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BG Единство в многообразието BG 

16.11.2016 A8-0317/11 

Изменение  11 

Бодил Валеро 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0317/2016 

Йоан Мирча Пашку 

Прилагане на общата политика за сигурност и отбрана 

2016/2067(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 4 

 

Предложение за резолюция Изменение 

4. отбелязва със загриженост, че Европа 

се превръща в цел на тероризъм, 

извършван от радикално настроени 

ислямистки организации и отделни 

лица, в непознати до момента 

мащаби, с което се упражнява натиск 

върху европейския начин на живот; 

подчертава, че вследствие на това 

сигурността на отделния човек придоби 

първостепенно значение, размивайки 

традиционното разграничение между 

нейните външни и вътрешни измерения; 

4. отбелязва със загриженост 

тероризма, извършван от радикално 

настроени ислямистки организации и 

отделни лица; подчертава, че вследствие 

на това сигурността на отделния човек 

придоби първостепенно значение, 

размивайки в известна степен 

традиционното разграничение между 

нейните външни и вътрешни измерения; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/12 

Изменение  12 

Бодил Валеро 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0317/2016 

Йоан Мирча Пашку 

Прилагане на общата политика за сигурност и отбрана 

2016/2067(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 10 

 

Предложение за резолюция Изменение 

10. изразява твърдото убеждение, че в 

резултат от това е необходимо 

подробно преразглеждане на ОПСО по 

същество, за да може ЕС и неговите 

държави членки да допринасят в 

решаваща степен за сигурността на 

Съюза, за управлението на 

международните кризи и за 

утвърждаването на 

стратегическата автономност на 

ЕС; напомня, че нито една държава не 

може да се справи сама с настоящите 

предизвикателства в областта на 

сигурността; 

10. изразява твърдото убеждение, че е 

необходима по-ефективна ОПСО, за да 

може ЕС и неговите държави членки да 

допринасят в решаваща степен за 

сигурността на Съюза и за управлението 

на международните кризи; напомня, че 

нито една държава не може да се справи 

сама с настоящите предизвикателства в 

областта на сигурността; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/13 

Изменение  13 

Бодил Валеро 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0317/2016 

Йоан Мирча Пашку 

Прилагане на общата политика за сигурност и отбрана 

2016/2067(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 10 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  10a. призовава ЗП/ВП и държавите 

членки да използват потенциала на 

Договора от Лисабон в областта на 

общата политика за сигурност и 

отбрана (ОПСО); изразява съжаление, 

че до този момент, и въпреки 

многобройните предизвикателства за 

сигурността, мира и стабилността, 

държавите членки прилагат само 

някои от разпоредбите на Договора 

от Лисабон относно ОПСО; изразява 

също така съжаление относно 

ниското равнище на изпълнение и 

много ограничения оперативен ефект 

на минали решения; настоятелно 

призовава ЗП/ВП и държавите членки 

да направят ОПСО по-ефективна, 

прозрачна, оперативна и 

превантивна, като се започне от 

изпълнението на много от 

решенията, приети в тази област от 

2010 г. насам; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/14 

Изменение  14 

Бодил Валеро 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0317/2016 

Йоан Мирча Пашку 

Прилагане на общата политика за сигурност и отбрана 

2016/2067(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  10б. подчертава, че целта на ОПСО е 

да изпълни целите на Договора от 

Лисабон, съгласно предвиденото в 

член 21 от ДЕС; отхвърля идеята за 

използване на мерки в рамките на 

ОВППС и ОПСО на територията на 

ЕС или по неговите морски граници и 

припомня, че член 42, параграф 1 от 

ДЕС предвижда, че Съюзът може да 

използва мисиите и операциите по 

линия на ОПСО извън Съюза за 

поддържане на мира, 

предотвратяване на конфликти и 

укрепване на международната 

сигурност в съответствие с 

принципите на Устава на 

Организацията на обединените 

нации; припомня също така, че член 

43, параграф 1 от Договора за ЕС 

предвижда изчерпателен списък на 

възможни военни операции на ЕС 

извън Съюза и настоятелно призовава 

ЗП/ВП и държавите членки да 

спазват разпоредбите на Договора от 

Лисабон по отношение на обхвата на 

операциите по линия на ОПСО; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/15 

