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16.11.2022 A9-0251/1

Tarkistus 1
Tonino Picula, Pedro Marques
S&D-ryhmän puolesta

Mietintö A9-0251/2022
Tonino Picula
EU:n uusi laajentumisstrategia
(2022/2064(INI))

Suositusehdotus
1 kohta – aa alakohta

Suositusehdotus Tarkistus

aa) kannustetaan ja tuetaan Bosnia ja 
Hertsegovinaa sen lainsäädäntö- ja 
toimielinkehyksen parantamisessa, jotta 
voidaan varmistaa merkityksellinen 
edistyminen 14 keskeisen prioriteetin 
käsittelyssä, kuten 23. ja 24. kesäkuuta 
2022 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston 
päätelmissä jälleen todettiin; myönnetään 
Bosnia ja Hertsegovinalle ehdokasmaan 
asema, kun se on pannut tyydyttävästi 
täytäntöön merkittävän 
uudistuskokonaisuuden, ja ilmaistaan näin 
selvästi EU:n tuki ja yksiselitteinen 
sitoutuminen maan EU-jäsenyysnäkymiin 
ja otetaan askel kohti maan ja koko alueen 
vakauttamista;

aa) kannustetaan ja tuetaan Bosnia ja 
Hertsegovinaa sen lainsäädäntö- ja 
toimielinkehyksen parantamisessa, jotta 
voidaan varmistaa merkityksellinen 
edistyminen 14 keskeisen prioriteetin 
käsittelyssä, kuten 23. ja 24. kesäkuuta 
2022 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston 
päätelmissä jälleen todettiin; tähän liittyen 
Euroopan parlamentti pitää tervetulleena 
komission suositusta, jossa esitetään 
edellytykset ehdokasmaan aseman 
myöntämiselle Bosnia ja Hertsegovinalle 
ja ilmaistaan näin selvästi EU:n tuki ja 
yksiselitteinen sitoutuminen maan EU-
jäsenyysnäkymiin ja otetaan askel kohti 
maan ja koko alueen vakauttamista, ja 
kehottaa Eurooppa-neuvostoa 
noudattamaan suositusta 
mahdollisimman pian;
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16.11.2022 A9-0251/2

Tarkistus 2
Tonino Picula, Pedro Marques
S&D-ryhmän puolesta

Mietintö A9-0251/2022
Tonino Picula
EU:n uusi laajentumisstrategia
(2022/2064(INI))

Suositusehdotus
1 kohta – ab alakohta

Suositusehdotus Tarkistus

ab) kannustetaan ja tuetaan EU:hun 
liittymisprosessissa pisimmälle edistyneen 
ehdokasmaan, Montenegron, liittymisen 
vauhdittamista; avustetaan Montenegroa, 
jotta se saisi täytettyä kaikki vaaditut 
edellytykset, muun muassa vahvistamalla 
neuvottelulukujen sulkemisedellytykset; 
kehotetaan kunnioittamaan maan 
monietnistä identiteettiä;

ab) ilmaistaan huoli Montenegron 
pitkittyneestä poliittisesta kriisistä, joka on 
haitannut ja haittaa jatkossakin maan 
etenemistä EU:hun liittymisprosessissa; 
muistutetaan, että kaikkien 
lainsäädäntötoimien on oltava 
yhteensopivia maan perustuslain kanssa, 
koska oikeusvaltioperiaate on yksi EU:n 
perusarvoista ja -periaatteista; 
kannustetaan ja tuetaan edelleen EU:hun 
liittymisprosessissa pisimmälle edistyneen 
ehdokasmaan, Montenegron, liittymisen 
vauhdittamista; avustetaan Montenegroa, 
jotta se saisi täytettyä kaikki vaaditut 
edellytykset, muun muassa vahvistamalla 
neuvottelulukujen sulkemisedellytykset; 
kehotetaan kunnioittamaan maan 
monietnistä identiteettiä;
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Tarkistus 3
Tonino Picula, Pedro Marques
S&D-ryhmän puolesta

Mietintö A9-0251/2022
Tonino Picula
EU:n uusi laajentumisstrategia
(2022/2064(INI))

Suositusehdotus
1 kohta – ag alakohta

Suositusehdotus Tarkistus

ag) asetetaan etusijalle 
liittymisneuvotteluja käyvien maiden 
mukautuminen EU:n yhteiseen ulko- ja 
turvallisuuspolitiikkaan ja edetään 
liittymisneuvotteluissa Serbian kanssa 
vain, jos maa noudattaa EU:n asettamia 
Venäjän vastaisia pakotteita ja edistyy 
merkittävästi EU:hun liittyvissä 
uudistuksissa; kehotetaan Serbiaa 
noudattamaan järjestelmällisesti EU:n 
määräämiä rajoittavia toimenpiteitä ja 
yleistä Venäjän-politiikkaa, osoittamaan 
edistymisensä demokratian ja oikeusvaltion 
alalla sekä omaksumaan EU:n arvot ja 
painopisteet; tarkastellaan uudelleen EU:n 
Serbialle myöntämiä varoja ja erityisesti 
Länsi-Balkanin talous- ja 
investointisuunnitelmasta rahoitettuja 
hankkeita sen varmistamiseksi, että kaikki 
EU:n menot ovat täysin EU:n strategisten 
tavoitteiden ja etujen mukaisia;

