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Изменение  1 

Токиа Саифи 

  
Предложение за резолюция 

Позоваване 1 

 
Предложение за резолюция Изменение 

– като взе предвид член 3, параграф 5, 

членове 21, 22, 24, 25, 26, член 42, 

параграф 7 и член 46 от Договора за 

Европейския съюз, 

като взе предвид член 3, параграф 5, 

членове 8, 21, 22, 24, 25, 26, член 42, 

параграф 7 и член 46 от Договора за 

Европейския съюз, 

Or. fr 

 

Изменение  2 

Фабио Масимо Касталдо, Иняцио Корао 

 
Предложение за резолюция 

Позоваване 1 

 
Предложение за резолюция Изменение 

– като взе предвид член 3, параграф 5, 

членове 21, 22, 24, 25, 26, член 42, 

параграф 7 и член 46 от Договора за 

Европейския съюз, 

– като взе предвид член 3, параграф 1, 

член 3, параграф 2 и член 3, параграф 
5, член 21, и по-специално параграфи 1 

и 2, буква з), втора алинея и членове 
22, 24, 25, 26, член 42, параграф 7 и член 

46 от Договора за Европейския съюз, 

Or. it 

 

Изменение  3 

Михаел Галер 

 
Предложение за резолюция 

Позоваване 2 a (ново) 

 
Предложение за резолюция Изменение 

 – като взе предвид заключенията от 

заседанията на Европейския съвет от 

19 и 29 декември 2013 г. (EUCO 217/13) 

и от 25 и 26 юни 2015 г. (EUCO 22/15, 
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както и заключенията на Съвета 

относно общата политика за 

сигурност и обрана (ОПСО) от 18 май 

2015 г. (8971/15), 

Or. en 

 

Изменение  4 

Михаел Галер 

 
Предложение за резолюция 

Позоваване 6 a (ново) 

 
Предложение за резолюция Изменение 

 – като взе предвид решение на Съвета 

(ОВППС) 2015/1835 от 12 октомври 

2015 г. за определяне на статута, 

седалището и реда и условията за 

дейността на Европейската агенция 

по отбрана, 

Or. en 

 

Изменение  5 

Михаел Галер 

 
Предложение за резолюция 

Позоваване 8 

 
Предложение за резолюция Изменение 

– като взе предвид своята резолюция от 

21 май 2015 г. относно прилагането на 

общата политика за сигурност и отбрана 

(въз основа на годишния доклад на 

Съвета до Европейския парламент 

относно общата външна политика и 

политика на сигурност)1, 

– като взе предвид своята резолюция от 

21 май 2015 г. относно прилагането на 

общата политика за сигурност и отбрана 

(въз основа на годишния доклад на 

Съвета до Европейския парламент 

относно общата външна политика и 

политика на сигурност)1; като взе 

предвид своята резолюция от 21 

януари 2016 г. относно клаузата за 

обща отбрана (член 42, параграф 7 от 

ДЕС) (2015/3034(RSP)), 

__________________ __________________ 
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1 Приети текстове, P8_TA(2015)0213. 1 Приети текстове, P8_TA(2015)0213. 

Or. en 

 

Изменение  6 

Токиа Саифи 

 
Предложение за резолюция 

Позоваване 8 a (ново) 

 
Предложение за резолюция Изменение 

 – като взе предвид своята резолюция 

от 21 януари 2016 г. относно клаузата 

за обща отбрана (член 42, параграф 7 

от ДЕС), 

Or. fr 

 

Изменение  7 

Кристиан Дан Преда 

 
Предложение за резолюция 

Позоваване 8 a (ново) 

 
Предложение за резолюция Изменение 

 – като взе предвид своята резолюция 

от 17 декември 2015 г. относно 

годишния доклад за 2014 г. относно 

правата на човека и демокрацията по 

света и политиката на Европейския 

съюз в тази област, 

Or. en 

 

Изменение  8 

Кристиан Дан Преда 

 
Предложение за резолюция 

Позоваване 10 a (ново) 
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Предложение за резолюция Изменение 

 – като взе предвид стратегическата 

рамка и плана за действие на ЕС 

относно правата на човека и 

демокрацията, приети от Съвета по 

външни работи на 25 юни 2012 г., 

Or. en 

 

Изменение  9 

Лиса Яконсари 

 
Предложение за резолюция 

Позоваване 13 a (ново) 

 
Предложение за резолюция Изменение 

 – като взе предвид резолюцията на 

Европейския парламент от 17 

декември 2015 г. относно износа на 

оръжия: прилагане на Обща позиция 

2008/944/ОВППС, 

Or. en 

 

Изменение  10 

Хави Лопес 

 
Предложение за резолюция 

Позоваване 13 a (ново) 

 
Предложение за резолюция Изменение 

 – като взе предвид Програмата до 

2030 г. за устойчиво развитие, както 

беше приета от Общото събрание на 

ООН през септември 2015 г., и 

Парижкото споразумение относно 

изменението на климата, 

Or. en 
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Изменение  11 

Хилде Вотманс, Петрас Аущревичюс, Паво Вяйрюнен 

 
Предложение за резолюция 

Позоваване 13 a (ново) 

 
Предложение за резолюция Изменение 

 – като взе предвид доклада за 

прилагането на прегледа на ЕСВД 

(HR(2015)170) от 22 декември 2015 г., 

Or. en 

 

Изменение  12 

Сабине Льозинг 

 
Предложение за резолюция 

Съображение A 

 
Предложение за резолюция Изменение 

А. като има предвид, че много от 

настоящите и бъдещите 

предизвикателства и заплахи пред ЕС 

са комплексни и ще дойдат както от 

вътрешността, така и отвъд общите 

граници; като има предвид, че е 

необходима една по-силна политическа 

воля за решителни съвместни действия 

от страна на ЕС и неговите държави 

членки, за да се отговори ефективно на 

тези предизвикателства, да се защитят 

ценностите и обществения модел на ЕС 

и за да бъде той по-силен участник на 

световната сцена; като има предвид, че 

глобалната стратегия на ЕС в областта 

на външната политика и политиката за 

сигурност трябва да проправи път за 

постигането на такова развитие на 

събитията; 

А. като има предвид, че много от 

настоящите и бъдещите 

предизвикателства пред ЕС са 

комплексни и ще дойдат както от 

вътрешността, така и отвъд общите 

граници; като има предвид, че е 

необходима една по-силна политическа 

воля за решителни съвместни действия 

от страна на ЕС и неговите държави 

членки, за да се отговори ефективно на 

тези предизвикателства, да се защитят 

ценностите и обществения модел на ЕС, 

да се насърчават приоритети, като 

например изкореняването на 

бедността и постигането на 

всеобщите цели за развитие, 

контрола върху оръжията, режима 

на Договора за неразпространение на 

ядреното оръжие и пълното ядрено 

разоръжаване, справедливата 

търговия, насърчаването на 

балансирани икономически 

отношения и за да бъде ЕС мирен и 
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граждански участник на световната 

сцена; като има предвид, че глобалната 

стратегия на ЕС в областта на външната 

политика и политиката за сигурност 

трябва да проправи път за постигането 

на такова развитие на събитията; 

Or. en 

 

Изменение  13 

Фабио Масимо Касталдо, Иняцио Корао 

 
Предложение за резолюция 

Съображение A 

 
Предложение за резолюция Изменение 

А. като има предвид, че много от 

настоящите и бъдещите 

предизвикателства и заплахи пред ЕС са 

комплексни и ще дойдат както от 

вътрешността, така и отвъд общите 

граници; като има предвид, че е 

необходима една по-силна политическа 

воля за решителни съвместни действия 

от страна на ЕС и неговите държави 

членки, за да се отговори ефективно на 

тези предизвикателства, да се защитят 

ценностите и обществения модел на ЕС 

и за да бъде той по-силен участник на 

световната сцена; като има предвид, че 

глобалната стратегия на ЕС в областта 

на външната политика и политиката за 

сигурност трябва да проправи път за 

постигането на такова развитие на 

събитията; 

А. като има предвид, че много от 

настоящите и бъдещите 

предизвикателства и заплахи пред ЕС са 

комплексни и ще дойдат както от 

вътрешността, така и отвъд общите 

граници; като има предвид, че е 

необходима една по-силна политическа 

воля за решителни съвместни и 

съгласувани действия от страна на ЕС и 

неговите държави членки, за да се 

отговори ефективно на тези 

предизвикателства, да се защитят 

ценностите и обществения модел на ЕС 

и за да бъде той по-силен участник на 

световната сцена, който е в състояние 

да гарантира световната сигурност и 

мира между народите; като има 

предвид, че глобалната стратегия на ЕС 

в областта на външната политика и 

политиката за сигурност трябва да 

спомага да се проправи път за 

развитието на истинска европейска 

политическа идентичност; 

Or. it 

 

Изменение  14 

Луи Мишел 
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Предложение за резолюция 

Съображение A 

 
Предложение за резолюция Изменение 

А. като има предвид, че много от 

настоящите и бъдещите 

предизвикателства и заплахи пред ЕС са 

комплексни и ще дойдат както от 

вътрешността, така и отвъд общите 

граници; като има предвид, че е 

необходима една по-силна политическа 

воля за решителни съвместни 

действия от страна на ЕС и неговите 

държави членки, за да се отговори 

ефективно на тези предизвикателства, 

да се защитят ценностите и 

обществения модел на ЕС и за да бъде 

той по-силен участник на 

световната сцена; като има предвид, 

че глобалната стратегия на ЕС в 

областта на външната политика и 

политиката за сигурност трябва да 

проправи път за постигането на 

такова развитие на събитията; 

А. като има предвид, че много от 

настоящите и бъдещите 

предизвикателства и заплахи пред ЕС са 

комплексни и ще дойдат както от 

вътрешността, така и отвъд общите 

граници; като има предвид, че една по-

силна политическа воля от страна на ЕС 

и неговите държави членки е от 

съществено значение, за да се отговори 

ефективно на тези предизвикателства и 

да се защитят ценностите и 

обществения модел на ЕС; като има 

предвид, че е задължително ЕС да 

предприеме конкретни и съвместни 

действия за справяне с настоящата 

криза; като има предвид, че е от 

съществено значение да се преразгледа 
глобалната стратегия на ЕС в областта 

на външната политика и политиката за 

сигурност, за да се поддържа 

стабилността и сигурността на 

Съюза и неговите граждани и за да 

може Европа да стане по-силен 

участник на световната сцена; 

Or. fr 

 

Изменение  15 

Ана Гомеш 

 
Предложение за резолюция 

Съображение A 

 
Предложение за резолюция Изменение 

А. като има предвид, че много от 

настоящите и бъдещите 

предизвикателства и заплахи пред ЕС са 

комплексни и ще дойдат както от 

вътрешността, така и отвъд общите 

граници; като има предвид, че е 

А. като има предвид, че много от 

настоящите и бъдещите 

предизвикателства и заплахи пред ЕС са 

комплексни, произтичащи от 

държавни и недържавни действащи 

лица, и идват както от вътрешността, 
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необходима една по-силна 

политическа воля за решителни 

съвместни действия от страна на ЕС и 

неговите държави членки, за да се 

отговори ефективно на тези 

предизвикателства, да се защитят 

ценностите и обществения модел на ЕС 

и за да бъде той по-силен участник на 

световната сцена; като има предвид, 

че глобалната стратегия на ЕС в 

областта на външната политика и 

политиката за сигурност трябва да 

проправи път за постигането на такова 

развитие на събитията; 

