
 

AM\1141407BG.docx  PE614.281v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

6.12.2017 A8-0350/5 

Изменение  5 

Виктор Боштинару, Кнут Флекенщайн 

от името на групата S&D 

 

Доклад A8-0350/2017 

Дейвид Макалистър 

Годишен доклад относно прилагането на общата външна политика и политика на 

сигурност 

2017/2121(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 24 

 

Предложение за резолюция Изменение 

24. отново посочва необходимостта 

от стратегическо повторно ориентиране 

към Западните Балкани, признавайки, че 

ЕС следва да осъществи амбициите си в 

региона, което ще даде нов тласък на 

една надеждна политика на ЕС за 

разширяване, основана на критериите от 

Копенхаген, и ще укрепи зачитането на 

принципите на правовата държава и 

устойчивостта на държавните 

институции; счита, че стабилността на 

Западните Балкани трябва да продължи 

да бъде основен приоритет; призовава за 

повече усилия за подобряване на 

социално-икономическите и 

политическите условия в региона; 

изразява убеждението си, че 

европейската интеграция и 

регионалното помирение са най-добрият 

начин за справяне с опасностите, 

произтичащи от дестабилизиращи 

външни влияния и намеси, 

финансирането на големи салафистки и 

уахабитски мрежи и набирането на 

чуждестранни бойци, организираната 

престъпност, сериозните 

междудържавни спорове, 

дезинформацията и хибридните 

заплахи; подчертава необходимостта от 

продължаване на насърчаването на 

високо ефективни политически 
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общества в региона; общества в региона; подчертава, че за 

държавите от Западните Балкани е 

важно да се присъединят към 

външната политика и политиката 

на сигурност на ЕС, независимо от 

напредъка в процеса на интеграция в 

ЕС; насърчава незабавното отваряне 

на съответната глава за всички 

страни кандидатки от Западните 

Балкани; 

Or. en 