Изменение  15 

Бодил Валеро 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0317/2016 

Йоан Мирча Пашку 

Прилагане на общата политика за сигурност и отбрана 

2016/2067(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 12 

 

Предложение за резолюция Изменение 

12. подчертава, че установяването на 

постоянно и структурирано 

сътрудничество (член 42, параграф 6 от 

ДЕС) ще предостави възможност да се 

развие самоотбрана или постоянна 

структура за самоотбрана, която може 

да подсили операциите за управление на 

кризи; 

12. подчертава, че установяването на 

постоянно и структурирано 

сътрудничество (член 42, параграф 6 от 

ДЕС) ще предостави възможност да се 

развие постоянна структура, която може 

да подсили операциите за управление на 

кризи; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/16 

Изменение  16 

Бодил Валеро 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0317/2016 

Йоан Мирча Пашку 

Прилагане на общата политика за сигурност и отбрана 

2016/2067(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 13 

 

Предложение за резолюция Изменение 

13. подчертава, че тъй като Европа 

вече не разполага с пълен контрол 

върху средата си от гледна точка на 

сигурността, като подбира момента 

и мястото за действие, ЕС, 

посредством мисии и операции в 

рамките на ОПСО, както и други 

приложими инструменти, следва да 

може да се намесва по цялата верига 

на процеса на управление на кризи, 

включително предотвратяване на 

кризи и решаване на кризи, като по този 

начин обхване всички етапи от цикъла 

на конфликтите, както и да участва 

пълноценно в процеса на гарантиране 

на сигурността в Европа и 

осигуряване на общата сигурност и 

отбрана на цялото пространство на 

свобода, сигурност и правосъдие; 

насърчава Европейския съвет да 

започне процеса на превръщане на 

общата политика за сигурност и 

отбрана в обща отбрана, както е 

предвидено в член 42, параграф 2 от 

ДЕС; счита, че една от важните цел 

на ОПСО трябва да бъде засилване на 

устойчивостта на ЕС; 

13. подчертава, че ЕС, чрез мисиите и 

операциите по линия на ОПСО, както 

и други съответни инструменти, 

следва да бъде в състояние да се 

намесва в целия спектър на 

управлението на кризи, в това число 

предотвратяването и 

преодоляването на кризи, като по този 

начин обхване всички етапи от цикъла 

на конфликтите;  
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Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/17 

Изменение  17 

Бодил Валеро 

от името на групата Verts/ALE 

 

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 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; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/18 

Изменение  18 

Бодил Валеро 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0317/2016 

Йоан Мирча Пашку 

Прилагане на общата политика за сигурност и отбрана 

2016/2067(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 15 

 

Предложение за резолюция Изменение 

15. подчертава също така, че ОПСО 

следва да се основава на принцип на 

силна колективна отбрана и 

ефективно финансиране и да се прилага 

координирано с международните 

институции в областта на сигурността и 

отбраната и при пълно взаимно 

допълване с НАТО; счита, че ЕС 

следва да насърчава държавите 

членки да постигат целите на НАТО 

по отношение на капацитета, 

съгласно които се изисква 

минималното равнище на разходите 

за отбрана да бъде в размер на 2 % от 

БВП, както беше потвърдено на 

срещите на върха в Уелс и Варшава; 

15. подчертава също така, че ОПСО 

следва да се основава на ефективно 

финансиране и да се прилага 

координирано с международните 

институции в областта на сигурността и 

отбраната и при пълно взаимно 

допълване с НАТО;  

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/19 

Изменение  19 

Бодил Валеро 

от името на групата Verts/ALE 

 

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. приветства идеята за превръщане 

на настоящите ad hoc структури в 

скромен постоянен капацитет за 

планиране и провеждане на военни 

операции, сходни с вече 

съществуващите способности за 

планиране и провеждане на 

граждански операции (СППГО) на 

равнище ЕС; настоятелно призовава 

ЗП/ВП и държавите членки да не 

сливат граждански и военни 

структури за планиране и 

провеждане, доколкото военните и 

гражданските мисии и операции по 

линия на ОПСО имат много различни 

структури, персонал и цели; 

