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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre o relatório da Comissão de 2021 sobre a Bósnia-Herzegovina
(2021/2245(INI))

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, 

– Tendo em conta o pedido de adesão à União Europeia apresentado pela 
Bósnia-Herzegovina em 15 de fevereiro de 2016,

– Tendo em conta a comunicação da Comissão, de 5 de fevereiro de 2020, intitulada 
«Reforçar o processo de adesão – Uma perspetiva credível de adesão à UE para os 
Balcãs Ocidentais» (COM(2020)0057),

– Tendo em conta a sua recomendação ao Conselho, à Comissão e ao Vice-Presidente da 
Comissão/Alto Representante da União para os Negócios Estrangeiros e a Política de 
Segurança, de 19 de junho de 2020, relativa aos Balcãs Ocidentais, na sequência da 
Cimeira de 20201,

– Tendo em conta o relatório de peritos sobre as questões relacionadas com o Estado de 
direito na Bósnia-Herzegovina, de 5 de dezembro de 2019,

– Tendo em conta a comunicação da Comissão, de 29 de maio de 2019, intitulada 
«Comunicação de 2019 sobre a política de alargamento da UE» (COM(2019)0260), 

– Tendo em conta a comunicação da Comissão intitulada «Parecer da Comissão sobre o 
pedido de adesão da Bósnia-Herzegovina à União Europeia» (COM(2019)0261) e o 
relatório analítico que a acompanha (SWD(2019)0222),

– Tendo em conta o sexagésimo relatório, bem como os relatórios precedentes, do Alto 
Representante para a Aplicação do Acordo de Paz da Bósnia-Herzegovina ao 
Secretário-Geral das Nações Unidas,

– Tendo em conta a resolução 2604(2021) do Conselho de Segurança das Nações Unidas, 
de 3 de novembro de 2021, sobre a situação na Bósnia-Herzegovina, que prorroga até 
novembro de 2022 o mandato da Força da União Europeia na Bósnia-Herzegovina 
(EUFOR ALTHEA),

– Tendo em conta as conclusões do Conselho, de 18 de outubro de 2021, sobre a 
Bósnia-Herzegovina e a operação EUFOR ALTHEA, na sequência da terceira revisão 
estratégica da operação,

– Tendo em conta a Decisão (UE) 2021/1923 do Conselho, de 4 de novembro de 2021, 

1 JO C 362 de 8.9.2021, p. 129.
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relativa a uma medida de assistência no âmbito do Mecanismo Europeu de Apoio à Paz 
para apoiar o reforço das capacidades das Forças Armadas da Bósnia-Herzegovina2,

– Tendo em conta a comunicação da Comissão, de 19 de outubro de 2021, intitulada 
«Comunicação sobre a política de alargamento da UE» (COM(2021)0664), 
acompanhada do documento de trabalho dos serviços da Comissão intitulado «Relatório 
de 2021 sobre a Bósnia-Herzegovina» (SWD(2021)0291),

– Tendo em conta as conclusões do Conselho, de 14 de dezembro de 2021, sobre o 
alargamento e o processo de estabilização e de associação,

– Tendo em conta o Regulamento (UE) 2021/1529 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 15 de setembro de 2021, que cria o Instrumento de Assistência de 
Pré-Adesão (IPA III)3,

– Tendo em conta a comunicação da Comissão, de 6 de outubro de 2020, intitulada «Um 
Plano Económico e de Investimento para os Balcãs Ocidentais» (COM(2020)0641),

– Tendo em conta a Cimeira UE-Balcãs Ocidentais, realizada em Brdo pri Kranju, em 6 
de outubro de 2021, e a respetiva declaração,

– Tendo em conta a 8.ª Cimeira do Processo de Berlim, de 5 de julho de 2021,

– Tendo em conta a declaração final do 8.º Fórum da Sociedade Civil dos Balcãs 
Ocidentais, de 1 de outubro de 2021,

– Tendo em conta a Convenção do Conselho da Europa, de 16 de maio de 2005, relativa 
ao Branqueamento, Deteção, Apreensão e Perda dos Produtos do Crime e ao 
Financiamento do Terrorismo,

