificado e que todas as 
tentativas de abalar e enfraquecer as instituições do Estado irão impedir todos os cidadãos 
de beneficiar com a integração europeia;

                                               
1 JO L 188 de 19.07.2011, p. 30.
2 Textos Aprovados, P7_TA(2010)0238
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C. Considerando que os líderes dos partidos políticos conseguiram chegar a um acordo de 
princípio sobre um novo governo do país, após um impasse político de cerca de quinze 
meses,

D. Considerando que o impasse político e institucional impediu o país de prosseguir as tão 
necessárias reformas visando a aproximação do país à UE, em especial no que se refere a 
reformas essenciais, como a edificação do Estado, a governação, a implementação do 
Estado de Direito e a aproximação às normas europeias; que a ausência de governo  
também afetou a capacidade de adotar políticas económicas  e orçamentais coerentes,

E. Considerando que num país com diferentes níveis de governação se impõe uma forte 
coordenação entre os vários intervenientes, assim como a capacidade de falar a uma só 
voz; que, todavia, nenhum mecanismo de coordenação pode substituir a tão necessária 
vontade política;  que a cooperação pode conduzir a resultados tangíveis, tal como 
demonstrado pela liberalização dos vistos,

F. Considerando que os objetivos políticos da posição reforçada do Representante Especial 
da UE (REUE) e, simultaneamente, Chefe de Delegação (CD), visam disponibilizar o 
aconselhamento da União e facilitar o processo político, garantir a compatibilidade e a 
coerência da ação da União,

G. Considerando que a Bósnia-Herzegovina está a prestar assistência no tocante aos recursos 
e aos julgamentos de crimes de guerra em curso e que  está a cooperar em relação aos 
casos transferidos,

H. Considerando que a corrupção continua a prejudicar gravemente o desenvolvimento 
económico, social e político do país,

I. Considerando que a falta de perspetivas de emprego, especialmente entre os jovens, está a 
impedir o progresso do país, contribuindo para o descontentamento social,

J. Considerando que a cooperação com outros países da região é um pré-requisito para uma 
paz duradoura e para a reconciliação no país e nos Balcãs Ocidentais,

Observações de caráter geral

1. Congratula-se com o acordo dos líderes dos partidos políticos sobre uma série de questões 
importantes, nomeadamente, a formação de um novo governo, com um novo 
primeiro-ministro, o orçamento de Estado 2012, as nomeações de diretores de agências 
estatais e um conjunto de assuntos ligados à UE, como a Lei de Ajuda Estatal e a Lei 
sobre os  Censos; insta a elite política a tirar partido deste desenvolvimento positivo e a 
restabelecer um diálogo construtivo sobre outras reformas importantes;

2. Expressa a sua preocupação ante os limitados progressos alcançados pela 
Bósnia-Herzegovina, enquanto potencial país candidato à adesão à União Europeia, na via 
da estabilização e do desenvolvimento; considera, no entanto, que o progresso na via da 
integração na UE a bem dos cidadãos da Bósnia-Herzegovina é possível, desde que a 
determinação, a responsabilidade política, uma cultura de compromisso e uma visão 
partilhada do futuro do país constituam os princípios que norteiem outras ações;
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3. Chama a atenção de todos os atores políticos para o roteiro para a integração na UE e para 
a sua responsabilidade perante os cidadãos no sentido de alcançarem compromissos e 
chegarem a acordo sobre reformas; recorda que um Estado viável, bem como o correto 
funcionamento do governo e da administração são também condições para o sucesso da 
candidatura de adesão à UE; urge todos os atores políticos a empreenderem as mudanças 
constitucionais necessárias e a prosseguirem outras reformas fundamentais, bem como a 
concentrarem-se na criação das condições para a entrada em vigor do AEA; salienta que a 
apropriação local e o compromisso político são pré-requisitos para o sucesso de toda e 
qualquer assistência financeira da UE;

4. Está firmemente persuadido de que o reforço do Estado central não significa o 
enfraquecimento das Entidades, mas antes a criação de condições para uma administração 
central eficiente, capaz de preparar todo o país para a adesão à UE, em estreita 
colaboração com os diferentes níveis de governação; sublinha, por conseguinte, a 
necessidade de reforçar a coordenação entre as respetivas autoridades em setores 
pertinentes para a transposição da legislação da UE;

