
PR\1197352EL.docx PE646.913v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
2019-2024

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

2019/2210(INI)

7.2.2020

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ
σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο, 
την Επιτροπή και τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατο Εκπρόσωπο της 
Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας σχετικά 
με την περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων, ενόψει της συνόδου κορυφής του 
2020 
(2019/2210(INI))

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

Εισηγητής: Tonino Picula



PE646.913v01-00 2/8 PR\1197352EL.docx

EL

PR_INI_RecommCFSP

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σελίδα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ............................................3



PR\1197352EL.docx 3/8 PE646.913v01-00

EL

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο, την 
Επιτροπή και τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για 
θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας σχετικά με την περιοχή των 
Δυτικών Βαλκανίων, ενόψει της συνόδου κορυφής του 2020
 (2019/2210(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2018, 
τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 2019 και τα συμπεράσματα του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 17ης και 18ης Οκτωβρίου 2019 με τα οποία αναβάλλεται 
η έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με τη Βόρεια Μακεδονία και την 
Αλβανία,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 24ης Οκτωβρίου 2019 σχετικά με την έναρξη 
ενταξιακών διαπραγματεύσεων με τη Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία1,

– έχοντας υπόψη την τελική συμφωνία για την επίλυση των διαφορών οι οποίες 
περιγράφονται στις αποφάσεις 817 (1993) και 845 (1993) του Συμβουλίου Ασφαλείας 
των Ηνωμένων Εθνών, την περάτωση της ενδιάμεσης συμφωνίας του 1995 και τη 
θέσπιση στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ελλάδας και της πρώην 
Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, επίσης γνωστής ως Συμφωνίας των 
Πρεσπών, της 17ης Ιουνίου 2018,

– έχοντας υπόψη το νομοθετικό του ψήφισμα της 27ης Μαρτίου 2019 σχετικά με την 
πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη 
σύσταση του Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ ΙΙΙ)2,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 5ης Φεβρουαρίου 2020 με τίτλο 
«Ενίσχυση της διαδικασίας ένταξης - Μια αξιόπιστη ενωσιακή προοπτική για τα 
Δυτικά Βαλκάνια» (COM(2020)0057),

– έχοντας υπόψη την από 29ης Μαΐου 2019 ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την 
πολιτική για τη διεύρυνση της ΕΕ (COM(2016)0260),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 6ης Φεβρουαρίου 2018, με τίτλο 
«Μια αξιόπιστη προοπτική διεύρυνσης για τα Δυτικά Βαλκάνια και αυξημένη 
δέσμευση της ΕΕ απέναντί τους» (COM(2018)0065),

– έχοντας υπόψη την από 16ης Οκτωβρίου 2013 ανακοίνωση της Επιτροπής, με τίτλο 
«Στρατηγική διεύρυνσης και κυριότερες προκλήσεις για την περίοδο 2013-2014» 
(COM(2013)0700),

– έχοντας υπόψη την τελική διακήρυξη της συνόδου κορυφής του Ζάγκρεμπ στις 24 

1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2019)0050.
2 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0299.
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Νοεμβρίου 2000,

– έχοντας υπόψη τη διακήρυξη της Σόφιας κατά τη σύνοδο κορυφής ΕΕ-Δυτικών 
Βαλκανίων της 17ης Μαΐου 2018, και το συνημμένο σε αυτήν θεματολόγιο 
προτεραιοτήτων της Σόφιας,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 
Θεσσαλονίκης, της 19ης και 20ής Ιουνίου 2003, σχετικά με την προοπτική των χωρών 
των Δυτικών Βαλκανίων να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

– έχοντας υπόψη τη Διαδικασία του Βερολίνου, που δρομολογήθηκε στις 28 Αυγούστου 
2014,

– έχοντας υπόψη την ανανεωμένη συναίνεση για τη διεύρυνση που εγκρίθηκε από το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου του 2006 και στη συνέχεια υιοθετήθηκε στα 
συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Ιουνίου του 2019,

