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HU Egyesülve a sokféleségben HU

16.11.2022 A9-0251/1

Módosítás 1
Tonino Picula, Pedro Marques
az S&D képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0251/2022
Tonino Picula
Új uniós bővítési stratégia
(2022/2064(INI))

Ajánlásra irányuló javaslat
1 bekezdés – aa pont

Ajánlásra irányuló javaslat Módosítás

aa) ösztönözze és támogassa Bosznia-
Hercegovinát jogalkotási és intézményi 
keretének javításában, hogy érdemi 
előrelépést érhessen el a 14 fő prioritás 
megvalósítása terén, ahogy azt az Európai 
Tanács is szorgalmazta 2022. június 23–
24-i következtetéseiben; adjon tagjelölt 
státuszt Bosznia-Hercegovinának, amint 
az ország kielégítően végrehajtotta az 
érdemi reformokat, egyértelmű üzenetet 
küldve támogatásáról és az ország európai 
perspektívája melletti egyértelmű 
elkötelezettségéről, és előmozdítva az 
ország és a régió stabilizációját;

aa) ösztönözze és támogassa Bosznia-
Hercegovinát jogalkotási és intézményi 
keretének javításában, hogy érdemi 
előrelépést érhessen el a 14 fő prioritás 
megvalósítása terén, ahogy azt az Európai 
Tanács is szorgalmazta 2022. június 23–
24-i következtetéseiben; ezzel 
összefüggésben az Európai Parlament 
üdvözli, hogy a Bizottság ajánlást tett a 
tagjelölt státusz Bosznia-Hercegovinának 
történő feltételes megadására, egyértelmű 
üzenetet küldve támogatásáról és az ország 
európai perspektívája melletti egyértelmű 
elkötelezettségéről, és előmozdítva az 
ország és a régió stabilizációját, és felhívja 
az Európai Tanácsot, hogy a lehető 
leghamarabb kövesse az ajánlást;

Or. en
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Módosítás 2
Tonino Picula, Pedro Marques
az S&D képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0251/2022
Tonino Picula
Új uniós bővítési stratégia
(2022/2064(INI))

Ajánlásra irányuló javaslat
1 bekezdés – ab pont

Ajánlásra irányuló javaslat Módosítás

ab) ösztönözze és támogassa 
Montenegró – az uniós csatlakozási 
folyamat éllovasa – csatlakozásának 
felgyorsítását; segítse az országot 
valamennyi szükséges feltétel 
teljesítésében, többek között a tárgyalási 
fejezetekre vonatkozó zárókritériumok 
meghatározása révén; szólítson fel az 
ország többnemzetiségű identitásának 
tiszteletben tartására;

ab) aggodalmát fejezi ki a 
Montenegróban továbbra is fennálló 
politikai válság miatt, amely már eddig is 
negatív következményekkel járt az ország 
uniós csatlakozási pályájára nézve, és 
továbbra is akadályozó tényező; 
emlékeztet arra, hogy minden jogalkotási 
intézkedést össze kell hangolni az ország 
alkotmányával, mivel a jogállamiság az 
egyik alapvető európai érték és elv; 
továbbra is ösztönözze és támogassa 
Montenegró – az uniós csatlakozási 
folyamat éllovasa – csatlakozásának 
felgyorsítását; segítse az országot 
valamennyi szükséges feltétel 
teljesítésében, többek között a tárgyalási 
fejezetekre vonatkozó zárókritériumok 
meghatározása révén; szólítson fel az 
ország többnemzetiségű identitásának 
tiszteletben tartására;
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Módosítás 3
Tonino Picula, Pedro Marques
az S&D képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0251/2022
Tonino Picula
Új uniós bővítési stratégia
(2022/2064(INI))

Ajánlásra irányuló javaslat
1 bekezdés – ag pont

Ajánlásra irányuló javaslat Módosítás

ag) kezelje prioritásként a csatlakozásra 
váró országok összehangolását az EU 
közös kül- és biztonságpolitikájával, 
valamint csak akkor folytassa a 
csatlakozási tárgyalásokat Szerbiával, ha az 
ország igazodik az Oroszországgal 
szemben hozott uniós szankciókhoz, és 
jelentős előrelépést tesz az uniós 
csatlakozáshoz kapcsolódó reformok 
végrehajtása terén; szólítsa fel Szerbiát, 
hogy szisztematikusan igazodjon az EU 
Oroszországgal szembeni korlátozó 
intézkedéseihez és általános politikájához, 
mutasson előrelépést a demokrácia és a 
jogállamiság terén, és fogadja el az uniós 
értékeket és prioritásokat; ennek fényében 
vizsgálja felül a Szerbiának szánt uniós 
forrásokat, különösen a Nyugat-Balkánra 
vonatkozó gazdaságélénkítési és 
beruházási terv keretében finanszírozott 
projekteket, annak biztosítása érdekében, 
hogy minden uniós kiadás teljes mértékben 
összhangban legyen az EU stratégiai 
céljaival és érdekeivel;

