ЕС—ЗАПАДНИ БАЛКАНИ
СЛЕДВАЩИ СТЪПКИ
Май 2018 г.

През следващите години Западните Балкани имат възможността да отбележат напредък по пътя си към
европейската интеграция. Комисията оценява страните по справедлив и обективен начин въз основа на техните
постижения и на скоростта, с която постигат напредък в изпълнението на установените критерии.
Това налага извършването на сериозни усилия по ключови реформи, включващи върховенството на закона
и основните права, борбата с корупцията и организираната престъпност, подобряване функционирането
на демократичните институции, публичната администрация и икономиката, както и насърчаването на
добросъседските отношения и разрешаването на двустранните спорове.

2017 г.

ЕС—ЗАПАДНИ БАЛКАНИ — ГРАФИК
9 март
13 септември

2018 г.

6 февруари
7—10 февруари
15—16 февруари

25 февруари — 1 март

Приемане на стратегията за Западните Балкани
Комисар Хан посещава Сърбия и Черна гора
Неформално заседание на министрите на външните работи на ЕС (Гимних)
Председателят Юнкер, върховният представител/заместник-председател Могерини и
комисар Хан посещават региона

17 април

Приемане на пакета за разширяването

18 април

Комисар Хан посещава бившата югославска република Македония
Комисар Хан и комисар Габриел присъстват на срещата на върха в областта на
цифровите технологии в Скопие

18 април
17—19 април

Върховният представител/заместник-председател Могерини посещава региона

24—28 април

Председателят Туск посещава региона

2 май

Комисията предлага многогодишната финансова рамка за периода 2021—2027 г.

11 май

Комисар Хан посещава Черна гора

17 май

Среща на високо равнище ЕС—Западни Балкани в София

14 юни

Многогодишна финансова рамка: законодателно предложение за разходна програма
„Съседните региони и светът“

26 юни

Съвет по общи въпроси

28—29 юни

2019 г.

Европейският съвет потвърждава отново недвусмислената си подкрепа за
европейската перспектива на страните от Западните Балкани
Реч за състоянието на Съюза, 2017 г.: председателят Юнкер подчертава значението
на надеждната перспектива за разширяване за страните от Западните Балкани

9 май

Европейски съвет
Неформална среща на лидерите в Сибиу

СЛЕДВАЩИ СТЪПКИ ЗА ЧЕРНА ГОРА И СЪРБИЯ — ВЪЗМОЖНА ПЕРСПЕКТИВА ЗА 2025 Г
Това е пример за стъпките, необходими за Черна гора и Сърбия — двете държави, които вече водят преговори — за да
приключат процеса си на присъединяване в перспектива до 2025 г. Тези стъпки са само ориентировъчни и се основават
на най-добрия възможен сценарий. Те не са с автоматичен характер; процесът е обективен и основан на постигнатото
и ще продължава да бъде такъв. Тези стъпки служат да илюстрират колко бързо трябва да бъдат приети и приложени
основни реформи, за да може да се реализира този сценарий. Всяка държава ще се оценява независимо въз основа на
своите качества в съответствие с постигнатия напредък при изпълнението на определените условия. Държавите могат
да се догонват или да се надминават помежду си в зависимост от постигнатия напредък.

2018
Черна гора и Сърбия са двете държави, с които в момента се водят преговори за присъединяване.

Изпълнение на междинните критерии

От изключително важно значение е да се обърне още по-голямо внимание на изпълнението на
междинните критерии в областта на върховенството на закона. Тези изисквания и условия са
вече ясно формулирани от Комисията в редовните ѝ доклади. Лидерите на тези държави вече
трябва да се заемат със съществуващите предизвикателства с решимост и по-ясен ангажимент.
В случая на Сърбия междинните показатели, свързани с нормализирането на отношенията с
Косово (глава 35), трябва да бъдат изпълнени и незабавно трябва да бъде сключено всеобхватно,
правно обвързващо споразумение за нормализиране на отношенията.

Следващи стъпки

Определяне на общи позиции на ЕС в ключови области на политиката

Комисията ще изготви съобщение с оценки на въздействието от бъдещото присъединяване върху
ключови области на политиката, като например селското стопанство, политиката на сближаване
и бюджета. Това ще даде възможност на държавите членки да определят общи позиции на ЕС
за преговорите по съответните глави с пълно разбиране за вероятното отражение, както и да
определят преходни мерки. Прилагането на принципа на свободно движение на работниците за
новите държави членки е въпрос, който засяга както гражданите на ЕС, така и гражданите на
държавите от Западните Балкани. Ето защо характерът на преходните мерки в тази област ще
трябва да бъде разгледан по време на преговорите. В случая със Сърбия ще трябва значително да
е напреднало прилагането на всеобхватно, правно обвързващо споразумение за нормализиране
на отношенията с Косово.

Приключване на преговорите

След като са изпълнени всички критерии за затваряне на всички глави, включително постигането
на надеждни и устойчиви резултати в прилагането на реформите, по-специално в областта на
върховенството на закона, държавите членки ще могат да приемат приключването на общите
преговори на междуправителствена конференция. Това ще изисква постоянен и необратим
напредък по програмата за реформи. В случая със Сърбия ще трябва да е необратимо изпълнено
всеобхватно, правно обвързващо споразумение за нормализиране на отношенията с Косово,
което отразява консолидирането на пълното нормализиране на отношенията.

Възможна перспектива за 2025 г.

Подписване на Договора за присъединяване

След като държавата или държавите са приключили преговорите за присъединяване, може да
бъде подписан Договорът за присъединяване след становището на Комисията, одобрението
на Европейския парламент и единодушното решение на Съвета относно приемането на новите
държави членки.

Присъединяване

След като Договорът за присъединяване е ратифициран от всички държави — членки на ЕС, и от
присъединяващата се държава или държави, като се вземат предвид съответните национални
конституционни изисквания, присъединяването ще може да се осъществи.