– Tendo em conta a comunicação da Comissão, de 24 de julho de 2020, intitulada «Plano 
de Ação da UE sobre o Tráfico de Armas de Fogo para 2020-2025» (COM(2020)0608),

– Tendo em conta a comunicação da Comissão, de 14 de abril de 2021, sobre a estratégia 
da UE para lutar contra a criminalidade organizada (2021-2025) (COM(2021)0170),

– Tendo em conta a comunicação da Comissão, de 14 de abril de 2021, sobre a Estratégia 
da UE em matéria de luta contra o tráfico de seres humanos 2021-2025 
(COM(2021)0171),

– Tendo em conta a sua resolução, de 15 de dezembro de 2021, sobre a cooperação na 
luta contra a criminalidade organizada nos Balcãs Ocidentais4,

– Tendo em conta a sua resolução, de 9 de março de 2022, sobre a ingerência estrangeira 
em todos os processos democráticos na União Europeia, incluindo a desinformação5,

2 JO L 391 de 5.11.2021, p. 45.
3 JO L 330 de 20.9.2021, p. 1
4 Textos aprovados, P9_TA(2021)0506.
5 Textos aprovados, P9_TA(2022)0064.
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– Tendo em conta a sua resolução, de 9 de julho de 2015, sobre a comemoração de 
Srebrenica6,

– Tendo em conta a sua resolução, de 17 de dezembro de 2015, sobre o 20.º aniversário 
do Acordo de Paz de Dayton7,

– Tendo em conta as suas anteriores resoluções sobre o país,

– Tendo em conta o artigo 54.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Externos (A9-0000/2022),

A. Considerando que os cidadãos da Bósnia-Herzegovina aspiram à integração 
euro-atlântica em prol de uma paz sustentável, da democracia e da prosperidade;

B. Considerando que a UE é o maior parceiro comercial e de investimento da 
Bósnia-Herzegovina e o principal prestador de assistência financeira ao país;

C. Considerando que os progressos realizados pela Bósnia-Herzegovina na via da adesão à 
UE dependem da implementação das 14 prioridades fundamentais enunciadas no 
parecer da Comissão sobre o pedido de adesão da Bósnia-Herzegovina à UE, e que a 
assistência da UE deve ter em conta a persistente falta de progressos nesta matéria;

D. Considerando que o Gabinete do Alto Representante (GAR) e a EUFOR ALTHEA são 
fundamentais para a preservação da paz;

E. Considerando que todos os cidadãos da Bósnia-Herzegovina devem ter os mesmos 
direitos e obrigações em todo o território do país; que o país se comprometeu a respeitar 
as obrigações internacionais de pôr termo à discriminação sistemática baseada na etnia e 
na residência e de garantir a igualdade dos cidadãos perante a lei;

F. Considerando que a glorificação de criminosos de guerra condenados, a segregação 
étnica e a discriminação são contrárias à própria essência do projeto europeu; que é 
premente proibir eficazmente a negação do Holocausto, do genocídio, dos crimes de 
guerra e dos crimes contra a humanidade;

Funcionamento das instituições democráticas

1. Sublinha que o ritmo da adesão à UE é determinado pelo bom funcionamento das 
instituições democráticas, com base no Estado de direito, na boa governação e nos 
direitos fundamentais;

2. Insta a Bósnia-Herzegovina a fazer progressos na implementação das 14 prioridades 
fundamentais, restabelecendo a independência do poder judicial, reforçando o Estado de 
direito, intensificando a luta contra a corrupção e a criminalidade organizada, 
garantindo a liberdade dos meios de comunicação social e um ambiente propício à 
sociedade civil e protegendo os grupos vulneráveis;

6 JO C 265 de 11.8.2017, p. 142.
7 JO C 399 de 24.11.2017, p. 176.
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3. Reitera o seu apoio inequívoco à transformação democrática da Bósnia-Herzegovina 
através da integração europeia, baseada na soberania e na integridade territorial e 
assente nos princípios da igualdade e da não discriminação de todos os cidadãos e povos 
do país, tal como consagrado na Constituição;

