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8.3.2018 A8-0048/136 

Изменение  136 

Костас Хрисогонос, Хавиер Кусо Пермуй, Люк Минг Фланаган, Таня Гонсалес 

Пеняс, Рина Роня Кари, Меря Кюльонен, Палома Лопес Бермехо, Мартина 

Михелс, Хелмут Шолц 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0048/2018 

Ян Олбрихт, Изабел Тома 

Следващата МФР: изготвяне на позицията на Парламента относно МФР след 2020 г. 

2017/2052(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 109 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  109a. възразява срещу сливането на 

всички външни инструменти в един-

единствен инструмент, тъй като 

демократичният контрол, 

проследяването на средствата и на 

разходите, както и парламентарният 

контрол ще бъдат затруднени и ще 

станат още по-ограничени; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/137 

Изменение  137 

Хавиер Кусо Пермуй, Жуан Ферейра, Люк Минг Фланаган, Таня Гонсалес Пеняс, 

Такис Хаджигеоргиу, Рина Роня Кари, Палома Лопес Бермехо, Мартина Михелс, 

Меря Кюльонен, , Мартина Михелс, Хелмут Шолц, Неоклис Силикиотис, Мигел 

Виегаш 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0048/2018 

Ян Олбрихт, Изабел Тома 

Следващата МФР: изготвяне на позицията на Парламента относно МФР след 2020 г. 

2017/2052(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 111 

 

Предложение за резолюция Изменение 

111. счита, че създаването на нова 

функция „Сигурност, мир и 

стабилност за всички“ ще бъде 

доказателство за приоритета, който 

дава Съюзът на тази нововъзникваща 

политическа отговорност, ще 

потвърди нейната специфичност и 

ще постигне последователност 

между нейното вътрешно и външно 

измерение; 

заличава се 

Or. en 



 

AM\1148080BG.docx  PE616.074v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

8.3.2018 A8-0048/138 

Изменение  138 

Мигел Виегаш, Жуан Ферейра, Жуан Пимента Лопеш, Мартина  Андерсън, Лин 

Бойлан, Мат Карти, Хавиер Кусо Пермуй, Люк Минг Фланаган, Рина Роня Кари, 

Меря Кюльонен, Палома Лопес Бермехо, Лиа Ни Риада, София Сакорафа 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0048/2018 

Ян Олбрихт, Изабел Тома 

Следващата МФР: изготвяне на позицията на Парламента относно МФР след 2020 г. 

2017/2052(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 113 

 

Предложение за резолюция Изменение 

113. счита, че следващата МФР 

трябва да подкрепи създаването на 

Европейски съюз за отбрана; очаква с 

интерес, в съответствие с обявеното 

от Комисията по отношение на тази 

област, съответните законодателни 

предложения, включително специална 

програма на ЕС за научни изследвания 

в областта на отбраната и програма 

за промишлено развитие, допълнени 

от инвестиции от страна на 

държавите членки в оборудване, 

свързано със сътрудничеството 

помежду им; потвърждава отново 

при тези обстоятелства 

категоричната си убеденост, че 

допълнителните политически 

приоритети следва да бъдат 

съчетани с допълнителни финансови 

средства; припомня, че 

задълбоченото сътрудничество в 

областта на отбраната, 

обединяването на научните 

изследвания и оборудването и 

отстраняването на дублиране ще 

повишат стратегическата 

автономност и 

конкурентоспособност на 

отбранителната промишленост на 

заличава се 
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Европа и ще генерират значително 

повишаване на ефективността, 

което често се изчислява на около 

26 милиарда евро годишно;  

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/139 

Изменение  139 

Мигел Виегаш, Жуан Ферейра, Жуан Пимента Лопеш, Хавиер Кусо Пермуй, Люк 

Минг Фланаган, Таня Гонсалес Пеняс, Рина Роня Кари, Меря Кюльонен, Палома 

Лопес Бермехо, Мартина Михелс, София Сакорафа, Хелмут Шолц 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0048/2018 

Ян Олбрихт, Изабел Тома 

Следващата МФР: изготвяне на позицията на Парламента относно МФР след 2020 г. 