– έχοντας υπόψη τη συνολική στρατηγική της ΕΕ του 2016, η οποία ορίζει ότι μια 
αξιόπιστη πολιτική διεύρυνσης αποτελεί στρατηγική επένδυση στην ασφάλεια και την 
ευημερία της Ευρώπης, και έχει ήδη συμβάλει σε μεγάλο βαθμό στην ειρήνη σε 
περιοχές που είχαν πληγεί από ένοπλες συγκρούσεις,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμα της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής 
της 31ης Οκτωβρίου 2019 με τίτλο «Έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με τη 
Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία: Η αξιοπιστία και τα γεωστρατηγικά συμφέροντα 
της ΕΕ θα πρέπει να διαφυλαχθούν»,

– έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση της συνόδου κορυφής των προέδρων Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου  - Κοινοβουλίων των Δυτικών Βαλκανίων, την οποία συγκάλεσε ο 
Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με επικεφαλής τα κοινοβούλια των Δυτικών 
Βαλκανίων,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Ιανουαρίου 2020 σχετικά με τη θέση του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά τη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης3,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 118 του Κανονισμού του, 

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A9-0000/2020),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διεύρυνση υπήρξε μία από τις πιο επιτυχημένες πολιτικές 
της ΕΕ και το πλέον αποτελεσματικό μέσο εξωτερικής πολιτικής που συμβάλλει στην 
επέκταση του χώρου της δημοκρατίας, της ειρήνης και της ευημερίας σε ολόκληρη την 
Ευρώπη·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικασία διεύρυνσης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης·

3 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0010.
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Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η προοπτική της προσχώρησης στην ΕΕ συνιστά θεμελιώδες 
κίνητρο για την πραγματοποίηση μεταρρυθμίσεων στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει δεσμευτεί να εντείνει τις 
δραστηριότητές του για τη στήριξη της δημοκρατίας στην περιοχή και να βοηθήσει τις 
χώρες των Δυτικών Βαλκανίων στη διαδικασία προσχώρησης στην ΕΕ· 

1. συνιστά τα ακόλουθα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και τον Αντιπρόεδρο της 
Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και 
Πολιτικής Ασφαλείας:

α) να ενισχύσουν τη διαδικασία προσχώρησης εξασφαλίζοντας ότι αυτή ενισχύει τις 
θεμελιώδεις αξίες και οδηγεί σε βιώσιμο δημοκρατικό και οικονομικό 
μετασχηματισμό και κοινωνική σύγκλιση, και μεριμνώντας ώστε η της εσωτερική 
μεταρρύθμιση της ΕΕ και η διεύρυνσή της να εξελίσσονται παράλληλα·

β) να διασφαλίσουν ότι η ενισχυμένη μεθοδολογία διατηρεί την πλήρη ένταξη στην ΕΕ 
ως τελικό στόχο και ότι η ΕΕ καθορίζει σαφείς και προβλέψιμους κανόνες και 
κριτήρια και τα εφαρμόζει με συνέπεια, αποκαθιστώντας με αυτόν τον τρόπο την 
αξιοπιστία της· 

γ) να διασφαλίσουν ότι η ομαδοποίηση των τομέων πολιτικής ενισχύει το βάθος και 
την ποιότητα των μεταρρυθμίσεων, επιφέροντας απτά αποτελέσματα στις υπό 
ένταξη χώρες και επιτρέποντας ταυτόχρονα ταυτόχρονες διαπραγματεύσεις για 
διάφορα κεφάλαια·

δ) να προσφέρουν σαφή και συνεπή ενταξιακά σημεία αναφοράς, καθώς και συνεχή 
στήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, και να βελτιώσουν τη μέτρηση της 
προόδου, διασφαλίζοντας ότι κάθε υπό ένταξη χώρα θα αξιολογείται με βάση τις 
δικές της επιδόσεις·

ε) να διευκολύνουν την εφαρμογή της ενισχυμένης μεθοδολογίας για τις υπό ένταξη 
χώρες που βρίσκονται ήδη σε διαπραγματεύσεις, σε περίπτωση που αποφασίσουν να 
συμμετάσχουν σε αυτήν·

