Нови перспективи
за Западните Балкани

Предговор на Ангел Джамбазки,
председател на Работна група „Западни Балкани“ на ЕКР
През първото десетилетие на XXI в. към Европейския съюз се присъединиха 14 страни от Централна
и Източна Европа. През 2013 г. Хърватия беше първата страна от Западните Балкани, която се
присъедини към ЕС.
Разширяването на Европейския съюз протича с различен интензитет, но най-активни са
интеграционните политики на страните от Западните Балкани (Албания, Босна и Херцеговина,
Косово, Черна гора, Северна Македония и Сърбия). Всяка една от тези страни има свои собствени
характерни особености – културни, етнически и политически. Освен това много западнобалкански
нации се сблъскват с продължителни борби от миналото, произтичащи от войните, които последваха
от разпадането на Югославия. Нещо, което трябва да се подчертае, е, че присъединяването към ЕС
е невъзможно без надлежното осъждане на бившите авторитарни режими, обхванали региона до
последното десетилетие на XX в. Всяка друга държава в Източна Европа, която беше хваната в
желязната хватка на комунизма, вече го направи. Този стандарт не трябва да се променя.
Хваленето на бивши тоталитарни и комунистически режими е несъвместимо с членството в ЕС.
В тази публикация ще очертаем спецификите на процеса на присъединяване към ЕС и ще се
опитаме да дадем ясна представа за Западните Балкани, за проблемите в региона и необходимите
реформи, които всяка страна трябва да приеме по пътя си към членство в ЕС. Накрая ще се опитаме
да очертаем нашите бъдещи цели и пречките за постигането им.
Западните Балкани са неразделна част от Европа. Все пак, за да станат пълноправен член на нашата
общност, те трябва да се освободят от вредните зависимости и да предприемат множество
реформи. От друга страна, трябва да оценим и вземем под внимание спецификите на региона, както
и да предложим разумни решения за неговото развитие. Естествено, трябва да отчетем влиянието,
което имат трети страни върху региона. Нараства натискът от страни като Руската федерация,
Турция и дори Китай, които използват пълномощници, за да промотират собствените си интереси и
да изкривяват пътя на региона към ЕС. Като група, ЕКР трябва да положи всички политически усилия
да противодейства на тези злонамерени влияния, които приемат много форми – от доброжелателна
помощ до агресивни провокации срещу ЕС.
В групата на Европейските консерватори и реформисти подкрепяме процеса на присъединяване, но
не на всяка цена. Страните, стремящи се да станат членове на Европейския съюз, трябва да знаят,
че присъединяването към Съюза е съпроводено от строги отговорности и изисквания. Членството в
ЕС не прави чудеса, които решават проблеми и трудности, а процесът на присъединяване е
предназначен да преодолее тези трудности и да подготви страните за членство.
Освен това, макар че ЕС трябва да разчисти пътя за присъединяване, едно нещо трябва да бъде
изрично заявено: винаги има много вътрешни проблеми в Съюза. Би било опасно за устойчивостта
на ЕС като институция да внася нови отворени въпроси между страните членки. Нашето очакване е
двустранните проблеми да бъдат разрешени преди присъединяването. Затова силно се застъпваме
за процес на присъединяване, основаващ се на собствените заслуги на всяка страна, и аз твърдо
вярвам, че нашите партньори в Западните Балкани ще работят усилено да се присъединят към нас в
нашия Съюз от нации и държави.

* Това название не засяга позициите по отношение на статута и е съобразено с Резолюция 1244/1999 на Съвета за сигурност
на ООН и становището на Международния съд относно обявяването на независимост от страна на Косово.
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Ангел Джамбазки,

председател на Работна група „Западни Балкани“ на ЕКР.
– Cъковчежник на ЕКР, член на бюрото на ЕКР,
ръководител на българска делегация
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Анна Фотига,
координатор на групата на ЕКР в Комисията по
външни работи на Европейския парламент (AFET)
– член на групата на ЕКР
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Предговор на Анна Фотига, координатор на групата на ЕКР в
Комисията по външни работи на Европейския парламент (AFET)
Моят регион, Централна и Източна Европа, има същия исторически опит като Западните Балкани –
богатството на култури, голямото изобилие от уникално наследство на региона и болезнения опит
от нашествия, потисничество и експлоатация от могъщи съседни държави. Всички ние помним
войните, които разкъсваха Западните Балкани, опустошаваха местните общности, бяха в ущърб на
цели общества и внесоха недоверие между нациите и етносите, но и предизвикаха отрицателни
последици за Европейския съюз.
Да, нужни са години да се откъснем от икономическия и социален колапс на комунистическото
минало. Но сега е най-подходящото време да го направим, да скъсаме с наследството на Ялта.
Групата на ЕКР активно подкрепя необходимостта континентът отново да се обедини. Западните
Балкани са част от Европа, не само в географски смисъл. Европейският съюз има индивидуален
подход за сътрудничество със своите съседи, а именно Споразуменията за стабилизиране и
асоцииране, които се сключват с всяка страна. Със Западните Балкани това сътрудничество
направи стъпка напред, защото тези страни се стремят да станат членки на ЕС, което в крайна
сметка ще направи региона по-стабилен, по-сигурен и по-проспериращ.
Въпреки това присъединяването към Европейския съюз не е „магическа пръчка“, която ще реши
проблемите в региона. Европейският съюз предоставя насоки, финансова подкрепа и редица
инструменти. На свой ред страните трябва да работят усилено и да извършват процеси на активни
реформи, които ще позволят трансформирането им в проспериращи и стабилни общества, като по
този начин ще се подобри стабилността в региона и сближаването им със страните членки на ЕС.
Затова групата на ЕКР категорично подкрепя идеята, че процесът на присъединяване трябва да се
основава на индивидуален подход с всяка отделна страна, тъй като качеството и бързината на
процеса зависи единствено от същината и скоростта на реформите във всяка страна. Освен това
повечето страни от Западните Балкани вече са съюзници в рамките на НАТО. Това сътрудничество
трябва да бъде задълбочено по естествен начин в икономически и политически формат с
успешното разширяване на Европейския съюз.
Важно е също така да ограничим чуждата намеса в Западните Балкани, идваща от Русия, Китай и
Турция, тъй като това застрашава преговорите за присъединяване към Европейския съюз. ЕС не
може да приеме „троянски коне“ в своето семейство. Западнобалканските нации трябва да научат
уроците от миналото и да гарантират, че външни играчи не могат да унищожат тяхното бъдеще с
разпалване на стари конфликти и дестабилизиране на техните общества. От моя опит в
Европейския парламент мога да Ви уверя, че членовете на Европейския парламент от съседните
държави са най-близките ми съюзници в камарата. Сигурна съм, че и политиците от Западните
Балкани ще споделят същата гледна точка по много теми и ще работят в тясно сътрудничество по
обединен и последователен начин, проявявайки солидарност при справяне с общите
предизвикателства.
Наскоро Европейският парламент прие докладите за напредъка на присъединяването за 2020 г. от
страните от Западните Балкани. Групата на ЕКР винаги е допринасяла за тези годишни доклади с
изменения, активни преговори и конструктивни дискусии. По-нататък в тази публикация нашите
докладчици в сянка по докладите за напредъка ще очертаят ключовите си позиции относно всяка
страна в Западните Балкани.
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Докладчици в сянка на страните кандидатки /
потенциалните страни кандидатки

