
PA\877796BG.doc PE472.292v01-00

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по конституционни въпроси

2011/2157(INI)

20.9.2011

ПРОЕКТОСТАНОВИЩЕ
на комисията по конституционни въпроси

на вниманието на комисията по външни работи

относно преразглеждане на Европейската политика за съседство
(2011/2157(INI))

Докладчик по становище: Andrew Duff



PE472.292v01-00 2/3 PA\877796BG.doc

BG

PA_NonLeg



PA\877796BG.doc 3/3 PE472.292v01-00

BG

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по конституционни въпроси приканва водещата комисия по външни работи 
да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. подкрепя консолидирането в Европейската политика за съседство (ЕПС) на 
отделните преди аспекти на външната политика и на политиката за подпомагане;  
очаква една по-силна мрежа от институционални разпоредби, която е стабилна, с 
икономическа насоченост и специално посветена на развиването на икономическа 
интеграция и политическо асоцииране между всички участващи, включваща 
привеждане в съответствие с ценностите на Обединените нации;

2. приветства намерението на Комисията да се избегне дублирането, да се насочи 
вниманието към стратегически въпроси в рамките на многостранните форуми на 
ЕПС и да се използват контакти на подрегионално равнище и двустранни контакти 
за специфични инвестиционни проекти и програми за сътрудничество; подчертава 
значението на изграждането на ефективни партньорства на подрегионално равнище 
в по-широкия Средиземноморски регион;

3. счита, че концепцията за Съюза за Средиземноморието е погрешна, със слабости 
при изпълнението и дори има обратен на желания ефект; настоява в тази връзка за 
пълното включване на европейската страна на партньорството в конвенционалната 
рамка на ЕС под патронажа на върховния представител/заместник-председател и 
Европейската служба за външна дейност; 

4. подкрепя ролята на Парламента в рамките на ЕПС, като същевременно отбелязва 
нарастващия натиск върху членовете на ЕП и службите на Парламента за ефективно 
запазване на растящия брой от многостранни и двустранни форми на 
парламентарно сътрудничество; настоятелно призовава за постоянна оценка на 
добавената стойност и практическата организация на Евронест и Евро-
средиземноморската парламентарна асамблея; 

5. приветства новата насоченост на ЕПС към всеобхватно институционално 
изграждане; би оценила по-голяма яснота относно съдържанието и 
целесъобразността на категорията „засилен статут” за диференцирането между 
държавите от ЕПС;

6. препоръчва ясно разграничаване между съответните междуправителствени и 
неправителствени функции на Европейския инструмент за демокрация и права на 
човека и Европейския фонд за демокрация; отбелязва необходимостта от бързи и 
гъвкави методи на спонсориране от страна на ЕС с цел подкрепа на плуралистично 
гражданско общество, което допринася за развиването на дълбоко вкоренена, 
стабилна и дълготрайна демокрация;

7. препоръчва при следващото преразглеждане на Договорите да се създаде нова 
категория асоциирано членство в Съюза за държави, които не се стремят към пълно 
членство в ЕС или не отговарят на критериите за присъединяване.


