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Изменение  1 
Яцек Сариуш-Волски, Яцек Проташевич, Бернд Поселт, Йоан Мирча Пашку, 
Кристина Оюланд и други  
от името на групата PPE 

 

Предложение за обща резолюция 
PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, Северин 
Положението в Украйна 

Предложение за обща резолюция 
Параграф 22 
 

Предложение за обща резолюция Изменение 

22. приветства наскоро отчетения от 

Съвета факт, че споразумението за 

асоцииране, включващо задълбочена и 

всеобхватна зона за свободна търговия 

(ЗВЗСТ), не представлява крайната цел 

на сътрудничеството между ЕС и 

Украйна; посочва, че ЕС има готовност 

да подпише споразумението за 

асоцииране и задълбоченото и 

всеобхватно споразумение за свободна 

търговия веднага щом бъде преодоляна 

настоящата политическа криза и новите 

украински органи бъдат готови за една 

сериозна европейска перспектива; 

припомня освен това, че член 49 от 

Договора за Европейския съюз (ДЕС) е 

приложим по отношение на Украйна, 

както спрямо всяка друга европейска 

държава, при условие че се придържа 

към принципите на демокрацията, 

зачита основните свободи, правата на 

човека и правата на малцинствата и 

гарантират спазването на принципите 

на правовата държава; 

22. приветства наскоро отчетения от 

Съвета факт, че споразумението за 

асоцииране, включващо задълбочена и 

всеобхватна зона за свободна търговия 

(ЗВЗСТ), не представлява крайната цел 

на сътрудничеството между ЕС и 

Украйна; посочва, че ЕС има готовност 

да подпише споразумението за 

асоцииране и задълбоченото и 

всеобхватно споразумение за свободна 

търговия веднага щом бъде преодоляна 

настоящата политическа криза и новите 

украински органи бъдат готови за една 

сериозна европейска перспектива; 

подчертава, че в съответствие с 

членове 8 и 49 от Договора за 

Европейския съюз (ДЕС) всички 

европейски държави, включително 

държавите, обхванати от 

Източното партньорство, имат 

дългосрочна възможност за 

кандидатстване за членство в 

Европейския съюз, при условие че се 

придържат към принципите на 

демокрацията, зачитат основните 

свободи, правата на човека и правата на 

малцинствата и гарантират спазването 

на принципите на правовата държава; 
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