Рафаеле Фито – докладчик в сянка на ЕКР за Албания

Асита Канко – докладчик в сянка на ЕКР за Босна и
Херцеговина
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Зджислав Краснодембски – докладчик в сянка на ЕКР за
Черна гора и Сърбия

Ангел Джамбазки – докладчик в сянка на ЕКР за Северна
Македония и Косово
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Въведение
Страните, асоциирани с термина „Западни Балкани“, т.е. Албания, Босна и Херцеговина, Черна гора,
Северна Македония, Сърбия и Косово, са широко признати като следващата група страни за
разширяването на ЕС. Масовото разширяване от 2004 г. и последвалите такива с България и
Румъния през 2007 г. и с Хърватия през 2013 г. охладиха амбициите в ЕС за по-нататъшно бързо
разширяване. Въпреки факта, че Западните Балкани отдавна фигурират в дневния ред на
Европейския съюз, интеграцията на региона е бавна и трудна.
Групата на ЕКР и нейната политическа група „Западни Балкани“ участват с теми, свързани със
Западните Балкани, чрез издаване на доклади и организиране на конференции. Групата на ЕКР
смята, че е изключително важно да се повиши обществената осведоменост за значението на
Западните Балкани и тяхното бъдещо членство в ЕС.
Западнобалканските страни, както от геополитическа, така и от историческа гледна точка, са част
от Европа и тяхното присъединяване към Европейския съюз е естествен процес, който ще
обедини Европа и ще направи Съюза едно завършено цяло.

Това название не засяга позициите по отношение на статута и е съобразено с Резолюция 1244/1999 на Съвета за
сигурност на ООН и становището на Международния съд относно обявяването на независимост от страна на Косово.
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Разширяване на ЕС – Подобряване на процеса
на присъединяване
Разширяването на ЕС може да бъде описано най-добре като процес на „учене чрез практика“.
Основните критерии за присъединяване, определени от Европейския съвет в Копенхаген през
1993 г. („критериите от Копенхаген“), са съществените условия, на които всички страни кандидатки
трябва да отговарят, за да станат държави членки на ЕС. Въпреки това, след масовото
разширяване през 2004 г. и последвалите такива с България и Румъния през 2007 г. и с
Хърватия през 2013 г., Политиката за разширяване на ЕС претърпя значителни промени.

Критериите за присъединяване
(„Критериите от Копенхаген“):
– политически критерии: стабилни институции, които са гаранция
за демокрация, правова държава, права на човека и зачитане и
защита на малцинствата;
– икономически критерии: функционираща пазарна икономика и
капацитет за справяне с конкуренцията и пазарните сили;
– административна и институционална способност за прилагане
на достиженията на правото на ЕС и способност за поемане на
задълженията, произтичащи от членството.
През 2015 г. Европейската комисия въведе изцяло нова методология, с която да направи процеса
по-прозрачен и да оцени и сравни по-добре напредъка, постигнат от присъединяващите се
страни. За пръв път Комисията въведе принципа на водещата роля на основните ценности на ЕС,
които определят като ключови приоритети правовата държава, основните права, укрепването на
демократичните институции, реформата на публичната администрация, както и икономическото
развитие и конкурентоспособността. Тези основни ценности са ключовият показател, спрямо
който ЕС ще преценява перспективите на всяка страна. Накрая всяка страна ще бъде оценена
според собствените си заслуги.
Стратегията на Европейската комисия от 2018 г. „Надеждна перспектива за разширяване и
засилен ангажимент на ЕС за Западните Балкани“ потвърди европейското бъдеще на страните от
Западните Балкани. Стратегията въведе и допълнителни промени в процеса на разширяване на
ЕС, като дефинира 57 конкретни ангажимента, групирани в шест водещи инициативи: (1) засилване
на правовата държава; (2) засилване на ангажимента в областта на сигурността и на миграцията; (3)
засилване подкрепата за социално-икономическото развитие;
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(4) увеличаване на транспортната и енергийната свързаност; (5) програма в областта на цифровите
технологии за Западните Балкани; (6) подкрепа за помирението и добрите съседски отношения.
Страните членки и партньорите от Западните Балкани одобриха новата стратегия за разширяване
на ЕС чрез Приоритетна програма от София, приета на срещата на върха на Западните Балкани в
София на 17 май 2018 г.

Шест страни кандидатки /потенциални
страни кандидатки от Западните Балкани:
– Албания (преговори за присъединяване, стартирани през 2020 г.)
– Босна и Херцеговина (кандидатура за присъединяване към ЕС, внесена през
февруари 2016 г.)
– Черна гора (преговори за присъединяване, стартирани през 2012 г.)
– Северна Македония (преговори за присъединяване, стартирани през 2020 г.)
– Сърбия (преговори за присъединяване, стартирани през 2014 г.)
– Косово (Споразумение за стабилизиране и асоцииране, влязло в сила през
април 2016 г.)

Към процес на присъединяване, основан на заслуги
След заключенията на Европейския съвет през ноември 2019 г. е постигнато общо съгласие за
ползата от проучването на ефективността на процеса на преговорите за присъединяване. В
резултат на това, през февруари 2020 г., в своето съобщение, озаглавено „Подобряване на
процеса на присъединяване – Надеждна перспектива на ЕС за Западните Балкани“, Европейската
комисия представи преразгледана методология за придвижване на процеса на разширяване
напред с по-силно политическо насочване и по по-надежден, предвидим и динамичен начин.
За да се засили политическото насочване, Европейската комисия планира да увеличи
възможностите за политически диалог и диалог по политиките на високо равнище посредством
редовни срещи на върха между ЕС и Западните Балкани и по-интензивни междуведомствени
контакти. Освен това страните членки ще бъдат поканени да допринесат по-систематично към
процеса на присъединяване. От друга страна, в годишния си пакет за разширяването
Европейската комисия ще очертае по-нататъшните стъпки за следващата година, включително
предложения за корективни мерки.
Европейската комисия планира да засили доверието чрез поставянето на още по-силен акцент
върху основните реформи, които ще заемат още по-централно място в преговорите за
присъединяване. Преговорите по основните теми ще започнат в самото начало на процеса и ще
приключат последни. Напредъкът по тях ще предопределя цялостното темпо на преговорите, т.е.
нито една глава няма да бъде временно затворена, ако не бъдат изпълнени тези критерии. Пътна
карта ще направлява преговорите по основните теми за главите, свързани с върховенството на
закона, а друга пътна карта ще подготви почвата за функционирането на демократичните
Това название не засяга позициите по отношение на статута и е съобразено с Резолюция 1244/1999 на Съвета за
сигурност на ООН и становището на Международния съд относно обявяването на независимост от страна на Косово.
Нови перспективи за Западните Балкани – 10

Европейските консерватори и реформисти
институции и реформата на публичната администрация и ще изгради по-тясна връзка с процеса, свързан с
програмата за икономически реформи, за да се помогне на страните да изпълнят икономическите критерии.
За да се направи процесът по-динамичен, преговорните глави ще бъдат организирани в тематични клъстери:
(1) Основни теми, (2) Вътрешен пазар, (3) Конкурентоспособност и приобщаващ растеж, (4) Зелена програма и
устойчива свързаност, (5) Ресурси, селско стопанство и сближаване, (6) Външни отношения. Чрез групирането
на главите в клъстери ще се постави по-силен акцент върху основни сектори в политическия диалог и ще се
даде възможност за идентифициране на най-важните и спешни реформи във всяка област. Преговорите по
всеки клъстер ще се отварят като едно цяло – след изпълнение на критериите за отваряне, а не за всяка
глава поотделно както преди. При отваряне на клъстер се определят критерии за затваряне за всяка глава.

