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Amendamentul 1
Tonino Picula, Pedro Marques
în numele Grupului S&D

Raport A9-0251/2022
Tonino Picula
Noua strategie de extindere a UE
(2022/2064(INI))

Propunere de recomandare
Punctul 1 – litera aa

Propunerea de recomandare Amendamentul

(aa) să încurajeze și să sprijine Bosnia și 
Herțegovina în îmbunătățirea cadrului său 
legislativ și instituțional pentru a asigura 
realizarea unor progrese semnificative în 
abordarea celor 14 priorități-cheie, astfel 
cum s-a reiterat în concluziile Consiliului 
European din 23 și 24 iunie 2022; să 
acorde Bosniei și Herțegovinei statutul de 
țară candidată odată ce pune în aplicare 
în mod corespunzător setul substanțial de 
reforme, ca un mesaj clar de susținere și de 
angajament fără echivoc față de 
perspectiva sa europeană, precum și ca un 
pas către stabilizarea țării și a regiunii;

(aa) să încurajeze și să sprijine Bosnia și 
Herțegovina în îmbunătățirea cadrului său 
legislativ și instituțional pentru a asigura 
realizarea unor progrese semnificative în 
abordarea celor 14 priorități-cheie, astfel 
cum s-a reiterat în concluziile Consiliului 
European din 23 și 24 iunie 2022; în acest 
context, Parlamentul European salută 
recomandarea Comisiei, care prevede 
condiții pentru acordarea statutului de 
țară candidată Bosniei și Herțegovinei, ca 
un mesaj clar de susținere și de angajament 
fără echivoc față de perspectiva sa 
europeană, precum și ca un pas către 
stabilizarea țării și a regiunii, și invită 
Consiliul European să dea curs 
recomandării cât mai curând posibil;
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Amendamentul 2
Tonino Picula, Pedro Marques
în numele Grupului S&D

Raport A9-0251/2022
Tonino Picula
Noua strategie de extindere a UE
(2022/2064(INI))

Propunere de recomandare
Punctul 1 – litera ab

Propunerea de recomandare Amendamentul

(ab) să încurajeze și să sprijine 
accelerarea procesului de aderare a 
Muntenegrului, în calitate de lider în 
procesul de aderare la UE; să sprijine țara 
în îndeplinirea tuturor condițiilor necesare, 
inclusiv prin stabilirea criteriilor de 
referință pentru închiderea capitolelor de 
negociere; să solicite respectarea identității 
multietnice a țării;

(ab) să își exprime îngrijorarea cu 
privire la criza politică persistentă din 
Muntenegru, care a afectat și continuă să 
afecteze negativ procesul de aderare a 
țării la UE; să reamintească faptul că 
toate acțiunile legislative trebuie să fie 
aliniate la constituția țării, deoarece statul 
de drept se numără printre valorile și 
principiile europene fundamentale; să 
continue să încurajeze și să sprijine 
accelerarea procesului de aderare a 
Muntenegrului, în calitate de lider în 
procesul de aderare la UE; să sprijine țara 
în îndeplinirea tuturor condițiilor necesare, 
inclusiv prin stabilirea criteriilor de 
referință pentru închiderea capitolelor de 
negociere; să solicite respectarea identității 
multietnice a țării;

Or. en



AM\1267052RO.docx PE737.685v01-00

RO Unită în diversitate RO

16.11.2022 A9-0251/3

Amendamentul 3
Tonino Picula, Pedro Marques
în numele Grupului S&D

Raport A9-0251/2022
Tonino Picula
Noua strategie de extindere a UE
(2022/2064(INI))