така и отвъд общите граници, като 

някои от тях са причинени от 

самата Европа посредством нейните 

политики, които създават финансово 

и икономическо дерегулиране, данъчна 

конкуренция, безработица и все по-

големи неравенства, и по този начин 

се спомага за лишаването от 

гражданство на европейските 

граждани, особено на младите хора; 

като има предвид, че е необходимо 

силно и просветено водачество за 

решителни съвместни действия от 

страна на ЕС и неговите държави 

членки, за да се отговори колективно и 

ефективно на тези предизвикателства, 

да се защитят ценностите и 

обществения модел на ЕС и за да се 

превърне той в ефективно действащо 

лице и гарант на сигурността на 

световно равнище; като има предвид, 

че глобалната стратегия на ЕС в 

областта на външната политика и 

политиката за сигурност трябва да 

проправи път за постигането на такова 

развитие на събитията; 

Or. en 

 

Изменение  16 

Лиса Яконсари 

 
Предложение за резолюция 

Съображение A 

 
Предложение за резолюция Изменение 

А. като има предвид, че много от 

настоящите и бъдещите 

предизвикателства и заплахи пред ЕС са 

комплексни и ще дойдат както от 

вътрешността, така и отвъд общите 

граници; като има предвид, че е 

необходима една по-силна политическа 

воля за решителни съвместни действия 

от страна на ЕС и неговите държави 

членки, за да се отговори ефективно на 

А. като има предвид, че много от 

настоящите и бъдещите 

предизвикателства и заплахи пред ЕС са 

комплексни и ще дойдат както от 

вътрешността, така и отвъд общите 

граници; като има предвид, че е 

необходима една по-силна политическа 

воля за решителни съвместни действия 

от страна на ЕС и неговите държави 

членки, за да се отговори ефективно на 
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тези предизвикателства, да се защитят 

ценностите и обществения модел на ЕС 

и за да бъде той по-силен участник на 

световната сцена; като има предвид, че 

глобалната стратегия на ЕС в областта 

на външната политика и политиката за 

сигурност трябва да проправи път за 

постигането на такова развитие на 

събитията; 

тези предизвикателства, да се защитят 

ценностите и обществения модел на ЕС 

и за да бъде той по-силен и по-

стратегичен участник на световната 

сцена; като има предвид, че глобалната 

стратегия на ЕС в областта на външната 

политика и политиката за сигурност 

трябва да проправи път за постигането 

на такова развитие на събитията; 

Or. en 

 

Изменение  17 

Токиа Саифи 

 
Предложение за резолюция 

Съображение A 

 
Предложение за резолюция Изменение 

А. като има предвид, че много от 

настоящите и бъдещите 

предизвикателства и заплахи пред ЕС са 

комплексни и ще дойдат както от 

вътрешността, така и отвъд общите 

граници; като има предвид, че е 

необходима една по-силна политическа 

воля за решителни съвместни действия 

от страна на ЕС и неговите държави 

членки, за да се отговори ефективно на 

тези предизвикателства, да се защитят 

ценностите и обществения модел на ЕС 

и за да бъде той по-силен участник на 

световната сцена; като има предвид, че 

глобалната стратегия на ЕС в областта 

на външната политика и политиката за 

сигурност трябва да проправи път за 

постигането на такова развитие на 

събитията; 

А. като има предвид, че много от 

настоящите и бъдещите 

предизвикателства и заплахи пред ЕС са 

комплексни и ще дойдат както от 

вътрешността, така и отвъд общите 

граници; като има предвид, че е 

необходима една по-силна политическа 

воля за решителни съвместни действия 

от страна на ЕС и неговите държави 

членки, за да се отговори ефективно на 

тези предизвикателства, да се 

популяризират ценностите и 

обществения модел на ЕС и за да бъде 

той по-силен участник на световната 

сцена; като има предвид, че глобалната 

стратегия на ЕС в областта на външната 

политика и политиката за сигурност 

трябва да проправи път за постигането 

на такова развитие на събитията; 

Or. fr 

 

Изменение  18 

Кристиан Дан Преда 
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Предложение за резолюция 

Съображение A 

 
Предложение за резолюция Изменение 

А. като има предвид, че много от 

настоящите и бъдещите 

предизвикателства и заплахи пред ЕС са 

комплексни и ще дойдат както от 

вътрешността, така и отвъд общите 

граници; като има предвид, че е 

необходима една по-силна политическа 

воля за решителни съвместни действия 

от страна на ЕС и неговите държави 

членки, за да се отговори ефективно на 

тези предизвикателства, да се защитят 

ценностите и обществения модел на ЕС 

и за да бъде той по-силен участник на 

световната сцена; като има предвид, че 

глобалната стратегия на ЕС в областта 

на външната политика и политиката за 

сигурност трябва да проправи път за 

постигането на такова развитие на 

събитията; 

А. като има предвид, че много от 

настоящите и бъдещите 

предизвикателства и заплахи пред ЕС са 

комплексни и ще дойдат както от 

вътрешността, така и отвъд общите 

граници; като има предвид, че е 

необходима една по-силна политическа 

воля за решителни съвместни действия 

от страна на ЕС и неговите държави 

членки, за да се отговори ефективно на 

тези предизвикателства, да се защитят 

ценностите и обществения модел на ЕС 

и за да бъде той силен участник на 

световната сцена; като има предвид, че 

глобалната стратегия на ЕС в областта 

на външната политика и политиката за 

сигурност трябва да проправи път за 

постигането на такова развитие на 

събитията чрез определяне на 

политическото равнище на амбиция 

на ЕС като международно действащо 

лице; 

Or. en 

 

Изменение  19 

Ищван Уихеи 

 
Предложение за резолюция 

Съображение A 

 
Предложение за резолюция Изменение 

А. като има предвид, че много от 

настоящите и бъдещите 

предизвикателства и заплахи пред ЕС са 

комплексни и ще дойдат както от 

вътрешността, така и отвъд общите 

граници; като има предвид, че е 

необходима една по-силна политическа 

воля за решителни съвместни действия 

от страна на ЕС и неговите държави 

А. като има предвид, че много от 

настоящите и бъдещите 

предизвикателства и заплахи пред ЕС са 

комплексни и ще дойдат както от 

вътрешността, така и отвъд общите 

граници; като има предвид, че 

съществува необходимост от 

свързване на местния, регионалния и 

глобалния контекст; като има 
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членки, за да се отговори ефективно на 

тези предизвикателства, да се защитят 

ценностите и обществения модел на ЕС 

и за да бъде той по-силен участник на 

световната сцена; като има предвид, че 

глобалната стратегия на ЕС в областта 

на външната политика и политиката за 

сигурност трябва да проправи път за 

постигането на такова развитие на 

събитията; 

предвид, че стратегическото мислене 

трябва да започне с намирането на 

отговори за вътрешните 

предизвикателства в ЕС като 

политическа общност, същевременно 

свързвайки тези отговори с външните 

проблеми; като има предвид, че е 

необходима една по-силна политическа 

воля за решителни съвместни действия 

от страна на ЕС и неговите държави 

членки, за да се отговори ефективно на 

тези предизвикателства, да се защитят 

ценностите и обществения модел на ЕС 

и за да бъде той по-силен участник на 

световната сцена; като има предвид, че 

глобалната стратегия на ЕС в областта 

на външната политика и политиката за 

сигурност трябва да проправи път за 

постигането на такова развитие на 

събитията; 

Or. en 

 

Изменение  20 

Маритйе Схаке 

 
Предложение за резолюция 

Съображение A 

 
Предложение за резолюция Изменение 

А. като има предвид, че много от 

настоящите и бъдещите 

предизвикателства и заплахи пред ЕС са 

комплексни и ще дойдат както от 

вътрешността, така и отвъд общите 

граници; като има предвид, че е 

необходима една по-силна политическа 

воля за решителни съвместни действия 

от страна на ЕС и неговите държави 

членки, за да се отговори ефективно на 

тези предизвикателства, да се защитят 

ценностите и обществения модел на ЕС 

и за да бъде той по-силен участник на 

световната сцена; като има предвид, че 

глобалната стратегия на ЕС в областта 

на външната политика и политиката за 

А. като има предвид, че много от 

настоящите и бъдещите 

предизвикателства и заплахи пред ЕС са 

комплексни и ще дойдат както от 

вътрешността, така и отвъд общите 

граници; като има предвид, че без една 

по-силна политическа воля за 

решителни съвместни действия от 

страна на ЕС и неговите държави 

членки ще бъде невъзможно да се 

отговори ефективно на тези 

предизвикателства, да се защитят 

ценностите и обществения модел на ЕС 

и за да бъде той по-силен участник на 

световната сцена; като има предвид, че 

глобалната стратегия на ЕС в областта 
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сигурност трябва да проправи път за 

постигането на такова развитие на 

събитията; 

на външната политика и политиката за 

сигурност трябва да проправи път за 

постигането на такова развитие на 

събитията; 

Or. en 

 

Изменение  21 

Борис Зала 

 
Предложение за резолюция 

Съображение A 

 
Предложение за резолюция Изменение 

А. като има предвид, че много от 

настоящите и бъдещите 

предизвикателства и заплахи пред ЕС са 

комплексни и ще дойдат както от 

вътрешността, така и отвъд общите 

граници; като има предвид, че е 

необходима една по-силна политическа 

воля за решителни съвместни действия 

от страна на ЕС и неговите държави 

членки, за да се отговори ефективно на 

тези предизвикателства, да се защитят 

ценностите и обществения модел на 

ЕС и за да бъде той по-силен участник 

на световната сцена; като има предвид, 

че глобалната стратегия на ЕС в 

областта на външната политика и 

политиката за сигурност трябва да 

проправи път за постигането на такова 

развитие на събитията; 

А. като има предвид, че много от 

настоящите и бъдещите 

предизвикателства и заплахи пред ЕС са 

комплексни и ще дойдат както от 

вътрешността, така и отвъд общите 

граници; като има предвид, че е 

необходима една по-силна политическа 

воля за решителни съвместни действия 

от страна на ЕС и неговите държави 

членки, за да се отговори ефективно на 

тези предизвикателства, да се защитят 

ценностите на ЕС и за да бъде той по-

силен участник на световната сцена; 

като има предвид, че глобалната 

стратегия на ЕС в областта на външната 

политика и политиката за сигурност 

трябва да проправи път за постигането 

на такова развитие на събитията; 

Or. en 

 

Изменение  22 

Хилде Вотманс, Петрас Аущревичюс 

 
Предложение за резолюция 

Съображение A 
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Предложение за резолюция Изменение 

А. като има предвид, че много от 

настоящите и бъдещите 

предизвикателства и заплахи пред ЕС са 

комплексни и ще дойдат както от 

вътрешността, така и отвъд общите 

граници; като има предвид, че е 

необходима една по-силна политическа 

воля за решителни съвместни действия 

от страна на ЕС и неговите държави 

членки, за да се отговори ефективно на 

тези предизвикателства, да се защитят 

ценностите и обществения модел на ЕС 

и за да бъде той по-силен участник на 

световната сцена; като има предвид, че 

глобалната стратегия на ЕС в областта 

на външната политика и политиката за 

сигурност трябва да проправи път за 

постигането на такова развитие на 

събитията; 