ag) kezelje prioritásként a csatlakozásra 
váró országok összehangolását az EU 
közös kül- és biztonságpolitikájával, 
valamint csak akkor folytassa a 
csatlakozási tárgyalásokat Szerbiával, ha az 
ország igazodik az Oroszországgal 
szemben hozott uniós szankciókhoz, és 
jelentős előrelépést tesz az uniós 
csatlakozáshoz kapcsolódó reformok 
végrehajtása terén; szólítsa fel Szerbiát, 
hogy szisztematikusan igazodjon az EU 
Oroszországgal szembeni korlátozó 
intézkedéseihez és általános politikájához, 
mutasson előrelépést a demokrácia és a 
jogállamiság terén, és fogadja el az uniós 
értékeket és prioritásokat; vizsgálja felül a 
Szerbiának szánt és a szerb hatóságok 
számára előnyös kétoldalú és uniós 
forrásokat, különösen a Nyugat-Balkánra 
vonatkozó gazdaságélénkítési és 
beruházási terv keretében finanszírozott 
projekteknek szánt forrásokat, annak 
biztosítása érdekében, hogy minden uniós 
kiadás teljes mértékben összhangban 
legyen az EU stratégiai céljaival és 
érdekeivel;
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Módosítás 4
Tonino Picula, Pedro Marques
az S&D képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0251/2022
Tonino Picula
Új uniós bővítési stratégia
(2022/2064(INI))

Ajánlásra irányuló javaslat
1 bekezdés – bd pont

Ajánlásra irányuló javaslat Módosítás

bd) fokozza a jószomszédi 
kapcsolatokra, az inkluzív és hatékony 
regionális szintű társadalmi‑gazdasági 
együttműködésre és az uniós csatlakozásra 
váró országokban kialakítandó 
szolidaritásra, valamint az uniós 
tagállamok és az EU külső határai mentén 
fekvő partnerországok közötti, határokon 
átnyúló regionális együttműködésre 
irányuló erőfeszítéseket; fokozza a 
gazdasági versenyképességet és a 
társadalmi kohéziót a Nyugat-Balkánon 
strukturális reformok és mind a hat ország 
számára elfogadható regionális gazdasági 
együttműködés kialakítása révén, 
előmozdítva az uniós normákhoz és 
vívmányokhoz való további közeledést, és 
hozzájárulva az uniós integrációs 
folyamathoz; komoly fenntartásait fejezi ki 
bármely olyan regionális gazdasági 
együttműködési kezdeményezéssel 
kapcsolatban, amely nem terjed ki mind a 
hat nyugat-balkáni országra, és nem uniós 
szabályokon alapul, mint amilyen a 
„Nyitott Balkán” kezdeményezés;

bd) fokozza a jószomszédi 
kapcsolatokra, az inkluzív és hatékony 
regionális szintű társadalmi‑gazdasági 
együttműködésre és az uniós csatlakozásra 
váró országokban kialakítandó 
szolidaritásra, valamint az uniós 
tagállamok és az EU külső határai mentén 
fekvő partnerországok közötti, határokon 
átnyúló regionális együttműködésre 
irányuló erőfeszítéseket; fokozza a 
gazdasági versenyképességet és a 
társadalmi kohéziót a Nyugat-Balkánon 
strukturális reformok és mind a hat ország 
számára elfogadható regionális gazdasági 
együttműködés kialakítása révén, 
előmozdítva az uniós normákhoz és 
vívmányokhoz való további közeledést, és 
hozzájárulva az uniós integrációs 
folyamathoz; ezzel összefüggésben üdvözli 
a berlini folyamat csúcstalálkozóján a 
közelmúltban született megállapodásokat, 
különösen a személyazonosító 
igazolvánnyal történő utazás lehetőségéről 
szóló regionális mobilitási 
megállapodások megkötését, valamint a 
felsőfokú oklevelek és szakképesítések 
elismerését; komoly fenntartásait fejezi ki 
bármely olyan regionális gazdasági 
együttműködési kezdeményezéssel 
kapcsolatban, amely nem terjed ki mind a 
hat nyugat-balkáni országra, és nem uniós 
szabályokon alapul, mint amilyen a 
„Nyitott Balkán” kezdeményezés;
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