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Resolução do Parlamento Europeu sobre o relatório de progresso de 2012 referente à 
Bósnia-Herzegovina
(2012/2865(RSP))

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 e ratificado por todos os Estados-Membros da UE e pela 
Bósnia-Herzegovina,

– Tendo em conta a Decisão 2008/211/CE do Conselho, de 18 de fevereiro de 2008, relativa 
aos princípios, prioridades e condições previstos na Parceria Europeia com a Bósnia-
Herzegovina e que revoga a Decisão 2006/55/CE1,

– Tendo em conta a Decisão do Conselho, de 18 de julho de 20112, e as conclusões do 
Conselho sobre a Bósnia-Herzegovina, de 21 de março de 2011, de 10 de outubro de 
2011, de 5 de dezembro de 2011, de 25 de junho de 2012 e de 11 de dezembro de 2012, 

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
intitulada «Estratégia de Alargamento e Principais Desafios para 2012-2013» 
(COM(2012)600) e o relatório de progresso de 2012 referente à Bósnia-Herzegovina 
aprovado em 10 de outubro de 2012 (SWD(2012)335 final),

– Tendo em conta a Declaração Conjunta da 14.ª Reunião Interparlamentar entre o 
Parlamento Europeu e a Assembleia Parlamentar da Bósnia-Herzegovina, realizada em 
Saraievo, em 29 e 30 de outubro de 2012,

– Tendo em conta as suas anteriores resoluções, nomeadamente a resolução, de 14 de março 
de 2012, sobre o relatório de progresso referente à Bósnia-Herzegovina3 e a resolução, de 
22 de novembro de 2012 sobre o alargamento: políticas, critérios e interesses estratégicos 
da UE4,

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

A. Considerando que a UE continua profundamente empenhada numa Bósnia-Herzegovina 
soberana e unida que tenha perspetivas de aderir à UE;

B. Considerando que, a fim de acelerar os progressos do país no sentido da sua adesão à UE 
e de alcançar resultados concretos em benefício de todos os cidadãos, é necessário que 
existam instituições funcionais e mecanismos claros de coordenação a todos os níveis, 

                                               
1 JO L 80 de 19.3.2008, p. 18.
2 JO L 188 de 19.7.2011, p. 30.
3 Textos Aprovados, P7_TA(2012)0085.
4 Textos Aprovados, P7_TA(2012)0453.
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bem como o compromisso sólido e coerente dos líderes políticos do país;

C. Considerando que a reforma constitucional continua a ser a reforma fundamental para a 
transformação da Bósnia-Herzegovina num Estado efetivo e plenamente operacional; que 
são necessários progressos concretos em domínios importantes, tais como a construção do 
Estado, a governação, o sistema judicial, a instauração do Estado de Direito, a luta contra 
a corrupção e a aproximação das normas da UE;

D. Considerando que a ausência de perspetivas de emprego, designadamente para os jovens, 
e a corrupção continuam a afetar gravemente o desenvolvimento socioeconómico e 
político do país;

E. Considerando que a cooperação com outros países da região num espírito de boa 
vizinhança é uma condição prévia para uma coexistência pacífica e para a reconciliação na 
Bósnia-Herzegovina e nos Balcãs Ocidentais;

Observações gerais

1. Manifesta-se preocupado com a inexistência de uma visão comum relativamente ao rumo 
geral do país, a qual ameaça fazer com que a Bósnia-Herzegovina continue aquém da 
evolução dos outros países da região; 

2. Congratula-se com a realização pacífica, livre e justa das eleições locais; salienta, 
contudo, que futuramente deverão ser evitadas disputas eleitorais como as que ocorreram 
em Mostar e em Srebrenica;

3. Saúda o facto de a supervisão internacional ter sido suspendida no distrito de Brcko; 
convida as autoridades a cumprirem os objetivos e as condições que continuam a ser 
necessários para o encerramento do Gabinete do Alto Representante, de forma a permitir 
uma maior apropriação local e uma maior responsabilidade;

4. Exorta os líderes políticos a trabalharem em conjunto e a centrarem-se na aplicação do 
roteiro, enquanto parte do Diálogo de Alto Nível com a Comissão, com o objetivo de 
cumprirem os requisitos para que o Acordo de Estabilização e de Associação entre 
finalmente em vigor e de apresentarem um pedido de adesão crível; convida os líderes 
políticos e o conjunto das autoridades a trabalharem em estreita cooperação com o 
Representante Especial da UE no processo de adesão;