στ) να αυξήσουν τα πολιτικά κίνητρα για τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων και να 
βελτιώσουν τη συνοχή μεταξύ της διαδικασίας διεύρυνσης και των πολιτικών 
εξελίξεων στην ΕΕ· 

ζ) να ενθαρρύνουν τη σταδιακή συμμετοχή σε τομεακές πολιτικές και προγράμματα 
της ΕΕ πριν από την προσχώρηση, μεταξύ άλλων μέσω στοχευμένης 
χρηματοδοτικής στήριξης, προκειμένου να επιτευχθούν απτά οφέλη για τους πολίτες 
και να ενισχυθεί η βοήθεια και η παρουσία της ΕΕ στις χώρες αυτές·

η) να διευκολύνουν τη στενότερη σύνδεση βουλευτών από χώρες που βρίσκονται σε 
διαπραγματεύσεις με τις εργασίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

θ) να βελτιώσουν τον μηχανισμό των προϋποθέσεων και να ενισχύσουν την 
αναστρεψιμότητα της διαδικασίας προσχώρησης με την εφαρμογή αντικειμενικών 
κριτηρίων όταν αποφασίζεται κατά πόσον οι διαπραγματεύσεις θα πρέπει να τεθούν 
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σε αναμονή ή να ανασταλούν· να διασφαλίσουν ότι η Επιτροπή κινεί τις διαδικασίες 
αυτές ύστερα από διεξοδική αξιολόγηση και κατόπιν πρότασης των κρατών μελών ή 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

ι) να εξετάσουν την καθιέρωση της ψηφοφορίας με ειδική πλειοψηφία για τα θέματα 
προσχώρησης στην ΕΕ και τη διατήρηση του κανόνα της ομοφωνίας στο Συμβούλιο 
μόνο για το άνοιγμα και το κλείσιμο των ενταξιακών διαπραγματεύσεων·

ια) να επιμείνουν στην ευθυγράμμιση των υπό ένταξη χωρών με την κοινή εξωτερική 
πολιτική και πολιτική ασφάλειας της ΕΕ·

ιβ) να μεριμνήσουν ώστε οι αντιπρόσωποι των υπό ένταξη χωρών να συμμετάσχουν στη 
Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης,

ιγ) να αναγνωρίσουν τις αρνητικές επιπτώσεις που είχε η απόφαση του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου για μη έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Αλβανία και 
τη Βόρεια Μακεδονία το 2019 και να αναγνωρίσουν ότι η έναρξη ενταξιακών 
διαπραγματεύσεων θα αποκαταστήσει την αξιοπιστία της διαδικασίας προσχώρησης, 
όπως συνέστησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

ιδ) να ανοίξουν αμέσως τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Αλβανία και τη Βόρεια 
Μακεδονία· 

ιε) να χορηγήσουν την ελευθέρωση του καθεστώτος των θεωρήσεων στο 
Κοσσυφοπέδιο, δεδομένου ότι πληρούνται τα κριτήρια αναφοράς·

ιστ) να επαναφέρουν την πρωτοκαθεδρία της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου στο 
επίκεντρο της διαδικασίας της διεύρυνσης, ανοίγοντας πρώτα και κλείνοντας 
τελευταία τα κεφάλαια που σχετίζονται με το δικαστικό σύστημα, τη διαφθορά και 
το οργανωμένο έγκλημα, καθώς και με το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
και της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης·

ιζ) να αυξήσουν την επί τόπου συμμετοχή εμπειρογνωμόνων του κράτους δικαίου από 
τα κράτη μέλη και να βελτιώσουν τη μέτρηση της προόδου σε αυτόν τον τομέα·

ιη) να διευκολύνουν τις προσπάθειες σε όλες τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων για 
υπέρβαση της πολιτικής πόλωσης και των παρατεταμένων κοινοβουλευτικών 
μποϊκοτάζ, καθώς και για την ενίσχυση της κοινοβουλευτικής εποπτείας·