А. като има предвид, че много от 

настоящите и бъдещите 

предизвикателства и заплахи пред ЕС са 

комплексни и взаимосвързани и ще 

дойдат както от вътрешността, така и 

отвъд общите граници; като има 

предвид, че е необходима една по-силна 

политическа воля за решителни 

съвместни действия от страна на ЕС и 

неговите държави членки, за да се 

отговори проактивно, ефективно и 

всеобхватно на тези предизвикателства, 

да се защитят ценностите и 

обществения модел на ЕС и за да бъде 

той по-силен участник на световната 

сцена; като има предвид, че глобалната 

стратегия на ЕС в областта на външната 

политика и политиката за сигурност 

трябва да проправи път за постигането 

на такова развитие на събитията; 

Or. en 

 

Изменение  23 

Арно Данжан 

 
Предложение за резолюция 

Съображение A a (ново) 

 
Предложение за резолюция Изменение 

 Аа. като има предвид, че ЕС трябва да 

признае пълната степен на 

влошаването на неговата 

непосредствена стратегическа среда, 

и дългосрочните последици от него; 

като има предвид, че фактът, че 

многобройни кризи настъпват 

едновременно и имат все повече преки 

последици в рамките на ЕС означава, 

че държавите членки не могат да се 

справят самостоятелно и че 

европейците следва да упражняват 

своите отговорности колективно, за 
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да гарантират своята сигурност; 

Or. fr 

 

Изменение  24 

Сабине Льозинг 

 
Предложение за резолюция 

Съображение Б 

 
Предложение за резолюция Изменение 

Б. като има предвид, че заплахите, 

посочени в Европейската стратегия за 

сигурност от 2003 г. – тероризмът, 

оръжията за масово унищожение, 

регионалните конфликти, разпадането 

на държавността и организираната 

престъпност — в по-голямата си част 

продължават да са актуални; като има 

предвид, че понастоящем ЕС е 

изправен пред редица допълнителни 
предизвикателства, като например 

опитите на ревизионистки сили да 

преместят границите със сила и да 

оборят основания на правила 

световен ред, изменението на 

климата, големите миграционни 

потоци и кибернетичните и 

хибридните военни действия и 

заплахи; 

Б. като има предвид, че заплахите, 

посочени в Европейската стратегия за 

сигурност от 2003 г. – тероризмът, 

оръжията за масово унищожение, 

регионалните конфликти, разпадането 

на държавността и организираната 

престъпност — в по-голямата си част 

продължават да са актуални; като има 

предвид, че ЕС трябва да преосмисли 

своята все по-голяма и отрицателна 

роля по отношение на много 

ситуации на конфликти, особено в 

държавите в непосредственото му 

съседство на юг и на изток, които 

доведоха до много от 

допълнителните предизвикателства; 

Or. en 

 

Изменение  25 

Фабио Масимо Касталдо, Иняцио Корао 

 
Предложение за резолюция 

Съображение Б 

 
Предложение за резолюция Изменение 

Б. като има предвид, че заплахите, 

посочени в Европейската стратегия за 

сигурност от 2003 г. – тероризмът, 

Б. като има предвид, че заплахите, 

посочени в Европейската стратегия за 

сигурност от 2003 г. – тероризмът, 
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оръжията за масово унищожение, 

регионалните конфликти, разпадането 

на държавността и организираната 

престъпност — в по-голямата си част 

продължават да са актуални; като има 

предвид, че понастоящем ЕС е изправен 

пред редица допълнителни 

предизвикателства, като например 

опитите на ревизионистки сили да 

преместят границите със сила и да 

оборят основания на правила 

световен ред, изменението на климата, 

големите миграционни потоци и 

кибернетичните и хибридните военни 

действия и заплахи; 

оръжията за масово унищожение, 

регионалните конфликти, разпадането 

на държавността и организираната 

престъпност — в по-голямата си част 

продължават да са актуални; като има 

предвид, че понастоящем ЕС е изправен 

пред редица допълнителни 

предизвикателства, като например 

изменението на климата и 

разрушаването на околната среда, 

големите миграционни потоци и 

кибернетичните и хибридните военни 

действия и заплахи, многобройните 

природни бедствия и 

разпространението на епидемии от 

заразни болести; 

Or. it 

 

Изменение  26 

Луи Мишел 

 
Предложение за резолюция 

Съображение Б 

 
Предложение за резолюция Изменение 

Б. като има предвид, че заплахите, 

посочени в Европейската стратегия за 

сигурност от 2003 г. – тероризмът, 

оръжията за масово унищожение, 

регионалните конфликти, разпадането 

на държавността и организираната 

престъпност — в по-голямата си част 

продължават да са актуални; като има 

предвид, че понастоящем ЕС е 

изправен пред редица допълнителни 

предизвикателства, като например 

опитите на ревизионистки сили да 

преместят границите със сила и да 

оборят основания на правила 

световен ред, изменението на 

климата, големите миграционни 

потоци и кибернетичните и хибридните 

военни действия и заплахи; 

Б. като има предвид, че заплахите, 

посочени в Европейската стратегия за 

сигурност от 2003 г. – тероризмът, 

оръжията за масово унищожение, 

регионалните конфликти, разпадането 

на държавността и организираната 

престъпност — в по-голямата си част 

продължават да са актуални; като има 

предвид, че все пак се извършват 

промени в настоящата обстановка на 

сигурността, характеризираща се с 

кризи от безпрецедентен мащаб; 

като има предвид, че заплахи като 

тероризма, извършван от недържавни 

участници, имат глобално измерение; 

като има предвид, че кризите отвъд 

границите на ЕС имат пряко 

въздействие върху стабилността и 

сигурността на Съюза; като има 

предвид, че ЕС е изправен пред нови 
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предизвикателства в тази област, като 

например кибернетичните и хибридните 

военни действия и заплахи;  

Or. fr 

 

Изменение  27 

Ана Гомеш 

 
Предложение за резолюция 

Съображение Б 

 
Предложение за резолюция Изменение 

Б. като има предвид, че заплахите, 

посочени в Европейската стратегия за 

сигурност от 2003 г. – тероризмът, 

оръжията за масово унищожение, 

регионалните конфликти, разпадането 

на държавността и организираната 

престъпност — в по-голямата си част 

продължават да са актуални; като има 

предвид, че понастоящем ЕС е изправен 

пред редица допълнителни 

предизвикателства, като например 

опитите на ревизионистки сили да 

преместят границите със сила и да 

оборят основания на правила 

световен ред, изменението на климата, 

големите миграционни потоци и 

кибернетичните и хибридните военни 

действия и заплахи; 

Б. като има предвид, че заплахите, 

посочени в Европейската стратегия за 

сигурност от 2003 г. – тероризмът, 

оръжията за масово унищожение, 

регионалните конфликти, разпадането 

на държавността и организираната 

престъпност – в по-голямата си част 

продължават да са актуални; като има 

предвид, че понастоящем ЕС е изправен 

пред редица допълнителни 

предизвикателства, като например 

екстремизма и сектантските войни в 

съседство, опитите за преместване на 

границите със сила и други форми на 

незачитане на световния ред, основан 

на Хартата на ООН, изменението на 

климата, масовите миграционни 

потоци, най-голямата криза с 

бежанци от Втората световна война 

насам, в допълнение към 

технологичните разработки, свързани 

с космоса и кибернетиката, ядреното 

въоръжаване и надпреварата с 

оръжия, и хибридните и 

несиметрични военни действия и 

заплахи; 

Or. en 

 

Изменение  28 

Ищван Уихеи 
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Предложение за резолюция 

Съображение Б 

 
Предложение за резолюция Изменение 

Б. като има предвид, че заплахите, 

посочени в Европейската стратегия за 

сигурност от 2003 г. – тероризмът, 

оръжията за масово унищожение, 

регионалните конфликти, разпадането 

на държавността и организираната 

престъпност — в по-голямата си част 

продължават да са актуални; като има 

предвид, че понастоящем ЕС е изправен 

пред редица допълнителни 

предизвикателства, като например 

опитите на ревизионистки сили да 

преместят границите със сила и да 

оборят основания на правила световен 

ред, изменението на климата, големите 

миграционни потоци и кибернетичните 

и хибридните военни действия и 

заплахи; 

Б. като има предвид, че заплахите, 

посочени в Европейската стратегия за 

сигурност от 2003 г. – тероризмът, 

оръжията за масово унищожение, 

регионалните конфликти, разпадането 

на държавността и организираната 

престъпност — в по-голямата си част 

продължават да са актуални; като има 

предвид, че понастоящем ЕС е изправен 

пред редица допълнителни 

предизвикателства, като например 

опитите за оборване на основания на 

правила световен ред, изменението на 

климата, големите миграционни потоци, 

транснационалния тероризъм със 

завръщащите се чуждестранни 

бойци, кибернетичните и хибридните 

военни действия и заплахи, 

вътрешната религиозна и 

политическа радикализация, 

авторитарни и екстремистки 

партии в ЕС и голяма нестабилност 

във финансовия и икономическия ред; 

Or. en 

 

Изменение  29 

Венсан Пейон 

 
Предложение за резолюция 

Съображение Б 

 
Предложение за резолюция Изменение 

Б. като има предвид, че заплахите, 

посочени в Европейската стратегия за 

сигурност от 2003 г. – тероризмът, 

оръжията за масово унищожение, 

регионалните конфликти, разпадането 

на държавността и организираната 

престъпност — в по-голямата си част 

Б. като има предвид, че заплахите, 

посочени в Европейската стратегия за 

сигурност от 2003 г. – тероризмът, 

оръжията за масово унищожение, 

регионалните конфликти, разпадането 

на държавността и организираната 

престъпност — в по-голямата си част 



 

PE577.080v01-00 20/139 AM\1087188BG.doc 

BG 

продължават да са актуални; като има 

предвид, че понастоящем ЕС е изправен 

пред редица допълнителни 

предизвикателства, като например 

опитите на ревизионистки сили да 

преместят границите със сила и да 

оборят основания на правила световен 

ред, изменението на климата, големите 

миграционни потоци и кибернетичните 

и хибридните военни действия и 

заплахи; 

продължават да са актуални; като има 

предвид, че понастоящем ЕС е изправен 

пред редица допълнителни, сериозни и 

безпрецедентни предизвикателства, 

като например опитите на 

ревизионистки сили да преместят 

границите със сила и да оборят 

основания на правила световен ред, 

изменението на климата, големите 

миграционни потоци и кибернетичните 

и хибридните военни действия и 

заплахи; 

Or. fr 

 

Изменение  30 

Франсиско Хосе Милян Мон 

 
Предложение за резолюция 

Съображение Б 

 
Предложение за резолюция Изменение 

Б. като има предвид, че заплахите, 

посочени в Европейската стратегия за 

сигурност от 2003 г. – тероризмът, 

оръжията за масово унищожение, 

регионалните конфликти, разпадането 

на държавността и организираната 

престъпност — в по-голямата си част 

продължават да са актуални; като има 

предвид, че понастоящем ЕС е изправен 

пред редица допълнителни 

предизвикателства, като например 

опитите на ревизионистки сили да 

преместят границите със сила и да 

оборят основания на правила световен 

ред, изменението на климата, големите 

миграционни потоци и кибернетичните 

и хибридните военни действия и 

заплахи; 

Б. като има предвид, че заплахите, 

посочени в Европейската стратегия за 

сигурност от 2003 г. – тероризмът, 

оръжията за масово унищожение, 

регионалните конфликти, разпадането 

на държавността и организираната 

престъпност — в по-голямата си част 

продължават да са актуални; като има 

предвид, че понастоящем ЕС е изправен 

пред редица допълнителни 

предизвикателства, като например 

опитите на ревизионистки сили да 

преместят границите със сила и да 

оборят основания на правила световен 

ред, изменението на климата, бавния 

икономически растеж, големите 

миграционни потоци и потоци от 

бежанци, и кибернетичните и 

хибридните военни действия и заплахи; 

