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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; naj Bosni in Hercegovini 
dodelijo status kandidatke v skladu s 
sporočilom Komisije iz leta 2022 o 
širitveni politiki EU z dne 12. oktobra 
2022 in pod pogojem, da bo izvajala 
obsežen sklop reform, vključno s svojimi 
osmimi priporočili in ustavnimi ter 
volilnimi reformami v teku, kot jasno 
sporočilo o podpori in nedvoumni 
zavezanosti njeni evropski perspektivi ter 
korak naprej v smeri stabilizacije države in 
regije;
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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 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; naj poudarijo, da 
dolgotrajna politična kriza v državi resno 
ovira pristop Črne gore k EU;
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