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ALTERAÇÃO 20
apresentada por Elmar Brok, em nome do Grupo PPE-DE

Relatório A6-0025/2006
Elmar Brok
Documento de estratégia relativo ao processo de alargamento (2005)

Proposta de resolução

N° 35

35. Reconhece que tem havido progressos no domínio da cooperação regional, no que se 
refere tanto às relações com os vizinhos da Croácia como às iniciativas regionais; 
considera ser necessário redobrar consideravelmente os esforços visando a 
resolução das questões bilaterais pendentes, nomeadamente questões de natureza 
fronteiriça e de propriedade; exorta a Croácia e a Eslovénia a resolverem os seus 
problemas bilaterais numa atmosfera de boa vizinhança e de respeito mútuo; 
lamenta o facto de, a despeito da decisão do Governo croata de enviar ao Parlamento, 
para ratificação, o projecto de acordo sobre as fronteiras nacionais entre a República 
da Croácia e a Bósnia e Herzegovina, o acordo não ter podido ser ratificado devido à 
oposição da República Srpska a determinados aspectos do acordo; encoraja os 
governos de ambos os países a prosseguirem os esforços diplomáticos tendo em vista 
uma resolução definitiva da questão das fronteiras;
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ALTERAÇÃO 21
apresentada por Elmar Brok, em nome do Grupo PPE-DE

Relatório A6-0025/2006
Elmar Brok
Documento de estratégia relativo ao processo de alargamento (2005)

Proposta de resolução

N° 41

41. Regista com satisfação os progressos realizados pela Antiga República Jugoslava da 
Macedónia no cumprimento das normas e do direito comunitários; está preocupado 
com os atrasos em domínios como a livre circulação de mercadorias, a legislação 
relativa à propriedade intelectual, a política da concorrência e o controlo financeiro; 
associa-se à Comissão no seu propósito de exortar as autoridades da Antiga República 
Jugoslava da Macedónia a intensificarem esforços para implementar legislação em 
diversos domínios fundamentais, nomeadamente a justiça e os assuntos internos, e a 
aplicarem as recomendações formuladas pela OSCE/ODHIR antes das próximas 
eleições parlamentares; assinala, neste contexto, a necessidade de assegurar que a 
Comissão eleitoral e os seus organismos sejam plenamente independentes de 
qualquer ingerência política, não perdendo de vista os interesses e os pontos de vista 
de todos os partidos políticos;
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ALTERAÇÃO 22
apresentada por Elmar Brok, em nome do Grupo PPE-DE
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Elmar Brok
Documento de estratégia relativo ao processo de alargamento (2005)

Proposta de resolução

N° 51

51. Congratula-se com a decisão do Conselho de Assuntos Gerais e Relações Externas de 
abrir negociações relativas a um AEA com a Bósnia e Herzegovina, mas insta as 
autoridades do país, com o apoio da Comissão e do novo Alto Representante, a rever 
os acordos constitucionais de Dayton continuando a consolidar as instituições estatais 
e a assegurar que a transferência de competências nos sectores da justiça, defesa e 
polícia seja acompanhada das correspondentes transferências financeiras; salienta que 
tais reformas constitucionais devem procurar combinar democracia e eficiência com 
representatividade e multietnicidade; lamenta o impasse existente nas negociações 
interpartidárias relativamente à reforma constitucional do país e exorta o novo Alto 
Representante a lançar mão dos seus bons ofícios para relançar este processo; 
recorda às autoridades da Bósnia e Herzegovina que a cooperação total com o TPIJ 
continua a ser uma condição fundamental para negociações de AEA com a União;
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apresentada por Elmar Brok, em nome do Grupo PPE-DE
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Documento de estratégia relativo ao processo de alargamento (2005)

Proposta de resolução

N° 52

52. Recorda as declarações do antigo Alto Representante de que a Bósnia e Herzegovina 
está, finalmente, a deixar Dayton para trás e a mover-se resolutamente rumo à Europa; 
regozija-se com a determinação patenteada pelo Sr. Schwarz Schilling de ajudar o 
país a efectuar progressos significativos a nível política, social e económico; 
considera que, nesta fase crucial, os programas de assistência da Comunidade e as 
missões da PESC devem ser estreitamente coordenados; por conseguinte, insta os 
intervenientes relevantes a nível da UE a tomarem as medidas adequadas para que a 
União Europeia fale a uma só voz;

