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16.11.2016 A8-0317/1 

Изменение  1 

Йоан Мирча Пашку 

от името на групата S&D 

 

Доклад A8-0317/2016 

Йоан Мирча Пашку 

Прилагане на общата политика за сигурност и отбрана 

2016/2067(INI) 

Предложение за резолюция 

Позоваване 5 

 

Предложение за резолюция Изменение 

като взе предвид заключенията на 

Съвета относно общата политика за 

сигурност и отбрана от 25 ноември 

2013 г., 18 ноември 2014 г., 18 май 

2015 г. и 27 юни 2016 г., 

като взе предвид заключенията на 

Съвета относно общата политика за 

сигурност и отбрана от 25 ноември 

2013 г., 18 ноември 2014 г., 18 май 

2015 г., 27 юни 2016 г.  и 17 октомври 

2016 г., 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/2 

Изменение  2 

Йоан Мирча Пашку 

от името на групата S&D 

 

Доклад A8-0317/2016 

Йоан Мирча Пашку 

Прилагане на общата политика за сигурност и отбрана 

2016/2067(INI) 

Предложение за резолюция 

Позоваване 8 a (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  – като взе предвид плана за 

изпълнение в областта на 

сигурността и отбраната, 

представен от върховния 

представител/заместник-

председател Федерика Могерини на 14 

ноември 2016 г., и заключенията на 

Съвета от 14 ноември 2016 г. относно 

изпълнението на Глобалната 

стратегия на ЕС в областта на 

сигурността и отбраната, 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/3 

Изменение  3 

Йоан Мирча Пашку 

от името на групата S&D 

 

Доклад A8-0317/2016 

Йоан Мирча Пашку 

Прилагане на общата политика за сигурност и отбрана 

2016/2067(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 14 

 

Предложение за резолюция Изменение 

14. приветства бъдещата пътна карта 

за ОПСО, която ще бъде представена 

от заместник-председателя на 

Комисията/върховен представител на 

Съюза по въпросите на външните 

работи и ще включва конкретен график 

и мерки; счита, че  тази пътна карта 

следва да допълва Европейския план за 

действие в областта на отбраната; 

подчертава необходимостта от 

засилване на военния компонент на 

ОПСО; подкрепя категорично идеята 

държавите членки да координират 

инвестициите в областта на сигурността 

и отбраната, както и да се увеличи 

финансовата подкрепа за научните 

изследвания в областта на отбраната на 

равнището на ЕС; 

14. приветства пътната карта за 

ОПСО, представена от заместник-

председателя на Комисията/върховен 

представител на Съюза по въпросите на 

външните работи с конкретен график и 

мерки; приветства факта, че  тази 

пътна карта допълва предстоящия 

Европейски план за действие в областта 

на отбраната; подчертава 

необходимостта от засилване на 

военния компонент на ОПСО; подкрепя 

категорично идеята държавите членки 

да координират инвестициите в 

областта на сигурността и отбраната, 

както и да се увеличи финансовата 

подкрепа за научните изследвания в 

областта на отбраната на равнището на 

ЕС; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/4 

Изменение  4 

Йоан Мирча Пашку 

от името на групата S&D 

 

Доклад A8-0317/2016 

Йоан Мирча Пашку 

Прилагане на общата политика за сигурност и отбрана 

2016/2067(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 18 

 

Предложение за резолюция Изменение 

18. подчертава, че са необходими 

категоричен ангажимент, приемане и 

подкрепа от страна на държавите членки 

и националните парламенти, в тясно 

сътрудничество с всички имащи 

отношение органи на ЕС, за да се 

осигури бързото и ефективно 

изпълнение на политическото равнище 

на амбицията, приоритетите и 

всеобхватния подход на ГСЕС под 

формата на Бяла книга на ЕС относно 

сигурността и отбраната; приветства 

текущата работа на заместник-

председателя на Комисията/върховен 

представител на Съюза по въпросите на 

външните работи и политиката на 

сигурност в процеса на прилагане; 

подчертава факта, че за изпълнението на 

ГСЕС и за изграждането на ефективна и 

по-устойчива ОПСО трябва да бъдат 

разпределени необходимите ресурси; 

18. подчертава, че са необходими 

категоричен ангажимент, приемане и 

подкрепа от страна на държавите членки 

и националните парламенти, в тясно 

сътрудничество с всички имащи 

отношение органи на ЕС, за да се 

осигури бързото и ефективно 

изпълнение на политическото равнище 

на амбицията, приоритетите и 

всеобхватния подход на ГСЕС под 

формата на Бяла книга на ЕС относно 

сигурността и отбраната, предшествана 

от плана за изпълнение в областта на 

сигурността и отбраната; 