Propunere de recomandare
Punctul 1 – litera ag

Propunerea de recomandare Amendamentul

(ag) să acorde prioritate alinierii țărilor 
în curs de aderare la politica externă și de 
securitate comună a UE și să asigure 
progresul negocierilor de aderare cu Serbia 
numai dacă țara se aliniază la sancțiunile 
UE la adresa Rusiei și dacă înregistrează 
progrese semnificative privind reformele 
legate de UE; să invite Serbia să se alinieze 
în mod sistematic la măsurile restrictive ale 
UE și la politica sa generală față de Rusia, 
să demonstreze progrese în ceea ce privește 
democrația și statul de drept și să adopte 
valorile și prioritățile UE; să reexamineze, 
în acest context, orice fond UE alocat 
Serbiei, în special orice proiect finanțat 
prin planul economic și de investiții pentru 
Balcanii de Vest, pentru a garanta că toate 
cheltuielile UE sunt pe deplin conforme cu 
obiectivele și interesele strategice ale UE;

(ag) să acorde prioritate alinierii țărilor 
în curs de aderare la politica externă și de 
securitate comună a UE și să asigure 
progresul negocierilor de aderare cu Serbia 
numai dacă țara se aliniază la sancțiunile 
UE la adresa Rusiei și dacă înregistrează 
progrese semnificative privind reformele 
legate de UE; să invite Serbia să se alinieze 
în mod sistematic la măsurile restrictive ale 
UE și la politica sa generală față de Rusia, 
să demonstreze progrese în ceea ce privește 
democrația și statul de drept și să adopte 
valorile și prioritățile UE; să reexamineze, 
în acest context, orice fond bilateral și al 
UE alocat Serbiei care ar aduce beneficii 
autorităților sârbe, în special dacă este 
asociat proiectelor finanțate prin planul 
economic și de investiții pentru Balcanii de 
Vest, pentru a garanta că toate cheltuielile 
UE sunt pe deplin conforme cu obiectivele 
și interesele strategice ale UE;
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Amendamentul 4
Tonino Picula, Pedro Marques
în numele Grupului S&D

Raport A9-0251/2022
Tonino Picula
Noua strategie de extindere a UE
(2022/2064(INI))

Propunere de recomandare
Punctul 1 – litera bd

Propunerea de recomandare Amendamentul

(bd) să intensifice eforturile în direcția 
unor relații de bună vecinătate, a unei 
cooperări socioeconomice eficiente și 
incluzive la nivel regional și a solidarității 
în țările în curs de aderare la UE, precum și 
a cooperării transfrontaliere regionale între 
statele membre ale UE și țările partenere 
de-a lungul frontierelor externe ale UE; să 
îmbunătățească competitivitatea economică 
și coeziunea socială în Balcanii de Vest 
prin reforme structurale și prin stabilirea 
unei cooperări economice regionale care să 
fie acceptabilă pentru toate cele șase țări, 
pentru a continua alinierea la standardele și 
la acquis-ul UE și pentru a contribui la 
procesul de integrare în UE; să își exprime 
rezerve puternice cu privire la orice 
inițiativă de cooperare economică 
regională care nu include toate cele șase 
țări din Balcanii de Vest și care nu se 
bazează pe normele UE, cum ar fi inițiativa 
Balcanilor deschiși;

(bd) să intensifice eforturile în direcția 
unor relații de bună vecinătate, a unei 
cooperări socioeconomice eficiente și 
incluzive la nivel regional și a solidarității 
în țările în curs de aderare la UE, precum și 
a cooperării transfrontaliere regionale între 
statele membre ale UE și țările partenere 
de-a lungul frontierelor externe ale UE; să 
îmbunătățească competitivitatea economică 
și coeziunea socială în Balcanii de Vest 
prin reforme structurale și prin stabilirea 
unei cooperări economice regionale care să 
fie acceptabilă pentru toate cele șase țări, 
pentru a continua alinierea la standardele și 
la acquis-ul UE și pentru a contribui la 
procesul de integrare în UE; să salute, în 
acest context, acordurile recente de la 
summitul Procesului de la Berlin, în 
special încheierea unor acorduri 
regionale de mobilitate privind libertatea 
de a călători cu cartea de identitate și 
recunoașterea diplomelor universitare și a 
certificatelor profesionale; să își exprime 
rezerve puternice cu privire la orice 
inițiativă de cooperare economică 
regională care nu include toate cele șase 
țări din Balcanii de Vest și care nu se 
bazează pe normele UE, cum ar fi inițiativa 
Balcanilor deschiși;
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