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27.4.2015 B8-0359/5 

Alteração  5 

Cristian Dan Preda 

em nome do Grupo PPE 

 

Proposta de resolução B8-0359/2015 

Cristian Dan Preda 

em nome da Comissão dos Assuntos Externos 

Relatório de progresso de 2014 referente à Bósnia-Herzegovina 

Proposta de resolução 

N.º 4 

 

Proposta de resolução Alteração 

4. Acolhe com agrado o compromisso 

escrito de integração na UE, adotado pela 

Presidência da Bósnia-Herzegovina, 

assinado pelos líderes de todos os partidos 

políticos e apoiado pelo Parlamento da 

Bósnia-Herzegovina em 23 de fevereiro de 

2015, no que toca a medidas para 

estabelecer a funcionalidade e a eficiência 

das instituições, iniciar reformas a todos os 

níveis de governação, bem como acelerar o 

processo de reconciliação e reforçar a 

capacidade administrativa; reconhece que o 

compromisso abriu caminho ao acordo do 

Conselho, em 16 de março de 2015, sobre 

a conclusão e entrada em vigor do Acordo 

de Estabilização e Associação (AEA); 

solicita a plena colaboração de todos os 

líderes políticos para a execução rigorosa e 

eficaz do compromisso, nomeadamente no 

que toca ao reforço do primado do Direito 

e da luta contra a corrupção e o crime 

organizado; recorda que é fundamental a 

existência de um compromisso político e 

de uma verdadeira apropriação do processo 

de reformas; convida os novos líderes da 

Bósnia-Herzegovina a chegarem a um 

acordo com a UE no que respeita a um 

roteiro para reformas amplas e inclusivas 

que permitam o progresso do país rumo à 

UE; apela para transparência no processo 

de planeamento e execução de reformas e 

exorta à inclusão da sociedade civil no 

4. Acolhe com agrado o compromisso 

escrito de integração na UE, adotado pela 

Presidência da Bósnia-Herzegovina, 

assinado pelos líderes de todos os partidos 

políticos e apoiado pelo Parlamento da 

Bósnia-Herzegovina em 23 de fevereiro de 

2015, no que toca a medidas para 

estabelecer a funcionalidade e a eficiência 

das instituições, iniciar reformas a todos os 

níveis de governação, bem como acelerar o 

processo de reconciliação e reforçar a 

capacidade administrativa; reconhece que o 

compromisso abriu caminho ao acordo do 

Conselho, em 16 de março de 2015, sobre 

a conclusão e entrada em vigor do Acordo 

de Estabilização e Associação (AEA); 

acolhe com agrado a entrada em vigor do 

AEA, prevista para 1 de junho de 2015, 

que permitirá à Bósnia-Herzegovina e à 

UE cooperarem de forma mais estreita e 

aprofundarem as suas relações; solicita a 

plena colaboração de todos os líderes 

políticos para a execução rigorosa e eficaz 

do compromisso, nomeadamente no que 

toca ao reforço do primado do Direito e da 

luta contra a corrupção e o crime 

organizado; recorda que é fundamental a 

existência de um compromisso político e 

de uma verdadeira apropriação do processo 

de reformas; convida os novos líderes da 

Bósnia-Herzegovina a chegarem a um 

acordo com a UE no que respeita a um 
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processo de reformas; roteiro para reformas amplas e inclusivas 

que permitam o progresso do país rumo à 

UE; apela para transparência no processo 

de planeamento e execução de reformas e 

exorta à inclusão da sociedade civil no 

processo de reformas; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0359/6 

Alteração  6 

Cristian Dan Preda 

em nome do Grupo PPE 

 

Proposta de resolução B8-0359/2015 

Cristian Dan Preda 

em nome da Comissão dos Assuntos Externos 

Relatório de progresso de 2014 referente à Bósnia-Herzegovina 

Proposta de resolução 

N.º 5 

 

