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Доклад A8-0194/2015 

Едуард Кукан 

Преглед на европейската политика на съседство 

2015/2002(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 6 

 

Предложение за резолюция Изменение 

6. подчертава, че обновената политика 

трябва да бъде по-стратегическа, 

фокусирана, гъвкава и последователна и 

политически мотивирана; призовава ЕС 

да формулира ясна и амбициозна 

политическа визия относно ЕПС и да 

обърне специално внимание на 

собствените си политически приоритети 

в източното и южното съседство, като 

отчита различните предизвикателства, 

пред които са изправени държавите във 

всеки от регионите, както и различните 

им стремежи и политически амбиции; 

поддържа становището, че Източното и 

Средиземноморското партньорство са 

от огромно значение; призовава за 

назначаването на специални 

представители за Изтока и за Юга, със 

задачата да координират 

политически преразгледаната политика 

и да участват във всички дейности на 

ЕС в съответното съседство; 

6. подчертава, че обновената политика 

трябва да бъде по-стратегическа, 

фокусирана, гъвкава и последователна и 

политически мотивирана; призовава ЕС 

да формулира ясна и амбициозна 

политическа визия относно ЕПС и да 

обърне специално внимание на 

собствените си политически приоритети 

в източното и южното съседство, като 

отчита различните предизвикателства, 

пред които са изправени държавите във 

всеки от регионите, както и различните 

им стремежи и политически амбиции; 

поддържа становището, че Източното и 

Средиземноморското партньорство са 

от огромно значение; призовава 

комисаря по въпросите на 

европейската политика за съседство 

и преговорите за разширяване да 

осигури ясни отговорности за Изтока 

и за Юга, а именно чрез политическо 

координиране на преразгледаната 

политика и участие във всички 

дейности на ЕС в съответното 

съседство; 

Or. en 
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Доклад A8-0194/2015 

Едуард Кукан 

Преглед на европейската политика на съседство 

2015/2002(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 7 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  7a. призовава заместник-

председателя/върховен представител 

да разработи предложения за 

сътрудничество с европейските 

съседи, основано на модела на 

Европейското икономическо 

пространство, което може да 

представлява следваща стъпка в 

европейската им перспектива, да е 

основано на засилено включване в 

пространството на ЕС по отношение 

на свободите и пълно интегриране в 

общия пазар, и също така да включва 

по-тясно сътрудничество в областта 

на общата външна политика и 

политика на сигурност (ОВППС); 

Or. en 

 

 