4. Salienta que o cumprimento do Acordo de Paz de Dayton inclui a obrigação de aplicar 
as decisões do GAR;

5. Lamenta o impasse nas negociações sobre a reforma da lei eleitoral na 
Bósnia-Herzegovina e a falta de vontade política para o ultrapassar; insta todos os 
intervenientes a chegarem rapidamente a um acordo equilibrado, a cumprirem o dever 
constitucional de governação democrática e a assegurarem a transparência e a 
integridade do processo eleitoral;

6. Condena veementemente o desrespeito das normas e obrigações internacionais e 
nacionais, todos os discursos que instigam ao ódio e todas as ações que provocam 
ruturas, como a retirada de instituições, em particular pelos dirigentes da entidade da 
República Sérvia da Bósnia, situação que desestabiliza o país, compromete a sua 
existência como Estado soberano em violação do Acordo de Paz de Dayton e entrava 
sistematicamente as decisões sobre leis e reformas fundamentais; rejeita todas as 
tentativas de criação de instituições paraestatais paralelas, que põem em causa as 
instituições do Estado, a ordem jurídica, a independência do poder judicial e a 
soberania; apela ao restabelecimento pleno, não seletivo e incondicional de todas as 
instituições do Estado;

7. Insta a UE e a comunidade internacional a fazerem uso de todos os instrumentos 
disponíveis, incluindo sanções específicas, contra os que desestabilizam o país;

Reconciliação

8. Sublinha que o futuro da Bósnia-Herzegovina na UE depende de uma paz duradoura e 
de uma verdadeira reconciliação, de modo a assegurar o seu caráter democrático, 
inclusivo e multiétnico; insta a Bósnia-Herzegovina a acelerar o julgamento eficaz e 
imparcial dos crimes de guerra no âmbito da estratégia nacional revista para o 
tratamento dos crimes de guerra; exorta todos os líderes políticos regionais a criarem a 
comissão pertinente (RECOM);

9. Incentiva as autoridades a intensificarem a cooperação e a partilha de dados sobre 
pessoas desaparecidas e a assegurarem o ressarcimento das famílias das vítimas civis e 
o regresso em segurança dos refugiados e das pessoas deslocadas internamente, o pleno 
respeito dos seus direitos e a devolução dos seus bens;

10. Congratula-se com as alterações ao Código Penal da Bósnia-Herzegovina que proíbem a 
glorificação dos criminosos de guerra e a negação do genocídio, dos crimes contra a 
humanidade e dos crimes de guerra; lamenta qualquer tentativa de não aplicar esta 
decisão; condena veementemente todas as formas de revisionismo histórico, negação ou 
minimização ou glorificação de crimes de guerra, incluindo o não cumprimento das 
decisões dos tribunais nacionais e internacionais;

Processo de reformas
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11. Insta os intervenientes políticos da Bósnia-Herzegovina a realizarem progressos 
relativamente às reformas necessárias para aproximar o país da UE; denuncia todas as 
tentativas de travar estas reformas, pondo assim em risco o acesso ao financiamento da 
UE ao abrigo do IPA III, que deve basear-se numa condicionalidade rigorosa e depende 
da cooperação das diferentes autoridades;

12. Salienta a importância de realizar eleições este ano, tal como previsto;

13. Apoia reformas constitucionais e eleitorais transparentes e inclusivas para garantir a 
igualdade e a não discriminação de todos os cidadãos, reforçar a responsabilização e 
transformar a Bósnia-Herzegovina num Estado plenamente funcional e inclusivo através 
da aplicação imediata das decisões, dos pareceres e das recomendações dos tribunais 
competentes e dos organismos internacionais; apoia os esforços de mediação 
transatlânticos para o efeito;

14. Exorta a que sejam aplicadas à função pública normas coerentes e baseadas no mérito a 
nível nacional, que permitam uma administração pública simplificada, despolitizada e 
responsável;