Proposta de resolução Alteração 

5. Insta os novos líderes políticos a 

absterem-se de utilizar uma retórica 

nacionalista e divisionista que polariza a 

sociedade e a empenharem-se seriamente 

em reformas que visem melhorar a vida 

dos cidadãos da Bósnia-Herzegovina, criar 

um Estado democrático, inclusivo e 

funcional e aproximar o país da UE; 

5. Exprime a sua profunda preocupação 

relativamente à Declaração adotada em 

25 de abril de 2015 pelo Congresso da 

Aliança de Sociais Democratas 

Independentes (SNSD) do Sarajevo 

Oriental que solicita, entre outros, um 

referendo sobre a independência da 

Republika Srpska em 2018; salienta o 

facto de, em conformidade com o Acordo 

de Dayton, a Republika Srpska não ter o 

direito de secessão; recorda que, com a 

adoção do compromisso escrito, todas as 

forças políticas, incluindo o SNSD, se 

comprometeram a respeitar a soberania, a 

integridade territorial e a independência 

política da Bósnia-Herzegovina; insta os 

novos líderes políticos a absterem-se de 

utilizar uma retórica nacionalista e 

divisionista que polariza a sociedade e a 

empenharem-se seriamente em reformas 

que visem melhorar a vida dos cidadãos da 

Bósnia-Herzegovina, criar um Estado 

democrático, inclusivo e funcional e 

aproximar o país da UE; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0359/7 

Alteração  7 

Cristian Dan Preda 

em nome do Grupo PPE 

 

Proposta de resolução B8-0359/2015 

Cristian Dan Preda 

em nome da Comissão dos Assuntos Externos 

Relatório de progresso de 2014 referente à Bósnia-Herzegovina 

Proposta de resolução 

N.º 34 

 

Proposta de resolução Alteração 

34. Observa que foram poucos os 

progressos nos domínios do ambiente e das 

alterações climáticas e insta as autoridades 

a reforçarem a proteção ambiental em linha 

com as normas da UE; exorta a 

Bósnia-Herzegovina a honrar todas as suas 

obrigações contratuais ao abrigo do 

Tratado da Comunidade da Energia e do 

AEA e a assegurar uma aproximação 

rápida e adequada ao acervo da UE na área 

do ambiente, designadamente no que toca à 

prevenção da poluição excessiva da 

atmosfera; destaca a necessidade de a 

Bósnia-Herzegovina executar 

integralmente as suas obrigações 

decorrentes da Convenção relativa à 

avaliação do impacto ambiental num 

contexto transfronteiriço (Espoo, 1991) e 

do Protocolo relativo à avaliação ambiental 

estratégica (Kiev, 2003), especialmente no 

que diz respeito às atividades na bacia 

hidrográfica de Neretva e Trebišnjica; insta 

a Bósnia-Herzegovina a alinhar-se com 

as normas ambientais da UE, 

nomeadamente no que diz respeito à 

poluição oriunda da refinaria de petróleo 

de Bosanski Brod; 

34. Observa que foram poucos os 

progressos nos domínios do ambiente e das 

alterações climáticas e insta as autoridades 

a reforçarem a proteção ambiental em linha 

com as normas da UE; exorta a 

Bósnia-Herzegovina a honrar todas as suas 

obrigações contratuais ao abrigo do 

Tratado da Comunidade da Energia e do 

AEA e a assegurar uma aproximação 

rápida e adequada ao acervo da UE na área 

do ambiente, designadamente no que toca à 

prevenção da poluição excessiva da 

atmosfera causada pela refinaria de 

petróleo de Bosanski Brod; destaca a 

necessidade de a Bósnia-Herzegovina 

executar integralmente as suas obrigações 

decorrentes da Convenção relativa à 

avaliação do impacto ambiental num 

contexto transfronteiriço (Espoo, 1991) e 

do Protocolo relativo à avaliação ambiental 

estratégica (Kiev, 2003), especialmente no 

que diz respeito às atividades na bacia 

hidrográfica de Neretva e Trebišnjica; 

Or. en 
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