Клъстери в преговорните глави:
1. Основни теми

23 - Съдебна система и основни права
24 - Правосъдие, свобода и сигурност Икономически критерии
Функциониране на демократичните институции Реформа на публичната
администрация
5 - Възлагане на обществени поръчки
18 - Статистически данни
32 - Финансов контрол

2. Вътрешен пазар

1 - Свободно движение на стоки
2 - Свободно движение на работници
3 - Право на установяване и свободно предоставяне на услуги
4 - Свободно движение на капитали
6 - Дружествено право
7 - Законодателство в областта на интелектуалната собственост
8 - Политика в областта на конкуренцията
9 - Финансови услуги
28 - Защита на потребителите и здравеопазване

3.
Конкурентоспособ
ност и
приобщаващ
растеж

10 - Информационно общество и медии
16 - Данъчно облагане
17 - Икономическа и парична политика
19 - Социална политика и заетост
20 - Политика за предприятията и промишлена политика
25 - Наука и изследователска дейност
26 - Образование и култура
29 - Митнически съюз

4. Зелена
програма и
устойчива
свързаност

14 - Транспортна политика
15 - Енергетика
21 - Трансевропейски мрежи
27 - Околна среда и изменение на
климата
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Клъстери преговорни глави:
5. Ресурси,
селско
стопанство и
сближаване

11 - Селско стопанство и развитие на селските райони
12 - Безопасност на храните, ветеринарна и фитосанитарна политика
13 - Рибарство
22 - Регионална политика и координиране на структурните инструменти
33 - Финансови и бюджетни разпоредби

6. Външни
отношения

30 - Външни отношения
31 - Външна политика и политика на сигурност и отбрана

По Глава 34 „Институции“ и Глава 35 „Други въпроси“ ще се работи поотделно.

Както държавите членки, така и страните от Западните Балкани, призовават за по-предвидим
процес, при който има по-голяма яснота за това какво очаква Европейският съюз от страните,
участващи в разширяването, на различните етапи от процеса. Европейската комисия ще използва
пакета относно разширяването, за да провери дали страните кандидатки изпълняват
достиженията на правото на ЕС, за да даде по-ясни насоки във връзка с конкретните приоритети
за реформа и критерии за привеждане в съответствие и за да сподели очаквания относно
следващите стъпки от процеса.
Новаторският основен елемент на процеса на присъединяване, основан на заслуги, е
въвеждането на положителна и отрицателна условност. Европейската комисия ще определи
условията за напредък на кандидатите. Ако страните напредват по приоритетите за реформи,
договорени по време на преговорите, това ще позволи по-тясна интеграция на страната с
Европейския съюз, постепенно включване в отделни политики на ЕС, в пазара на ЕС и в програми
на ЕС. Освен това страната ще получи по-голямо финансиране и инвестиции. От друга страна, ако
се установи някакъв сериозен или продължителен застой или дори стъпка назад, ще бъде
предприета съответна пропорционална мярка. Държавите членки биха могли да решат
преговорите да бъдат замразени в някои области или да бъдат спрени изцяло. Освен това вече
затворени глави биха могли да бъдат отново отворени или актуализирани, ако е необходима
преоценка на темите. Обхватът и интензитетът на финансирането от ЕС биха могли да бъдат
коригирани в посока намаляване, както и ползите от по-тясна интеграция, (достъп до програми на
ЕС, едностранни отстъпки за пазарен достъп) биха могли да бъдат временно преустановени или
оттеглени.то на демократичните

Процесът на присъединяване към ЕС стъпка по стъпка:
1. Страната внася кандидатурата си за членство в Съвета на Европейския съюз.
2. Европейската комисия представя становище относно кандидатурата.
3. Държавите членки на ЕС единодушно решават да предоставят на страната статут на кандидатка.
Нови перспективи за Западните Балкани – 12

Европейските консерватори и реформисти

4. След като условията са изпълнени, преговорите по присъединяването започват със съгласието
на всички държави членки.
5. Европейската комисия предлага проекторамка за преговорите като основа за преговорите,
която впоследствие трябва да бъде одобрена от държавите членки.
6. По време на преговорите страната се подготвя за прилагане на законите и стандартите на ЕС.
Всички държави членки трябва да дадат съгласието си, че страната е изпълнила всички
изисквания.
7. Когато бъдат финализирани преговорите по всички области, Европейската комисия представя
своето становище относно готовността на страната да стане държава членка.
8. Въз основа на това становище държавите членки на ЕС решават единодушно да приключат
процеса на преговорите. Европейският парламент също трябва да даде съгласието си.
9. Всички държави членки на ЕС и страната кандидатка подписват и ратифицират Договора за
присъединяване, който позволява на страната да стане държава членка на ЕС.

