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Изменение  1 

Heidi Hautala, Franziska Katharina Brantner, Barbara Lochbihler, Hélène Flautre 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за обща резолюция 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR 

относно изграждане на демокрацията във външните отношения на ЕС  

Предложение за обща резолюция 

Параграф 6 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

6. счита, че внедряването на 

демокрацията и на демократичните 

процеси в трети държави чрез помощта 

за развитие предлага най-добрите 

възможности за разработване на 

ефективни политики относно глобални 

въпроси, които също така засягат 

гражданите на ЕС; посочва, че 

демократичните системи са в състояние, 

например, да водят по-ефективна борба 

срещу транснационалната престъпност, 

нелегалната имиграция и нелегалния 

трафик, да опазват околната среда, да 

поддържат открита световна търговска 

система, както и да гарантират 

устойчиви и конкурентни доставки на 

енергия; 

6. счита, че внедряването на 

демокрацията и на демократичните 

процеси в трети държави чрез помощта 

за развитие предлага най-добрите 

възможности за разработване на 

ефективни политики относно глобални 

въпроси, които също така засягат 

гражданите на ЕС; посочва, че 

демократичните системи са в състояние, 

например, да водят по-ефективна борба 

срещу транснационалната престъпност 

и нелегалния трафик, да опазват 

околната среда, да поддържат открита 

световна търговска система, както и да 

гарантират устойчиви и конкурентни 

доставки на енергия; подчертава 

същевременно, че доверието във 

външната дейност на Съюза е 

необходимо условие за успешната 

подкрепа на демократичното 

развитие в чужбина; призовава в този 

дух държавите-членки на ЕС и 

Комисията да гарантират, че 

вътрешните политики на ЕС, като 

например политика на борба с 

тероризма или политика за 

предоставяне на убежище и 
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миграционна политика, обезпечават 

пълното спазване на принципите, 

залегнали в съответните конвенции 

на ООН; 

Or. en 

 

 


