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16.6.2010 B7-0342/7 

Alteração  7 

Emine Bozkurt, María Muñiz De Urquiza 

em nome do Grupo S&D 

 

Proposta de resolução B7-0342/2010 

Doris Pack 

em nome da Comissão dos Assuntos Externos 

Situação na Bósnia e Herzegovina 

Proposta de resolução 

N.º 43-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 43-A. Congratula-se com a reunião de 

alto nível UE-Balcãs, realizada em 

Sarajevo em 2 de Junho de 2010 e contou 

com a plena participação de todas as 

partes interessadas da região; espera que 

a conferência confira uma nova dinâmica 

ao alargamento da UE ao Sudeste da 

Europa e promova a adesão regional à 

cooperação e às reformas necessárias; 

salienta que um calendário claro das 

oportunidades e avaliações transparentes 

da Comissão poderiam dar início a uma 

interacção positiva entre os países dos 

Balcãs Ocidentais na via da adesão à 

União Europeia; congratula-se com o 

compromisso assumido pelos líderes da 

Bósnia e Herzegovina, da Croácia, da 

Sérvia e do Montenegro no sentido de se 

apoiarem uns aos outros nos esforços com 

vista à adesão à UE; 

Or. en 
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16.6.2010 B7-0342/8 

Alteração  8 

Emine Bozkurt 

em nome do Grupo S&D 

 

Proposta de resolução B7-0342/2010 

Doris Pack 

em nome da Comissão dos Assuntos Externos 

Situação na Bósnia e Herzegovina 

Proposta de resolução 

N.º 43-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 43-B. Aplaude as recentes declarações do 

Presidente croata, que pediu desculpa 

pelas políticas croatas na Bósnia e 

Herzegovina nos anos 90 e prestou 

homenagem às vítimas de cada 

comunidade; considera este gesto um 

importante passo na promoção da 

reconciliação étnica entre as nações dos 

Balcãs; convida os outros países vizinhos 

da Bósnia e Herzegovina a seguirem este 

exemplo; 

Or. en 
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16.6.2010 B7-0342/9 

Alteração  9 

Emine Bozkurt 

em nome do Grupo S&D 

 

Proposta de resolução B7-0342/2010 

Doris Pack 

em nome da Comissão dos Assuntos Externos 

Situação na Bósnia e Herzegovina 

Proposta de resolução 

N.º 43-C (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 43-C. Exorta a Croácia e a Bósnia e 

Herzegovina a encontrarem uma solução 

negociada no tocante aos planos de 

construção croatas para a ponte de 

Pelješac, aos quais a Bósnia e 

Herzegovina se opõe; está preocupado 

com o recente anúncio do Primeiro-

Ministro croata sobre a eventual 

candidatura da Croácia aos fundos 

europeus para acelerar as controversas 

obras de construção desta ponte; assinala 

que o projecto pode prejudicar o futuro 

desenvolvimento do porto bósnio de Neum 

e suscita preocupações ecológicas em 

ambos os países; 

Or. en 
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16.6.2010 B7-0342/10 

Alteração  10 

Emine Bozkurt, Maria Eleni Koppa 

em nome do Grupo S&D 

 

Proposta de resolução B7-0342/2010 

Doris Pack 

em nome da Comissão dos Assuntos Externos 

Situação na Bósnia e Herzegovina 

Proposta de resolução 

Considerando G 

 

Proposta de resolução Alteração 

G. Considerando que o Conselho e a 

Comissão têm de demonstrar uma maior 

capacidade de liderança e de serem o 

motor do lançamento e da execução de 

reformas adicionais, 

Considerando que o Conselho, a Comissão 

e o Representante Especial da UE 

(REUE) têm de demonstrar uma maior 

determinação e capacidade para ajudar as 

autoridades da Bósnia e Herzegovina a 

levar por diante a imprescindível agenda 

de reformas, 

Or. en 
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16.6.2010 B7-0342/11 

Alteração  11 

Emine Bozkurt, Maria Eleni Koppa 

em nome do Grupo S&D 

 

Proposta de resolução B7-0342/2010 

Doris Pack 

em nome da Comissão dos Assuntos Externos 

Situação na Bósnia e Herzegovina 

Proposta de resolução 

N.° 4 

 