ιθ) να προωθήσουν εκλογικές μεταρρυθμίσεις που θα εξασφαλίζουν ελεύθερες, δίκαιες 
και διαφανείς εκλογές, σύμφωνες με τα διεθνή πρότυπα· να συμβάλουν στα 
προγράμματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη στήριξη της δημοκρατίας στην 
περιοχή·

κ) να ενισχύσουν την κοινωνία των πολιτών στο ρόλο της ως απαραίτητου παράγοντα 
στη διαδικασία εδραίωσης της δημοκρατίας·

κα) να καταδικάσουν τις εκστρατείες δυσφήμισης, τις απειλές και τον εκφοβισμό κατά 
δημοσιογράφων και μέσων ενημέρωσης και να επιμείνουν στην έρευνα και τη δίωξη 
αυτών των αδικημάτων, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα για ένα ασφαλές περιβάλλον 
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για τους δημοσιογράφους, και αντιμετωπίζοντας παράλληλα τα ζητήματα της 
συγκέντρωσης και της έλλειψης διαφάνειας όσον αφορά την ιδιοκτησία των μέσων 
ενημέρωσης·

κβ) να υποστηρίξουν ενεργά την ενίσχυση της λογοδοσίας και της διακυβέρνησης των 
μέσων ενημέρωσης, με βελτίωση της ανθεκτικότητας έναντι της παραπληροφόρησης 
και των ανατρεπτικών εκστρατειών στα μέσα ενημέρωσης·

κγ) να επιμείνουν στην πλήρη εφαρμογή των δικαστικών αποφάσεων, 
συμπεριλαμβανομένων όλων των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των συνταγματικών δικαστηρίων·

κδ) να αυξήσουν τη συμμετοχή της ΕΕ στην επίλυση εκκρεμών διμερών ζητημάτων και 
να παροτρύνουν τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων να δεσμευτούν για τη 
συμφιλίωση και την εξεύρεση ειρηνικών λύσεων σε μακροχρόνιες διαφορές·

κε) να παροτρύνουν τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων να εντείνουν τις προσπάθειές 
τους για τη δίωξη των εγκλημάτων πολέμου και την επίλυση υποθέσεων 
αγνοουμένων·

κστ) να προωθήσουν και να υποστηρίξουν ενεργά την εφαρμογή πολιτικών για την 
καταπολέμηση των διακρίσεων και να επιμείνουν στη δίωξη των εγκλημάτων 
μίσους· να ενθαρρύνουν την ταχύτερη πρόοδο προς την ισότητα των φύλων και την 
καταπολέμηση των διακρίσεων και την εξασφάλιση της κοινωνικής ένταξης των 
εθνοτικών και θρησκευτικών μειονοτήτων, των ατόμων με αναπηρίες, των Ρομά και 
των ατόμων ΛΟΑΤΚΙ+, μέσω της θέσπισης πολιτικών χωρίς αποκλεισμούς για την 
προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών·

κζ) να ζητήσουν ένα ισχυρότερο νομικό πλαίσιο για την πρόληψη και την ενεργό 
καταπολέμηση της γυναικοκτονίας και της βίας κατά των γυναικών·

κη) να θεσπίσουν στρατηγικό οικονομικό και επενδυτικό σχέδιο με σκοπό τη βελτίωση 
της ανταγωνιστικότητας και της βιώσιμης ανάπτυξης στις υπό ένταξη χώρες·

κθ) να ενθαρρύνουν τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων να αυξήσουν το επίπεδο των 
εργασιακών και κοινωνικών δικαιωμάτων τους, να προωθήσουν την ανάπτυξη και 
να εφαρμόσουν το κοινωνικό κεκτημένο της ΕΕ· 

λ) να αντιμετωπίσουν τη διαρροή εγκεφάλων με συγκεκριμένα μέτρα όπως η 
προώθηση ποιοτικών και χωρίς αποκλεισμούς εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων και η 
δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης για τους νέους·