5. Observa a contribuição significativa da Missão de Polícia da UE, que terminou em 30 de 
junho de 2012; regozija-se com a renovação do mandato da Operação EUFOR Althea e 
com o facto de esta se recentrar no desenvolvimento de competências e na formação;

Condições políticas

6. Recorda a importância das instituições funcionais para os progressos do país no processo 
de integração europeia; saúda o regresso ao diálogo e a eleição de novos ministros para o 
Conselho de Ministros em outubro de 2012, depois da dissolução da coligação e de um 
período de cinco meses de impasse; manifesta-se preocupado com os bloqueios 
decorrentes da incerteza em torno da remodelação do Governo da Federação da 
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Bósnia-Herzegovina;

7. Congratula-se com os progressos realizados no primeiro semestre de 2012, e desde 
outubro, nomeadamente a adoção de leis importantes relativas ao recenseamento e aos 
auxílios estatais, os Orçamentos de Estado 2011, 2012 e 2013, o pacote de medidas 
fitossanitárias, os progressos alcançados no que respeita ao Conselho para os Auxílios 
Estatais e à Agência de Combate à Corrupção, bem como a conclusão de um acordo 
político relativo ao património pertencente ao Estado e à defesa; insta à sua aplicação 
efetiva;

8. Apela às autoridades para que executem o acórdão de Sejdić e Finci, enquanto primeiro 
passo no sentido de uma reforma constitucional abrangente necessária para uma 
democracia moderna e operacional, em que todos os cidadãos, independentemente da sua 
origem étnica, gozem dos mesmos direitos e liberdades; 

9. Reitera que é necessário simplificar a estrutura da Federação da Bósnia-Herzegovina, que 
ainda assenta no Acordo de Washington de 1994; exorta a Comissão e o Representante 
Especial da UE a ajudarem a Federação nesta tarefa;

10. Convida todas as autoridades competentes a assegurarem o estabelecimento de um sistema 
judicial independente, imparcial e eficaz, assim como a aplicarem eficazmente a estratégia 
de reforma do setor da justiça e a estratégia nacional de perseguição dos crimes de guerra; 
exorta à harmonização da jurisprudência em matéria penal e civil entre os diferentes 
sistemas judiciais e de ação penal, bem como à aplicação de todas as recomendações do 
Diálogo Estruturado entre a UE e a Bósnia-Herzegovina sobre justiça;

11. Insta as autoridades da Bósnia-Herzegovina a realizarem progressos na reforma da 
administração pública e no reforço das capacidades administrativas a todos os níveis do 
Governo que se ocupam de assuntos da UE; salienta que é necessário concentrar esforços 
na criação de mecanismos de coordenação eficientes e no aumento das qualificações do 
pessoal;

12. Manifesta-se preocupado com o elevado nível de corrupção no país e com a relação dos 
partidos políticos com a corrupção; convida as autoridades responsáveis a dotarem a 
Agência de Combate à Corrupção de meios que lhe permitam tornar-se plenamente 
operacional, a criarem historial de investigações e condenações e a aplicarem as 
recomendações pendentes constantes do terceiro relatório GRECO; sublinha que é 
necessário lutar eficazmente contra o tráfico de seres humanos através da repressão dos 
seus autores e da proteção e indemnização das vítimas;

13. Apela às autoridades da Bósnia-Herzegovina para que reforcem meios de comunicação 
social independentes e diversos, livres de interferência política, fragmentação étnica e 
polarização; lamenta a pressão política permanente e as ameaças contra os jornalistas; 
manifesta-se preocupado com as tentativas de prejudicar a independência da Agência 
Regulamentadora da Comunicação;

14. Convida as autoridades competentes a aplicarem as leis e políticas de luta contra a 
discriminação; manifesta-se preocupado com os discursos de ódio, as ameaças e o assédio 
que as pessoas LGBT enfrentam; convida as autoridades a promoverem ativamente a 
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verdadeira inclusão da população de etnia Roma;

15. Assinala que as mulheres continuam a estar sub-representadas nos parlamentos e que os 
seus direitos laborais são frequentemente ignorados; manifesta-se preocupado com o 
elevado nível, a não-declaração e a aplicação de penas leves nos casos de violência 
doméstica;

