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HU Egyesülve a sokféleségben HU

16.11.2022 A9-0251/20

Módosítás 20
Michael Gahler, Andrius Kubilius
a PPE 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; adjon tagjelölt 
státuszt Bosznia-Hercegovinának, 
összhangban a Bizottság uniós bővítési 
politikáról szóló, 2022. október 12-i 
közleményével és annak alapján, hogy az 
ország érdemi reformokat hajtott végre, 
ideértve a nyolc bizottsági ajánlás 
végrehajtását és a folyamatban lévő 
alkotmányos és választási reformokat, 
egyértelmű üzenetet küldve támogatásáról 
és az ország európai perspektívája melletti 
határozott elkötelezettségéről, és 
előmozdítva az ország és a régió 
stabilizációját;

Or. en



AM\1267072HU.docx PE737.685v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

16.11.2022 A9-0251/21

Módosítás 21
Michael Gahler, Andrius Kubilius
a PPE 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) 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; rámutat, hogy az 
országban elhúzódó politikai válság 
súlyosan akadályozza Montenegró uniós 
csatlakozását;

Or. en