Or. en 
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Изменение  31 

Лиса Яконсари 

 
Предложение за резолюция 

Съображение Б 

 
Предложение за резолюция Изменение 

Б. като има предвид, че заплахите, 

посочени в Европейската стратегия за 

сигурност от 2003 г. – тероризмът, 

оръжията за масово унищожение, 

регионалните конфликти, разпадането 

на държавността и организираната 

престъпност — в по-голямата си част 

продължават да са актуални; като има 

предвид, че понастоящем ЕС е изправен 

пред редица допълнителни 

предизвикателства, като например 

опитите на ревизионистки сили да 

преместят границите със сила и да 

оборят основания на правила световен 

ред, изменението на климата, големите 

миграционни потоци и кибернетичните 

и хибридните военни действия и 

заплахи; 

Б. като има предвид, че заплахите, 

посочени в Европейската стратегия за 

сигурност от 2003 г. – тероризмът, 

оръжията за масово унищожение, 

регионалните конфликти, разпадането 

на държавността, разпространяването 

на епидемии и организираната 

престъпност – в по-голямата си част 

продължават да са актуални; като има 

предвид, че понастоящем ЕС е изправен 

пред редица допълнителни 

предизвикателства, като например 

опитите на ревизионистки сили да 

преместят границите със сила и да 

оборят основания на правила световен 

ред, неконтролираното 

разпространение и натрупване на 

оръжия, изменението на климата, 

антимикробната резистентност, 
големите миграционни потоци, 

увеличаването на неравенствата и 

политическия екстремизъм и 
кибернетичните и хибридните военни 

действия и заплахи; 

Or. en 

 

Изменение  32 

Борис Зала 

 
Предложение за резолюция 

Съображение Б 

 
Предложение за резолюция Изменение 

Б. като има предвид, че заплахите, 

посочени в Европейската стратегия за 

сигурност от 2003 г. – тероризмът, 

оръжията за масово унищожение, 

Б. като има предвид, че заплахите, 

посочени в Европейската стратегия за 

сигурност от 2003 г. – тероризмът, 

оръжията за масово унищожение, 



 

PE577.080v01-00 22/139 AM\1087188BG.doc 

BG 

регионалните конфликти, разпадането 

на държавността и организираната 

престъпност — в по-голямата си част 

продължават да са актуални; като има 

предвид, че понастоящем ЕС е изправен 

пред редица допълнителни 

предизвикателства, като например 

опитите на ревизионистки сили да 

преместят границите със сила и да 

оборят основания на правила световен 

ред, изменението на климата, големите 

миграционни потоци и кибернетичните 

и хибридните военни действия и 

заплахи; 

регионалните конфликти, разпадането 

на държавността и организираната 

престъпност — в по-голямата си част 

продължават да са актуални; като има 

предвид, че понастоящем ЕС е изправен 

пред редица допълнителни 

предизвикателства, като например 

опитите на ревизионистки сили да 

преместят границите със сила в 

нарушение на международното право 
и да оборят основания на правила 

световен ред, изменението на климата, 

големите миграционни потоци и 

кибернетичните и хибридните военни 

действия и заплахи; 

Or. en 

 

Изменение  33 

Кнут Флекенщайн, Йо Лайнен 

 
Предложение за резолюция 

Съображение Б 

 
Предложение за резолюция Изменение 

Б. като има предвид, че заплахите, 

посочени в Европейската стратегия за 

сигурност от 2003 г. – тероризмът, 

оръжията за масово унищожение, 

регионалните конфликти, разпадането 

на държавността и организираната 

престъпност — в по-голямата си част 

продължават да са актуални; като има 

предвид, че понастоящем ЕС е изправен 

пред редица допълнителни 

предизвикателства, като например 

опитите на ревизионистки сили да 

преместят границите със сила и да 

оборят основания на правила 

световен ред, изменението на климата, 

големите миграционни потоци и 

кибернетичните и хибридните военни 

действия и заплахи; 

Б. като има предвид, че заплахите, 

посочени в Европейската стратегия за 

сигурност от 2003 г. – тероризмът, 

оръжията за масово унищожение, 

регионалните конфликти, разпадането 

на държавността и организираната 

престъпност — в по-голямата си част 

продължават да са актуални; като има 

предвид, че понастоящем ЕС е изправен 

пред редица допълнителни 

предизвикателства, като например 

предизвикателствата към 

европейския ред след Студената 

война, установен посредством 

принципите от Хелзинки и 

Парижката харта от 1990 г., 
изменението на климата, големите 

миграционни потоци и кибернетичните 

и хибридните военни действия и 

заплахи; 
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Or. en 

 

Изменение  34 

Лиса Яконсари 

 
Предложение за резолюция 

Съображение Б a (ново) 

 
Предложение за резолюция Изменение 

 Ба. като има предвид, че 

архитектурата на европейската 

сигурност се основава на 

Организацията за сигурност и 

сътрудничество в Европа (ОССЕ); 

като има предвид, че ЕС е ключов 

участник в рамките на ОССЕ; 

Or. en 

 

Изменение  35 

Борис Зала 

 
Предложение за резолюция 

Съображение Б a (ново) 

 
Предложение за резолюция Изменение 

 Ба. като има предвид, че в 

светлината на влошаването на 

регионалната сигурност, ЕС трябва 

да отдаде приоритет на 

стабилизирането на неговото 

непосредствено съседство, но без 

отказ от ангажиментите си в 

световен мащаб; като има предвид, че 

кризите със сигурността на прага на 

ЕС са съставени и формирани от 

глобалните тенденции и, обратно, 

ефективното управление на 

регионалната сигурност е 

предпоставка за способността на ЕС 

да действа в световен мащаб; 

Or. en 
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Изменение  36 

Хилде Вотманс, Петрас Аущревичюс 

 
Предложение за резолюция 

Съображение Б a (ново) 

 
Предложение за резолюция Изменение 

 Ба. като има предвид, че сумарните 

разходи за отбрана от държавите – 

членки на ЕС, поставят Съюза на 

второ място в света по разходи за 

отбрана; 

Or. en 

 

Изменение  37 

Лиса Яконсари 

 
Предложение за резолюция 

Съображение Б б (ново) 

 
Предложение за резолюция Изменение 

 Бб. като има предвид, че ЕС подкрепя 

един напълно всеобхватен и 

основаващ се на сътрудничеството 

подход към сигурността; 

Or. en 

 

Изменение  38 

Гунар Хьокмарк 

 
Предложение за резолюция 

Съображение В a (ново) 

 
Предложение за резолюция Изменение 

 Ва. като има предвид, че 

европейският мир, който беше 

приеман за даденост след падането на 

Желязната завеса и разпадането на 
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Съветския съюз, в момента  е 

застрашен от действията на Русия, 

която нахлу и окупира територията 

на суверенна европейска нация и 

заплашва да направи същото спрямо 

други; 

Or. en 

 

Изменение  39 

Гунар Хьокмарк 

 
Предложение за резолюция 

Съображение В б (ново) 

 
Предложение за резолюция Изменение 

 Вб. като има предвид, че съществува 

необходимост от възстановяване на 

зачитането на националните 

граници и суверенитета, на 

международните споразумения и 

международното право като основа 

за стабилна Европа с обичайните 

практики; 
 

Or. en 

 

Изменение  40 

Чарлз Танък 

от името на групата ECR 
 
Предложение за резолюция 

Съображение Г 

 
Предложение за резолюция Изменение 

Г. като има предвид, че бързата и 

ефикасна реакция на заплахи от 

страна на ЕС изисква да бъдат 

преодолени 

междуинституционалните пречки и 

да се премахне манталитетът на 

работа поотделно; 

заличава се 
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Or. en 

 

Изменение  41 

Сабине Льозинг 

 
Предложение за резолюция 

Съображение Г 

 
Предложение за резолюция Изменение 

Г. като има предвид, че бързата и 

ефикасна реакция на заплахи от страна 

на ЕС изисква да бъдат преодолени 

междуинституционалните пречки и 

да се премахне манталитетът на 

работа поотделно; 

Г. като има предвид, че дори за една 

бърза и ефикасна реакция от страна на 

ЕС прозрачността и 

парламентарният контрол на 

национално равнище и на равнище ЕС 

са от най-голямо значение и не следва 
да бъдат ограничавани допълнително в 

името на бързи решения и прилагане; 

Or. en 

 

Изменение  42 

Фабио Масимо Касталдо, Иняцио Корао 

 
Предложение за резолюция 

Съображение Г 

 
Предложение за резолюция Изменение 

Г. като има предвид, че бързата и 

ефикасна реакция на заплахи от страна 

на ЕС изисква да бъдат преодолени 

междуинституционалните пречки и да 

се премахне манталитетът на 

работа поотделно; 

Г. като има предвид, че бързата и 

ефикасна реакция на заплахи от страна 

на ЕС изисква да бъдат преодолени 

междуинституционалните пречки и да е 

налице тясно сътрудничество между 

Съвета, върховния представител по 

въпросите на външните работи и 

политиката на сигурност и 

Европейския парламент; 

Or. it 

 

Изменение  43 

Ана Гомеш 
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Предложение за резолюция 

Съображение Г 

 
Предложение за резолюция Изменение 

Г. като има предвид, че бързата и 

ефикасна реакция на заплахи от страна 

на ЕС изисква да бъдат преодолени 

междуинституционалните пречки и да 

се премахне манталитетът на работа 

поотделно; 

Г. като има предвид, че бързата и 

ефикасна реакция на заплахи от страна 

на ЕС изисква да бъдат преодолени 

междуинституционалните, правните и 

финансовите пречки и да се премахне 

манталитетът на работа поотделно; 

като има предвид, че местните 

съперничества и различаващите се 

приоритети във възприятията на 

заплахите между държавите членки 

обясняват обезсилващото 

„закърпване на положението“ в 

общата външна политика и 

политика на сигурност, включително 

общата политика за сигурност и 

отбрана, чието поле на 

компетентност следваше да бъде 

разширено и укрепено с Договора от 

Лисабон; като има предвид, че една 

ефективна стратегия за външната 

политика и политиката на сигурност 

на Съюза изисква преди всичко силна 

политическа воля и чувство за обща 

цел, споделено между държавите 

членки, за създаване на истински 

европейски инструмент, с който се 

идентифицират заплахи, 

потвърждават общите интереси и 

посочват конкретни реакции на 

европейско равнище, включително 

изграждането на необходимите 

инструменти; 

Or. en 

 

Изменение  44 

Кристиан Дан Преда 

 
Предложение за резолюция 

Съображение Г 
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Предложение за резолюция Изменение 

Г. като има предвид, че бързата и 

ефикасна реакция на заплахи от страна 

на ЕС изисква да бъдат преодолени 

междуинституционалните пречки и да 

се премахне манталитетът на работа 

поотделно; 

Г. като има предвид, че бързата и 

ефикасна реакция на заплахи от страна 

на ЕС изисква да бъдат преодолени 

междуинституционалните пречки, да се 

премахне манталитетът на работа 

поотделно и силна солидарност между 

държавите членки; 

Or. en 

 

Изменение  45 

Марк Демесмакер 

 
Предложение за резолюция 

Съображение Г 

 
Предложение за резолюция Изменение 

Г. като има предвид, че бързата и 

ефикасна реакция на заплахи от 

страна на ЕС изисква да бъдат 

преодолени междуинституционалните 

пречки и да се премахне манталитетът 

на работа поотделно; 

