
AM\1180938BG.docx PE637.685v01-00

BG Единство в многообразието BG

26.3.2019 A8-0157/1

Изменение 1
Jean-Luc Schaffhauser
от името на групата ENF

Доклад A8-0157/2019
Hilde Vautmans
Решение за създаване на Европейски механизъм за подкрепа на мира
(2018/2237(INI))

Предложение за препоръка
Съображение К

Предложение за препоръка Изменение

К. като има предвид, че външната 
дейност на ЕС не трябва да се използва 
като инструмент за „управление на 
миграцията“ и че всички усилия за 
работа с трети държави трябва да 
вървят ръка за ръка с подобряването 
на състоянието на правата на човека 
в тези държави;

К. като има предвид, че външна 
дейност на ЕС не трябва да съществува, 
тъй като само държавите имат 
правомощието – признато в 
международното право – да 
използват сила, и само държавите са 
членове на Организацията на 
Обеднените нации, която е 
единственият легитимен орган, 
натоварен със задачата да защитава 
международния мир и сигурността; 
като има предвид, че нито ЕС, нито 
неговият стратегически партньор 
НАТО имат правото да използват 
сила едностранно; като има предвид, 
че Франция и Обединеното кралство 
са единствените държави членки, 
които са постоянни членове на 
Съвета за сигурност на ООН, и те не 
могат да делегират на ЕС тази 
отговорност; като има предвид, че 
следователно ЕС може да се намесва 
по легитимен начин само чрез 
финансиране, предоставено на 
международни участници, а именно 
държави;
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Предложение за препоръка
Параграф 1 – буква а

Предложение за препоръка Изменение

a) да не намалява вноската на 
дадена държава членка в Механизма, 
ако държавата членка се позовава на 
член 31, параграф 1 от ДЕС, тъй като 
това би подкопало коефициента въз 
основа на БНД, на който се базира 
механизмът за финансиране и 
общото финансиране на Механизма;

a) да не задължава държавите 
членки да правят финансови вноски за 
операции, в които не желаят да 
участват, тъй като съвместни 
военни действия са възможни 
единствено на базата на доброволно 
сътрудничество и при гъвкаво 
разглеждане на всеки отделен случай, 
защото отбраната е изключителен 
прерогатив на държавите;
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