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Predlog priporočila
Odstavek 1 – točka aa

Predlog priporočila Predlog spremembe

(aa) naj podprejo Bosno in Hercegovino 
pri izboljšanju njenega zakonodajnega in 
institucionalnega okvira, da se zagotovi 
resničen napredek pri obravnavanju 14 
ključnih prednostnih nalog, kot je Evropski 
svet poudaril v sklepih z dne 23. in 24. 
junija 2022; naj Bosni in Hercegovini 
dodelijo status kandidatke, ko bo 
zadovoljivo izvajala obsežen sklop reform, 
kot jasno sporočilo o podpori in 
nedvoumni zavezanosti njeni evropski 
perspektivi ter korak naprej v smeri 
stabilizacije države in regije;

(aa) naj podprejo Bosno in Hercegovino 
pri izboljšanju njenega zakonodajnega in 
institucionalnega okvira, da se zagotovi 
resničen napredek pri obravnavanju 14 
ključnih prednostnih nalog, kot je Evropski 
svet poudaril v sklepih z dne 23. in 24. 
junija 2022; v zvezi s tem Evropski 
parlament pozdravlja priporočilo Komisije 
s pogoji za dodelitev statusa kandidatke 
Bosni in Hercegovini kot jasno sporočilo o 
podpori in nedvoumni zavezanosti njeni 
evropski perspektivi ter korak naprej v 
smeri stabilizacije države in regije, in 
poziva Evropski svet, naj čim prej ukrepa 
na podlagi tega priporočila;
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(ab) naj spodbujajo in podprejo 
pospešitev pristopa Črne gore kot vodilne v 
procesu pristopa k EU; naj pomagajo 
državi pri izpolnjevanju vseh potrebnih 
pogojev, vključno z določitvijo meril za 
zaprtje vseh pogajalskih poglavij; naj 
pozovejo k spoštovanju večetnične 
identitete države;

(ab) naj izrazijo zaskrbljenost zaradi 
trajne politične krize v Črni gori, ki še 
vedno negativno vpliva na pot države k 
članstvu v EU; opozarja, da morajo biti 
vsi zakonodajni ukrepi usklajeni z ustavo 
te države, saj je pravna država ena od 
temeljnih evropskih vrednot in načel;  naj 
še naprej spodbujajo in podprejo 
pospešitev pristopa Črne gore kot vodilne v 
procesu pristopa k EU; naj pomagajo 
državi pri izpolnjevanju vseh potrebnih 
pogojev, vključno z določitvijo meril za 
zaprtje vseh pogajalskih poglavij; naj 
pozovejo k spoštovanju večetnične 
identitete države;
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(ag) naj namenijo prednost uskladitvi 
držav pristopnic s skupno zunanjo in 
varnostno politiko EU ter pospešijo 
pristopna pogajanja s Srbijo le, če se bo 
država uskladila s sankcijami EU proti 
Rusiji in dosegla občuten napredek na 
področju reform v zvezi z EU; naj 
pozovejo Srbijo, naj se sistematično 
uskladi z omejevalnimi ukrepi in splošno 
politiko EU do Rusije, doseže napredek na 
področju demokracije in pravne države ter 
sprejme vrednote in prednostne naloge EU; 
naj s tega vidika ponovno preuči vsa 
sredstva EU za Srbijo, zlasti za projekte, ki 
se financirajo v okviru gospodarskega in 
naložbenega načrta za Zahodni Balkan, da 
bi zagotovili, da bodo vsi odhodki EU v 
celoti skladni s strateškimi cilji in interesi 
EU;

(ag) naj namenijo prednost uskladitvi 
držav pristopnic s skupno zunanjo in 
varnostno politiko EU ter pospešijo 
pristopna pogajanja s Srbijo le, če se bo 
država uskladila s sankcijami EU proti 
Rusiji in dosegla občuten napredek na 
področju reform v zvezi z EU; naj 
pozovejo Srbijo, naj se sistematično 
uskladi z omejevalnimi ukrepi in splošno 
politiko EU do Rusije, doseže napredek na 
področju demokracije in pravne države ter 
sprejme vrednote in prednostne naloge EU; 
naj ponovno preuči vsa dvostranska 
sredstva in sredstva EU za Srbijo, od 
katerih bi imele koristi srbske oblasti, 
zlasti v zvezi s projekti, ki se financirajo v 
okviru gospodarskega in naložbenega 
načrta za Zahodni Balkan, da bi zagotovili, 
da bodo vsi odhodki EU v celoti skladni s 
strateškimi cilji in interesi EU;
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(bd) naj okrepijo prizadevanja za dobre 
sosedske odnose, vključujoče in uspešno 
socialno‑ekonomsko sodelovanje na 
regionalni ravni in solidarnost v državah 
pristopnicah EU ter naj spodbujajo 
regionalno čezmejno sodelovanje med 
državami članicami EU in partnerskimi 
državami ob zunanjih mejah Evropske 
unije; naj okrepijo gospodarsko 
konkurenčnost in socialno kohezijo na 
Zahodnem Balkanu s strukturnimi 
reformami in vzpostavitvijo regionalnega 
gospodarskega sodelovanja, sprejemljivega 
za vseh šest držav, da bi izboljšali 
nadaljnje usklajevanje s standardi in 
pravnim redom EU ter prispevali k procesu 
integracije EU; naj izrazijo odločne 
pridržke glede vsake pobude za regionalno 
gospodarsko sodelovanje, ki ne vključuje 
vseh šestih držav in ne temelji na pravilih 
EU, kot je pobuda za odprti Balkan;

(bd) naj okrepijo prizadevanja za dobre 
sosedske odnose, vključujoče in uspešno 
socialno‑ekonomsko sodelovanje na 
regionalni ravni in solidarnost v državah 
pristopnicah EU ter naj spodbujajo 
regionalno čezmejno sodelovanje med 
državami članicami EU in partnerskimi 
državami ob zunanjih mejah Evropske 
unije; naj okrepijo gospodarsko 
konkurenčnost in socialno kohezijo na 
Zahodnem Balkanu s strukturnimi 
reformami in vzpostavitvijo regionalnega 
gospodarskega sodelovanja, sprejemljivega 
za vseh šest držav, da bi izboljšali 
nadaljnje usklajevanje s standardi in 
pravnim redom EU ter prispevali k procesu 
integracije EU; v zvezi s tem pozdravlja 
nedavne sporazume, sklenjene na vrhu 
berlinskega procesa, zlasti sklenitev 
regionalnih sporazumov o mobilnosti, ki 
urejajo svobodo potovanja z osebno 
izkaznico, ter priznavanje akademskih 
diplom in poklicnih spričeval; naj izrazijo 
odločne pridržke glede vsake pobude za 
regionalno gospodarsko sodelovanje, ki ne 
vključuje vseh šestih držav in ne temelji na 
pravilih EU, kot je pobuda za odprti 
Balkan;
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