Or. en



AM\605778PT.doc PE 369.615v01-00

PT PT

8.3.2006 A6-0025/24

ALTERAÇÃO 24
apresentada por Elmar Brok, em nome do Grupo PPE-DE
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Proposta de resolução

N° 54

54. Respeita a vontade das autoridades montenegrinas de submeter a referendo, em 
conformidade com as disposições constitucionais da Sérvia e Montenegro e com as 
normas europeias, a questão do estatuto do Montenegro na União de Estados; faz 
votos para que o governo e a oposição consigam, com a mediação da União 
Europeia, definir conjuntamente os termos e os processos aplicáveis à realização do 
referendo, por forma a que o resultado possa ser portador de plena legitimidade 
nacional e internacional; seja qual for o resultado final, insta as autoridades das duas 
repúblicas a cooperarem estreita e construtivamente no contexto das negociações de 
um Acordo de Estabilização e de Associação e a adoptarem as medidas necessárias 
para a integração económica total dos respectivos mercados;
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apresentada por Elmar Brok, em nome do Grupo PPE-DE
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Proposta de resolução

N° 55

55. Reconhece os progressos significativos realizados pelas autoridades de Belgrado em 
relação à cooperação com o TPIJ; apoia e reitera o apelo apresentado pela 
Procuradora das Nações Unidas, Carla Del Ponte, para que o antigo comandante 
Ratko Mladic e Radovan Karadczic sejam entregues de imediato ao TPIJ; recorda 
que a cooperação plena e activa com o TPIJ constitui um requisito essencial à 
prossecução das negociações relativas ao acordo de estabilização e associação; 
exorta, por conseguinte, as autoridades sérvias a não perderem a oportunidade que 
lhes está a ser oferecida e a prosseguirem com determinação a sua política de uma 
maior integração europeia; recorda (supressão) que é vital assegurar que a política 
do Governo em relação ao TPIJ conte com o pleno apoio, a todos os níveis, da 
administração, da polícia, do sistema judiciário e do exército;

Or. en



AM\605778PT.doc PE 369.615v01-00

PT PT

8.3.2006 A6-0025/26

ALTERAÇÃO 26
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Proposta de resolução

N° 56

56. Congratula-se com o facto de as primeiras conversações terem tido lugar num clima 
de respeito mútuo; no entanto, está preocupado com o facto de, segundo o relatório 
do enviado especial, a situação das relações inter-étnicas e os direitos das minorias, 
em particular no que respeita às minorias sérvia e Roma, permanecer “crispada” 
(supressão); insta as instituições provisórias de auto-governo a apresentarem 
propostas no quadro das conversações relativas à descentralização, a fim de resolver 
este problema;
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Proposta de resolução

N° 58

58. Recorda que as conclusões em matéria de estatuto pressupõem o pleno respeito das 
normas da ONU e subscreve a posição do Conselho, segundo a qual a solução para a 
questão do estatuto só pode ser um Kosovo multi-étnico, onde todos os cidadãos sejam 
livres de viver, trabalhar e viajar, um Kosovo cuja integridade territorial esteja 
salvaguardada pela ONU e pela União Europeia; assinala que a resolução final 
deveria ser aceitável para o povo do Kosovo; partilha o ponto de vista de que a 
questão deve ser considerada à luz da integração do Kosovo na União Europeia e deve 
contribuir para reforçar a paz, a segurança e a estabilidade na região;
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apresentada por Elmar Brok, em nome do Grupo PPE-DE
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Proposta de resolução

N° 39

39. Regozija-se com a decisão do Conselho de atribuir à Antiga República Jugoslava da 
Macedónia o estatuto de país candidato; considera que este é um reconhecimento 
merecido dos esforços feitos pelo país para dar pleno cumprimento ao Acordo de 
Ohrid e criar um Estado e uma sociedade estáveis, democráticos e multi-étnicos, para 
reformar as suas estruturas judiciárias e policiais e para estabelecer uma economia de 
mercado eficaz;

Or. en