Presença reforçada da UE

5. Congratula-se com a estratégia global da UE em relação à Bósnia-Herzegovina, e, 
nomeadamente, com o reforço da presença da UE na Bósnia-Herzegovina mediante a 
nomeação de um representante forte da UE, com mandato duplo: o de REUE e de CD; 
louva o REUE / CD por apoiar Bósnia-Herzegovina em questões ligadas à UE e facilitar 
um processo de integração na UE, que foi objeto de apropriação a nível local; apoia 
plenamente o REUE / CD na sua aspiração de ajudar as autoridades da 
Bósnia-Herzegovina a colocar a agenda da UE no centro do processo político; insta todos 
os atores políticos, neste contexto, a trabalhar em estreita parceria com o REUE;

6. Convida a comunidade internacional a considerar a necessidade e a encontrar soluções 
para a dissolução do Gabinete do Alto Representante (GAR), a fim de permitir uma maior 
apropriação e responsabilidade locais;  

7. Congratula-se com o contributo significativo da Missão de Polícia da União Europeia 
(MPUE) e da EUFOR Althea para a estabilidade e a segurança da Bósnia-Herzegovina;   
destaca o trabalho desenvolvido pela MPUE, que contribuiu para a luta contra o crime 
organizado e a corrupção por parte das forças policiais e do sistema judicial da 
Bósnia-Herzegovina; saúda o papel militar executivo da operação no sentido de apoiar os 
esforços da Bósnia-Herzegovina para manter um ambiente seguro e protegido ao abrigo 
de um mandato renovado da ONU; 

Critérios políticos

8. Reitera a sua posição, de acordo com a qual o Estado deve ter poderes legislativos, 
orçamentais, executivos e judiciais suficientes para poder respeitar os critérios de adesão à 
UE; 

9. Congratula-se com a iniciativa do Fórum de Coordenação Parlamentar no sentido de tratar 
de assuntos legislativos relacionados com a integração da UE a diferentes níveis de 
governação, os quais devem contribuir para tornar a agenda europeia em agenda nacional; 
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considera, embora não se tenha chegado ainda a acordo relativamente a alterações 
constitucionais concretas, que o trabalho do Comité Provisório constitui um passo 
significativo, dado que,  pela primeira vez, os políticos da Bósnia-Herzegovina 
estabeleceram uma forma institucional de discutir as alterações constitucionais sem a 
presença da comunidade internacional e com a participação da sociedade civil, de uma 
forma aberta e publicamente transparente;

10. Reitera o seu apelo para que se chegue a um acordo e se observe na íntegra a decisão do 
TEDH no processo Sejdić-Finci e o artigo 2.º do AEA, que exige o respeito pelos 
princípios democráticos e pelos Direitos Humanos;

11. Convida o novo Governo a facilitar a revisão da legislação e a garantir o estabelecimento 
de um sistema judicial independente, imparcial e eficaz, de acordo com as normas 
internacionais  e da UE, a fim de reforçar o Estado de Direito, para benefício de todos os 
cidadãos; congratula-se com os progressos alcançados  através do diálogo estruturado 
sobre o sistema judicial relativamente à criação de um equilíbrio entre as competências 
judiciais do Estado e das Entidades; insta o Governo, porém, a implementar de forma 
eficaz a estratégia de reforma do setor da Justiça;

12. Saúda os progressos com vista aos trabalhos preparatórios para pôr termo à supervisão 
internacional da região de Brcko;

13. Urge o Parlamento do país, na sequência do acordo político entre os líderes partidários, a 
adotar a Lei do Recenseamento e exorta as autoridades da  Bósnia-Herzegovina a levarem 
a cabo os trabalhos preparatórios necessários com caráter de urgência, uma vez que não só 
se trata de condição clara para a adesão à UE, como é indispensável para o 
desenvolvimento económico e social do país; 

14. Insta as autoridades da Bósnia-Herzegovina a investigarem realmente e a processarem os 
casos de corrupção, bem como a aumentarem o número de condenações; congratula-se 
com a ambição de lançar um plano de ação para combater a corrupção no serviço público;

15. Congratula-se com a nomeação dos diretores para a Agência para a Prevenção da 
Corrupção e Coordenação da Luta contra a Corrupção e, simultaneamente, sublinha a 
necessidade urgente de disponibilizar os recursos financeiros e humanos necessários para 
assegurar que esta Agência se torne plenamente operacional;

16. Considera que deve ser dada especial atenção aos direitos das minorias e dos grupos 
vulneráveis, que devem ser protegidos contra a discriminação direta ou indireta e a 
violência; 