Proposta de resolução Alteração 

4. Convida a Vice-Presidente/Alta 

Representante e o Comissário responsável 

pelo Alargamento e a Política Europeia de 

Vizinhança a usarem de toda a influência 

da UE sobre os políticos da Bósnia e 

Herzegovina para que estes envidem 

esforços mais concertados para acatarem os 

requisitos da Parceria Europeia e todas as 

obrigações decorrentes do Acordo de 

Estabilização e Associação; recorda a todos 

os actores políticos que estes dois 

documentos constituem o roteiro para a 

integração na UE e que é sua 

responsabilidade perante os cidadãos 

alcançarem compromissos e chegarem a 

acordo sobre reformas; encoraja a Vice-

Presidente/Alta Representante e a 

Comissão a recorrerem à condicionalidade 

da UE de forma mais coerente e orientada 

para os resultados, de modo a responder às 

verdadeiras necessidades dos povos da 

Bósnia e Herzegovina; 

4. Convida a Vice-Presidente/Alta 

Representante e o Comissário responsável 

pelo Alargamento e a Política Europeia de 

Vizinhança a usarem de toda a sua 

influência sobre os políticos da Bósnia e 

Herzegovina para que estes envidem 

esforços mais concertados para acatarem os 

requisitos da Parceria Europeia e todas as 

obrigações decorrentes do Acordo de 

Estabilização e Associação; recorda a todos 

os actores políticos que estes dois 

documentos constituem o roteiro para a 

integração na UE e que é sua 

responsabilidade perante os cidadãos 

alcançarem compromissos e chegarem a 

acordo sobre reformas; encoraja a Vice-

Presidente/Alta Representante e a 

Comissão a recorrerem à condicionalidade 

da UE de forma mais coerente e orientada 

para os resultados, de modo a responder às 

verdadeiras necessidades dos povos da 

Bósnia e Herzegovina; 

Or. en 
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16.6.2010 B7-0342/12 

Alteração  12 

Emine Bozkurt, Maria Eleni Koppa 

em nome do Grupo S&D 

 

Proposta de resolução B7-0342/2010 

Doris Pack 

em nome da Comissão dos Assuntos Externos 

Situação na Bósnia e Herzegovina 

Proposta de resolução 

N.° 8 

 

Proposta de resolução Alteração 

8. Exorta as duas Entidades e o Governo da 

RS, em especial, a respeitar o Acordo de 

Dayton na sua totalidade e a não desafiar 

as acções empreendidas no âmbito deste 

acordo, nem as resoluções do Conselho de 

Segurança da ONU; considera que o Alto 

Representante é a autoridade final 

responsável pela interpretação da aplicação 

civil do acordo de paz; reputa 

inadmissíveis os ataques pessoais e as 

ameaças de acções legais contra o Alto 

Representante e respectivos funcionários; 

8. Exorta as duas Entidades e todas as 

forças políticas, em especial o Governo da 

RS, a respeitar o Acordo de Dayton na sua 

totalidade e a não desafiar as acções 

empreendidas no âmbito deste acordo, nem 

as resoluções do Conselho de Segurança da 

ONU; considera que o Alto Representante 

é a autoridade final responsável pela 

interpretação da aplicação civil do acordo 

de paz; solicita a todos os agentes políticos 

que tratem com o devido respeito o Alto 

Representante e todo o pessoal 

internacional no país e que se abstenham 

de quaisquer ataques pessoais; 

Or. en 
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16.6.2010 B7-0342/13 

Alteração  13 

Emine Bozkurt, Maria Eleni Koppa 

em nome do Grupo S&D 

 

Proposta de resolução B7-0342/2010 

Doris Pack 

em nome da Comissão dos Assuntos Externos 

Situação na Bósnia e Herzegovina 

Proposta de resolução 

N.° 11 

 

Proposta de resolução Alteração 

11. Convida a UE e os seus Estados-

Membros a combaterem a indiferença de 

grande parte do poder político instituído 

através do estabelecimento de uma 

parceria privilegiada e da prestação de 

apoio à sociedade civil, à comunicação 

social independente e à comunidade 

empresarial e a criarem projectos para 

estimular a participação política activa, 

especialmente dos jovens bósnios; 

11. Convida a UE e os seus Estados-

Membros a reforçarem a parceria 

privilegiada, a prestarem apoio à 

sociedade civil, à comunicação social 

independente e à comunidade empresarial e 

a criarem projectos para estimular a 

participação política activa, especialmente 

dos jovens bósnios; 

Or. en 

 

 