припомня, че по-голямата част от 

гражданските мисии по линия на 

ОПСО са обучения в областта на 

принципите на правовата държава, 

предоставяне на помощ и съвети, 

финансирани от бюджета на ЕС и 

нямат нищо общо с 

междуправителствената структура 

на военните операции по линия на 

ОПСО срещу пирати или 

контрабандисти или за обучение на 

военните сили на трети държави; 
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настоятелно призовава ЗП/ВП и 

Комисията да запазят отличителния 

характер на гражданските мисии по 

линия на ОПСО и да предотвратят 

сливането на гражданските и военни 

структури в рамките на една 

интегрирана гражданско-военна 

структура за стратегическо 

планиране; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/20 

Изменение  20 

Бодил Валеро 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0317/2016 

Йоан Мирча Пашку 

Прилагане на общата политика за сигурност и отбрана 

2016/2067(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 26 

 

Предложение за резолюция Изменение 

26. отбелязва в тази връзка заложеното в 

ГСЕС равнище на политическа амбиция 

за интегриран подход към конфликтите 

и кризите, що се отнася до участието на 

Съюза на всички етапи в цикъла на 

конфликта чрез предотвратяване, 

решаване и стабилизиране, както и 

ангажимента за избягване на 

преждевременното прекратяване на 

участието; счита, че ЕС следва да 

подпомага последователно 

държавите членки, участващи в 

коалицията срещу 

самопровъзгласилата се Ислямска 

държава, като разработи операция по 

линия на ОПСО, насочена към 

обучението, в Ирак; 

26. отбелязва в тази връзка заложеното в 

ГСЕС равнище на политическа амбиция 

за интегриран подход към конфликтите 

и кризите, що се отнася до участието на 

Съюза на всички етапи в цикъла на 

конфликта чрез предотвратяване, 

решаване и стабилизиране, както и 

ангажимента за избягване на 

преждевременното прекратяване на 

участието;  

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/21 

Изменение  21 

Бодил Валеро 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0317/2016 

Йоан Мирча Пашку 

Прилагане на общата политика за сигурност и отбрана 

2016/2067(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 26 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  26a. припомня, че глобалната 

стратегия на ЕС призовава за 

инвестиции в предотвратяването на 

конфликти, но че в действителност 

са били предложени мащабни 

съкращения от Комисията и Съвета 

в бюджета за 2017 г. за единствения 

инструмент на ЕС за 

предотвратяване на конфликти; 

подчертава необходимостта да се 

удвоят усилията в областта на 

предотвратяването на конфликти, 

посредничеството и помирението, 

като се имат предвид множеството 

предизвикателства пред сигурността 

в съседните на Европейския съюз 

държави и отвъд тях; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/22 

Изменение  22 

Бодил Валеро 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0317/2016 

Йоан Мирча Пашку 

Прилагане на общата политика за сигурност и отбрана 

2016/2067(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 28 

 

Предложение за резолюция Изменение 

28. подчертава, че всички решения на 

Съвета относно бъдещи мисии и 

операции следва да разглеждат като 

приоритет участието в конфликти, 

които засягат пряко сигурността на 

ЕС или сигурността на партньори и 

региони, в които ЕС играе ролята на 

гарант на сигурността; счита, че 

решението за участие следва да се 

основава на общ анализ и разбиране на 

стратегическата среда и на споделени 

стратегически интереси на 

държавите членки, като се отчитат 

действията на други съюзници и 

организации като ООН или НАТО; 

счита, че мисиите по линия на ОПСО за 

изграждане на капацитет трябва да 

бъдат координирани с дейността на 

Комисията в областта на реформата на 

сектора на сигурността и принципите на 

правовата държава; 