17. Exorta as autoridades da Bósnia-Herzegovina a promoverem o desenvolvimento de meios 
de comunicação social diversificados e independentes, livres de ingerência política, e a 
permitirem que os meios de comunicação social informem livremente de todas as partes 
do país; lamenta a pressão política permanente exercida sobre os meios de comunicação 
social do país, bem como as ameaças contra os jornalistas; exorta, para além disso, a que 
seja abordada a questão da grande  fragmentação étnica e política, bem como a 
polarização dos meios de comunicação;
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Tratamento dos crimes de guerra

18. Felicita as autoridades da Bósnia-Herzegovina, tanto a nível do Estado, como das 
Entidades, pela resposta pronta e adequada aos pedidos do Tribunal Penal Internacional 
para a ex-Jugoslávia (TPIJ);

19. Insta o novo Governo a reforçar a capacidade dos gabinetes dos Ministério Público em 
toda a Bósnia-Herzegovina para tratar dos crimes de guerra, reduzir o enorme atraso nos 
respetivos processos, abordar a aplicabilidade de diferentes códigos penais, situação que 
redunda em condenações desiguais, e a acelerar os progressos na proteção de testemunhas 
e na implementação da Estratégia Nacional relativa aos Crimes de Guerra; salienta que o 
processo para o encaminhamento dos casos de crimes de guerra do poder judiciário estatal 
para outras instâncias competentes deve ser garantido através da aplicação de critérios 
objetivos e transparentes; exorta as autoridades da Bósnia-Herzegovina a acelerarem os 
processos judiciais nos casos de crimes sexuais cometidos durante a guerra, bem como a 
assegurar justiça e reparação adequadas às vítimas;

20. Apela às autoridades da Bósnia-Herzegovina para que promovam e completem o regresso 
sustentável de refugiados e deslocados internos e para que adotem uma estratégia 
pertinente nesta matéria; encoraja firmemente as autoridades locais a garantirem a 
infraestrutura para um retorno bem sucedido; insta as autoridades da Bósnia-Herzegovina 
a prosseguirem esforços adicionais relativamente à aplicação da Declaração de Sarajevo 
em matéria de refugiados, abordando os principais desafios, tais como prestação de 
cuidados de saúde, o emprego e os serviços sociais;

Educação

21. Exorta o novo Governo, embora tenha observado alguns progressos no quadro geral da 
educação, a melhorar, nomeadamente, a coordenação entre os 14 ministérios da educação, 
a reduzir a fragmentação do sistema de ensino e a tornar as escolas mais inclusivas;

22. Considera vital o papel da educação na criação de uma sociedade multiétnica, pelo que 
urge todos os governos da Bósnia-Herzegovina a promoverem um sistema educativo 
abrangente, não discriminatório, bem como a eliminarem a segregação dos diferentes 
grupos étnicos (“duas escolas debaixo do mesmo teto”), através do desenvolvimento de 
programas de ensino comuns e de turmas integradas em todo o país; 

23. Insta o novo governo a intensificar o plano de ação sobre as necessidades educacionais 
dos ciganos e a assegurar recursos financeiros adequados para sua implementação; exorta 
as autoridades da Bósnia-Herzegovina a encontrar soluções para o registo de nascimento 
das crianças de etnia cigana, para que todas se possam matricular na escola;

24. Realça a necessidade de melhorar a qualidade global do ensino, de molde a responder às 
necessidades do mercado de trabalho; exorta as autoridades da Bósnia-Herzegovina a 
corrigirem as deficiências da formação profissional, a fim de atrair o investimento direto 
estrangeiro, bem como a garantir, também por questões de necessidade económica, o 
início da acreditação das instituições de ensino e a total operacionalidade dos organismos 
responsáveis pelo reconhecimento dos curso e diplomas; 
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25. Insta o novo governo a tomar as medidas necessárias para que as partes interessadas na 
Bósnia-Herzegovina aproveitem, finalmente, a oportunidade de participar nos programas 
de mobilidade no domínio da educação da União Europeia, que já lhes estão abertas desde 
2007;

Questões económicas e sociais

26. Salienta o agravamento do nível de vida, com um desemprego crescente, em particular 
para os jovens entre os 18 e os 24 anos; está firmemente persuadido de que a prosperidade 
económica e a perspetiva de emprego, sobretudo para os jovens, é crucial para o 
desenvolvimento do país; convida o novo governo a acelerar o crescimento económico, 
que tem sido dificultado pela estrutura pesada do governo, a burocracia excessiva e 
onerosa e os problemas de longa data com o crime organizado e a corrupção;

