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Alteração  1 
Igor Šoltes 
em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução B8-0359/2015 
Cristian Dan Preda 
em nome da Comissão dos Assuntos Externos 

O relatório de progresso de 2014 referente à Bósnia-Herzegovina 

Proposta de resolução 
Considerando F 
 

Proposta de resolução Alteração 

F. Considerando que a corrupção é 

generalizada, que a administração pública 

está fragmentada, que os diversos sistemas 

jurídicos suscitam problemas, que os 

mecanismos de cooperação com a 

sociedade civil permanecem fracos, que o 

panorama mediático está polarizado e que 

a igualdade de direitos não é garantida a 

todos os povos e cidadãos que compõem o 

país; 

F. Considerando que a corrupção é 

generalizada, que a administração pública 

está fragmentada, que os diversos sistemas 

jurídicos suscitam problemas, que os 

mecanismos de cooperação com a 

sociedade civil permanecem fracos, que o 

panorama mediático está polarizado e que 

a igualdade de direitos não é garantida a 

todos os cidadãos; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0359/2 

Alteração  2 
Igor Šoltes 
em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução B8-0359/2015 
Cristian Dan Preda 
em nome da Comissão dos Assuntos Externos 

O relatório de progresso de 2014 referente à Bósnia-Herzegovina 

Proposta de resolução 
N.º 7 
 

Proposta de resolução Alteração 

7. Salienta que a resolução das 

necessidades socioeconómicas dos 

cidadãos deve ser uma prioridade; 

considera, porém, que é igualmente 

fundamental prosseguir em paralelo com as 

reformas políticas e a democratização do 

sistema político; sublinha que a 

prosperidade económica só é possível se 

tiver por base uma sociedade e um Estado 

democráticos e inclusivos; destaca, além 

disso, que a Bósnia-Herzegovina não terá 

êxito como país candidato à adesão à UE, 

enquanto não forem estabelecidas 

condições institucionais adequadas; regista 

que uma reforma constitucional que 

consolide, racionalize e reforce o quadro 

institucional continua a ser essencial para 

transformar a Bósnia-Herzegovina num 

Estado eficaz, inclusivo e plenamente 

funcional; lembra que a futura reforma 

constitucional deve igualmente ter em 

conta os princípios do federalismo, da 

descentralização, da subsidiariedade e da 

representação legítima, com vista a 

assegurar uma integração eficaz e sem 

incidentes da Bósnia Herzegovina na UE; 

exorta todos os líderes políticos a 

trabalharem no sentido de introduzir as 

alterações necessárias;  

7. Salienta que a resolução das 

necessidades socioeconómicas dos 

cidadãos deve ser uma prioridade; 

considera, porém, que é igualmente 

fundamental prosseguir em paralelo com as 

reformas políticas e a democratização do 

sistema político; sublinha que a 

prosperidade económica só é possível se 

tiver por base uma sociedade e um Estado 

democráticos e inclusivos; destaca, além 

disso, que a Bósnia-Herzegovina não terá 

êxito como país candidato à adesão à UE, 

enquanto não forem estabelecidas 

condições institucionais adequadas; regista 

que uma reforma constitucional que 

consolide, racionalize e reforce o quadro 

institucional continua a ser essencial para 

transformar a Bósnia-Herzegovina num 

Estado eficaz, inclusivo e plenamente 

funcional; lembra que a futura reforma 

constitucional deve igualmente ter em 

conta os princípios da descentralização, da 

subsidiariedade e da representação 

legítima, com vista a assegurar uma 

integração eficaz e sem incidentes da 

Bósnia Herzegovina na UE; exorta todos 

os líderes políticos a trabalharem no 

sentido de introduzir as alterações 

necessárias;  

Or. en 



 

AM\1059316PT.doc  PE555.117v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

 

27.4.2015 B8-0359/3 

Alteração  3 
Igor Šoltes 
em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução B8-0359/2015 
Cristian Dan Preda 
em nome da Comissão dos Assuntos Externos 

O relatório de progresso de 2014 referente à Bósnia-Herzegovina 

Proposta de resolução 
N.º 37 
 

Proposta de resolução Alteração 

37. Insta as recém-eleitas instituições da 

Bósnia-Herzegovina a utilizarem a 

oportunidade que a abordagem renovada 

da UE lhes proporciona para concluírem 

o acordo sobre a adaptação do Acordo 

Provisório/AEA tendo em conta a adesão 

da Croácia à UE e mantendo o comércio 

tradicional; 

37. Questiona a abordagem da Comissão 

no que diz respeito à adaptação do Acordo 

Provisório/AEA à adesão da Croácia, o 

que torna a continuação das preferências 

comerciais autónomas após janeiro de 

2016 estreitamente dependente da 

aceitaçãoda proposta da Comissão por 

parte da Bósnia-Herzegovina; põe em 

dúvida o facto de tal abordagem, que 

assenta na pressão económica e em 

relações comerciais assimétricas, ser 

coerente com a nova abordagem para a 

Bósnia-Herzegovina adotada pelos 

ministros dos Negócios Estrangeiros da 

UE em 15 de dezembro de 2014; prevê um 

agravamento da crise social e económica 

na Bósnia-Herzegovina, caso a Comissão 

não reveja a sua posição, e insta a 

Comissão, no espírito do compromisso, a 

procurar um acordo aceitável para ambas 

as partes; 

Or. en 

 

 