28. счита, че решението за участие 

следва да се основава на общ анализ и 

разбиране на стратегическата среда, 

като се отчитат действията на други 

съюзници и организации като ООН или 

НАТО; счита, че мисиите по линия на 

ОПСО за изграждане на капацитет 

трябва да бъдат координирани с 

дейността на Комисията в областта на 

реформата на сектора на сигурността и 

принципите на правовата държава; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/23 

Изменение  23 

Бодил Валеро 

от името на групата Verts/ALE 

 

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 

29. отхвърля законодателното 

предложение на Комисията от 5 юли 

2016 г. относно изграждането на 

капацитет за военните участници 

чрез Инструмента, допринасящ за 

стабилността и мира (IcSP); подкрепя 

становищата, изразени от правните 

служби на Комисията, Съвета и 

Парламента, по този въпрос; 

настоятелно препоръчва избора на 

инструмент, като например 

механизмът ATHENA, който да не 

отслабва и да не предизвиква 

правната система на ЕС, неговия  

бюджет и съответните решения на 

Съда на Европейските общности; 
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сигурността и развитието, за да се 

подобрят ефективността и 

устойчивостта на мисиите по линия 

на ОПСО; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/24 

Изменение  24 

Бодил Валеро 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0317/2016 

Йоан Мирча Пашку 

Прилагане на общата политика за сигурност и отбрана 

2016/2067(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 30 

 

Предложение за резолюция Изменение 

30. подчертава необходимостта от 

установяване на други финансови 

инструменти, за да се засили 

изграждането на капацитет в областта 

на сигурността и отбраната от страна на 

партньорите; призовава ЕСВД и 

Комисията да гарантират пълна 

съгласуваност и координация за да се 

постигат най-добрите възможни 

резултати и да се избягва дублиране по 

места; 

30. подчертава необходимостта от 

установяване на други инструменти, за 

да се засили изграждането на капацитет 

в областта на сигурността и отбраната 

от страна на партньорите; призовава 

ЕСВД да гарантира пълна 

съгласуваност и координация, за да се 

постигат най-добрите възможни 

резултати и да се избягва дублирането 

по места; 

Or. en  
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16.11.2016 A8-0317/25 

Изменение  25 

Бодил Валеро 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0317/2016 

Йоан Мирча Пашку 

Прилагане на общата политика за сигурност и отбрана 

2016/2067(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 31 

 

Предложение за резолюция Изменение 

31. отбелязва в тази връзка, че 

задачите от Петерсберг следва да се 

преразгледат, а бойните групи следва 

възможно най-скоро да се превърнат в 

използваем военен инструмент 

посредством повишена модулност и по-

функционално финансиране; отбелязва, 

че липсата на конструктивно отношение 

сред държавите членки продължава да 

представлява политическа и оперативна 

пречка за разгръщането на бойните 

групи; настоятелно призовава Съвета да 

постави началото на създаване на 

началния фонд (предвиден в член 41, 

параграф 3 от ДЕС) с цел спешно да се 

осигури финансиране на 

първоначалните етапи на военните 

операции; 

31. отбелязва, че бойните групи следва 

възможно най-скоро да се превърнат в 

използваем военен инструмент 

посредством повишена модулност и по-

функционално финансиране; отбелязва, 

че липсата на конструктивно отношение 

сред държавите членки продължава да 

представлява политическа и оперативна 

пречка за разгръщането на бойните 

групи; настоятелно призовава Съвета да 

постави началото на създаване на 

началния фонд (предвиден в член 41, 

параграф 3 от ДЕС) с цел спешно да се 

осигури финансиране на 

първоначалните етапи на военните 

операции; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/26 

Изменение  26 

Бодил Валеро 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0317/2016 

Йоан Мирча Пашку 

Прилагане на общата политика за сигурност и отбрана 

2016/2067(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 33 

 

Предложение за резолюция Изменение 

33. припомня, че НАТО и ЕС споделят 

едни и същи стратегически интереси 

и са изправени пред едни и същи 

предизвикателства на изток и на юг; 

отбелязва приложимостта на 

клаузата за взаимна отбрана (член 42, 

параграф 7) за държавите – членки на 

ЕС, независимо дали са членки на 

НАТО; отбелязва, че ЕС следва да 

може – като използва собствените си 

средства – да защити в еднаква 

степен държавите – членки на ЕС, 

които не са членки на НАТО; 