ag) asetetaan etusijalle 
liittymisneuvotteluja käyvien maiden 
mukautuminen EU:n yhteiseen ulko- ja 
turvallisuuspolitiikkaan ja edetään 
liittymisneuvotteluissa Serbian kanssa 
vain, jos maa noudattaa EU:n asettamia 
Venäjän vastaisia pakotteita ja edistyy 
merkittävästi EU:hun liittyvissä 
uudistuksissa; kehotetaan Serbiaa 
noudattamaan järjestelmällisesti EU:n 
määräämiä rajoittavia toimenpiteitä ja 
yleistä Venäjän-politiikkaa, osoittamaan 
edistymisensä demokratian ja oikeusvaltion 
alalla sekä omaksumaan EU:n arvot ja 
painopisteet; tarkastellaan uudelleen 
Serbian saamaa kahdenvälistä ja EU:n 
rahoitusta, jonka väitetään hyödyttävän 
Serbian viranomaisia, ja erityisesti Länsi-
Balkanin talous- ja 
investointisuunnitelmasta rahoitettuihin 
hankkeisiin osoitettuja varoja sen 
varmistamiseksi, että kaikki EU:n menot 
ovat täysin EU:n strategisten tavoitteiden ja 
etujen mukaisia;
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16.11.2022 A9-0251/4

Tarkistus 4
Tonino Picula, Pedro Marques
S&D-ryhmän puolesta

Mietintö A9-0251/2022
Tonino Picula
EU:n uusi laajentumisstrategia
(2022/2064(INI))

Suositusehdotus
1 kohta – bd alakohta

Suositusehdotus Tarkistus

bd) tehostetaan pyrkimyksiä hyvien 
naapuruussuhteiden, osallistavan ja 
tehokkaan alueellisen sosioekonomisen 
yhteistyön ja solidaarisuuden 
aikaansaamiseksi liittymisneuvotteluja 
käyvissä maissa sekä EU:n jäsenvaltioiden 
ja EU:n ulkorajoilla sijaitsevien 
kumppanimaiden välisen alueellisen 
rajatylittävän yhteistyön käynnistämiseksi; 
parannetaan Länsi-Balkanin maiden 
taloudellista kilpailukykyä ja sosiaalista 
yhteenkuuluvuutta toteuttamalla 
rakenneuudistuksia ja käynnistämällä 
alueellista taloudellista yhteistyötä, jonka 
kaikki kuusi maata voivat hyväksyä, ja 
edistetään edelleen EU:n normien ja 
säännöstön omaksumista ja EU:hun 
yhdentymisen prosessia; suhtaudutaan 
erittäin varauksellisesti kaikkiin alueellisen 
taloudellisen yhteistyön aloitteisiin, jotka 
eivät kata kaikkia kuutta Länsi-Balkanin 
maata eivätkä perustu EU:n sääntöihin, 
kuten Avoin Balkan -aloitteeseen;

bd) tehostetaan pyrkimyksiä hyvien 
naapuruussuhteiden, osallistavan ja 
tehokkaan alueellisen sosioekonomisen 
yhteistyön ja solidaarisuuden 
aikaansaamiseksi liittymisneuvotteluja 
käyvissä maissa sekä EU:n jäsenvaltioiden 
ja EU:n ulkorajoilla sijaitsevien 
kumppanimaiden välisen alueellisen 
rajatylittävän yhteistyön käynnistämiseksi; 
parannetaan Länsi-Balkanin maiden 
taloudellista kilpailukykyä ja sosiaalista 
yhteenkuuluvuutta toteuttamalla 
rakenneuudistuksia ja käynnistämällä 
alueellista taloudellista yhteistyötä, jonka 
kaikki kuusi maata voivat hyväksyä, ja 
edistetään edelleen EU:n normien ja 
säännöstön omaksumista ja EU:hun 
yhdentymisen prosessia; ilmaistaan 
tyytyväisyys Berliinin prosessin 
huippukokouksessa äskettäin 
aikaansaatuihin sopimuksiin, erityisesti 
alueellista liikkuvuutta koskevien 
sopimusten tekemiseen vapaasta 
matkustamisesta henkilökortilla sekä 
korkeakoulututkintojen ja ammatillisten 
tutkintotodistusten tunnustamisesta; 
suhtaudutaan erittäin varauksellisesti 
kaikkiin alueellisen taloudellisen 
yhteistyön aloitteisiin, jotka eivät kata 
kaikkia kuutta Länsi-Balkanin maata 
eivätkä perustu EU:n sääntöihin, kuten 
Avoin Balkan -aloitteeseen;
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