подчертава тесните връзки на плана 

за изпълнение с по-широкото 

прилагане на ГСЕС, с предстоящия 

Европейски план за действие в 

областта на отбраната и с 

прилагането на подписаната във 

Варшава съвместна декларация на ЕС 

и НАТО; приветства текущата работа на 

заместник-председателя на 

Комисията/върховен представител на 

Съюза по въпросите на външните 

работи и политиката на сигурност и на 

държавите членки в процеса на 

прилагане; подчертава факта, че за 

изпълнението на ГСЕС и за 

изграждането на ефективна и по-

устойчива ОПСО трябва да бъдат 
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16.11.2016 A8-0317/5 

Изменение  5 

Йоан Мирча Пашку 

от името на групата S&D 

 

Доклад A8-0317/2016 

Йоан Мирча Пашку 

Прилагане на общата политика за сигурност и отбрана 

2016/2067(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 19 

 

Предложение за резолюция Изменение 

19. счита, че разработването на 

секторна стратегия е необходимо 

последващо действие във връзка с 

ГСЕС – която следва да бъде приета и 

представена от Европейския съвет – в 

която да се уточняват по-подробно 

степента на гражданските и 

военните амбиции, задачите, 

изискванията и приоритетите по 

отношение на способностите; 

отново отправя призивите си от 

миналото за разработването на Бяла 

книга относно европейската отбрана 

и настоятелно призовава Съвета да 

подготви незабавно този документ; 

изразява загриженост по повод на 

това, че предложеният план за 

изпълнение в областта на сигурността 

и отбраната далеч не отговаря на 

очакванията на Парламента и на 

обществеността; припомня, че 

сигурността на всички държави – 

членки на Европейския съюз, е 

неделима; 

19. счита, че ефективното и бързо 

изпълнение от страна на ЕС и 

неговите държави членки на всички 

конкретни действия, предложени в 

плана за изпълнение, е изключително 

важно; отбелязва равнището на 

амбиция, определено от Съвета в 

подкрепа на трите стратегически 

приоритета, утвърдени в ГСЕС: 

реагиране на външни конфликти и 

кризи, изграждане на капацитета на 

партньорите и защита на Съюза и 

неговите граждани; приканва 

Европейския съвет на 15 и 16 

декември 2016 г. да предостави 

амбициозни стратегически насоки за 

по-нататъшната работа, свързани 

със сигурността и отбраната; припомня, 

че сигурността на всички държави – 

членки на Европейския съюз, е 

неделима; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/6 

Изменение  6 

Йоан Мирча Пашку 

от името на групата S&D 

 

Доклад A8-0317/2016 

Йоан Мирча Пашку 

Прилагане на общата политика за сигурност и отбрана 

2016/2067(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 23 

 

Предложение за резолюция Изменение 

23. подчертава значението на 

създаването на постоянен щаб на ЕС 

за гражданските и военните мисии и 

операции по линия на ОПСО, от 

който интегриран оперативен 

персонал ще подкрепя целия цикъл на 

планиране – от първоначалната 

политическа концепция до 

подробните планове; подчертава, че 

той няма да бъде копие на структурите 

на НАТО, а ще представлява 

институционалната организация, 

необходима за укрепването на 

способностите за планиране и 

провеждане на мисии и операции по 

линия на ОПСО; 

23. подчертава значението на 

създаването на постоянни 

способности за оперативно планиране 

и провеждане на стратегическо 

равнище на военни мисии без 

изпълнителни правомощия, като се 

работи съвместно със способностите 

за планиране и провеждане на 

граждански мисии и се осигурява 

интегрирано гражданско-военно 

участие; подчертава, че той няма да 

бъде дублиране на структурите на 

НАТО, а ще представлява 

институционалната организация, 

необходима за укрепването на 

способностите за планиране и 

провеждане на мисии и операции по 

линия на ОПСО; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/7 

Изменение  7 

Йоан Мирча Пашку 

от името на групата S&D 

 

Доклад A8-0317/2016 

Йоан Мирча Пашку 

Прилагане на общата политика за сигурност и отбрана 

2016/2067(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 29 

 

Предложение за резолюция Изменение 

29. приветства предложението на 

Комисията за изменение на Регламент 

(ЕС) № 230/2014 (за създаване на 

инструмент, допринасящ за 

стабилността и мира), за да се разшири 

помощта на Съюза, така че да обхваща 

оборудването на военните фактори в 

държавите партньори, като счита, че 

това е крайно необходим принос към 

тяхната устойчивост, с което ще се 

намали вероятността да се превърнат 

отново в обект на конфликт и в 

убежища за лица, извършващи 

враждебни действия срещу ЕС; 