отбелязва целта на ГСЕС за 

подходящо равнище на стратегическа 

автономност на ЕС и подчертава, че 

за средствата на двете организации е 

необходимо да се прилага принципът на 

взаимното допълване; счита, че 

„стратегическата автономност“ на 

ЕС следва да укрепи способността на 

Европа да насърчава сигурността в 

своите граници и извън тях, както и да 

засили партньорството с НАТО и 

трансатлантическите отношения; 

33. припомня, че НАТО и ЕС са 

изправени пред едни и същи 

предизвикателства на изток и на юг; 

подчертава, че за средствата на двете 

организации е необходимо да се прилага 

принципът на взаимното допълване; 

счита, че ЕС следва да укрепи 

способността си да насърчава 

сигурността в своите граници и извън 

тях, както и да засили партньорството с 

НАТО и трансатлантическите 

отношения; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/27 

Изменение  27 

Бодил Валеро 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0317/2016 

Йоан Мирча Пашку 

Прилагане на общата политика за сигурност и отбрана 

2016/2067(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 34 

 

Предложение за резолюция Изменение 

34. счита, че здравата основа за тясно и 

ефективно сътрудничество между ЕС и 

НАТО е осигурена от взаимното 

допълване и съвместимост на техните 

мисии, а оттам и на 

инструментариумите им; подчертава, че 

отношенията между двете организации 

следва да продължат да бъдат в дух на 

сътрудничество, а не на конкуренция; 

счита, че ЕС следва да насърчава 

държавите членки да постигат 

целите на НАТО по отношение на 

капацитета, съгласно които се 

изисква минималното равнище на 

разходите за отбрана да бъде в размер 

на 2 % от БВП; 

34. счита, че здравата основа за тясно и 

ефективно сътрудничество между ЕС и 

НАТО е осигурена от взаимното 

допълване и съвместимост на техните 

мисии, а оттам и на 

инструментариумите им; подчертава, че 

отношенията между двете организации 

следва да продължат да бъдат в дух на 

сътрудничество, а не на конкуренция;  

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/28 

Изменение  28 

Бодил Валеро 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0317/2016 

Йоан Мирча Пашку 

Прилагане на общата политика за сигурност и отбрана 

2016/2067(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 35 

 

Предложение за резолюция Изменение 

35. подчертава, че НАТО разполага с 

най-добри възможности за възпиране и 

отбрана и организацията има готовност 

да приложи колективна отбрана (член 5 

от Вашингтонския договор) в случай на 

агресия срещу някой от членовете ѝ, 

докато ОПСО понастоящем се 

съсредоточава върху мироопазването, 

предотвратяването на конфликти и 

засилването на международната 

сигурност (член 42 от ДЕС), а ЕС 

разполага с допълнителни средства за 

справяне с предизвикателствата пред 

вътрешната сигурност на държавите 

членки, в това число подривната 

дейност, които не са обхванати от 

член 5; отново заявява, че „клаузата за 

солидарност“ в член 222 от ДФЕС цели 

да осигури защитата на демократичните 

институции и цивилното население в 

случай на терористично нападение; 

35. подчертава, че НАТО разполага с 

най-добри възможности за възпиране и 

отбрана и организацията има готовност 

да приложи колективна отбрана (член 5 

от Вашингтонския договор) в случай на 

агресия срещу някой от членовете ѝ, 

докато ОПСО понастоящем се 

съсредоточава върху мироопазването, 

предотвратяването на конфликти и 

засилването на международната 

сигурност (член 42 от ДЕС); отново 

заявява, че „клаузата за солидарност“ в 

член 222 от ДФЕС цели да осигури 

защитата на демократичните 

институции и цивилното население в 

случай на терористично нападение; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/29 

Изменение  29 

Бодил Валеро 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0317/2016 

Йоан Мирча Пашку 

Прилагане на общата политика за сигурност и отбрана 

2016/2067(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 38 

 