15. Sublinha a necessidade de reforçar a harmonização económica e a conectividade a nível 
interno e regional; apela à adoção de estratégias setoriais a nível nacional, à melhoria do 
planeamento estratégico, da gestão financeira, do acompanhamento e da avaliação, bem 
como à criação de estruturas de controlo e auditoria;

16. Recorda que é necessário adotar legislação relativa ao gás e à eletricidade, às energias 
renováveis, à eficiência energética e ao clima, e reforçar a proteção do ambiente e da 
natureza;

Estado de direito

17. Apela a medidas urgentes para combater a justiça seletiva generalizada, a captura do 
Estado, o nepotismo, o favorecimento, a corrupção de alto nível e a infiltração 
criminosa; reitera a premência de uma reforma do sistema judicial em toda a 
Bósnia-Herzegovina, com o objetivo de melhorar o profissionalismo e a integridade do 
sistema judicial;

18. Recorda que é necessário atualizar a legislação e alinhá-la pela legislação da UE em 
matéria de luta contra o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo, 
bem como criar um gabinete de recuperação de bens;

19. Insta a Bósnia-Herzegovina a reforçar e a financiar adequadamente as estruturas de luta 
contra a corrupção, de modo a cobrir os conflitos de interesses e as atividades de grupos 
de interesse;

20. Sublinha a fraca cooperação dos serviços policiais da Bósnia-Herzegovina e o facto de 
não colaborarem eficazmente com a Europol, a Eurojust e a Procuradoria Europeia; 
acolhe com agrado os esforços bilaterais apoiados pela Europol e pela Eurojust 
destinados a desmantelar as redes de introdução clandestina de migrantes;

Direitos fundamentais
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21. Lamenta a persistente incapacidade de salvaguardar a liberdade e o pluralismo dos 
meios de comunicação social; insiste na necessidade de pôr termo à interferência 
política e de proteger os jornalistas da intimidação através de um acompanhamento 
sistemático pelas autoridades judiciárias;

22. Lamenta as ameaças das autoridades contra a sociedade civil; condena as crescentes 
restrições à liberdade de expressão na entidade da República Sérvia da Bósnia;

23. Insta a Comissão a reorientar o apoio do IPA III para as forças, as instituições e os 
procedimentos democráticos a nível nacional;

24. Salienta a necessidade de salvaguardar os direitos das minorias e a inclusão das 
populações vulneráveis; apela ao reforço das estratégias nacionais em matéria de 
direitos humanos e de luta contra a discriminação; insta à prevenção e à repressão 
proativa dos crimes de ódio, do discurso de ódio e da desinformação, bem como da 
violência sexual e baseada no género;

25. Reitera o seu apelo para que se ponha urgentemente termo à segregação e à 
discriminação na educação, nomeadamente através da aplicação das decisões judiciais 
que visam o fim da prática ilegal e discriminatória de «duas escolas sob o mesmo teto»;

26. Lamenta a incapacidade das autoridades para dar resposta à grave crise humanitária 
associada à migração; recorda que são necessárias soluções em matéria de migração e 
asilo assentes na solidariedade, de modo a assegurar uma assistência humanitária e 
capacidades de acolhimento adequadas em todo o país; congratula-se com a abertura em 
Lipa do centro financiado pela UE;

Política externa e de segurança

27. Insta a Bósnia-Herzegovina a inverter a tendência de regressão do alinhamento pela 
política externa e de segurança comum da UE, nomeadamente no que diz respeito à 
aplicação de sanções contra a Rússia e a Bielorrússia na sequência da invasão da 
Ucrânia; exorta a Bósnia-Herzegovina a reforçar as relações de boa vizinhança;

28. Apela à UE para que tome medidas concretas para integrar os Balcãs Ocidentais e a 
Bósnia-Herzegovina num contexto estratégico e de segurança mais vasto, tendo também 
em conta a agressão russa contra a Ucrânia, a desinformação e a interferência 
mal-intencionada, que desestabilizam o país e a região;

29. Congratula-se com os esforços financiados pela UE para fazer avançar a desminagem e 
a eliminação de armas, munições e explosivos;