Приоритетни области за ЕКР, в които ЕС трябва да
положи специални усилия и да помогне на
присъединяващите се страни от Западните Балкани
1. Сигурност и миграция:
– ограничаване на руското влияние и справяне с дезинформационните кампании в Западните
Балкани;
– насърчаване на дейностите на НАТО в региона;
– противопоставяне на терористичната заплаха и радикализацията;
– сътрудничество със съседите, държавите членки на ЕС и с Европейската агенция за
гранична и брегова охрана за ефективно управление на миграционните потоци;
– подобряване на възможностите за киберсигурност в региона и осигуряване на надеждни
доставчици на 5G и други входящи нови технологии.
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2. Икономическо и социално развитие:
- разширяване на инфраструктурните и енергийните транспортни коридори за стимулиране на
регионалното развитие, търговията и контактите между хората;
- гарантиране на лоялна конкуренция и укрепване на върховенството на закона за стимулиране на
растежа и развитието на частния сектор;
- намаляване на вътрешната миграция и изтичането на мозъци към Западна Европа чрез
икономическо развитие.
3. Върховенство на закона, борба с корупцията и организираната престъпност:
- гарантиране независимостта на съдебната власт чрез ограничаване на политическата;
- борба с преобладаващата корупция и увеличаване на броя окончателни съдебни решения по
дела за корупция по високите етажи;
- подобряване на резултатите при разследването, преследването и присъдите в борбата с
организираната престъпност.
4. Добросъседски отношения
- разрешаване на двустранните въпроси преди началото на преговорите за присъединяване с цел
избягване на блокиране на по-късен етап;
- гарантиране на правата и свободите на националните малцинства за поддържане на
добросъседски отношения;
- подобряване на трансграничното сътрудничество и добросъседските отношения за привличане
на инвестиции и растеж към често забравените и недоразвити гранични региони.
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Пакет „Разширяване“ за 2020 г.
На 6 октомври 2020 г., на извънредно заседание на Комисията по външни работи на Европейския
парламент, комисарят по политиката на съседство и разширяване на ЕС Оливер Вархеи представи
пакета „Разширяване“ за 2020 г. и Икономическия и инвестиционен план за Западните Балкани.
Пакетът за разширяване за 2020 г. отразява промените и подобрения подход към процеса на
присъединяване, който се основава повече на заслугите. Комисията даде по-ясни и по-точни
оценки и препоръки за страните. Докладите ясно очертават състоянието на основните реформи и
представят сравнителни общи прегледи на представянето на присъединяващите се страни.
През отчетния период се отбелязват някои значителни промени в процеса на присъединяване на
Западните Балкани, по-конкретно одобрението на Европейския съвет за започване на преговори
за присъединяване с Република Албания и Република Северна Македония. Освен това Комисията
за пръв път оцени цялостния баланс в преговорите за присъединяване с Черна гора и Сърбия. Що
се отнася до Босна и Херцеговина, Европейската комисия предостави подробна пътна карта за
реформи, която да направлява и подкрепя страната по пътя към интеграцията в ЕС. Косово
трябва да удвои усилията си, за да отбележи напредък по пътя си към ЕС, защото последните две
години бяха белязани от продължителни изборни периоди и три смени на правителства.

Албания
Докладът на Комисията за 2020 г. относно Албания, като част от пакет „Разширяване“, приветства
ясната стратегическа ориентация и ангажимент на Албания към евроинтеграцията, изразяваща се в
добросъседски отношения и продължаващото прилагане на реформите, свързани с
присъединяването. Докладът изразява загриженост относно политическата среда в Албания, която
продължава да бъде белязана от силна поляризация. Албания е умерено подготвена в реформата на
публичната си администрация. Съдебната система на Албания е умерено подготвена, а прилагането
на цялостна и задълбочена реформа в правосъдието продължава последователно, което води до
добър напредък като цяло. Временното преоценяване на всички съдии и прокурори (процес на
проверка) напредва със стабилни темпове и продължава да дава осезаеми резултати. Албания има
известно ниво на подготовка в борбата с корупцията и организираната престъпност, след като
постигна добър напредък, но все още е необходима много работа. Относно основните права,
Албания спазва международните инструменти за правата на човека и е разработила своя правна
рамка в съответствие с европейските стандарти, но цялостното прилагане трябва да бъде подсилено.
Що се отнася до икономическите критерии, Албания постигна известен напредък по отношение на
икономическите критерии и е умерено подготвена за развитието на функционираща пазарна
икономика.
Рафаеле Фито (докладчик в сянка на ЕКР): През 2020 г. Съветът реши да започне преговори за
присъединяване с Албания и указа на Комисията да докладва по редица въпроси, които Албания
трябва да разреши преди междуправителствената конференция. Завършването на съдебната
реформа, борбата с корупцията и организираната престъпност, както и изборна реформа, която да
гарантира прозрачно финансиране на политическите партии и изборните кампании, са основните
предизвикателства, пред които Албания трябва да се изправи през идните месеци в очакване на
първата междуправителствена конференция. Надеждата е, че ще има подобрения и всичко това
може да окаже положително влияние върху напредъка на Албания по пътя към ЕС.
15 – Нови перспективи за Западните Балкани

