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Alteração  7 

Doris Pack 

em nome do Grupo PPE 

 

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. Recomenda aos Estados-Membros 

do Conselho da Europa que ponderem 

suspender a adesão da Bósnia e 

Herzegovina àquela organização, 

atendendo à reiterada incapacidade 

patenteada pela liderança política da 

Bósnia e Herzegovina desde 2009 para 

chegar a acordo quanto à aplicação das 

decisões do TEDH; convida a Comissão a 

ponderar o lançamento de procedimentos 

tendentes a suspender o Acordo 

Provisório com aquele país, bem como a 

assistência financeira ao abrigo do IPA, 

por incumprimento do acórdão do TEDH 

e falta genérica de progresso na trajetória 

rumo à adesão à UE; 

Or. en 



 

AM\936818PT.doc  PE507.425v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

 

20.5.2013 B7-0161/8 

Alteração  8 

Doris Pack 

em nome do Grupo PPE 

 

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 26 

 

Proposta de resolução Alteração 

26. Salienta que, no final de 2011, ainda 

havia aproximadamente 113.000 pessoas 

deslocadas dentro do território nacional na 

Bósnia e Herzegovina, incluindo cerca de 

8.000 a residir em centros coletivos e 7.000 

refugiados; insta as autoridades 

competentes a facilitarem o regresso 

duradouro dos refugiados e das pessoas 

deslocadas dentro do território nacional, 

assegurando o seu acesso ao alojamento, à 

educação, à proteção social e ao emprego; 

exorta as autoridades a facilitarem este 

processo também através da prestação de 

assistência financeira de forma justa e 

apropriada ao retorno de todos os 

refugiados, inclusivamente ao regresso dos 

refugiados croatas a Posavina; 

26. Salienta que, no final de 2011, ainda 

havia aproximadamente 113.000 pessoas 

deslocadas dentro do território nacional na 

Bósnia e Herzegovina, incluindo cerca de 

8.000 a residir em centros coletivos e 7.000 

refugiados; exorta as autoridades 

competentes a todos os níveis a facilitarem 

– também à luz do compromisso 
assumido pela comunidade internacional 
de doadores, renovado aquando da 
Conferência Internacional de Doadores 
de Sarajevo em abril de 2012 – o regresso 
duradouro dos refugiados e das pessoas 

deslocadas dentro do território nacional, 

assegurando o seu acesso ao alojamento, à 

educação, à proteção social e ao emprego; 

exorta as autoridades a facilitarem este 

processo também através da prestação de 

assistência financeira de forma justa e 

apropriada a todos os refugiados 

regressados, inclusivamente os refugiados 

croatas regressados a Posavina; 

Or. en 

 

 

 


