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BG Единство в многообразието BG 

6.12.2017 A8-0351/1 

Изменение  1 

Михаел Галер 

от името на групата PPE 

 

Доклад A8-0351/2017 

Михаел Галер 

Годишен доклад относно изпълнението на общата политика за сигурност и отбрана 

2017/2123(INI) 

Предложение за резолюция 

Позоваване 25 a (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 – като взе предвид 

уведомлението относно постоянното 

структурирано сътрудничество 

(ПСС) от 13 ноември 2017 г., 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0351/2 

Изменение  2 

Михаел Галер 

от името на групата PPE 

 

Доклад A8-0351/2017 

Михаел Галер 

Годишен доклад относно изпълнението на общата политика за сигурност и отбрана 

2017/2123(INI) 

Предложение за резолюция 

Позоваване 25 б (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 – като взе предвид съвместното 

съобщение на Комисията и на 

заместник-председателя/върховен 

представител от 10 ноември 2017 г. 

до Европейския парламент и Съвета, 

озаглавено „Подобряване на военната 

мобилност в Европейския съюз“ 

(JOIN(2017)0041), 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0351/3 

Изменение  3 

Михаел Галер 

от името на групата PPE 

 

Доклад A8-0351/2017 

Михаел Галер 

Годишен доклад относно изпълнението на общата политика за сигурност и отбрана 

2017/2123(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 31 

 

Предложение за резолюция Изменение 

31. приветства готовността на 

държавите членки да поемат 

обвързващи ангажиментите в рамките 

на ОПСО, като по този начин 

осъществяват амбициозно и 

приобщаващо постоянно структурирано 

сътрудничество (ПСС), и призовава за 

бързото му утвърждаване от Съвета; 

подчертава, че стремежът към 

приобщаващ характер на участието не 

трябва да застрашава цялостния 

ангажимент към ОПСО или високото 

равнище на амбиция сред участващите 

държави членки; посочва 

необходимостта да се определят ясни 

критерии за участие, като се остави 

възможност на другите държави членки 

също да се присъединят на по-късен 

етап; счита, че дейностите в рамките на 

ПСС винаги следва да бъдат в пълно 

съответствие с ОПСО; 

31. приветства уведомлението 

относно постоянното 

структурирано сътрудничество 

(ПСС) и неговото предвидено 

задействане въз основа на готовността 

на държавите членки да поемат 

обвързващи ангажиментите в рамките 

на ОПСО, като по този начин 

осъществяват амбициозно и 

приобщаващо постоянно структурирано 

сътрудничество (ПСС), и призовава за 

бързото му утвърждаване от Съвета; 

подчертава, че стремежът към 

приобщаващ характер на участието не 

трябва да застрашава цялостния 

ангажимент към ОПСО или високото 

равнище на амбиция сред участващите 

държави членки; посочва 

необходимостта да се определят ясни 

критерии за участие, като се остави 

възможност на другите държави членки 

също да се присъединят на по-късен 

етап; счита, че дейностите в рамките на 

ПСС винаги следва да бъдат в пълно 

съответствие с ОПСО; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0351/4 

Изменение  4 

Михаел Галер 

от името на групата PPE 

 

Доклад A8-0351/2017 

Михаел Галер 

Годишен доклад относно изпълнението на общата политика за сигурност и отбрана 

2017/2123(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 33 

 

Предложение за резолюция Изменение 

33. подчертава необходимостта от 

облекчаване на административните 

процедури, които излишно забавят 

събирането на сили за мисиите на 

ОПСО и трансграничното движение на 

силите за бързо реагиране в рамките на 

ЕС; призовава държавите членки да 

създадат общоевропейска система за 

координиране на бързото придвижване 

на състава на силите за отбрана, 

оборудването и снабдяването за целите 

на ОПСО, когато се задейства клаузата 

за солидарност, и при която държавите 

членки са задължени да предоставят 

помощ и съдействие с всички средства, 

които са на тяхно разположение, в 

съответствие с член 51 от Устава на 

Организацията на обединените нации 

(ООН); 

33. подчертава необходимостта от 

облекчаване на административните 

процедури, които излишно забавят 

събирането на сили за мисиите на 

ОПСО и трансграничното движение на 

силите за бързо реагиране в рамките на 

ЕС; призовава държавите членки да 

създадат общоевропейска система за 

координиране на бързото придвижване 

на състава на силите за отбрана, 

оборудването и снабдяването за целите 

на ОПСО, когато се задейства клаузата 

за солидарност, и при която държавите 

членки са задължени да предоставят 

помощ и съдействие с всички средства, 

които са на тяхно разположение, в 

съответствие с член 51 от Устава на 

Организацията на обединените нации 

(ООН); в тази връзка приветства 

съвместното съобщение относно 

подобряването на военната 

мобилност; призовава Комисията да 

представи до март 2018 г. на 

Парламента и на държавите членки 

съществен план за действие, който е 

изцяло съгласуван с текущите усилия 

в рамките на НАТО; 

Or. en 
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