Босна и Херцеговина
Групата на ЕКР смята, че реформите в Босна и Херцеговина са изключително необходими. През поголямата част от отчетния период на пакет „Разширяване“ за 2020 г. Парламентарната асамблея на
Босна и Херцеговина беше блокирана по политически причини, което доведе до законодателен застой.
Въпреки многобройните усилия необходимите изборни реформи не бяха приети. По отношение на
останалите политически критерии – не е постигнат напредък в реформата на публичната
администрация, съдебната система и предотвратяването и борбата с корупцията и организираната
престъпност. Относно основните права трябва да се приеме цялостна стратегическа рамка. Що се
отнася до икономическите критерии, Босна и Херцеговина е на ранен етап в установяването на
функционираща пазарна икономика и по отношение на капацитета си за справяне с конкурентния
натиск и пазарните сили в ЕС. Босна и Херцеговина трябва значително да ускори процеса за
привеждане в съответствие с достиженията на правото на ЕС и изпълнение и прилагане на съответното
законодателство. Очаква се Босна и Херцеговина да разгледа 14 ключови приоритета от Становището
на Комисията относно кандидатурата за членство в ЕС, като до момента са предприети само няколко
стъпки.
Асита Канко (докладчик в сянка на ЕКР): Босна и Херцеговина е нация, която върви по своя път. Нация,
възстановяваща се от трудно минало, стремяща се към реформи и промяна на бъдещето. Този път на
реформи обаче остава бавен. Все още предстои дълъг път преди Босна и Херцеговина да приведе
своите ценности, законова рамка и икономика в съответствие с ЕС. Все още трябва да се изкачи по
стръмния връх преди възможността за присъединяване към ЕС да стане реалност. До момента има
ограничен напредък в създаването на функционираща пазарна икономика, в осигуряването на поголяма прозрачност на политическото финансиране и в гарантиране на съдебна рамка, която може да
предотврати организираната престъпност и корупцията и да се бори с тероризма. Макар че ЕС
предостави значителна подкрепа на Босна и Херцеговина за управление на миграцията, все още има
значителни притеснения, че Босна и Херцеговина не предприема необходимите стъпки за гарантиране
на управлението на границите и хуманитарните стандарти. Въпреки това реформите трябва да бъдат
провеждани от самата Босна и Херцеговина. Не е задача на ЕС да налага модел. Това трябва да бъде
път на самоопределяне и вътрешно съгласие в рамките на самите бивши югославски нации. Съгласно
договореното в Дейтънското мирно споразумение „концепцията за съставните народи“ в Босна и
Херцеговина е важна. Идвайки от Белгия, страна, която реформира държавната си структура почти 200
години, разбирам, че постигането на основни и смислени реформи може да отнеме поколения. Надявам
се Босна и Херцеговина да продължава да следва пътя, който води към траен мир и просперитет.
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Черна гора е най-напредналата страна в процеса на преговори, след като е отворила всички 33
скрининг глави от достиженията на правото на ЕС и временно е приключила преговорите по някои от
тях. Освен това от юни 2017 г. Черна гора е член на Организацията на Северноатлантическия договор.
Вътрешно страната отбелязва голям напредък по отношение на реформите, включително в борбата с
организираната престъпност, реформата на публичната администрация, засилване на стабилността на
финансовия сектор и подобряването на състоянието на пазара на труда. Въпреки това някои области
все още се нуждаят от съществени промени, особено противодействието на корупцията и гарантиране
на свободата на медиите и свободата на словото. В сферата на външните отношения Черна гора се
ангажира с приобщаващо регионално сътрудничество и играе конструктивна роля в региона на
Западните Балкани, като участва активно в множество регионални инициативи. Освен това е привела
политиката си в пълно съответствие с общата външна политика и политиката на сигурност на ЕС, като
взема участие и в мисиите на ОПСО и международното полицейско сътрудничество. Групата на ЕКР
силно подкрепя бъдещото членство на Черна гора в Европейския съюз, при условие че бъдат
изпълнени всички изисквания за присъединяване и бъдат затворени преговорните глави.
Зджислав Краснодембски (репортер на ЕКР): След затваряне на три преговорни глави и с отварянето
на всички останали, Черна гора е най-напредналата държава от Западните Балкани по отношение на
преговорите за присъединяване с ЕС. Следователно страната е в добра позиция да се присъедини към
Съюза през това десетилетие. Страната постигна добро ниво на подготовка в области като
дружествено право, енергетика и политика за сигурност и отбрана. Тя е умерено подготвена в много
други глави като свободно движение на стоки, селско стопанство, развитие на селските райони и
безопасност на храните. След парламентарните избори през август 2020 г. Черна гора показа, че има
дълбоки корени в демокрацията с успешен политически преход към ново правителство за пръв път от
30 години. Основните предизвикателства, с които страната все още се сблъсква по пътя си към
присъединяване към ЕС, са свързани предимно със съдебната реформа, свободата на словото, борбата
с корупцията и организираната престъпност. За да покаже своята подкрепа за евроинтеграцията на
Западните Балкани, смятам, че въпреки това ЕС трябва да признае усилията, които Черна гора е
положила в тези области, и да продължава да споделя своя опит с нашите черногорски колеги. Освен
това след опустошителното въздействие на пандемията от COVID-19 върху икономиката на Черна гора,
особено в туристическия сектор, трябва да покажем солидарност с Черна гора не само по отношение
на финансите, но и по отношение на разпространението на ваксини. Черна гора трябва да реши
проблемите си преди всичко чрез съчетаване на европейските ценности със собствените си традиции и
местни условия.
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Северна Македония
Тазгодишният доклад за напредъка на Република Северна Македония подчертава окуражаващия
напредък на страната през последната година. През 2020 г. Република Северна Македония най-накрая
постигна отдавна желаното членство в НАТО, провеждането на редица положителни реформи в
сектора на сигурността и по-нататъшен напредък по пътя си към евроатлантическата интеграция.
Страната успешно разреши своя етнически конфликт, който избухна през 2001 г. Въпреки дългия
период на застой до голяма степен се счита, че държавата е възобновила процеса на присъединяване
към ЕС. След изборите през август 2020 г. обаче вече е налице изключително разделена политическа
сцена, която възпрепятства осъществяването на силно необходимите вътрешни реформи. Освен това
спазването на Република Северна Македония на Договора за приятелство, добросъседство и
сътрудничество между България и Северна Македония е поставено под съмнение, тъй като нерешените
въпроси относно общата история и култура на двете страни в крайна сметка доведе до
широкоразпространените антибългарски настроения и дискриминация срещу българското малцинство в
страната. Това нещастно събитие доведе до забавяне на преговорите за присъединяване към ЕС, които
все още предстои да бъдат разрешени. ЕКР подкрепя разрешаването на този спор и призовава
Северна Македония да възобнови спазването на международните си договори и да реши двустранните
си спорове, за да продължи напред по евроатлантическия си път.
Ангел Джамбазки (докладчик в сянка на ЕКР): Бъдещето на Република Северна Македония несъмнено
е като част от ЕС. Приветствам положителните вътрешни реформи, които страната проведе през
последните няколко години. ЕС обаче не може да внася неразрешени двустранни конфликти.
Нерешените въпроси със съседните държави трябва да бъдат решени добросъвестно, за да има шанс
за успешен процес на интеграция. Това беше и моята позиция като докладчик в сянка по доклада за
напредъка на Северна Македония. Продължаващият диалог и конкретните мерки за преодоляване на
нашите различия са от решаващо значение както за България, така и за Северна Македония.
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Според оценката на политическите критерии от страна на Комисията в нейния пакет за разширяване за
2020 г., Сърбия трябва да разгледа множеството препоръки, направени по-рано от БДИПЧ, относно
дългогодишните избирателни недостатъци. Освен това ефективността, независимостта и прозрачността
на сръбския парламент, включително ролята и прерогативите на парламентарната опозиция, трябва да
бъдат подсилени, за да се осигурят необходимите принципи на взаимозависимост и
взаимоограничаване. Комисарят по политиката на съседство и разширяване Вархеи отговори на писмо,
изпратено миналия юли до Европейската комисия от представители на сръбската опозиция, които
бойкотираха изборите, като посочи, че ЕС е разработил механизми за наблюдение на върховенството
на закона в Сърбия и добави, че политическата опозиция е ключов компонент от всяка демократична
държава. Освен това той призова правителството и опозицията да продължат участието си в
междупартийния диалог с посредничеството на ЕП. Не е постигнат напредък по отношение на
реформата на публичната администрация и съдебната система и по отношение на подобряването на
цялостната среда за свобода на словото. Сърбия продължи да допринася значително за управлението
на миграционните потоци към ЕС, като си сътрудничи ефективно със своите съседи и държавите членки
на ЕС. Що се отнася до икономическите критерии, Сърбия е умерено подготвена да развива
функционираща пазарна икономика. Държавата запазва своя силен отпечатък в икономиката, а
слабостите в областта на върховенството на закона са пречка за частния сектор. Според данните на
Световната банка кризата с COVID-19 през 2020 г. е предизвикала рецесия от -1 %. По отношение на
нормализирането на отношенията с Косово, подпомогнатият от ЕС диалог е възобновен със срещи на
високо равнище на 12 и 16 юли и 7 септември 2020 г. В Брюксел се проведоха редица експертни срещи.
Сърбия сближи на 60% позициите си с тези на ОВППС на ЕС през 2019 г. Сътрудничеството на Сърбия
с Китай се засили по време на кризата с COVID-19 и беше белязано от скептична прокитайска и
европейска реторика от високопоставени държавни служители. Поддържаха се чести контакти на
високо равнище и редовни двустранни посещения с Русия, както и техническо военно сътрудничество,
включително съвместни военни учения и договорености за търговия с оръжие.
Зджислав Краснодембски (докладчик в сянка на ЕКР): Ясно е, че призванието на Сърбия е да стане
членка на ЕС в бъдеще. Страната демонстрира своята ангажираност към европейското сътрудничество
чрез конструктивен принос, наред с други неща, за управлението на миграционните потоци по
балканския път. Независимо от това, напредъкът по различни преговорни глави е доста бавен през
последните години и Сърбия е само умерено подготвена за присъединяване към ЕС в много области.
Пандемията от COVID-19 отслаби сръбската икономика и държавните институции и продължаващата
парламентарна криза не благоприятства сръбското възстановяване след пандемията, нито улеснява
сръбския път към присъединяването към ЕС, според мен. Освен умерено успешната борба срещу
корупцията и организираната престъпност, аз вярвам, че неотдавнашното напрежение в отношенията с
Черна гора, и по-специално с Косово, остават пречки пред членството на Сърбия, които трябва да
бъдат решени през следващите години. Сърбия трябва да реши проблемите си преди всичко чрез
съчетаване на европейските ценности със собствените си традиции и местни условия.
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Косово*
Докладът за Косово за 2020 г. очертава големите вътрешни, политически и икономически
проблеми, които продължават да бъдат бреме за Косово. Той заключава, че не е постигнат почти
никакъв общ напредък в процеса на присъединяване поради фокуса върху мерките срещу
пандемията и продължителната политическа дестабилизация с два предсрочни изборни тура, три
смени на правителство и дълги периоди, в които управлението се осъществява от служебно
правителство. Налице е ограничен напредък по повечето критерии за присъединяване, а
новоизбраната асамблея трябва да определи като приоритет реформите, свързани с ЕС. Широко
разпространена е корупцията на всички нива. Необходима е силна политическа воля, за да се
разрешат ефективно тези проблеми и политическата намеса в съдебната власт и прилагането на
законите. Освен това организираната престъпност остава голямо предизвикателство, особено в
северната част на страната, където правоприлагащите органи трябва да подобрят дейността си.
През последните две години няма значително подобрение, свързано с международното
признаване на Косово, и страната не е получила либерализиране на визовия режим въпреки
положителната оценка на Европейската комисия и подкрепата на Европейския парламент. По
отношение на диалога между Белград и Прищина, има известни положителни промени, белязани от
възстановяване на търговията между Косово и Сърбия и срещите на високо равнище през 2020 г.
Постигането на всеобхватно и правно обвързващо споразумение между Сърбия и Косово е от
решаващо значение за двете страни, за да вървят напред по своя път към Европа.
Ангел Джамбазки (докладчик в сянка на ЕКР): Резултатите от изборите през 2021 г. в Косово
показаха, че хората са гласували за реформи и по-конкретно – за мерки срещу корупцията.
Приветствам факта, че върховният представител/заместник-председателят Жозеп Борел и
комисарят по европейското съседство и разширяване Оливер Вархеи разположиха експертна
предизборна мисия за наблюдение на развитието на страната след изборите. Подкрепям волята на
косовското общество за по-добър живот и съм сигурен, че те ще се справят добре, без да ги
покровителстваме. Основните ми притеснения обаче са свързани със сръбската етническа партия
Сръбска листа. Сръбският президент Александър Вучич и директорът на Службата за Косово и
Метохия Петър Петкович поздравиха Сръбската листа за спечелването на всички 10 сръбски места
на парламентарните избори в Косово на 14 февруари 2021 г. Това показва политическата воля на
Сърбия да се намесва във вътрешните работи на Косово. Всъщност можем да видим същата намеса
в Черна гора. Тази външна политика на Сърбия е в ущърб на сигурността в Западните Балкани.
Трябва да помним, че раните от войната не са заздравели и ЕС трябва да подкрепи държави като
Косово и Черна гора в защитата на суверенитета им от външно влияние.