подчертава, че това следва да се прави 

при изключителни обстоятелства, както 

е посочено в член 3а от 

гореспоменатото предложение за 

изменение на Регламент (ЕС) 

№ 230/2014, за да се допринесе за 

устойчивото развитие, доброто 

управление и принципите на правовата 

държава; във връзка с това насърчава 

ЕСВД и Комисията да ускорят 

изпълнението на инициативата за 

изграждане на капацитет в подкрепа на 

сигурността и развитието, за да се 

подобрят ефективността и 

устойчивостта на мисиите по линия на 

ОПСО; 

29. отбелязва предложението на 

Комисията за изменение на Регламент 

(ЕС) № 230/2014 (за създаване на 

инструмент, допринасящ за 

стабилността и мира), за да се разшири 

помощта на Съюза, така че да обхваща 

оборудването на военните фактори в 

държавите партньори, като счита, че 

това е крайно необходим принос към 

тяхната устойчивост, с което ще се 

намали вероятността да се превърнат 

отново в обект на конфликт и в 

убежища за лица, извършващи 

враждебни действия срещу ЕС; 

подчертава, че това следва да се прави 

при изключителни обстоятелства, както 

е посочено в член 3а от 

гореспоменатото предложение за 

изменение на Регламент (ЕС) 

№ 230/2014, за да се допринесе за 

устойчивото развитие, доброто 

управление и принципите на правовата 

държава; във връзка с това насърчава 

ЕСВД и Комисията да ускорят 

изпълнението на инициативата за 

изграждане на капацитет в подкрепа на 

сигурността и развитието, за да се 

подобрят ефективността и 

устойчивостта на мисиите по линия на 

ОПСО; 
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16.11.2016 A8-0317/8 

Изменение  8 

Йоан Мирча Пашку 

от името на групата S&D 

 

Доклад A8-0317/2016 

Йоан Мирча Пашку 

Прилагане на общата политика за сигурност и отбрана 

2016/2067(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 48 

 

Предложение за резолюция Изменение 

48. подкрепя свързаните с отбраната 

инициативи на Комисията, като 

например плана за действие в областта 

на отбраната и политиката в областта на 

отбранителната промишленост, които 

следва да започнат след 

представянето на Бяла книга на ЕС 

относно сигурността и отбраната; 

подкрепя по-нататъшното участие на 

Комисията в областта на отбраната 

посредством обширни и целенасочени 

проучвания, планиране и изпълнение; 

приветства подготвителното действие 

в подкрепа на свързаните с ОПСО 

научни изследвания и изисква 

подходящо финансиране за остатъка от 

настоящата многогодишна финансова 

рамка (МФФ); подкрепя разработването 

на програма на ЕС за научни 

изследвания в областта на отбраната 

съгласно следващата МФФ (2021 – 

2027 г.); 

48. подкрепя свързаните с отбраната 

инициативи на Комисията, като 

например плана за действие в областта 

на отбраната и политиката в областта на 

отбранителната промишленост; 

подкрепя по-нататъшното участие на 

Комисията в областта на отбраната 

посредством обширни и целенасочени 

проучвания, планиране и изпълнение; 

отбелязва подготвителното действие в 

подкрепа на свързаните с ОПСО научни 

изследвания и изисква подходящо 

финансиране за остатъка от настоящата 

многогодишна финансова рамка 

(МФФ); подкрепя разработването на 

евентуална бъдеща, финансирана от 
ЕС програма за научни изследвания в 

областта на отбраната, която да бъде 

разгледана в рамките на следващата 

МФФ (2021 – 2027 г.); призовава 

държавите членки да предоставят 

необходимите допълнителни 

финансови ресурси; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/9 

Изменение  9 

Йоан Мирча Пашку 

от името на групата S&D 

 

Доклад A8-0317/2016 

Йоан Мирча Пашку 

Прилагане на общата политика за сигурност и отбрана 

2016/2067(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 48 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  48a. счита, че една бъдеща програма 

на ЕС за научни изследвания в 

областта на отбраната следва да 

финансира научно-изследователски 

проекти в приоритетни области, 

които следва да бъдат договорени от 

държавите членки, както и че един 

Европейски фонд за отбрана би могъл 

да подпомогне финансирането на 

съвместно договорените от 

държавите членки способности, 

имащи призната европейска добавена 

стойност; 

Or. en 

 

 