Г. като има предвид, че ЕС трябва да е 

в състояние да отговори по-бързо и 

по-ефикасно на заплахите, ако бъдат 

преодолени междуинституционалните 

пречки и да се премахне манталитетът 

на работа поотделно; 

Or. nl 

 

Изменение  46 

Лиса Яконсари 

 
Предложение за резолюция 

Съображение Г 

 
Предложение за резолюция Изменение 

Г. като има предвид, че бързата и 

ефикасна реакция на заплахи от страна 

на ЕС изисква да бъдат преодолени 

междуинституционалните пречки и да 

се премахне манталитетът на работа 

поотделно; 

Г. като има предвид, че бързата и 

ефикасна реакция на заплахи от страна 

на ЕС изисква да бъдат преодолени 

междуинституционалните пречки и да 

се премахне манталитетът на работа 

поотделно, а също и да бъдат 

отделени достатъчни бюджетни 
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ресурси в подкрепа на постигането на 

интересите на ЕС; 

Or. en 

 

Изменение  47 

Хилде Вотманс, Петрас Аущревичюс 

 
Предложение за резолюция 

Съображение Г 

 
Предложение за резолюция Изменение 

Г. като има предвид, че бързата и 

ефикасна реакция на заплахи от страна 

на ЕС изисква да бъдат преодолени 

междуинституционалните пречки и да 

се премахне манталитетът на работа 

поотделно; 

Г. като има предвид, че бързата и 

ефикасна реакция на заплахи от страна 

на ЕС изисква да бъдат преодолени 

междуинституционалните пречки и да 

се премахне манталитетът на работа 

поотделно в институциите, а също и 

във външните представителства на 

ЕСВД и в държавите членки; 

Or. en 

 

Изменение  48 

Урмас Пает 

 
Предложение за резолюция 

Съображение Г a (ново) 

 
Предложение за резолюция Изменение 

 Га. като има предвид, че по-тясното 

сътрудничество между Европейския 

съюз и НАТО е от голямо значение за 

европейската сигурност; 

Or. et 

 

Изменение  49 

Гунар Хьокмарк 
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Предложение за резолюция 

Съображение Г a (ново) 

 
Предложение за резолюция Изменение 

 Га. като има предвид, че различните 

заплахи към различни държави членки 

трябва да се разглеждат като 

заплахи за Съюза като цяло и 

призовават към силно единство и 

солидарност между държавите 

членки и към последователна обща 

външна политика и политика на 

сигурност; 

Or. en 

 

Изменение  50 

Сабине Льозинг 

 
Предложение за резолюция 

Съображение Д 

 
Предложение за резолюция Изменение 

Д. като има предвид, че всеобхватният 

подход и последователното и 

координираното използване на 

външните и вътрешните политически 

инструменти на ЕС следва да бъде в 

основата на новата стратегия; 

Д. като има предвид, че всеобхватният 

подход в настоящото му приложение 

представлява де факто подчинение на 

всички съответни области на 

политиката на ОВППС/ОПСО и на 

изцяло геостратегическите и 

икономическите интереси на ЕС и 

следва да бъде преразгледан, и 
последователното и координираното 

използване на външните и вътрешните 

цивилни политически инструменти на 

ЕС следва да бъде в основата на новата 

стратегия; 

Or. en 

 

Изменение  51 

Ана Гомеш 

 



 

AM\1087188BG.doc 31/139 PE577.080v01-00 

 BG 

Предложение за резолюция 

Съображение Д 

 
Предложение за резолюция Изменение 

Д. като има предвид, че всеобхватният 

подход и последователното и 

координираното използване на 

външните и вътрешните политически 

инструменти на ЕС следва да бъде в 

основата на новата стратегия; 

Д. като има предвид, че всеобхватният 

подход и последователното и 

координираното използване на 

външните и вътрешните политически 

инструменти на ЕС в синергия би 

трябвало да бъде в основата на новата 

глобална стратегия, с цел ефективно 

сближаване на двете измерения, 

използване на целия потенциал на 

икономическата и политическата 

тежест на ЕС, повишаване на 

въздействието му върху световното 

управление и на неговата роля на 

световен гарант на сигурността; 

Or. en 

 

Изменение  52 

Лиса Яконсари 

 
Предложение за резолюция 

Съображение Д 

 
Предложение за резолюция Изменение 

Д. като има предвид, че всеобхватният 

подход и последователното и 

координираното използване на 

външните и вътрешните политически 

инструменти на ЕС следва да бъде в 

основата на новата стратегия; 

Д. като има предвид, че всеобхватният 

подход и последователното и 

координираното използване на 

външните и вътрешните политически 

инструменти на ЕС следва да бъде в 

основата на новата стратегия; като има 

предвид, че не може да се счита, че 

износът на оръжие на ЕС е в прекия 

интерес на ЕС и че Общата позиция 

2008/944/ОВППС следва да бъде взета 

предвид в контекста на 

разработването на глобална 

стратегия на ЕС; 

Or. en 
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Изменение  53 

Фабио Масимо Касталдо, Иняцио Корао 

 
Предложение за резолюция 

Съображение Д 

 
Предложение за резолюция Изменение 

Д. като има предвид, че всеобхватният 

подход и последователното и 

координираното използване на 

външните и вътрешните политически 

инструменти на ЕС следва да бъде в 

основата на новата стратегия; 

Д. като има предвид, че всеобхватният 

подход и последователното и 

координираното използване на 

външните и вътрешните политически 

инструменти на ЕС следва да бъде в 

основата на новата стратегия; като има 

предвид, че основната цел на ЕС е да 

популяризира своите ценности, като 

допринася за мира, сигурността и 

устойчивото развитие на планетата, 

в допълнение към солидарността и 

взаимното уважение между 

народите; като има предвид, че тези 

основни цели не бива да се 

пренебрегват, когато ЕС предприема 

мерки за изпълнението на своите 

вътрешни и външни политики; като 

има предвид, че дори когато ЕС 

предприема действия за насърчаване 

на своите търговски интереси, той 

трябва винаги да се стреми да 

гарантира, че неговите действия са в 

съответствие с постигането на 

целите, свързани с опазването на 

мира и закрилата на правата на 

човека; 

Or. it 

 

Изменение  54 

Арно Данжан 

 
Предложение за резолюция 

Съображение Д a (ново) 

 
Предложение за резолюция Изменение 

 Да. като има предвид, че в такова 

нестабилна и несигурна 
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международна обстановка, ЕС трябва 

да има стратегическа независимост, 

която да му дава възможност да 

гарантира своята сигурност и да 

защитава своите интереси и 

ценности; 

Or. fr 

 

Изменение  55 

Кристиан Дан Преда 

 
Предложение за резолюция 

Съображение Д a (ново) 

 
Предложение за резолюция Изменение 

 Да. като има предвид, че глобалната 

стратегия на ЕС в областта на 

външната политика и политиката 

на сигурност следва да определя 

ограничен брой приоритети и да 

посочи ясно действия, които да бъдат 

предприети в тези различни области 

на приоритет; като има предвид, че е 

от съществено значение да бъдат 

заделени достатъчно ресурси за 

изпълнението на стратегията, тъй 

като ЕС трябва да разполага със 

средствата за постигане на своите 

амбиции; 

Or. en 

 

Изменение  56 

Лиса Яконсари 

 
Предложение за резолюция 

Съображение Д a (ново) 

 
Предложение за резолюция Изменение 

 Да. като има предвид, че сигурността 

на хората трябва да бъде в центъра 

на глобалната стратегия на ЕС и че 
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перспективата на равенство между 

половете в областта на сигурността 

и Резолюция 1325 на ООН трябва 

изцяло да бъдат взети предвид; 

Or. en 

 

Изменение  57 

Токиа Саифи 

 
Предложение за резолюция 

Съображение Д a (ново) 

 
Предложение за резолюция Изменение 

 Да. като има предвид, че от 

приемането на Европейската 

стратегия за сигурност от 2003 г. 

насам ЕС си постави целта за 

постигане на международен ред, 

основан на ефективен многостранен 

подход и на разпоредбите на 

международното право; 

Or. fr 

 

Изменение  58 

Кристиан Дан Преда 

 

Предложение за резолюция 

Съображение Д б (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 Дб. като има предвид, че глобалната 

стратегия на ЕС следва да определи 

ясно отговорностите на всяка 

институция на ЕС в изпълнението на 

тези насоки с ясно разпределение на 

задачите; като има предвид, че 

държавите — членки на ЕС, имат 

решаваща роля в одобряването и 

изпълнението на стратегията; 
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Or. en 

 

Изменение  59 

Лиса Яконсари 

 

Предложение за резолюция 

Съображение Д б (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 Дб. като има предвид, че новата 

стратегия трябва да бъде в 

съответствие с програмата до 2030 г. 

за устойчиво развитие; 

Or. en 

 

Изменение  60 

Сандра Калниете 

 

Предложение за резолюция 

Съображение Е 

 

Предложение за резолюция Изменение 

Е. като има предвид, че бъдещата 

стратегия следва да включва следните 

цели: 

Е. като има предвид, че бъдещата 

стратегия следва да бъде последвана от 

годишни доклади за изпълнението и 

да включва следните цели, които 

следва да бъдат допълнително 

развити като подстратегии, 

определящи специфични разпоредби за 

различните области на действие: 

Or. en 

 

Изменение  61 

Ана Гомеш, Елена Валенсиано, Йо Лайнен 

 

Предложение за резолюция 

Подзаглавие 1 
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Предложение за резолюция Изменение 

– Защита на европейските държави, 

общества и стойности 

– Защита на европейските граждани и 

държави членки и насърчаване на 

ценностите и интересите на 

Европейския съюз 

Or. en 

 

Изменение  62 

Михаел Галер 

 

Предложение за резолюция 

Подзаглавие 1 

 

Предложение за резолюция Изменение 

– Защита на европейските държави, 

общества и стойности 

– Защита на Европейския съюз и 

неговите държави, общества и 

стойности 

Or. en 

 

Изменение  63 

Борис Зала 

 

Предложение за резолюция 

Подзаглавие 1 

 

Предложение за резолюция Изменение 

– Защита на европейските държави, 

общества и стойности 

– Защита на Европейския съюз, 

неговите държави членки и стойности 

Or. en 

 

Изменение  64 

Токиа Саифи 

 

Предложение за резолюция 

Подзаглавие 1 
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Предложение за резолюция Изменение 

– Защита на европейските държави, 

общества и стойности  

– Защита на европейските държави и 

общества и насърчаване на 

европейските стойности  

Or. fr 

 

Изменение  65 

Марите Схаке, Хилде Вотманс 

 

Предложение за резолюция 

Подзаглавие 1 

 

Предложение за резолюция Изменение 

– Защита на европейските държави, 

общества и стойности 

– Защита на европейските народи, 

държави, общества и стойности 

Or. en 

 

Изменение  66 

Венсан Пейон 

 

Предложение за резолюция 

Параграф - 1 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 -1a. като взе предвид доклада на 

върховния представител/заместник-

председател от юни 2015 г., озаглавен 

„Европейският съюз в променящата 

се глобална среда – един по-свързан, 

оспорван и сложен свят“, счита, че 

този доклад предоставя ясна картина 

на предизвикателствата, пред които 

е изправен ЕС, и съставлява 

подходяща основа, върху която да се 

изготви европейска стратегия; 

Or. fr 
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Изменение  67 

Ана Гомеш, Елена Валенсиано, Йо Лайнен 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 