Предложение за резолюция Изменение 

38. счита, че развитието на по-силна 

отбранителна промишленост ще укрепи 

стратегическата автономност и 
технологичната независимост на ЕС; 

изразява убеждение, че укрепването на 

положението на ЕС като гарант на 

сигурността в съседните на Европа 

държави изисква подходящи и 

достатъчни способности, както и 

конкурентоспособна, ефикасна и 

прозрачна отбранителна промишленост, 

която осигурява устойчива верига за 

доставки; отбелязва, че за европейския 

отбранителен сектор са характерни 

разпокъсаност и дублиране, които 

трябва постепенно да бъдат отстранени 

посредством процес, който осигурява 

стимули и поощрения за всички 

национални компоненти и като се 

отчита по-дългосрочната перспектива за 

интегриран пазар в областта на 

отбраната; 

38. счита, че развитието на 

отбранителна промишленост ще укрепи 

технологичната независимост на ЕС; 

изразява убеждение, че ЕС изисква 

подходящи и достатъчни способности, 

както и конкурентоспособна, ефикасна 

и прозрачна отбранителна 

промишленост, която осигурява 

устойчива верига за доставки; 

отбелязва, че за европейския 

отбранителен сектор са характерни 

разпокъсаност и дублиране, които 

трябва постепенно да бъдат отстранени, 

като се отчита по-дългосрочната 

перспектива за интегриран пазар в 

областта на отбраната; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/30 

Изменение  30 

Бодил Валеро 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0317/2016 

Йоан Мирча Пашку 

Прилагане на общата политика за сигурност и отбрана 

2016/2067(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 41 

 

Предложение за резолюция Изменение 

41. отбелязва, че всички държави 

членки изпитват затруднения да 

поддържат много широка гама от 

напълно функциониращи 

отбранителни способности, най-вече 

поради финансови ограничения; 

поради това призовава за засилена 

координация и по-ясен избор на 

способностите, които да бъдат 

поддържани, така че държавите членки 

да могат да се специализират в 

определени способности; 

41. отбелязва, че всички държави 

членки изпитват затруднения да 

поддържат много широка гама от 

напълно функциониращи способности; 

поради това призовава за засилена 

координация и по-ясен избор на 

способностите, които да бъдат 

поддържани, така че държавите членки 

да могат да се специализират в 

определени способности; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/31 

Изменение  31 

Бодил Валеро 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0317/2016 

Йоан Мирча Пашку 

Прилагане на общата политика за сигурност и отбрана 

2016/2067(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 41 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 41a. припомня, че 28-те държави 

членки на ЕС продължават да са на 

второ място в света, когато става 

дума за разходи за отбрана и износ на 

оръжие; счита, че съчетаните 

годишни разходи за отбрана в размер 

на 200 милиарда евро са огромна сума 

от парите на данъкоплатците; наред 

с това припомня, че многобройни 

неотдавнашни проучвания са 

показали, че основната пречка пред 

един истински европейски пазар в 

областта на отбраната и 

развитието на висококачествени 

способности е фактът, че в много от 

28-те държави членки бюджетите за 

отбрана се използват много 

неефикасно; изтъква 

необходимостта от дълбоко 

преструктуриране на отношенията 

между националните администрации 

в областта на отбраната и 

отбранителната промишленост и от 

въвеждане на строги качествени 

критерии за резултата от проектите 

за възлагане на обществени поръчки, 

силни и строги критерии относно 

прозрачността, ефикасността, 
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борбата срещу корупцията и 

спазването на правилата на 

вътрешния пазар; изтъква, че 

процесът на установяване на пазар на 

ЕС в областта на отбраната следва 

да върви ръка за ръка със засилването 

на много по-строг режим на износ на 

оръжия на равнището на ЕС; 

изразява убеждение, че насоченото 

понастоящем внимание към по-високи 

бюджети за отбрана ще доведе 

единствено до по-голямо разхищаване 

на парите на данъкоплатците, без да 

укрепи съществено въоръжените 

сили; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/32 

Изменение  32 

Бодил Валеро 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0317/2016 

Йоан Мирча Пашку 

Прилагане на общата политика за сигурност и отбрана 

2016/2067(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 43 

 