* This designation is without prejudice to positions on status, and is in line with UNSCR 1244/1999 and the ICJ Opinion on the Kosovo
declaration of independence.
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Хронология на процеса на
присъединяване на страните
кандидатки / потенциалните страни
кандидатки
01-06-2004
Съветът
приема
Европейско
партньорство
за Албания

01-05-2006
Споразуме
нието за
обратно
приемане
между ЕС и
Албания
влиза в
сила

12-06-2006
Подписват се
Споразумение
за
стабилизиран
еи
асоцииране и
Временно
споразумение

01-01-2007
Предоставят
се средства от
ИПП за
подпомагане
на Албания
при
подготовката
за членство

01-12-2006
Временното
споразумение
влиза в сила

01-04-2009
Споразумени
ето за
стабилизиран
еи
асоцииране
влиза в сила

01-01-2008
Споразумени
ето за
облекчаване
на визовия
режим между
ЕС и Албания
влиза в сила

09-11-2010
Европейска
та комисия
издава
становище
относно
кандидатур
ата на
Албания за
членство в
ЕС

24-04-2009
Албания внася
кандидатурата
си за членство
в ЕС
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Албания
01-02-2011
Албания приема
план за действие
за работа по 12те ключови
приоритета,
определени в
становището на
Европейската
комисия

Източник: https://ec.europa.eu/neighbourhoodenlargement/countries/detailed-country-information/
albania_en

12-11-2013
ЕС и Албания
провеждат
първата си
среща от
диалога на
високо
равнище по
ключови
приоритети

01-04-2018
Комисията
повтаря своята
безусловна
препоръка за
започване на
преговори за
присъединяване

25-03-2020
Съветът решава
да започне
преговори за
присъединяване

10-10-2012
15-12-2010
Въвежда се
безвизов режим
за Шенгенското
пространство за
всички албански
граждани, които
притежават
биометричен
паспорт

Европейската
комисия препоръчва
на Албания да бъде
предоставен статут
на страна кандидатка
за членство в ЕС,
при условие че
бъдат изпълнени
ключови мерки в
определени области
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27-06-2014
Съветът
предоставя
на Албания
статут на
страна
кандидатка
през юни
2014 г.

01-06-2018
Съветът очертава
пътя към
започване на
преговори за
присъединяване

юли 2020
Представяне на
проекторамкат а
за преговорите
на държавите
членки

Хронология на процеса на присъединяване
на страните кандидатки / потенциалните
страни кандидатки
25-11-2005
Официално
започват
преговори за
Споразумение
за
стабилизиране
и асоцииране
(ССА) в Сараево

04-12-2007
ЕС подписва
Споразумен
ие за
стабилизира
не и
асоцииране

18-09-2007
Подписват се
споразумени
ята за
облекчаване
на визовия
режим и за
обратно
приемане

18-02-2008
Съветът
приема ново
Европейско
партньорство

01-01-2008
Споразуменията
за облекчаване
на визовия режим
и за обратно
приемане влизат
в сила

01-07-2008
Временното
споразумение
за търговията
и свързаните
с нея въпроси
влиза в сила

16-06-2008
Подписват се
Споразумение за
стабилизиране и
асоцииране и
Временно
споразумение за
търговията и
свързаните с нея
въпроси

27-05-2010
Комисията
приема
предложение,
позволяващо на
гражданите на
Албания и Босна
и Херцеговина
да пътуват до
страни от
Шенгенското
пространство
без
краткосрочна
виза

31-07-2008
Босна и Херцеговина и
ЕС подписват
финансово
споразумение за
Инструмента за
преприсъединителна
помощ (ИПП)
Национална програма
2007
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Босна и
Х ер ц е говина

декември 2019
01-09-2011
Делегацията на
Европейския съюз и
Службата на
специалния
представител на ЕС
стават едно
засилено
присъствие на ЕС

01-06-2015
ССА с Босна и
Херцеговина
влиза в сила

20-09-2016
Съветът на ЕС
приканва
Комисията да
представи
становище
относно
кандидатурата
на Босна и
Херцеговина

