
 

AM\820544PT.doc  PE441.922v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

15.6.2010 B7-0342/1 

Alteração  1 

Judith Sargentini 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução B7-0342/2010 

Doris Pack 

em nome da Comissão dos Assuntos Externos 

sobre a situação na Bósnia e Herzegovina 

Proposta de resolução 

N.° 36 

 

Proposta de resolução Alteração 

36. Urge o Parlamento da Bósnia e 

Herzegovina, na perspectiva da realização 

de um censo nacional em 2011, a adoptar a 

Lei do Recenseamento, que é uma 

condição clara para a adesão à UE e é 

indispensável para o desenvolvimento 

económico e social do país, bem como para 

o auxílio permanente da UE; 

36. Urge o Parlamento da Bósnia e 

Herzegovina, na perspectiva da realização 

de um censo nacional em 2011, a adoptar a 

Lei do Recenseamento, que é uma 

condição clara para a adesão à UE e é 

indispensável para o desenvolvimento 

económico e social do país, bem como para 

o auxílio permanente da UE; salienta que, 

devido à sensibilidade da questão, a 

resposta a perguntas sobre a origem 

étnica não deve ser obrigatória; 

Or. en 
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15.6.2010 B7-0342/2 

Alteração  2 

Judith Sargentini 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução B7-0342/2010 

Doris Pack 

em nome da Comissão dos Assuntos Externos 

sobre a situação na Bósnia e Herzegovina 

Proposta de resolução 

N.° 28 

 

Proposta de resolução Alteração 

28. Congratula-se com a adopção, em 27 

de Maio, da proposta legislativa da 

Comissão sobre a liberalização de visto; 

28. Congratula-se com a adopção, em 27 

de Maio, da proposta legislativa da 

Comissão sobre a liberalização de visto e 

solicita à Comissão que verifique se os 

critérios restantes são preenchidos nos 

próximos meses, com vista a abrir 

caminho à aprovação pelo Conselho e 

pelo Parlamento da introdução da isenção 

de visto para os cidadãos da Bósnia até ao 

final de 2010; 

Or. en 
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15.6.2010 B7-0342/3 

Alteração  3 

Judith Sargentini 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução B7-0342/2010 

Doris Pack 

em nome da Comissão dos Assuntos Externos 

sobre a situação na Bósnia e Herzegovina 

Proposta de resolução 

Considerando M 

 

Proposta de resolução Alteração 

M. Considerando que, por não ter 

cumprido os critérios necessários, a 

Bósnia e Herzegovina não foi incluída no 

Regulamento do Conselho de 30 de 

Novembro de 2009 que concede aos 

cidadãos de três países dos Balcãs 

Ocidentais o direito à isenção de vistos 

para o Espaço Schengen, 

M. Considerando que a Comissão 

apresentou uma proposta legislativa sobre 

a liberalização de visto para a Bósnia e 

Herzegovina em 27 de Maio de 2010 

(COM (2010) 256 final), que abre 

formalmente a via a uma eventual 

liberalização em 2010, 

Or. en 
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15.6.2010 B7-0342/4 

Alteração  4 

Judith Sargentini 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução B7-0342/2010 

Doris Pack 

em nome da Comissão dos Assuntos Externos 

sobre a situação na Bósnia e Herzegovina 

Proposta de resolução 

Considerando N 

 

Proposta de resolução Alteração 

N. Considerando que a França, a Itália e o 

Luxemburgo ainda não ratificaram o 

Acordo de Estabilização e de Associação 

(AEA) atrasando, assim, o processo de 

integração europeia do país, 

N. Considerando que a França, a Grécia, a 

Itália, o Luxemburgo e a Espanha ainda 

não ratificaram o Acordo de Estabilização 

e de Associação (AEA) atrasando, assim, o 

processo de integração europeia do país, 

Or. en 
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15.6.2010 B7-0342/5 

Alteração  5 

Judith Sargentini 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução B7-0342/2010 

Doris Pack 

em nome da Comissão dos Assuntos Externos 

sobre a situação na Bósnia e Herzegovina 

Proposta de resolução 

Considerando H 

 

Proposta de resolução Alteração 

H. Considerando que o encerramento 

prematuro do Gabinete do Alto 

Representante (GAR), fundado no desejo 

legítimo de aumentar o sentimento de 

apropriação do processo político, poderia 

ter repercussões na estabilidade do país e 

no ritmo das imprescindíveis reformas 

administrativas e constitucionais; 

considerando que a transição do Gabinete 

do Alto Representante para um 

Representante Especial da UE reforçado 

continua a ser o objectivo final, 

H. Considerando que o encerramento 

prematuro do Gabinete do Alto 

Representante (GAR), fundado no desejo 

legítimo de aumentar o sentimento de 

apropriação do processo político, poderia 

ter repercussões na estabilidade do país e 

no ritmo das imprescindíveis reformas 

administrativas e constitucionais; 

considerando que a transição do Gabinete 

do Alto Representante para um 

Representante Especial da UE reforçado 

continua a ser um passo indispensável, que 

abre caminho ao estatuto de candidato, 

Or. en 

 

 