Предложение за резолюция Изменение 

43. припомня, че изграждането на 

устойчива европейска отбранителна 

технологична и промишлена база, която 

включва инструменти за МСП, е 

фундаментална опора на ОПСО и 

предпоставка за съществуването на общ 

пазар, което ще предостави на ЕС 

възможност да постигне 

стратегическата си автономност; 

43. припомня, че изграждането на 

устойчива европейска отбранителна 

технологична и промишлена база, която 

включва инструменти за МСП, е 

фундаментална опора на ОПСО и 

предпоставка за съществуването на общ 

пазар; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/33 

Изменение  33 

Бодил Валеро 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0317/2016 

Йоан Мирча Пашку 

Прилагане на общата политика за сигурност и отбрана 

2016/2067(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 44 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  44a. изразява съжаление относно 

влошаващата се среда по отношение 

на сигурността и разпространението 

на въоръжени конфликти, регионална 

нестабилност, вътрешни репресии, 

нарушения на хуманитарното право и 

злоупотреби с правата на човека; 

настоятелно приканва държавите 

членки основно да променят 

политиките се на износ на оръжия и 

да прилагат, по строг начин, всички 

осем критерия съобразно Обща 

позиция 2008/944/ОВППС относно 

износа на оръжия и релевантните 

разпоредби на глобалния Договор за 

търговия с оръжия (ДТО); счита, че 

държавите членки имат правно 

задължение веднага да спрат износа 

към дестинации, където има сериозен 

риск, че оръжията могат да се 

използват за извършване на сериозни 

нарушения на правата на човека или 

нарушения на хуманитарното право, 

да допринесат за вътрешна репресия 

или регионална нестабилност или да 

бъдат заплаха за сигурността на 

държави членки или за световния мир 
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и стабилност; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/34 

Изменение  34 

Бодил Валеро 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0317/2016 

Йоан Мирча Пашку 

Прилагане на общата политика за сигурност и отбрана 

2016/2067(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 45 

 

Предложение за резолюция Изменение 

45. изразява загриженост относно 

постоянното намаляване на 

финансирането за научни изследвания в 

областта на отбраната в държавите 

членки, което излага на риск 

промишлената и технологична база, а 

следователно и стратегическата 

автономност на Европа; призовава 

държавите членки да предоставят на 

своите армии оборудване, произведено 

от европейската отбранителна 

промишленост, а не от конкуренти в 

сектора; 

45. изразява загриженост относно 

постоянното намаляване на 

финансирането за научни изследвания в 

областта на отбраната в държавите 

членки, което излага на риск 

промишлената и технологична база; 

призовава държавите членки основно да 

предоставят на своите армии 

оборудване, произведено от 

европейската отбранителна 

промишленост; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/35 

Изменение  35 

Бодил Валеро 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0317/2016 

Йоан Мирча Пашку 

Прилагане на общата политика за сигурност и отбрана 

2016/2067(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 46 

 

Предложение за резолюция Изменение 

46. изразява убеждение, че засилването 

на ролята на ЕАО при координирането 

на основаващи се на способностите 

програми, проекти и дейности би било 

от полза за една ефективна ОПСО; 

счита, че ЕАО следва да бъде 

подпомагана при постигането на 

нейните цели в пълна степен, 

включително особено нейните 

предстоящи приоритети и функции в 

контекста на европейския план за 

действие в областта на отбраната и 

европейската програма за научни 

изследвания в областта на 

отбраната; поради това призовава 

държавите членки да преразгледат 

организацията, процедурите и 

дейностите на Агенцията, за да се 

осигурят повече възможности за по-

нататъшно сътрудничество и 

интеграция; призовава държавите 

членки да дадат насоки на ЕАО относно 

координирането на преглед на плана за 

развиване на способностите, в 

съответствие с ГСЕС и секторната 

стратегия; 

46. изразява убеждение, че засилването 

на ролята на ЕАО при координирането 

на основаващи се на способностите 

програми, проекти и дейности би било 

от полза за една ефективна ОПСО; 