30. Acolhe com agrado o recente reforço da EUFOR ALTHEA e o apoio prestado ao abrigo 
do Mecanismo Europeu de Apoio à Paz para reforçar as forças armadas da 
Bósnia-Herzegovina;

°

° °
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31. Encarrega a sua Presidente de transmitir a presente resolução ao Vice-Presidente da 
Comissão/Alto Representante da União para os Negócios Estrangeiros e a Política de 
Segurança, ao Conselho, à Comissão, à Presidência da Bósnia-Herzegovina, ao 
Conselho de Ministros da Bósnia-Herzegovina, à Assembleia Parlamentar da 
Bósnia-Herzegovina, aos governos e parlamentos da Federação da Bósnia-Herzegovina, 
da República Sérvia da Bósnia e do Distrito de Brčko e aos governos dos dez cantões.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

A Bósnia-Herzegovina encarna a diversidade da União Europeia, que assenta na reconciliação, 
na coexistência e na cooperação. O Parlamento Europeu continua a defender as aspirações de 
transformação democrática e a escolha europeia da Bósnia-Herzegovina e dos seus cidadãos.

O relator identifica dois principais obstáculos aos progressos da Bósnia-Herzegovina 
relativamente ao cumprimento das 14 prioridades fundamentais e à via escolhida de integração 
na UE: o boicote e a retirada das instituições estatais e dos órgãos de decisão pelos dirigentes e 
representantes da República Sérvia da Bósnia, nomeadamente Milorad Dodik, e o impasse nas 
negociações sobre a reforma da lei eleitoral na Federação da Bósnia-Herzegovina. Todos os 
intervenientes políticos da Bósnia-Herzegovina devem empenhar-se na cooperação e na 
construção de um futuro sustentável, próspero e pacífico para o país. O facto de não serem 
restabelecidas todas as instituições do Estado de forma não seletiva e incondicional e de não 
ser alcançado um acordo equilibrado sobre  reforma da lei eleitoral continuará a impedir o 
progresso social, económico e euro-atlântico da Bósnia-Herzegovina, prejudicará os esforços 
de reconciliação e contribuirá indubitavelmente para o aumento das tensões no país e na região, 
tendo especialmente em conta a agressão russa contra a Ucrânia e a interferência 
mal-intencionada que lhe está associada nos Balcãs Ocidentais. O contexto estratégico e de 
segurança mais vasto da Europa exige uma Bósnia-Herzegovina estável, orientada para a 
integração europeia e perentoriamente alinhada pela PESC da UE, nomeadamente no que diz 
respeito às sanções contra a Rússia e a Bielorrússia.

O relator condena todas as ações desestabilizadoras destinadas a comprometer a soberania e a 
integridade territorial da Bósnia-Herzegovina e o funcionamento das suas instituições, 
nomeadamente nos domínios judicial, jurídico, fiscal, de segurança e de propriedade. A negação 
do genocídio e a retórica e as ações secessionistas discriminatórias e conducentes a uma 
escalada das tensões são extremamente preocupantes e ameaçam a ordem constitucional do 
país. O relator denuncia, por conseguinte, todas as tentativas de violação desta ordem, 
nomeadamente através da retirada das instituições estatais e do boicote e bloqueio dos órgãos 
de decisão, que travam as reformas e dificultam o cumprimento pela Bósnia-Herzegovina dos 
critérios de adesão à UE e a implementação das 14 prioridades fundamentais. Se estas ações 
desestabilizadoras persistirem, a UE deve aplicar medidas restritivas contra os intervenientes 
desestabilizadores, seguindo o exemplo dado pelos Estados Unidos. Não pode haver apoio à 
reorganização territorial da Bósnia-Herzegovina.

Até que a situação no país permita que a supervisão internacional cesse, uma vez preenchidas 
as «condições 5+2», é essencial salvaguardar o funcionamento sem entraves dos dois 
instrumentos de aplicação da paz autorizados a nível internacional: a operação militar EUFOR 
ALTHEA e o executivo civil – o Gabinete do Alto Representante. O relator reconhece e 
congratula-se com o papel da EUFOR ALTHEA e salienta a importância da renovação do seu 
mandato em novembro de 2022.

