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Tonino Picula, Pedro Marques
för S&D-gruppen

Betänkande A9-0251/2022
Tonino Picula
Ny EU-strategi för utvidgning
(2022/2064(INI))

Förslag till rekommendation
Punkt 1 – led aa

Förslag till rekommendation Ändringsförslag

aa) Uppmuntra och stödja Bosnien och 
Hercegovina i arbetet med att förbättra sin 
rättsliga och institutionella ram i syfte att 
säkerställa meningsfulla framsteg när det 
gäller att åtgärda de 14 
huvudprioriteringarna, vilket Europeiska 
rådet upprepade i sina slutsatser av den 23 
och 24 juni 2022. Bevilja Bosnien och 
Hercegovina status som kandidatland, när 
landet på ett tillfredsställande sätt 
genomfört de betydande reformerna, som 
ett tydligt budskap om stödet och det 
entydiga åtagandet i fråga om landets EU-
perspektiv samt som ett steg mot 
stabilisering i landet och hela regionen.

aa) Uppmuntra och stödja Bosnien och 
Hercegovina i arbetet med att förbättra sin 
rättsliga och institutionella ram i syfte att 
säkerställa meningsfulla framsteg när det 
gäller att åtgärda de 14 
huvudprioriteringarna, vilket Europeiska 
rådet upprepade i sina slutsatser av den 23 
och 24 juni 2022. I detta sammanhang 
välkomnar Europaparlamentet 
kommissionens rekommendation med 
villkor för att bevilja Bosnien och 
Hercegovina status som kandidatland, som 
ett tydligt budskap om stödet och det 
entydiga åtagandet i fråga om landets EU-
perspektiv samt som ett steg mot 
stabilisering i landet och hela regionen, och 
uppmanar rådet att följa upp 
rekommendationerna så snart som 
möjligt.
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Tonino Picula
Ny EU-strategi för utvidgning
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Förslag till rekommendation
Punkt 1 – led ab

Förslag till rekommendation Ändringsförslag

ab) Främja och stödja att Montenegros 
anslutningsprocess påskyndas, eftersom 
landet som ligger i framkant när det gäller 
EU-anslutningsprocessen. Bistå landet med 
att uppfylla alla nödvändiga villkor, bland 
annat genom att fastställa 
avslutningsriktmärken för 
förhandlingskapitlen. Europaparlamentet 
kräver att landets multietniska identitet 
respekteras.

ab) Uttrycka oro över den ihållande 
politiska krisen i Montenegro, som redan 
fått och fortsatt får negativa konsekvenser 
för landets väg mot EU-anslutning. 
Europaparlamentet påminner om att alla 
lagstiftningsåtgärder måste ligga i linje 
med landets konstitution, eftersom 
rättsstatsprincipen är en del av EU:s 
grundläggande värden och principer. 
Fortsatt främja och stödja att Montenegros 
anslutningsprocess påskyndas, eftersom 
landet som ligger i framkant när det gäller 
EU-anslutningsprocessen. Bistå landet med 
att uppfylla alla nödvändiga villkor, bland 
annat genom att fastställa 
avslutningsriktmärken för 
förhandlingskapitlen. Kräva att landets 
multietniska identitet respekteras.
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Tonino Picula
Ny EU-strategi för utvidgning
(2022/2064(INI))

Förslag till rekommendation
Punkt 1 – led ag

Förslag till rekommendation Ändringsförslag

(ag) Prioritera anslutningsländernas 
anpassning till EU:s gemensamma utrikes- 
och säkerhetspolitik och gå vidare med 
anslutningsförhandlingarna med Serbien 
endast om landet anpassar sig till EU:s 
sanktioner mot Ryssland och gör 
betydande framsteg i fråga om EU-
relaterade reformer. Uppmana Serbien att 
systematiskt anpassa sig till EU:s 
restriktiva åtgärder och allmänna politik 
gentemot Ryssland, att visa framsteg i 
fråga om demokrati och rättsstatsprincipen 
och att anamma EU:s värden och 
prioriteringar. Ompröva EU-medel till 
Serbien mot bakgrund av detta, särskilt 
projekt som finansieras inom ramen för 
den ekonomiska planen och 
investeringsplanen för västra Balkan, så att 
alla EU:s utgifter ligger helt i linje med 
EU:s strategiska mål och intressen.

(ag) Prioritera anslutningsländernas 
anpassning till EU:s gemensamma utrikes- 
och säkerhetspolitik och gå vidare med 
anslutningsförhandlingarna med Serbien 
endast om landet anpassar sig till EU:s 
sanktioner mot Ryssland och gör 
betydande framsteg i fråga om EU-
relaterade reformer. Uppmana Serbien att 
systematiskt anpassa sig till EU:s 
restriktiva åtgärder och allmänna politik 
gentemot Ryssland, att visa framsteg i 
fråga om demokrati och rättsstatsprincipen 
och att anamma EU:s värden och 
prioriteringar. Ompröva bilaterala medel 
och EU-medel till Serbien som skulle 
gynna serbiska myndigheter, särskilt 
avseende projekt som finansieras inom 
ramen för den ekonomiska planen och 
investeringsplanen för västra Balkan, så att 
alla EU:s utgifter ligger helt i linje med 
EU:s strategiska mål och intressen. 
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Ny EU-strategi för utvidgning
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Förslag till rekommendation
Punkt 1 – led bd

Förslag till rekommendation Ändringsförslag

(bd) Stärka insatserna för goda 
grannförbindelser, ett inkluderande och 
effektivt socioekonomiskt samarbete på 
regional nivå och solidaritet i 
anslutningsländerna samt regionalt 
gränsöverskridande samarbete mellan 
medlemsstaterna och partnerländerna längs 
EU:s yttre gränser. Förbättra den 
ekonomiska konkurrenskraften och den 
sociala sammanhållningen på västra 
Balkan genom strukturella reformer och 
regionala ekonomiska samarbetsinitiativ 
som är godtagbara för alla sex länder, 
vilket är en ytterligare anpassning till EU:s 
normer och regelverk och bidrar till EU-
integrationsprocessen. Uttrycka starka 
reservationer mot alla regionala 
ekonomiska samarbetsinitiativ som inte 
omfattar alla sex länder på västra Balkan 
och som inte grundas på EU-bestämmelser, 
såsom initiativet Open Balkan.

(bd) Stärka insatserna för goda 
grannförbindelser, ett inkluderande och 
effektivt socioekonomiskt samarbete på 
regional nivå och solidaritet i 
anslutningsländerna samt regionalt 
gränsöverskridande samarbete mellan 
medlemsstaterna och partnerländerna längs 
EU:s yttre gränser. Förbättra den 
ekonomiska konkurrenskraften och den 
sociala sammanhållningen på västra 
Balkan genom strukturella reformer och 
regionala ekonomiska samarbetsinitiativ 
som är godtagbara för alla sex länder, 
vilket är en ytterligare anpassning till EU:s 
normer och regelverk och bidrar till EU-
integrationsprocessen. Europaparlamentet 
välkomnar i detta sammanhang de avtal 
som nyligen ingicks vid Berlinprocessens 
toppmöte, särskilt ingåendet av regionala 
rörlighetsavtal om frihet att använda id-
kort för att resa och erkännandet av 
akademiska examensbevis och 
yrkesexamina. Uttrycka starka 
reservationer mot alla regionala 
ekonomiska samarbetsinitiativ som inte 
omfattar alla sex länder på västra Balkan 
och som inte grundas på EU-bestämmelser, 
såsom initiativet Open Balkan.
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