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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. Bevilja Bosnien 
och Hercegovina status som kandidatland, i 
linje med 2022 års meddelande från 
kommissionen av den 12 oktober 2022 om 
EU:s utvidgningsstrategi och under 
förutsättning att betydande reformer 
genomförs, inbegripet dess åtta 
rekommendationer och förestående 
konstitutionella reformer och 
valreformer, 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.
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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) 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. Påpeka 
att den utdragna politiska krisen i landet 
allvarligt hämmar Montenegros EU-
anslutning.
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