A Bósnia-Herzegovina assumiu obrigações internacionais para garantir a igualdade política de 
todos os cidadãos, pondo termo à discriminação sistemática com base na origem étnica ou no 
local de residência, o que nega direitos civis fundamentais a cerca de 400 000 cidadãos bósnios. 
O relator apela a reformas eleitorais e constitucionais equilibradas e consentâneas com os 
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princípios da UE e com as decisões dos tribunais internacionais e constitucionais, que incluam 
a igualdade dos três povos que constituem o país e de todos os cidadãos e permitam uma 
«transição harmoniosa de Dayton para Bruxelas». O relator lamenta a falta de vontade política 
dos intervenientes de todas as partes para garantir a conclusão com êxito das negociações sobre 
a reforma urgente da lei eleitoral, apesar dos esforços coordenados de mediação da UE e dos 
Estados Unidos. É fundamental que as reformas eleitorais e constitucionais garantam o respeito 
pelo caráter pluralista do país, assegurando simultaneamente uma democracia funcional e 
viável em que todos os cidadãos sejam iguais.

As duas reformas devem eliminar todas as formas de desigualdade e discriminação no processo 
eleitoral, salvaguardar a integridade, a responsabilização, a transparência e a eficiência do 
processo eleitoral e criar condições para a realização de eleições competitivas, harmonizando 
as regras relativas ao registo dos partidos, assegurando a transparência do financiamento dos 
partidos políticos e a independência e as capacidades das comissões eleitorais, em 
conformidade com as normas eleitorais internacionais. Devem pôr termo à utilização sistémica 
abusiva dos recursos administrativos, à vulnerabilidade dos órgãos eleitorais e à manipulação e 
compra de votos.

As alterações eleitorais e constitucionais não constituem uma alternativa a outras reformas e 
devem ser acompanhadas por reformas do Estado de direito e da justiça e pela transformação 
económica, de modo a restabelecer a confiança dos cidadãos nas instituições do país. As 
autoridades devem dar prioridade à funcionalidade democrática e institucional, com base nos 
direitos fundamentais, no acesso à justiça e na reconciliação no contexto das 14 prioridades 
enunciadas no parecer da Comissão de 2019 e no relatório de peritos sobre as questões 
relacionadas com o Estado de direito (recomendações Priebe).

A UE continua a prestar apoio técnico e financeiro para facilitar o diálogo interno e as tão 
necessárias reformas relacionadas com a UE em benefício de todos os cidadãos da 
Bósnia-Herzegovina. O relator reconhece que o apoio da UE é essencial para o país e incentiva 
a Comissão a canalizar e redirecionar melhor o financiamento, a fim de dar resposta aos 
principais desafios socioeconómicos e em matéria de Estado de direito. Este apoio, ao abrigo 
do Instrumento de Assistência de Pré-Adesão (IPA III) e do Plano Económico e de Investimento 
para os Balcãs Ocidentais, está estritamente subordinado à cooperação de todas as autoridades, 
bem como ao pleno respeito do Acordo de Dayton e da ordem constitucional da 
Bósnia-Herzegovina, e será modulado em caso de falta persistente de progressos por parte da 
Bósnia-Herzegovina em domínios de reforma fundamentais.

O relator reitera a importância da reforma do ensino como base para a criação de uma sociedade 
pluralista próspera e inclusiva, sem qualquer forma de segregação e marginalização e 
beneficiando das liberdades políticas. Esta sociedade deve salvaguardar a inclusão social e os 
direitos das minorias étnicas e religiosas, como os ciganos e os judeus, bem como da 
comunidade LGBTIQ+ e das populações vulneráveis, incluindo as pessoas com deficiência.

O relator manifesta a sua gratidão a todos os representantes, titulares de cargos, partes 
interessadas a nível local e internacional e organizações da sociedade civil pela sua cooperação 
e pelas suas informações sempre construtivas, contribuindo assim para uma compreensão mais 
aprofundada da Bósnia-Herzegovina.