Съветът на ЕС
одобрява
становището на
Комисията в
нейните
заключения
относно
кандидатурата
на Босна и
Херцеговина за
членство в ЕС

Източник: https://ec.europa.eu/
neighbourhood-enlargement/countries/
detailed-country-information/bosniaherzegovina_en

15-12-2010
Въвежда се
безвизов режим
за Шенгенското
пространство за
всички граждани
на Босна и
Херцеговина,
които притежават
биометричен
паспорт

27-06-2012
ЕС и Босна и
Херцеговина
стартират
диалога на
високо равнище
относно процеса
на
присъединяване
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15-02-2016
Босна и
Херцеговина
внася своята
кандидатура
за
присъединява
не към ЕС

29-05-2019
Комисията
приема своето
становище
относно
кандидатурата
на Босна и
Херцеговина за
членство в ЕС

Хронология на процеса на присъединяване
на страните кандидатки / потенциалните
страни кандидатки

22-01-2007
Съветът
приема
Европейско
партньорство
за Черна гора

01-01-2008
Споразуменията
за търговията и
свързаните с
нея въпроси, за
облекчаване на
визовия режим и
за обратно
приемане влизат
в сила

15-10-2007
Подписва се
Споразумение за
стабилизиране и
асоцииране
(ССА) в
Люксембург

19-12-2009
Премахва се
изискването
за виза за
черногорци,
посещаващи
ЕС

15-12-2008
Черна гора
внася
кандидатура
за членство
в ЕС

17-12-2010
Съветът
потвърждава
Черна гора
като страна
кандидатка

01-05-2010
Споразумението
за
стабилизиране и
асоцииране
(ССА) влиза в
сила

26-06-2012
Европейският
съвет одобрява
оценката на
Комисията, че
Черна гора
отговаря на
критериите за
членство и може
да започне
преговори за
присъединяване
на 29 юни 2012 г.

09-12-2011
Съветът стартира
процес на
присъединяване с
Черна гора с оглед
започване на
преговори през
юни 2012 г.
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Ч е р на г о ра

18-12-2012
Конференция за
присъединяване –
Първа глава е
временно затворена
(Наука и
изследователска
дейност)

29-06-2012
Преговорите за
присъединяване
с Черна гора
започват на 29
юни 2012 г.

31-03-2014
Започват
преговори по
Глави 7 –
Законодателство
в областта на
интелектуалната
собственост, 10 –
Информационно
общество и
медии

18-12-2013
Отваряне на Глави
относно
върховенството на
закона: Глава 23 –
Съдебна система и
основни права и Глава
24 – Правосъдие,
свобода и сигурност.
Започват преговори по
Глава 5: Възлагане на
обществени поръчки,
Глава 6: Дружествено
право и Глава 20:
Политика за
предприятията и
промишлена политика.
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16-12-2014
Започват
преговори по
Глави 18 –
Статистически
данни, 28 –
Защита на
потребителите и
здравеопазване
, 29 –
Митнически
съюз, 33 –
Финансови и
бюджетни
разпоредби.

24-06-2014
Започват
преговори по
Глави 4 –
Свободно
движение на
капитали, 31 –
Външна
политика и
политика на
сигурност и
отбрана, 32 –
Финансов
контрол

22-06-2015
Започват
преговори по
Глави 9 –
Финансови
услуги и 21 –
Трансевропей
ски мрежи

30-03-2015
Започват
преговори
по Глави 16
– Данъчно
облагане,
30 –
Външни
отношения.

30-06-2016
Започват
преговори по
Глави 12 –
Безопасност
на храните,
ветеринарна и
фитосанитарн
а политика и
13 –
Рибарство.

21-12-2015
Започват
преговори по
Глави 14 –
Транспортна
политика и 15
– Енергетика

Ч ерн а гора
20-06-2017
Започват преговори
по Глава 1 Свободно движение
на стоки и Глава 22 Регионална
политика и
Преговорите са
временно затворени
по Глава 30 –
Външни отношения.

13-12-2016
Започват
преговори по
Глава 11 - Селско
стопанство и
развитие на
селските райони
и Глава 19 Социална
политика и
заетост.

25-06-2018
Започват
преговори по
Глава 17:
Икономическа и
парична
политика

11-12-2017
Започват преговори
по Глава 2:
Свободно движение
на работници и
Глава 3: Право на
установяване и
свободно
предоставяне на
услуги.

30-06-2020
Започват
преговори по
Глава 8:
Политика в
областта на
конкуренцията

10-12-2018
Започват
преговори по
Глава 27:
Околна среда и
изменение на
климата
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Източник: https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/countries/detailed-country-information/montenegro_en
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Хронология на процеса на присъединяване
на страните кандидатки / потенциалните
страни кандидатки
01-06-2001
Споразумени
ето за
търговията и
свързаните с
нея въпроси
влиза в сила

17-05-2004
Съветът моли
Комисията да
предостави
становище
относно
кандидатурата

01-04-2004
Споразумени
ето за
стабилизиран
еи
асоцииране
(ССА) влиза в
сила

14-02-2005
Страната
отговаря на
въпросника
на ЕС

14-09-2004
Първа среща
на Съвета за
стабилизиране
и асоцииране
между ЕС и
бившата
югославска
република
Македония

16-12-2005
Съветът
предоставя
на страната
статут на
страна
кандидатка

09-11-2005
Комисията дава
положително
становище
относно
кандидатурата
на бившата
югославска
република
Македония за
членство в
Европейския
съюз

01-01-2008
Споразуменията
за облекчаване
на визовия
режим и обратно
приемане влиза в
сила

30-01-2006
Съветът приема
Европейско
партньорство
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Северн а Македония

15-07-2009
Комисията предлага
да се либерализира
визовия режим в
страната

01-03-2008
Комисията
приема
съобщението за
Западните
Балкани, в което
се определят
базови критерии
за следващия
етап от процеса
на
присъединяване

19-12-2009
Граждани на
бившата
югославска
република
Македония,
Черна гора и
Сърбия пътуват
без виза в
Шенгенското
пространство

01-10-2009
Комисията
препоръчва
започване на
преговори за
присъединяване
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01-10-2011
Трета
препоръка за
започване на
преговори за
присъединява
не

01-11-2010
Втора
препоръка за
започване на
преговори за
присъединяван
е

Европейските консерватори и реформисти

01-10-2012
Четвърта
препоръка за
започване на
преговори за
присъединява
не

29-03-2012
Европейскат
а комисия
започва
диалог за
присъединя
ване на
високо
равнище
със Скопие

01-10-2014
Шеста
препоръка за
започване на
преговори за
присъединяв
ане

01-10-2013
Пета
препоръка
за
започване
на
преговори
за
присъединя
ване

Северна Македония
01-06-2015
Комисията
представя
„Приоритети
за неотложни
реформи“ за
решаване на
основните
проблеми
относно
върховенство
то на закона

01-11-2015
Комисията
заявява, че е
готова да
разшири
препоръката си
за започване на
преговори за
присъединяване
, при условие че
продължава
прилагането на
политическото
споразумение
от юни/юли