2017/2052(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 113 

 

Предложение за резолюция Изменение 

113. счита, че следващата МФР 

трябва да подкрепи създаването на 

Европейски съюз за отбрана; очаква с 

интерес, в съответствие с обявеното 

от Комисията по отношение на тази 

област, съответните законодателни 

предложения, включително специална 
програма на ЕС за научни изследвания в 

областта на отбраната и програма за 

промишлено развитие, допълнени от 

инвестиции от страна на държавите 

членки в оборудване, свързано със 

сътрудничеството помежду им; 

потвърждава отново при тези 

обстоятелства категоричната си 

убеденост, че допълнителните 

политически приоритети следва да 

бъдат съчетани с допълнителни 

финансови средства; припомня, че 

задълбоченото сътрудничество в 

областта на отбраната, 

обединяването на научните 

изследвания и оборудването и 

отстраняването на дублиране ще 

повишат стратегическата 

автономност и 

конкурентоспособност на 

отбранителната промишленост на 

Европа и ще генерират значително 

113. отхвърля предложението 

следващата МФР да подкрепи 

създаването на Европейски съюз за 

отбрана; възразява срещу по-

нататъшното милитаризиране на 

ЕС и срещу продължаващото 

внедряване на програма на ЕС за 

научни изследвания в областта на 

отбраната и програма за промишлено 

развитие за отбрана и въоръжаване, 

както и срещу създаването на 

европейски военнопромишлен 

комплекс; също така възразява срещу 

сливането на вътрешната и 

външната сигурност и срещу 

подчиняването на търговията, 

развитието и енергийните политики 

на ОВППС/ОПСО; в тази връзка 

подчертава, че Съюзът трябва да се 

превърне отново в чисто гражданска 

организация, като насърчава 

приоритети като изкореняването на 

бедността и постигането на целите 

за устойчиво развитие, мирното 

разрешаване на конфликти, контрола 

върху оръжията, режима на ДНЯО 

(Договора за неразпространение на 

ядреното оръжие) и пълното ядрено 

разоръжаване, както и провеждането 



 

AM\1148080BG.docx  PE616.074v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

повишаване на ефективността, 

което често се изчислява на около 

26 милиарда евро годишно; 

 

на справедлива търговия и 

поддържането на балансирани 

икономически отношения; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/140 

Изменение  140 

Шабиер Бенито Силуага, Хавиер Кусо Пермуй, Люк Минг Фланаган, Таня 

Гонсалес Пеняс, Меря Кюльонен, Палома Лопес Бермехо, Мартина Михелс, 

София Сакорафа, Естефания Торес Мартинес, Мигел Урбан Креспо 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0048/2018 

Ян Олбрихт, Изабел Тома 

Следващата МФР: изготвяне на позицията на Парламента относно МФР след 2020 г. 

2017/2052(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 113 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  113a. изразява дълбоко съжаление във 

връзка с факта, че Брексит послужи 

като повод за засилена и ускорена 

милитаризация на ЕС, целяща да 

доведе до създаването на военен съюз 

и армия на ЕС; отхвърля участието 

на държавите членки в европейски 

военни способности и политики на 

въоръжаване, като например 

постоянното структурирано 

сътрудничество (ПСС), които 

накърняват също така принципа на 

консенсус на ОВППС/ОПСО; възразява 

срещу продължаващото засилване и 

предоставяне на подкрепа за 

отбраната и оръжейната 

промишленост; подчертава, че 

създаването на Европейския фонд за 

отбрана, програмата за отбрана на 

ЕС и програмата на ЕС за научни 

изследвания в областта на 

отбраната нарушават разпоредбите 

на член 41, параграф 2 от ДЕС, в 

който се посочва, че разходите, 

възникващи от действия за военни 

операции или в областта на 

отбраната, не трябва да се 

осигуряват от бюджета на Съюза; 
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Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/141 

Изменение  141 

Мигел Виегаш, Жуан Ферейра, Жуан Пимента Лопеш, Хавиер Кусо Пермуй, Люк 

Минг Фланаган, Таня Гонсалес Пеняс, Рина Роня Кари, Меря Кюльонен, Палома 

Лопес Бермехо, Мартина Михелс 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0048/2018 

Ян Олбрихт, Изабел Тома 

Следващата МФР: изготвяне на позицията на Парламента относно МФР след 2020 г. 

