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Предложение за резолюция Изменение

17. призовава за по-голяма 
солидарност и засилена координация 
между ЕС и неговите държави членки; 
припомня необходимостта от 
съгласуваност на външните политики на 
Съюза помежду си и с останалите 
политики, които имат външно 
измерение, както и необходимостта тези 
политики да бъдат съгласувани с 
международните партньори; счита, че 
сътрудничеството между държавите 
членки е от съществено значение за 
запазване на демокрацията, общите 
ценности, свободата и социалните и 
екологичните стандарти в ЕС; 
подчертава необходимостта от 
разширяване на сътрудничеството 
между държавите членки, 
партньорските държави и 
международните организации; отново 
посочва значението на член 24, 
параграф 3 от ДЕС, в който се посочва, 
че „държавите членки подкрепят 
безрезервно външната политика и 
политиката на сигурност на Съюза в дух 
на лоялност и взаимна солидарност и се 
въздържат от всякакви действия, които 
противоречат на интересите на Съюза“; 
подчертава, че както е предвидено в 
Договора, Съветът по външни работи на 
ЕС е форумът, на който националните 
министри представят своите виждания и 
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се споразумяват относно политиките, и 
че след като бъде постигнато 
политическо съгласие, държавите 
членки трябва да подкрепят изцяло 
заместник-председателя на 
Комисията/върховен представител на 
Съюза по въпросите на външните 
работи и политиката на сигурност при 
изпълнението на тази политика, без да 
действат успоредно;

се споразумяват относно политиките, и 
че след като бъде постигнато 
политическо съгласие, държавите 
членки трябва да подкрепят изцяло 
ВП/ЗП при изпълнението на тази 
политика, включително чрез своите 
собствени дипломатически усилия;
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