01-07-2015
Споразумение
от Пържино,
постигнато
между четирите
основни
политически
лидери, с
посредничеств
ото на комисар
Хан и трима
членове на
Европейския
парламент

01-06-2018
Съветът
очертава пътя
към започване
на преговори за
присъединяване

01-04-2018
Комисията
повтаря
безусловната си
препоръка за
започване на
преговори за
присъединяване

25-03-2020
Съветът решава
да започне
преговори за
присъединяване

01-02-2019
ЕС е
уведомен за
влизането в
сила на
Преспанското
споразумение

юли 2020
Представяне
на
проекторамка
та за
преговорите
на държавите
членки

26-03-2020
Европейският
съвет одобрява
решението за
започване на
преговори за
присъединяване
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Източник: https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/countries/detailed-country-information/north-macedonia_en
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Хронология на процеса на присъединяване
на страните кандидатки / потенциалните
страни кандидатки
03-05-2006
Отмяна на
преговорите за
Споразумението за
стабилизиране и
асоцииране (ССА),
тъй като няма
подобрение в
сътрудничеството на
Сърбия с
Международния
наказателен
трибунал за бивша
Югославия

13-06-2007
Преговорите за
ССА са
възобновени, след
като Сърбия се
ангажира да
сътрудничи
напълно на
Международния
наказателен
трибунал за бивша
Югославия

07-11-2007
Подписва се
ССА със
Сърбия

18-02-2008
Съветът
приема
преразгледан
о Европейско
партньорство
за Сърбия

01-01-2008
Споразуменият
а за
облекчаване
на визовия
режим и
обратно
приемане
влизат в сила

19-12-2009
Премахва се
изискването
за виза за
сърби,
пътуващи в
Шенгенското
пространство

29-04-2008
В Люксембург
се подписват
Споразумение
за
стабилизиране
и асоцииране
(ССА) и
Временно
споразумение
за търговията
и свързаните с
нея въпроси

14-06-2010
Държавите
членки на ЕС
решават да
започнат
процес по
ратифициране
на ССА

22-12-2009
Сърбия внася
кандидатура за
членство в ЕС
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Сърбия
14-10-2011
Европейската
комисия представя
становище относно
кандидатурата на
Сърбия за членство
в ЕС, с което
предоставя статут на
страна кандидатка
въз основа на един
ключов приоритет

31-01-2011
Сърбия
отговаря на
въпросника на
Комисията

28-06-2013
Европейският
съвет одобрява
препоръката на
Комисията за
започване на
преговори със
Сърбия

01-03-2012
Европейският
съвет
потвърждава
Сърбия като
страна
кандидатка
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17-12-2013
Съветът приема
рамката за
преговори със
Сърбия и дава
съгласие да
проведе първата
междуправителс
твена
конференция
със Сърбия през
януари 2014 г.

01-09-2013
Влизане в
сила на
Споразумение
то за
стабилизиран
еи
асоцииране
между ЕС и
Сърбия

14-12-2015
Отваряне на
Глави 32 –
Финансов
контрол и 35 –
Други въпроси
– Точка 1:
Нормализиране
на отношенията
между Сърбия
и Косово

21-01-2014
Провеждане
на първата
междуправит
елствена
конференция
между ЕС и
Сърбия

13-12-2016
Отваряне на
Глави 5 Възлагане на
обществени
поръчки и 25
- Наука и
изследовате
лска
дейност.
Глава 25 Наука и
изследовате
лска дейност
е временно
затворена

18-07-2016
Отваряне на
Глави 23 Съдебна
система и
основни
права и 24 Правосъдие,
свобода и
сигурност

Сърбия
27-02-2017
Отваряне на
Глави 20 Политика за
предприятията
и промишлена
политика и 26 Образование
и култура.
Глава 26 Образование
и култура е
временно
затворена

11-12-2017
Отваряне на
Глави 6 Дружествено
право и 30 Външни
отношения

20-06-2017
Отваряне на
Глави 7 Законодателст
во в областта
на
интелектуалнат
а собственост
и 29 Митнически
съюз

10-12-2018
Отваряне на
Глави 17 Икономическа
и парична
политика и 18 Статистически
данни

25-06-2018
Отваряне на
Глави 13 Рибарство и 33
- Финансови и
бюджетни
разпоредби

10-12-2019
Отваряне на
Глава 4 Свободно
движение на
капитали

27-06-2019
OpeОтваряне
на Глава 9 Финансови
услугиning of
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Източник: https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/countries/detailed-country-information/serbia_en
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Хронология на процеса на присъединяване
на страните кандидатки / потенциалните
страни к андидатки
01-11-2000
Срещата на
върха в Загреб
стартира
Процеса на
стабилизиране
и асоцииране
(САП) за 5
държави от
Югоизточна
Европа

01-04-2005
Комисията
приема
съобщение
„Европейско
бъдеще за
Косово“

01-02-2006
Специалният
пратеник на
ООН започва
преговори за
статута

18-02-2008
Съветът признава
декларацията за
независимост на
Косово,
подчертава
убеждението на
ЕС, че Косово
представлява
казус sui generis

04-02-2008
Съветът приема
Съвместно
действие за
създаване на мисия
на Европейския
съюз в областта на
върховенството на
закона в Косово
EULEX

09-12-2008
EULEX
започва да
функционира

15-06-2008
Косово
приема
своята
Конституция

22-07-2010
Международният
съд издава
консултативно
становище
относно
обявяването на
независимостта
на Косово

14-10-2009
Комисията издава
съобщение
„Косово – Към
осъществяване
на своята
европейска
перспектива“
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Косово

19-01-2012
Комисията започва
диалога за
либерализиране на
визовия режим с
Косово

08-03-2011
След резолюция
на Общото
събрание на
ООН започва
техническият
диалог между
Косово и Сърбия

Източник: https://ec.europa.eu/neighbourhoodenlargement/countries/detailed-countryinformation/kosovo_en

14-06-2012
Комисията издава
пътна карта за
либерализиране
на визовия
режим на Косово

30-05-2012
Комисията започва
структуриран диалог
в областта на
върховенството на
закона
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10-10-2012
Комисията издава
своето проучване
за осъществимост
на Споразумение
за стабилизиране
и асоцииране
между ЕС и
Косово

10-09-2012
Косово обявява
края на своята
наблюдавана
независимост

25-07-2014
Главните
преговарящи на
ЕС и Косово
парафираха в
Брюксел
Споразумението
за
стабилизиране и
асоцииране
между ЕС и
Косово

19-10-2012
Започва диалог
на високо
равнище между
Косово и Сърбия
със
сътрудничеството
на Върховния
представител на
ЕС Аштън

01-07-2018
Комисията
потвърждава,
че Косово е
изпълнило
всички
оставащи
критерии за
либерализаци
я на визовия
режим.
Решението по
предложениет
о на Комисията
е в процес на
разглеждане в
ЕП и Съвета

01-04-2016
Споразумениет
о за
стабилизиране
и асоцииране
между ЕС и
Косово влиза в
сила
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