2017/2052(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 114 

 

Предложение за резолюция Изменение 

114. изисква, в условията на 

повишено внимание по отношение на 

сигурността и отбраната в Съюза, да 

се направи преоценка на всички 

разходи за външна сигурност; очаква с 

интерес по-специално 

предприемането на реформа на 

механизма за администриране на 

финансирането на общите разходи за 

операциите на ЕС с военни последици 

или последици в областта на 

отбраната (механизма Athena) и на 

Механизма за подкрепа на мира в 

Африка след включването на ЕФР в 

бюджета; приветства поетите 

неотдавна от държавите членки 

ангажименти в рамките на 

постоянното структурирано 

сътрудничество и изисква от 

заместник-председателя на 

Комисията/върховен представител на 

Съюза по въпросите на външните 

работи и политиката на сигурност и 

от Комисията да пояснят по какъв 

начин ще се финансира то в бъдеще; 

призовава за програма приемник на 

Инструмента, допринасящ за 

стабилността и мира, която да се 

съсредоточи върху предприемането на 

114. заличава се 
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действия в отговор на кризи и 

изграждането на капацитет за 

сигурност и развитие, като 

същевременно се намери издържано 

от правна гледна точка решение за 

изграждането на военен капацитет; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/142 

Изменение  142 

Юнус Омаржи, Люк Минг Фланаган, Таня Гонсалес Пеняс 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0048/2018 

Ян Олбрихт, Изабел Тома 

Следващата МФР: изготвяне на позицията на Парламента относно МФР след 2020 г. 

2017/2052(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 114 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  114. изразява съжаление във връзка с 

факта, че инструментите на ЕС за 

сигурност и отбрана, като например 

механизма за администриране на 

финансирането на общите разходи за 

операциите на Европейския съюз с 

военни последици или последици в 

областта на отбраната (механизма 

Athena) и механизма за подкрепа на 

мира в Африка, са свързани с 

политиката за развитие или с 

Европейския фонд за развитие (ЕФР); 

приветства поетите неотдавна от 

държавите членки ангажименти в 

рамките на постоянното 

структурирано сътрудничество и 

изисква от заместник-председателя 

на Комисията/върховен представител 

на Съюза по въпросите на външните 

работи и политиката на сигурност и 

от Комисията да пояснят по какъв 

начин ще се финансира то в бъдеще; 

призовава за програма – приемник на 

инструмента, допринасяща за 

гарантирането на мир и стабилност, 

която да бъде насочена към 

предприемането на действия в 

отговор на кризи и изграждането на 

капацитет във връзка с 

хуманитарната област и 

развитието; 
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8.3.2018 A8-0048/143 

Изменение  143 

Мигел Виегаш, Жуан Ферейра, Жуан Пимента Лопеш, Мартина  Андерсън, Лин 

Бойлан, Мат Карти, Костас Хрисогонос, Хавиер Кусо Пермуй, Люк Минг 

Фланаган, Такис Хаджигеоргиу, Меря Кюльонен, Палома Лопес Бермехо, 

Мартина Михелс, Лиа Ни Риада, Димитриос Пападимулис, София Сакорафа, 

Неоклис Силикиотис 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0048/2018 

Ян Олбрихт, Изабел Тома 

Следващата МФР: изготвяне на позицията на Парламента относно МФР след 2020 г. 

2017/2052(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 120 

 

Предложение за резолюция Изменение 

120. подчертава, че премахването на 

дискриминацията, както и на 

неравенството между половете и на 

основаното на пола насилие, е 

жизненоважно за изпълнението на 

ангажиментите на ЕС за изграждане на 

приобщаваща Европа; подкрепя 

следователно ангажиментите за 

интегриране на свързаните с пола 

аспекти и за спазване на принципа на 

равнопоставеност на жените и мъжете 

във всички политики на ЕС в 

следващата МФР, както и за подсилено 

бюджетно измерение на борбата с 

всички форми на дискриминация, като 

се отделя особено внимание на 

свързаното с пола измерение в 

политиките в областта на миграцията и 

убежището и във външните политики на 

ЕС; 

120. подчертава, че премахването на 

дискриминацията, както и на 

неравенството между половете и на 

основаното на пола насилие, и 

прилагането на принципа за равно 

заплащане за еднакъв труд са 

жизненоважни за изпълнението на 

ангажиментите на ЕС за изграждане на 

приобщаваща Европа; подкрепя 

следователно ангажиментите за 

интегриране на свързаните с пола 

аспекти и за спазване на принципа на 

равнопоставеност на жените и мъжете 

във всички политики на ЕС в 

следващата МФР, както и за подсилено 

бюджетно измерение на борбата с 

всички форми на дискриминация, като 

се отделя особено внимание на 

свързаното с пола измерение в 

политиките в областта на миграцията и 

убежището и във външните политики на 

ЕС; 

Or. en 

 

 