16. Regozija-se com o projeto de programa destinado às vítimas de violação, abuso sexual e 
tortura durante a guerra na Bósnia-Herzegovina; apela a que sejam disponibilizados 
recursos suficientes para a reabilitação sistemática das vítimas de violência sexual do 
conflito, inclusive através do pagamento de indemnizações, independentemente do seu 
estatuto social, e da prestação de cuidados médicos e de apoio psicológico, bem como de 
serviços sociais apropriados; insta as autoridades competentes a sensibilizarem o público 
para o estatuto das vítimas;

17. Convida as autoridades competentes a facilitarem o regresso duradouro dos refugiados e 
das pessoas deslocadas dentro do território nacional, ao assegurarem o seu acesso ao 
alojamento, à educação, à proteção social e ao emprego; exorta as autoridades a 
facilitarem este processo também através da prestação de assistência financeira de forma 
justa e apropriada a todos os refugiados regressados, inclusivamente os refugiados croatas 
regressados a Posavina;

18. Condena vigorosamente as tentativas, na Bósnia-Herzegovina, ou noutras partes do 
mundo, de minimizar ou de negar o genocídio ocorrido em Srebrenica 

Aspetos socioeconómicos

19. Apela aos governos a todos os níveis para que mantenham políticas orçamentais sólidas; 
manifesta-se preocupado com a dimensão da economia informal e com a elevada taxa de 
desemprego, nomeadamente das mulheres e dos jovens; teme que a fragilidade do Estado 
de Direito e a fragmentação do espaço económico tenham efeitos negativos sobre o 
crescimento económico e os investimentos;

20. Está preocupado com a ausência de mecanismos de diálogo social ao nível nacional e com 
o facto de esse diálogo ser rudimentar a outros níveis;

21. Exorta incessantemente o Conselho de Ministros, não obstante os progressos observados 
no quadro geral da educação, a melhorar a coordenação entre os 13 ministérios da 
Educação e o Departamento da Educação do distrito de Brcko e a reduzir a fragmentação 
do sistema de ensino;

22. Realça a necessidade de melhorar a qualidade global do ensino, de modo 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 e também de garantir, devido a questões de necessidade económica, entre 
outras, o início da acreditação das instituições de ensino e a plena operacionalidade dos 
organismos responsáveis pelo reconhecimento de cursos e diplomas;

23. Apela às autoridades competentes para que ponham cobro à segregação étnica das 
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crianças nas escolas do país e promovam a inclusão efetiva na educação das crianças de 
etnia Roma, em particular, através de programas de preparação para o acesso ao ensino, 
entre outros; insta, em geral, à intensificação dos esforços no sentido de evitar que as 
famílias sejam separadas e dos serviços de apoio às famílias em risco;

24. Convida as autoridades a harmonizarem a sua legislação com o acervo em matéria de 
reconhecimento das qualificações profissionais adquiridas na UE; exorta as autoridades a 
examinarem a questão do quadro jurídico e do financiamento de instituições culturais, tais 
como o Museu Nacional, a Biblioteca Nacional e o Museu de História;

25. Pede às autoridades da Bósnia-Herzegovina que apliquem medidas adequadas que evitem 
novos abusos do regime de isenção da obrigação de visto e que lutem eficazmente contra 
o abuso organizado dos procedimentos de concessão de asilo nos Estados-Membros da 
UE;

Cooperação regional e aspetos bilaterais

26. Louva a Bósnia-Herzegovina pelo seu papel construtivo na cooperação regional e convida 
o país a trabalhar na delimitação de fronteiras com os respetivos vizinhos;

27. Insta as autoridades da Bósnia-Herzegovina a intensificarem os preparativos para a adesão 
da Croácia à UE através do alinhamento da legislação pertinente da Bósnia-Herzegovina 
com a legislação da UE e através da modernização ou da criação das infraestruturas 
necessárias nos futuros postos de inspeção fronteiriços da UE com a Croácia;

28. Insiste em que seja autorizada a entrada de cidadãos do Kosovo na Bósnia-Herzegovina, 
que é o único país da região que ainda impede a entrada desses cidadãos no seu território; 
insta, portanto, as autoridades da Bósnia-Herzegovina a aceitarem, à semelhança da Sérvia 
e de outros países, os documentos de viagem necessários dos cidadãos do Kosovo para 
efeitos de entrada no seu território;

°
°      °

29. 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.