 

Предложение за резолюция Изменение 

1. отбелязва, че главната цел на ЕС 

трябва да бъде да гарантира 
сигурността на своите граждани и на 

своята територия, като едновременно 

с това защитава своите ценности и 

обществен модел и осъществява 

основните си интереси; ето защо ЕС 

трябва да си осигури както вътрешна, 

така и външна устойчивост, капацитет 

за предвиждане, предотвратяване и 

разрешаване на предвидими заплахи и 

готовност за предприемане на бързи 

действия при непредвидими заплахи, а 

също и способност за възстановяване от 

различни видове нападения, както и да 

гарантира сигурността на доставките на 

енергия и суровини; 

1. отбелязва, че главната цел на 

Европейския съюз е да осигури 

просперитета и сигурността на своите 

граждани и територия, както и да 

гарантира демокрация, насърчаване 
на устойчивото развитие, защита на 

мира и на правата на човека и борба 

срещу бедността; подчертава, че 

нито една европейска държава не 

може да се изправи пред сегашните 

предизвикателства за сигурността 

сама, което ясно показва, че 

вътрешната и външната сигурност 

са тясно свързани; ЕС трябва да бъде 

активен участник в света, за да се 

гарантира доброто управление на 

глобализацията. За тази цел ЕС 

следва да има осигурени основни 

способности за реагиране на кризи от 

всякакъв характер и да се ангажира 

решително в международната борба 

срещу тероризма и незаконния 

трафик във всички форми, като 

едновременно с това защитава нашите 

ценности и обществен модел и 

осъществява основните ни интереси; ето 

защо ЕС трябва да си осигури както 

вътрешна, така и външна устойчивост, 

капацитет за предвиждане, 

предотвратяване и разрешаване на 

предвидими заплахи и готовност за 

предприемане на бързи действия при 

непредвидими заплахи, а също и 

способност за възстановяване от 

различни видове нападения, както и да 

гарантира сигурността на доставките на 

енергия и суровини; 

Or. en 
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Изменение  68 

Елена Валенсиано 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 

 

Предложение за резолюция Изменение 

1. отбелязва, че главната цел на ЕС 

трябва да бъде да гарантира 
сигурността на своите граждани и на 

своята територия, като едновременно с 

това защитава своите ценности и 

обществен модел и осъществява 

основните си интереси; ето защо ЕС 

трябва да си осигури както вътрешна, 

така и външна устойчивост, капацитет 

за предвиждане, предотвратяване и 

разрешаване на предвидими заплахи и 

готовност за предприемане на бързи 

действия при непредвидими заплахи, а 

също и способност за възстановяване от 

различни видове нападения, както и да 

гарантира сигурността на доставките на 

енергия и суровини; 

1. отбелязва, че основната цел на 

Европейския съюз е да осигури 

просперитета и сигурността на своите 

граждани и територия, както и да 

гарантира демокрация, насърчаване 

на устойчивото развитие, защита на 

мира и на правата на човека и борба 

срещу бедността; ЕС трябва да бъде 

активен участник в света, за да се 

гарантира доброто управление на 

глобализацията. За тази цел ЕС 

следва да има осигурени основни 

способности за реагиране на кризи от 

всякакъв характер. ЕС трябва да се 

ангажира решително в 

международната борба срещу 

тероризма и незаконния трафик във 

всички форми. Всичко това следва да 

се случва като същевременно защитава 

нашите ценности и обществен модел и 

осъществява основните ни интереси. 

Ето защо ЕС трябва да си осигури както 

вътрешна, така и външна устойчивост, 

капацитет за предвиждане, 

предотвратяване и разрешаване на 

предвидими заплахи и готовност за 

предприемане на бързи действия при 

непредвидими заплахи, а също и 

способност за възстановяване от 

различни видове нападения, както и да 

гарантира сигурността на доставките на 

енергия и суровини; 

Or. en 

 

Изменение  69 

Хави Лопес 
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Предложение за резолюция 

Параграф 1 

 

Предложение за резолюция Изменение 

1. отбелязва, че главната цел на ЕС 

трябва да бъде да гарантира 
сигурността на своите граждани и на 

своята територия, като едновременно с 

това защитава своите ценности и 

обществен модел и осъществява 

основните си интереси; ето защо ЕС 

трябва да си осигури както вътрешна, 

така и външна устойчивост, капацитет 

за предвиждане, предотвратяване и 

разрешаване на предвидими заплахи и 

готовност за предприемане на бързи 

действия при непредвидими заплахи, а 

също и способност за възстановяване от 

различни видове нападения, както и да 

гарантира сигурността на доставките на 

енергия и суровини; 

1. Основната цел на Европейския съюз 

е да осигури просперитета и 
сигурността на своите граждани и 

територия, както и да гарантира 

демокрация, насърчаване на 

устойчивото развитие, защита на 

мира и на правата на човека и борба 

срещу бедността; ЕС трябва да бъде 

активен участник в света, за да се 

гарантира доброто управление на 

глобализацията. За тази цел ЕС 

следва да има осигурени основни 

способности за реагиране на кризи от 

всякакъв характер. ЕС трябва да се 

ангажира решително в 

международната борба срещу 

тероризма и незаконния трафик във 

всички форми. Всичко това следва да 

се случва като същевременно защитава 

нашите ценности и обществен модел и 

осъществява основните ни интереси. 

Ето защо ЕС трябва да си осигури както 

вътрешна, така и външна устойчивост, 

капацитет за предвиждане, 

предотвратяване и разрешаване на 

предвидими заплахи и готовност за 

предприемане на бързи действия при 

непредвидими заплахи, а също и 

способност за възстановяване от 

различни видове нападения, както и да 

гарантира сигурността на доставките на 

енергия и суровини; 

Or. en 

 

Изменение  70 

Сабине Льозинг 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 



 

AM\1087188BG.doc 41/139 PE577.080v01-00 

 BG 

 

Предложение за резолюция Изменение 

1. отбелязва, че главната цел на ЕС 

трябва да бъде да гарантира сигурността 

на своите граждани и на своята 

територия, като едновременно с това 

защитава своите ценности и обществен 

модел и осъществява основните си 

интереси; ето защо ЕС трябва да си 

осигури както вътрешна, така и външна 

устойчивост, капацитет за предвиждане, 

предотвратяване и разрешаване на 

предвидими заплахи и готовност за 

предприемане на бързи действия при 

непредвидими заплахи, а също и 

способност за възстановяване от 

различни видове нападения, както и да 

гарантира сигурността на доставките 

на енергия и суровини; 

1. отбелязва, че главната цел на ЕС 

трябва да бъде да гарантира сигурността 

на своите граждани и на своята 

територия, като едновременно с това 

защитава своите ценности и обществен 

модел и осъществява основните си 

интереси; Ето защо ЕС трябва да си 

осигури както вътрешна, така и външна 

устойчивост, капацитет за предвиждане, 

предотвратяване и разрешаване на 

предвидими заплахи и готовност за 

предприемане на бързи действия при 

непредвидими заплахи, а също и 

способност за възстановяване от 

различни видове нападения; 

подчертава, че гарантирането на 

сигурността на доставките на енергия и 

суровини не трябва да включва 

никакви военни средства; 

Or. en 

 

Изменение  71 

Луи Мишел 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 

 

Предложение за резолюция Изменение 

1. отбелязва, че главната цел на ЕС 

трябва да бъде да гарантира сигурността 

на своите граждани и на своята 

територия, като едновременно с това 

защитава своите ценности и обществен 

модел и осъществява основните си 

интереси; ето защо ЕС трябва да си 

осигури както вътрешна, така и външна 

устойчивост, капацитет за предвиждане, 

предотвратяване и разрешаване на 

предвидими заплахи и готовност за 

предприемане на бързи действия при 

непредвидими заплахи, а също и 

способност за възстановяване от 

1. отбелязва, че главната цел на ЕС 

трябва да бъде да гарантира 

стабилността в рамките на 

границите си и в съседните региони и 
сигурността на своите граждани и на 

своята територия, като едновременно с 

това подкрепя своите ценности и 

обществен модел и осъществява 

основните си интереси; ето защо ЕС 

трябва да си осигури както вътрешна, 

така и външна устойчивост, капацитет 

за предвиждане, предотвратяване и 

разрешаване на предвидими заплахи и 

готовност за предприемане на бързи 
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различни видове нападения, както и да 

гарантира сигурността на доставките на 

енергия и суровини; 

действия при непредвидими заплахи, а 

също и способност за възстановяване от 

различни видове нападения, както и да 

гарантира сигурността на доставките на 

енергия и суровини; 

Or. fr 

 

Изменение  72 

Мирослав Похе 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 

 

Предложение за резолюция Изменение 

1. отбелязва, че главната цел на ЕС 

трябва да бъде да гарантира сигурността 

на своите граждани и на своята 

територия, като едновременно с това 

защитава своите ценности и обществен 

модел и осъществява основните си 

интереси; ето защо ЕС трябва да си 

осигури както вътрешна, така и външна 

устойчивост, капацитет за предвиждане, 

предотвратяване и разрешаване на 

предвидими заплахи и готовност за 

предприемане на бързи действия при 

непредвидими заплахи, а също и 

способност за възстановяване от 

различни видове нападения, както и да 

гарантира сигурността на доставките на 

енергия и суровини; 

1. отбелязва, че главната цел на ЕС 

трябва да бъде да гарантира сигурността 

на своите граждани и на своята 

територия, като едновременно с това 

защитава своите ценности и обществен 

модел и осъществява интересите си; 

Ето защо ЕС трябва да си осигури както 

вътрешна, така и външна устойчивост, 

капацитет за предвиждане, 

предотвратяване и разрешаване на 

предвидими заплахи и готовност за 

предприемане на бързи действия при 

непредвидими заплахи. Той трябва 

също така да може да се 

възстановява от различни видове 

нападения, да гарантира сигурността на 

доставките на енергия и суровини и да 

диверсифицира енергийните си 

източници;  

Or. cs 

Изменение  73 

Лиса Яконсари 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 
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Предложение за резолюция Изменение 

1. отбелязва, че главната цел на ЕС 

трябва да бъде да гарантира сигурността 

на своите граждани и на своята 

територия, като едновременно с това 

защитава своите ценности и обществен 

модел и осъществява основните си 

интереси; ето защо ЕС трябва да си 

осигури както вътрешна, така и външна 

устойчивост, капацитет за предвиждане, 

предотвратяване и разрешаване на 

предвидими заплахи и готовност за 

предприемане на бързи действия при 

непредвидими заплахи, а също и 

способност за възстановяване от 

различни видове нападения, както и да 

гарантира сигурността на доставките на 

енергия и суровини; 

1. отбелязва, че главната цел на ЕС 

трябва да бъде да гарантира сигурността 

и благосъстоянието на своите 

граждани и на своята територия, като 

едновременно с това защитава своите 

ценности и обществен модел и 

осъществява основните си интереси, 

премахва бедността и подпомага 

устойчивото развитие и 

солидарността  в световен мащаб; 

ето защо ЕС трябва да си осигури както 

вътрешна, така и външна солидарност 

и устойчивост, капацитет за 

предвиждане, предотвратяване и 

разрешаване на предвидими 

предизвикателства и заплахи и 

готовност за предприемане на бързи 

действия при непредвидими заплахи, а 

също и способност за възстановяване от 

различни видове предизвикателства 

или нападения, както и да гарантира 

нашите основни ценности, права и 

свободи, а също и сигурността на 

доставките на енергия и суровини; 

