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Amendamentul 20
Michael Gahler, Andrius Kubilius
în numele Grupului PPE

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; să 
acorde Bosniei și Herțegovinei statutul de 
țară candidată, în conformitate cu 
comunicarea Comisiei din 2022 privind 
politica de extindere a UE, publicată la 
12 octombrie 2022, cu condiția să fie pus 
în aplicare setul substanțial de reforme, 
inclusiv cele opt recomandări ale sale și 
reformele constituționale și electorale în 
curs, 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;
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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 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; să precizeze că criza 
politică prelungită din țară îngreunează 
în mod grav aderarea Muntenegrului la 
UE;

Or. en