счита, че ЕАО следва да бъде 

подпомагана при постигането на 

нейните цели в пълна степен, 

включително особено нейните 

предстоящи приоритети и функции в 

контекста на европейския план за 

действие в областта на отбраната; 

поради това призовава държавите 

членки да преразгледат организацията, 

процедурите и дейностите на 

Агенцията, за да се осигурят повече 

възможности за по-нататъшно 

сътрудничество и интеграция; призовава 

държавите членки да дадат насоки на 

ЕАО относно координирането на 

преглед на плана за развиване на 

способностите, в съответствие с ГСЕС и 

секторната стратегия; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/36 

Изменение  36 

Бодил Валеро 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0317/2016 

Йоан Мирча Пашку 

Прилагане на общата политика за сигурност и отбрана 

2016/2067(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 47 

 

Предложение за резолюция Изменение 

47. подчертава, че кибернетичната 

сигурност е по своята същност област 

на политиката, в която 

сътрудничеството и интеграцията са от 

решаващо значение, не само между 

държавите-членки на ЕС, ключовите 

партньори и НАТО, но също така и 

между различните фактори в 

обществото, тъй като това е не само 

военна отговорност; призовава за по-

ясни насоки относно начините за 

използване на отбранителните и 

нападателните способности на ЕС, 

както и относно обстоятелствата, в 

които те следва да се използват; 

припомня, че Европейският парламент 

неколкократно призова за цялостно 

преразглеждане на нормативната уредба 

на ЕС относно износа на изделия и 

стоки с двойна употреба с цел да се 

попречи софтуер и други системи, които 

могат да се използват срещу цифровата 

инфраструктура на ЕС и за нарушаване 

на правата на човека, да попаднат в 

неправилни ръце; призовава ЕС да 

защитава в рамките на международните 

форуми – включително, но не само, 

форумите за управление на интернет — 

47. подчертава, че кибернетичната 

сигурност е по своята същност област 

на политиката, в която 

сътрудничеството и интеграцията са от 

решаващо значение, не само между 

държавите-членки на ЕС, ключовите 

партньори и НАТО, но също така и 

между различните фактори в 

обществото, тъй като това е не само 

военна отговорност; призовава за по-

ясни насоки относно начините за 

използване на способности на ЕС, както 

и относно обстоятелствата, в които те 

следва да се използват; припомня, че 

Европейският парламент неколкократно 

призова за цялостно преразглеждане на 

нормативната уредба на ЕС относно 

износа на изделия и стоки с двойна 

употреба с цел да се попречи софтуер и 

други системи, които могат да се 

използват срещу цифровата 

инфраструктура на ЕС и за нарушаване 

на правата на човека, да попаднат в 

неправилни ръце; призовава ЕС да 

защитава в рамките на международните 

форуми – включително, но не само, 

форумите за управление на интернет — 

принципа, че основната инфраструктура 
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принципа, че основната инфраструктура 

на интернет следва да бъде неутрална 

зона, в която правителствата, 

преследващи своите национални 

интереси, имат забрана за намеса; 

на интернет следва да бъде неутрална 

зона, в която правителствата, 

преследващи своите национални 

интереси, имат забрана за намеса; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/37 

Изменение  37 

Бодил Валеро 

от името на групата Verts/ALE 

 

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 при 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, които 

следва да започнат след представянето 

на Бяла книга на ЕС относно 

сигурността и отбраната; подкрепя по-

нататъшното участие на Комисията в 

дейностите в областта на отбраната 

посредством  планиране и изпълнение;  

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/38 

Изменение  38 

Бодил Валеро 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0317/2016 

Йоан Мирча Пашку 

Прилагане на общата политика за сигурност и отбрана 

2016/2067(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 49 

 

Предложение за резолюция Изменение 

49. призовава европейското 

законодателство да бъде 

реформирано, за да се предостави 

възможност на европейската 

отбранителна промишленост да се 

ползва от същите държавни помощи 

като тези, от които се ползват 

отраслите в САЩ; 

заличава се 

Or. en 

 

 

 