λα) να εντατικοποιήσουν τη βοήθεια προς τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων 
προκειμένου αυτές να βελτιώσουν τη νομοθεσία τους για το περιβάλλον και το 
κλίμα και να εξασφαλίσουν ότι έχουν την ικανότητα να την εφαρμόσουν σύμφωνα 
με τα πρότυπα της ΕΕ·

λβ) να καλέσουν τις αρχές να λάβουν επείγοντα μέτρα για την παρακολούθηση, τον 
μετριασμό και την πρόληψη της ρύπανσης του αέρα και των υδάτων·
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λγ) να συμπεριλάβουν τις υπό ένταξη χώρες στις διαδικασίες της Ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συμφωνίας και του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης·

λδ) να ενσωματώσουν τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ, 
παρέχοντας ποιοτικές και ασφαλείς υπηρεσίες μεταφορών και βελτιώνοντας τη 
συνδεσιμότητα εντός της περιοχής, καθώς και μεταξύ της περιοχής και της ΕΕ·

λε) να συνεχίσουν την εφαρμογή του ψηφιακού θεματολογίου για τα Δυτικά Βαλκάνια 
προκειμένου αυτό να αποφέρει στους πολίτες τα οφέλη του ψηφιακού 
μετασχηματισμού·

λστ)να δημιουργήσουν περιφερειακή ζώνη χωρίς τέλη περιαγωγής και να μειώσουν 
περαιτέρω τα τιμολόγια για την επικοινωνία με την ΕΕ·

λζ) να αναγνωρίσουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι χώρες των Δυτικών 
Βαλκανίων όσον αφορά τη διαχείριση των μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών 
και τις σημαντικές προσπάθειες που έχει καταβάλει η περιοχή για την παροχή 
καταφυγίου και ανθρωπιστικής βοήθειας, κυρίως με την υποστήριξη της ΕΕ· να 
εφαρμόσουν τις συμφωνίες μεταξύ των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων και του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex)·

λη) να βελτιώσουν τη συνοχή, την αποτελεσματικότητα και τη διαφάνεια της 
χρηματοδότησης της Ένωσης στον τομέα της εξωτερικής δράσης·

λθ) να εξασφαλίσουν επαρκή, δίκαιη και προσανατολισμένη στα αποτελέσματα 
προενταξιακή χρηματοδότηση που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες 
μετασχηματισμού των δικαιούχων και να τους βοηθά να εκπληρώσουν τις 
υποχρεώσεις τους για προσχώρηση στην ΕΕ·

μ) να αποφύγουν περικοπές στη χρηματοδότηση του ΜΠΒ οι οποίες θα μπορούσαν να 
επιβραδύνουν τις μεταρρυθμίσεις που σχετίζονται με την ΕΕ και να υπονομεύσουν 
τη στρατηγική επιρροή της Ένωσης στην περιοχή·

μα) να εξασφαλίσουν ότι ο ΜΠΒ ΙΙΙ καθοδηγείται από πολιτικές προτεραιότητες που 
έχουν άμεσο αντίκτυπο στη ζωή των πολιτών και ότι η προενταξιακή 
χρηματοδότηση κατανέμεται με τρόπο διαφανή, αναλογικό και χωρίς διακρίσεις·

μβ) να ενισχύσουν τη στρατηγική επικοινωνία σχετικά με τις αξίες της Ένωσης και τη 
συνολική προβολή της στήριξης της ΕΕ στην περιοχή·

μγ) να εξασφαλίσουν ότι η σύνοδος κορυφής ΕΕ-Δυτικών Βαλκανίων για το 2020 θα 
αξιολογήσει, θα επανεκτιμήσει και θα δώσει νέα δυναμική στη διαδικασία 
διεύρυνσης και θα δώσει νέα ώθηση για τον μετασχηματισμό των υπό ένταξη 
χωρών·

2. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα σύσταση στο Συμβούλιο, στην 
Επιτροπή, στον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για 
Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας και στις κυβερνήσεις και τα 
κοινοβούλια των υπό ένταξη χωρών. 