 

Or. en 

 

Изменение  74 

Маритйе Схаке 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 

 

Предложение за резолюция Изменение 

1. отбелязва, че главната цел на ЕС 

трябва да бъде да гарантира сигурността 

на своите граждани и на своята 

територия, като едновременно с това 

защитава своите ценности и обществен 

модел и осъществява основните си 

интереси; ето защо ЕС трябва да си 

осигури както вътрешна, така и външна 

1. отбелязва, че главната цел на ЕС 

трябва да бъде да гарантира сигурността 

на своите народи и на своята територия, 

като едновременно с това защитава 

своите ценности и обществен модел и 

осъществява основните си интереси; ето 

защо ЕС трябва да си осигури както 

вътрешна, така и външна устойчивост, 
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устойчивост, капацитет за предвиждане, 

предотвратяване и разрешаване на 

предвидими заплахи и готовност за 

предприемане на бързи действия при 

непредвидими заплахи, а също и 

способност за възстановяване от 

различни видове нападения, както и да 

гарантира сигурността на доставките на 

енергия и суровини; 

капацитет за предвиждане, 

предотвратяване и разрешаване на 

предвидими заплахи и готовност за 

предприемане на бързи действия при 

непредвидими заплахи, а също и 

способност за възстановяване от 

различни видове нападения, както и да 

гарантира сигурността на доставките на 

енергия и суровини; 

Or. en 

 

Изменение  75 

Михаел Галер 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 

 

Предложение за резолюция Изменение 

1. отбелязва, че главната цел на ЕС 

трябва да бъде да гарантира сигурността 

на своите граждани и на своята 

територия, като едновременно с това 

защитава своите ценности и обществен 

модел и осъществява основните си 

интереси; ето защо ЕС трябва да си 

осигури както вътрешна, така и външна 

устойчивост, капацитет за 

предвиждане, предотвратяване и 

разрешаване на предвидими заплахи и 

готовност за предприемане на бързи 

действия при непредвидими заплахи, а 

също и способност за възстановяване от 

различни видове нападения, както и да 

гарантира сигурността на доставките на 

енергия и суровини; 

1. отбелязва, че главната цел на ЕС 

трябва да бъде да гарантира сигурността 

на своите граждани и на своята 

територия, като едновременно с това 

защитава своите ценности и обществен 

модел и също определя и осъществява 

основните европейски интереси; 

следователно призовава 

институциите на ЕС да осигурят 
както вътрешна, така и външна 

устойчивост, призовава върховния 

представител/заместник-

председател да увеличи капацитета 

на ЕС за предвиждане, избягване, 

предотвратяване и разрешаване на 

предвидими рискове и заплахи и да 

бъде готов да предлага бързи действия 

при непредвидими заплахи, а също и 

способност за възстановяване от 

различни видове нападения, както и да 

гарантира сигурността на доставките на 

енергия и суровини; 

Or. en 

 



 

AM\1087188BG.doc 45/139 PE577.080v01-00 

 BG 

Изменение  76 

Франсиско Хосе Милян Мон 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 

 

Предложение за резолюция Изменение 

1. отбелязва, че главната цел на ЕС 

трябва да бъде да гарантира сигурността 

на своите граждани и на своята 

територия, като едновременно с това 

защитава своите ценности и обществен 

модел и осъществява основните си 

интереси; ето защо ЕС трябва да си 

осигури както вътрешна, така и външна 

устойчивост, капацитет за предвиждане, 

предотвратяване и разрешаване на 

предвидими заплахи и готовност за 

предприемане на бързи действия при 

непредвидими заплахи, а също и 

способност за възстановяване от 

различни видове нападения, както и да 

гарантира сигурността на доставките на 

енергия и суровини; 

1. отбелязва, че Съюзът има за цел да 

насърчава мира, ценностите си и 

благоденствието на своите граждани; 

отбелязва, че следователно главна цел 

на ЕС трябва да бъде да гарантира 

сигурността на своите граждани и на 

своята територия, като едновременно с 

това защитава своите ценности и 

обществен модел и осъществява 

основните си интереси; подчертава, че 

ЕС не е военен съюз, но не може да се 

игнорира неговата отбрана. Ето защо 

ЕС трябва да си осигури както 

вътрешна, така и външна устойчивост, 

капацитет за предвиждане, 

предотвратяване и разрешаване на 

предвидими предизвикателства и 

заплахи и готовност за предприемане на 

бързи действия при непредвидими 

кризи и заплахи, а също и способност за 

възстановяване от различни видове 

нападения, както и да гарантира 

сигурността на доставките на енергия и 

суровини; 

Or. en 

 

Изменение  77 

Райнхард Бютикофер 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 

 

Предложение за резолюция Изменение 

1. отбелязва, че главната цел на ЕС 

трябва да бъде да гарантира сигурността 

на своите граждани и на своята 

1. отбелязва, че главната цел на ЕС 

трябва да бъде да гарантира сигурността 

на своите граждани и на своята 
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територия, като едновременно с това 

защитава своите ценности и обществен 

модел и осъществява основните си 

интереси; ето защо ЕС трябва да си 

осигури както вътрешна, така и външна 

устойчивост, капацитет за предвиждане, 

предотвратяване и разрешаване на 

предвидими заплахи и готовност за 

предприемане на бързи действия при 

непредвидими заплахи, а също и 

способност за възстановяване от 

различни видове нападения, както и да 

гарантира сигурността на доставките на 

енергия и суровини; 

територия, като едновременно с това 

защитава своите ценности и обществен 

модел като демокрация, принципите 

на правовата държава, зачитането 

на правата на човека, и осъществява 

основните си интереси в тази връзка; 

ето защо ЕС трябва да си осигури както 

вътрешна, така и външна устойчивост, 

капацитет за предвиждане, 

предотвратяване и разрешаване на 

предвидими заплахи и готовност за 

предприемане на бързи действия при 

непредвидими заплахи, а също и 

способност за възстановяване от 

различни видове нападения, както и да 

гарантира сигурността на доставките на 

енергия и суровини; 

Or. en 

 

Изменение  78 

Чарлз Танък 

от името на групата ECR 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 

 

Предложение за резолюция Изменение 

1. отбелязва, че главната цел на ЕС 

трябва да бъде да гарантира 

сигурността на своите граждани и на 

своята територия, като едновременно с 

това защитава своите ценности и 

обществен модел и осъществява 

основните си интереси; ето защо ЕС 

трябва да си осигури както вътрешна, 

така и външна устойчивост, капацитет 

за предвиждане, предотвратяване и 

разрешаване на предвидими заплахи и 

готовност за предприемане на бързи 

действия при непредвидими заплахи, а 

също и способност за възстановяване от 

различни видове нападения, както и да 

гарантира сигурността на доставките на 

енергия и суровини; 

1. отбелязва, че една от целите на ЕС е 

да гарантира сигурността на своите 

граждани и на своята територия, като 

едновременно с това защитава своите 

ценности и обществен модел и 

осъществява основните си интереси; ето 

защо ЕС трябва да си осигури както 

вътрешна, така и външна устойчивост, 

капацитет за предвиждане, 

предотвратяване и разрешаване на 

предвидими заплахи и готовност за 

предприемане на бързи действия при 

непредвидими заплахи, а също и 

способност за възстановяване от 

различни видове нападения, както и да 

гарантира сигурността на доставките на 

енергия и суровини; 
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Or. en 

 

Изменение  79 

Фабио Масимо Касталдо, Иняцио Корао 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 

 

Предложение за резолюция Изменение 

1. отбелязва, че главната цел на ЕС 

трябва да бъде да гарантира сигурността 

на своите граждани и на своята 

територия, като едновременно с това 

защитава своите ценности и обществен 

модел и осъществява основните си 

интереси; ето защо ЕС трябва да си 

осигури както вътрешна, така и външна 

устойчивост, капацитет за предвиждане, 

предотвратяване и разрешаване на 

предвидими заплахи и готовност за 

предприемане на бързи действия при 

непредвидими заплахи, а също и 

способност за възстановяване от 

различни видове нападения, както и да 

гарантира сигурността на доставките на 

енергия и суровини; 

1. отбелязва, че една от главните цели 

на ЕС трябва да бъде да гарантира 

сигурността на своите граждани и на 

своята територия, като едновременно с 

това защитава своите ценности и 

обществен модел и осъществява 

основните си интереси; ето защо ЕС 

трябва да си осигури както вътрешна, 

така и външна устойчивост, капацитет 

за предвиждане, предотвратяване и 

разрешаване на предвидими заплахи и 

готовност за предприемане на бързи 

действия при непредвидими заплахи, а 

също и способност за възстановяване от 

различни видове нападения, както и да 

гарантира правата на човека в 

световен мащаб и сигурността на 

доставките на енергия и суровини; 

Or. it 

 

Изменение  80 

Борис Зала 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 

 

Предложение за резолюция Изменение 

1. отбелязва, че главната цел на ЕС 

трябва да бъде да гарантира сигурността 

на своите граждани и на своята 

територия, като едновременно с това 

защитава своите ценности и обществен 

модел и осъществява основните си 

1. отбелязва, че главната цел на ЕС 

трябва да бъде да гарантира сигурността 

на своите граждани и на своята 

територия, като едновременно с това 

защитава своите ценности и 

осъществява основните си интереси; ЕС 
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интереси; ето защо ЕС трябва да си 

осигури както вътрешна, така и 

външна устойчивост, капацитет за 

предвиждане, предотвратяване и 

разрешаване на предвидими заплахи и 

готовност за предприемане на бързи 

действия при непредвидими заплахи, а 

също и способност за възстановяване от 

различни видове нападения, както и да 

гарантира сигурността на доставките на 

енергия и суровини; 

и неговите държави членки 

следователно трябва да осигурят 

устойчивост на демократичните 

институции и основните ценности; 

счита, че са необходими нови общи 

институции, за да се отговори на по-

голямата поредица от вътрешни и 

външни заплахи, за които са 

осигурени подходящи ресурси и 

притежават капацитет за 

предвиждане, предотвратяване и 

разрешаване на предвидими заплахи и 

готовност за предприемане на бързи и 

съвместни действия при непредвидими 

заплахи, а също и способност за 

възстановяване от различни видове 

нападения, както и да гарантира 

сигурността на доставките на енергия и 

суровини; 

Or. en 

 

Изменение  81 

Кнут Флекенщайн 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 

 

Предложение за резолюция Изменение 

1. отбелязва, че главната цел на ЕС 

трябва да бъде да гарантира 

сигурността на своите граждани и на 

своята територия, като едновременно с 

това защитава своите ценности и 

обществен модел и осъществява 

основните си интереси; ето защо ЕС 

трябва да си осигури както вътрешна, 

така и външна устойчивост, капацитет 

за предвиждане, предотвратяване и 

разрешаване на предвидими заплахи и 

готовност за предприемане на бързи 

действия при непредвидими заплахи, а 

също и способност за възстановяване от 

различни видове нападения, както и да 

гарантира сигурността на доставките на 

1. отбелязва, че главната цел на 

външната политика и политиката 

на сигурност на ЕС трябва да бъде да 

поддържа сигурността, безопасността 

и просперитета на всички граждани, 

живеещи в ЕС, и на своята територия, 

като едновременно с това защитава 

своите ценности и обществен модел. 

