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20.5.2013 B7-0161/1 

Alteração  1 

Emine Bozkurt, Libor Rouček 

em nome do Grupo S&D 

 

Proposta de resolução B7-0161/2013 

Doris Pack 

em nome da Comissão dos Assuntos Externos 

Relatório de progresso de 2012 referente à Bósnia e Herzegovina 

Proposta de resolução 

N.º 3 

 

Proposta de resolução Alteração 

3. Congratula-se com a realização pacífica, 

livre e justa das eleições locais; manifesta, 

contudo, preocupação perante o litígio que 

se seguiu às eleições em Srebrenica, o qual 

deve ser evitado no futuro, bem como pelo 

facto de Mostar ser a única cidade em que 

não se realizaram eleições municipais; 

exorta todas as partes envolvidas a 

chegarem a acordo quanto às alterações ao 

Estatuto da Cidade de Mostar, ficando este 

em conformidade com uma decisão 

relevante do Tribunal Constitucional da 

Bósnia e Herzegovina; 

3. Congratula-se com a realização pacífica, 

livre e justa das eleições locais; toma nota 

do litígio que se seguiu às eleições em 

Srebrenica; reconhece as decisões da 

Comissão Eleitoral Central da Bósnia e 

Herzegovina a este respeito; manifesta 

preocupação pelo facto de Mostar ser a 

única cidade onde ainda não se realizaram 

eleições locais; exorta todas as partes 

envolvidas a chegarem a acordo quanto às 

alterações ao Estatuto da Cidade de 

Mostar, ficando este em conformidade com 

uma decisão relevante do Tribunal 

Constitucional da Bósnia e Herzegovina; 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0161/2 

Alteração  2 

Emine Bozkurt, Libor Rouček 

em nome do Grupo S&D 

 

Proposta de resolução B7-0161/2013 

Doris Pack 

em nome da Comissão dos Assuntos Externos 

Relatório de progresso de 2012 referente à Bósnia e Herzegovina 

Proposta de resolução 

N.º 12-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  12-A. Apela às autoridades da Bósnia e 

Herzegovina a que deem cumprimento à 

decisão do Tribunal Constitucional sobre 

a necessidade de alterar a legislação a 

respeito dos números de identificação dos 

cidadãos; assinala que, depois de 12 de 

fevereiro de 2013, e devido a vários meses 

de inatividade, não puderam ser emitidos 

números de identificação a recém-

nascidos, nem, por conseguinte, 

documentos básicos como passaportes ou 

cartões de seguro de doença; requer que 

sejam tomadas com urgência medidas 

tendentes a resolver esta situação; 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0161/3 

Alteração  3 

Emine Bozkurt, Libor Rouček 

em nome do Grupo S&D 

 

Proposta de resolução B7-0161/2013 

Doris Pack 

em nome da Comissão dos Assuntos Externos 

Relatório de progresso de 2012 referente à Bósnia e Herzegovina 

Proposta de resolução 

N.º 13-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  13-A. Assinala a decisão tomada pelo 

Comissário para o Alargamento e a 

Política de Vizinhança de não realizar, tal 

como previsto, a Terceira Reunião do 

diálogo de alto nível UE-Bósnia e 

Herzegovina sobre o processo de adesão, 

dada a ausência de acordo político quanto 

à execução do acórdão Sejdić-Finci; 

mostra-se apreensivo pelo facto de que a 

não obtenção de acordo possa ter efeitos 

adversos sobre o processo de adesão no 

seu conjunto, e apela aos líderes políticos 

para que encontrem uma solução; 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0161/4 

Alteração  4 

Emine Bozkurt, Libor Rouček 

em nome do Grupo S&D 

 

Proposta de resolução B7-0161/2013 

Doris Pack 

em nome da Comissão dos Assuntos Externos 

Relatório de progresso de 2012 referente à Bósnia e Herzegovina 

Proposta de resolução 

N.º 34 

 

Proposta de resolução Alteração 

34. Observa que foram realizados alguns 

progressos a nível da melhoria do quadro 

geral da educação, mas reitera o seu apelo 

ao Conselho de Ministros, nomeadamente 

no sentido de melhorar a coordenação entre 

os 13 ministérios da Educação e o 

Departamento de Educação do Distrito de 

Brcko e a reduzir a fragmentação do 

sistema de ensino; 

34. Observa que foram realizados alguns 

progressos a nível da melhoria do quadro 

geral da educação, mas reitera o seu apelo 

ao Conselho de Ministros, nomeadamente 

no sentido de melhorar a coordenação entre 

os 12 ministérios da Educação e o 

Departamento de Educação do Distrito de 

Brcko e a reduzir a fragmentação do 

sistema de ensino; 

Or. en 

 

 

 