27. Incentiva os dirigentes do Estado e das empresas a envidarem todos os esforços para 
restaurar a confiança dos investidores e criar um ambiente favorável às empresas, uma vez 
que a Bósnia-Herzegovina caiu para último lugar na região no que diz respeito ao clima de 
investimento; 

28. Insta o novo governo a enfrentar o impacto da crise económica, a prosseguir políticas 
orçamentais sólidas, bem como a adotar o orçamento de Estado para 2012 e o Programa 
Global de Políticas Orçamentais para 2011 e 2013; considera importante acelerar o ritmo 
da reestruturação económica, em especial na Federação;

29. Reitera o seu apelo a todos os atores envolvidos, para que envidem esforços para a 
consecução do espaço económico único em todo o país, através do reforço da coordenação 
das políticas económicas entre os governos da Entidade, da remoção de obstáculos à 
criação de um quadro jurídico adequado e da concorrência em todo o país;

30. Congratula-se com o progresso registado na aprovação da Lei relativa aos Auxílios 
Estatais ao nível do Estado e apela à Assembleia Parlamentar da Bósnia-Herzegovina para 
que a adote rapidamente, a fim de permitir que o AEA entre em vigor, uma vez que se 
trata de um dos seus requisitos;

31. Convida o novo governo a desenvolver um sistema de proteção e integração social eficaz 
e sustentável, bem como a direcionar as prestações sociais de forma mais correta; insta as 
autoridades bósnias a darem provas de uma maior determinação em matéria de política de 
emprego, de coesão social e de igualdade entre os géneros; considera que essencial 
melhorar a coordenação entre os setores de educação e do mercado de trabalho, para 
melhor atender às necessidades deste mercado;

32. Insta os governos do Estado e das Entidades a removerem os obstáculos que contribuem 
para a baixa mobilidade laboral no país, através da harmonização das disposições das 
diferentes legislações laborais, assim como dos regimes de pensão e de segurança social 
entre as Entidades e também entre cantões, incentivando, assim, uma maior mobilidade no 
país

Cooperação regional
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33. Elogia a Bósnia-Herzegovina pelo seu papel diligente no processo da Declaração de 
Sarajevo, bem como na adoção da Declaração Conjunta dos Ministros dos Negócios 
Estrangeiros da Bósnia-Herzegovina, Sérvia, Croácia e Montenegro sobre o fim da 
reinstalação e as soluções duradouras para os refugiados vulneráveis e as pessoas 
deslocadas internamente; 

34. Saúda os esforços envidados para resolver as questões pendentes entre a Bósnia-
Herzegovina, a Sérvia e a Croácia e o facto desses esforços se terem intensificado nos 
últimos meses; incentiva todas as partes envolvidas, incluindo as autoridades da 
Bósnia-Herzegovina, a estarem particularmente atentos à cooperação bilateral e regional 
em matéria de justiça e de segurança;

35. Observa que a Bósnia-Herzegovina e a Sérvia estabeleceram relações de boa vizinhança, 
mas convida a Bósnia-Herzegovina a não adiar a assinatura do protocolo sobre o 
intercâmbio de provas em casos de crime de guerra e a estabelecer uma cooperação mais 
estreita nesta área sensível; regozija-se, no entanto, com o acordo bilateral celebrado entre 
a Bósnia-Herzegovina e a Sérvia em matéria de cooperação relativa ao intercâmbio de 
informações na luta contra o crime organizado, o contrabando, o tráfico de drogas e de 
órgãos, a imigração ilegal e o terrorismo;

36. Considera que a adesão da Croácia à UE terá também implicações bilaterais e convida as 
autoridades da Bósnia-Herzegovina a envidar todos os esforços possíveis para alinhar a 
legislação pertinente da Bósnia-Herzegovina nos respetivos níveis de governo com a 
legislação comunitária em matéria de segurança veterinária, fitossanitária e alimentar, 
bem como a modernizar ou a construir a infraestrutura necessária relativamente a um certo 
número de passagens fronteiriças com a Croácia, de modo a facilitar os controlos nas 
fronteiras exigidos pela UE;

°
°      °

37. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução à Vice-Presidente/Alta 
Representante da União para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança, ao 
Conselho, à Comissão e aos Governos e Parlamentos da Bósnia-Herzegovina e respetivas 
Entidades.


