
RE\1191199BG.docx PE643.326v01-00

BG Единство в многообразието BG

Европейски парламент 
2019-2024

Документ за разглеждане в заседание

B9-0160/2019

22.10.2019

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА 
РЕЗОЛЮЦИЯ
за приключване на разисквания по изявления на Съвета и на Комисията

внесено съгласно член 132, параграф 2 от Правилника за дейността

относно започването на преговори за присъединяване със Северна 
Македония и Албания
(2019/2883(RSP))

Хилде Вотманс, Илхан Кючюк
от името на групата Renew



PE643.326v01-00 2/4 RE\1191199BG.docx

BG

B9-0160/2019

Резолюция на Европейския парламент относно започването на преговори за 
присъединяване със Северна Македония и Албания
(2019/2883(RSP))

Европейският парламент,

– като взе предвид решението на Европейския съвет от 16 декември 2005 г. за 
предоставяне на Северна Македония на статут на държава – кандидатка за 
членство в ЕС, както и решението на Европейския съвет от 26 – 27 юни 2014 г. за 
предоставяне на Албания на статут на държава кандидатка,

– като взе предвид споразуменията за стабилизиране и асоцииране между 
Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и въпросните 
две държави Албания и Северна Македония, от друга страна,

– като взе предвид Окончателното споразумение за уреждане на различията, както е 
описано в резолюции № 817 (1993 г.) и № 845 (1993 г.) на Съвета за сигурност на 
Организацията на обединените нации, прекратяването на Временното 
споразумение от 1995 г. и установяването на стратегическо партньорство между 
Гърция и бившата югославска република Македония от 17 юни 2018 г., известно 
още като Преспанското споразумение,

– като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 28 юни 2018 г., с които се 
одобряват заключенията на Съвета от 26 юни 2018 г. относно разширяването и 
процеса на стабилизиране и асоцииране,

– като взе предвид заключенията на Европейския съвет от октомври и от юни 
2019 г.,

– като взе предвид член 132, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

А. като има предвид, че разширяването на ЕС към държавите от Западните Балкани 
представлява основна част от европейския проект и е стратегическа инвестиция за 
мир, демокрация, благоденствие, сигурност и стабилност в Европа; като има 
предвид, че на проведената през 2003 г. среща на високо равнище в Солун на 
всички държави от Западните Балкани беше обещана ясна перспектива за бъдещо 
членство в Европейския съюз;

Б. като има предвид, че Албания подаде молба за членство в Европейския съюз през 
2009 г. и получи статут на държава кандидатка през 2014 г.; като има предвид, че 
през 2016 г. Комисията препоръча започването на преговори за присъединяване с 
Албания; като има предвид, че Северна Македония подаде молба за членство в 
Европейския съюз през 2004 г. и получи статут на държава кандидатка през 
2005 г.; като има предвид, че Комисията многократно препоръча официалното 
започване на преговори за присъединяване със Северна Македония;

В. като има предвид, че Европейският съюз следва да започне задълбочен процес на 
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демократични реформи, за да може да действа по демократичен и ефикасен 
начин, включително с по-голям брой държави членки;

Г. като има предвид, че процесът на присъединяване следва да бъде преразгледан, за 
да се направи преглед на предишния опит и да се гарантира по-надежден и 
целенасочен процес;

Д. като има предвид, че преговорите за присъединяване ще осигурят възможност за 
упражняване на строг контрол от страна на ЕС и че те представляват мощен 
катализатор за провеждане на реформи и консолидиране на демократични 
институции и практики, по-специално в областта на съдебната система, 
принципите на правовата държава и основните права, чрез работата по глави 23 и 
24 от секторните преговори, които са от голямо значение за целия процес;

Е. като има предвид, че започването на преговорите е само началото на един дълъг 
процес, който включва всички аспекти на законодателството на Съюза и 
постепенното приспособяване към стандартите на ЕС; като има предвид, че всяка 
държава кандидатка следва да се оценява индивидуално, според собствените ѝ 
заслуги, и че скоростта и качеството на реформите следва да бъдат определящи за 
графика за провеждане на преговорите;

1. отбелязва, че на заседанието от 17 – 18 октомври Европейският съвет не взе 
необходимото единодушно решение за започване на преговори за присъединяване 
с Албания и/или Северна Македония, и че беше взето решение въпросът да бъде 
разгледан отново през май 2020 г.;

2. припомня, че Парламентът изрази силната си подкрепа за започването на 
преговори за присъединяване с двете държави, както беше предложено от 
Комисията;

3. подчертава, че решението за отлагане на този въпрос, взето на заседанието на 
Европейския съвет през октомври, е поредното отлагане след решенията от юни 
2018 г. и юни 2019 г., и че то представлява допълнителна пречка за Албания и 
Северна Македония, която може да затрудни процеса на европейски реформи в 
тези държави и в региона като цяло;

4. отбелязва, че част от аргумента в подкрепа на отлагането е необходимостта от 
преразглеждане на настоящия формат на преговорите за присъединяване; счита, 
че новата Комисия следва да извърши такъв преглед, като включи натрупания при 
предишните разширявания опит, наред със законодателната работа по новия 
финансов инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП III), и изготви 
амбициозен график, навреме за заседанието на Европейския съвет през май 
2020 г. в Загреб;

5. подчертава необходимостта от демократични реформи, за да може политиката на 
Съюза в областта на разширяването да бъде амбициозна, надеждна и успешна за 
всички участващи страни; подчертава, че предстоящата конференция за бъдещето 
на Европа ще проправи пътя за такива реформи; отбелязва неотложната 
необходимост от ясна програма за вътрешни реформи, за да се защити доверието 
в ЕС при процеса на разширяване;
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6. призовава Албания и Северна Македония да продължат изпълнението на своите 
програми за вътрешни реформи, по-специално по отношение на съдебната 
система, принципите на правовата държава и борбата с корупцията, за да се 
запази динамиката и доверието в тях като сериозни и ангажирани страни 
кандидатки, готови за започването на дълъг процес на преговори за 
присъединяване; подчертава колко е важно ЕС да подпомага държавите от 
Западните Балкани в техните усилия за реформи, включително чрез техническа и 
икономическа подкрепа;

7. изразява своята ангажираност по отношение на перспективата за бъдещо членство 
на държавите от Западните Балкани в ЕС и необходимостта от продължаване на 
процеса на разширяване, като надежден стимул за развитие и реформи в региона;

8. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, 
Комисията и държавите – членки на ЕС, както и на държавите кандидатки и 
потенциални кандидатки за членство от Западните Балкани.