Ето защо ЕС трябва да си осигури както 

вътрешна, така и външна устойчивост, 

капацитет за предвиждане, 

предотвратяване и разрешаване на 

предвидими заплахи и готовност за 

предприемане на бързи действия при 

непредвидими заплахи, а също и 

способност за възстановяване от 

различни видове нападения, както и да 
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енергия и суровини; гарантира сигурността на доставките на 

енергия и суровини; 

Or. en 

 

Изменение  82 

Венсан Пейон 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 1a. счита, че за справяне с 

променящата се глобална среда, 

стратегията на ЕС следва да се 

основава на: 

 а. определяне и отдаване на 

приоритет на заплахи и 

предизвикателства; 

 б. определяне на реакцията по 

отношение на тях; 

 в. определяне на необходимите 

ресурси. 

Or. fr 

 

Изменение  83 

Андрейс Мамикинс 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 1a. отбелязва, че основната опасност 

за бъдещето на ЕС е липсата на 

единство, взаимно недоверие между 

държавите — членки на ЕС, 

непредвидимо и безотговорно 

поведение на политическите лидери 

на държавите — членки на ЕС, 

липсата на общи цели и амбиции. 

Тези фактори драстично намаляват 
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влиянието и ефективността на 

Европейския съюз. Това също така 

намалява способността за отговор на 

вътрешните и външните 

предизвикателства; 

Or. en 

 

Изменение  84 

Кристиан Дан Преда 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 1a. припомня ангажимента на ЕС за 

разработване на обща външна 

политика и политика на сигурност, 

ръководена от принципите на 

демокрацията, правовата държава, 

универсалността и неделимостта на 

правата на човека и основните 

свободи, и призовава ЕС и неговите 

държави членки да увеличат 

усилията си за ефективно поставяне 

на тези ценности в центъра на 

своите отношения с останалия свят; 

Or. en 

 

Изменение  85 

Лиса Яконсари 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 1a. подчертава значението на един 

напълно всеобхватен и основаващ се 

на сътрудничеството подход към 

сигурността; в тази връзка призовава 

ЕС да работи за укрепване на ОССЕ и 

повишаване на нейната роля с цел по-
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добро използване на всички 

инструменти и политики на ОССЕ; 

Or. en 

 

Изменение  86 

Райнхард Бютикофер 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 1a. посочва, че основният 

стратегически интерес на Съюза е 

мирен многостранен световен ред, 

основан на принципите на правовата 

държава, зачитането на правата на 

човека и демокрацията; отбелязва с 

дълбока загриженост, че тези норми 

и ценности са подложени на все по-

голям натиск в един все по-

нестабилен свят, характеризиращ се 

с нарастване на неравенството, 

нарастваща концентрация на 

богатство, ресурси и власт и 

отслабване на способността на 

държавата да регулира и да защити 

националното си население; 

Or. en 

 

Изменение  87 

Гунар Хьокмарк 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 1a. подчертава, че границите на всяка 

държава членка са граници на Съюза и 

се защитават като такива; 
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Or. en 

 

Изменение  88 

Борис Зала 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 1a. припомня, че повишеното равнище 

на вътрешни и външни заплахи за 

сигурността, включително 

тероризма и хибридните военни 

действия, изискват засилено 

сътрудничество и интеграция в 

областта на събирането на 

разузнавателна информация, 

ситуационна осведоменост и общи 

анализи; подчертава необходимостта 

от по-добра съгласуваност и 

институционално укрепване на 

разузнавателните способности на 

разположение на ЕС и неговите 

държави членки, което да доведе до 

създаването на пълноправна агенция 

за разузнаване на ЕС; освен това 

счита, че е необходимо повече 

сътрудничество и обединяване на 

ресурсите за борба с 

трансграничната престъпност с 

оглед на идеята за общо европейско 

бюро за разследване; 

Or. en 

 

Изменение  89 

Кнут Флекенщайн, Йо Лайнен 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 1a. счита, че приобщаващата 
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многостранна дипломация под 

ръководството на ЗП/ВП е важен 

инструмент за разрешаването на 

конфликти в съседните на ЕС 

региони; счита, че е необходимо да 

бъдат създадени повече връзки и 

полезни взаимодействия между 

дипломацията и вътрешните 

работи; 

Or. en 

 

Изменение  90 

Андрейс Мамикинс 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 1б. отбелязва, че идеологичният 

вакуум, е много опасен за бъдещото 

развитие на ЕС. Националистите, 

радикалите и ксенофобите опитват 

да запълнят този вакуум със своето 

отрицателно съдържание. Една част 

от обществото в ЕС не е 

имунизирана срещу емоционалната 

им реторика. Това може да разруши 

ЕС по-бързо от който и да е външен 

виртуален враг; 

Or. en 

 

Изменение  91 

Кристиан Дан Преда 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 1б. припомня, че 

трансатлантическото 

партньорство, основано на силни 
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политически, културни, 

икономически и исторически връзки и 

споделени ценности като свобода, 

демокрация, права на човека и 

принципи на правовата държава, 

както и на общи цели, остава 

крайъгълният камък на нашата 

сигурност; 

Or. en 

 

Изменение  92 

Райнхард Бютикофер 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 1б. отбелязва, че Съюзът и повечето 

държави членки неотдавна увеличиха 

усилията си за борба с тероризма; 

счита, че подходът на Съюза за борба 

с тероризма следва на първо място да 

се ръководи от подход на наказателно 

правосъдие, осланящ се на засилено 

сътрудничество между полицията, 

правосъдието и разузнавателните 

агенции в рамките на Европа; 

призовава върховния представител, 

Комисията и държавите–членки на 

ЕС, да обърнат особено внимание на 

стандартите за правата на човека, 

както и на принципите на 

отчетност и прозрачност при 

сътрудничеството с трети държави 

в областта на борбата с тероризма и 

за предотвратяване на всякакво 

занижаване на стандартите в 

областта на правата на човека; 

Or. en 
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Изменение  93 

Кнут Флекенщайн, Йо Лайнен 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 1б. счита, че ЕС следва да бъде 

конструктивен и устойчив световен 

фактор с регионален акцент и да 

допринася за това многостранното 

глобално управление да бъде по-

ефективно; 

Or. en 

 

Изменение  94 

Андрейс Мамикинс 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 в (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 1в. отбелязва, че ЕС е изправен пред 

избор дали да се ускорят процесите на 

интеграция значително или да се 

върне към миналото – на разделена и 

слаба Европа. Не съществува 

възможност ЕС да остане дълго 

време в средно положение. Всяка 

стъпка за интеграция изисква 

допълнителни промени, в противен 

случай ще се създаде опасна 

несъразмерност в развитието. Ярки 

примери за такава несъразмерност са 

проблемите в еврозоната и 

настоящата бежанска криза в 

Европа. Всяко забавяне може да се 

окаже фатално за бъдещето на ЕС; 

Or. en 
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Изменение  95 

Райнхард Бютикофер 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 в (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 1в. счита, че е от основно значение да 

се определи истинска обща външна 

политика в интерес на всички 28 

държави–членки на ЕС, във всички 

региони на света и във всички 

съответни области на политиката; 

при все това подчертава, че 

показването на тези общи интереси 

значително ще засили ролята на ЕС 

като участник в областта на 

външните работи; призовава 

върховния представител да възложи 

на ЕСВД планиране на тези 

специфични интереси и да помогне за 

определянето на стратегически и 

оперативни цели, което може пряко 

да доведе до конкретни резултати; 

Or. en 

 

Изменение  96 

Райнхард Бютикофер 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 г (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 1г. подчертава, че глобалната 

стратегия следва изрично да 

разглежда спешните и преките 

заплахи за процеса на европейска 

интеграция; в тази връзка счита, че 

тези заплахи имат вътрешни и 

външни елементи, които са свързани 

помежду си; счита, че от съществено 

значение е да се обърне внимание по-
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конкретно на онези, които се 

възприемат като губещи в един все 

по-тесен Съюз в глобализирания свят, 

и да се укрепи функционирането на 

социалните договори и стабилната 

представителна демокрация, също и с 

оглед на гарантиране на сигурността; 

Or. en 

 

Изменение  97 

Райнхард Бютикофер 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 д (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 1e. подчертава, че въпросът за 

изменението на климата 

представлява най-голямата заплаха 

пред световната сигурност и трябва 

да бъде решен неотложно; 

подчертава, че тези събития също 

така представляват влошаване на 

някои заплахи за международния мир 

и човешката сигурност; изтъква, че 

ЕС следва да взема предвид 

въздействието на изменението на 

климата върху международната 

сигурност; 

Or. en 

 

Изменение  98 

Сабине Льозинг 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 2 

 

Предложение за резолюция Изменение 

2. отбелязва, че в бъдеще ЕС и 

неговите държави членки ще трябва 

заличава се 
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да разчитат в по-малка степен на 

Съединените щати и да поемат по-

голяма отговорност за собствената 

си сигурност и териториална 

отбрана; призовава ЕС и държавите 

членки да подобрят своята 

стратегическа независимост по 

отношение на отбранителните си 

способности и капацитет, за да имат 

готовност да отговорят на широк 

спектър от цивилни и военни заплахи 

и рискове, при пълно взаимно 

допълване с НАТО; 

Or. en 

 

Изменение  99 

Фабио Масимо Касталдо, Иняцио Корао 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 2 

 

Предложение за резолюция Изменение 

2. отбелязва, че в бъдеще ЕС и 

неговите държави членки ще трябва 

да разчитат в по-малка степен на 

Съединените щати и да поемат по-

голяма отговорност за собствената 

си сигурност и териториална 

отбрана; призовава ЕС и държавите 

членки да подобрят своята 

стратегическа независимост по 

отношение на отбранителните си 

способности и капацитет, за да имат 

готовност да отговорят на широк 

спектър от цивилни и военни заплахи 

и рискове, при пълно взаимно 

допълване с НАТО; 

2. изразява становището, че 

външната политика на ЕС и на 

държавите членки следва да разчита 

по-малко на Съединените щати; 

следователно призовава ЕС и 

държавите членки да изготвят своите 

външни политики самостоятелно, с 

оглед както на насърчаването на 

търговските си интереси, така и на 

областта на сигурността и 

отбраната;  

Or. it 

 

Изменение  100 

Ана Гомеш, Елена Валенсиано 
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Предложение за резолюция 

Параграф 2 

 

Предложение за резолюция Изменение 

2. отбелязва, че в бъдеще ЕС и 

неговите държави членки ще трябва да 

разчитат в по-малка степен на 

Съединените щати и да поемат по-

голяма отговорност за собствената си 

сигурност и териториална отбрана; 

призовава ЕС и държавите членки да 

подобрят своята стратегическа 

независимост по отношение на 

отбранителните си способности и 

капацитет, за да имат готовност да 

отговорят на широк спектър от цивилни 

и военни заплахи и рискове, при пълно 

взаимно допълване с НАТО; 

2. подчертава, че ЕС и неговите 

държави членки трябва да поемат пълна 

отговорност за своята колективна 

сигурност и отбрана, включително 

граждани, територия, интереси и 

ценности. Следователно призовава ЕС 

и държавите членки да увеличат своята 

стратегическа независимост по 

отношение на отбранителните си 

способности и капацитет, за да имат 

готовност да отговорят на широк 

спектър от цивилни, военни и хибридни 

заплахи и рискове; отбелязва, че ЕС и 

държавите членки трябва да 

използват ОПСО, за да се справят с 

предизвикателствата пред 

колективната сигурност, идващи от 

различни посоки, да обединят 

вътрешните и външните фактори, 

произтичащи от тези заплахи, и 

рисковете и да включат гражданско-

военен подход в колективната 

подготвеност и реагиране; 

Or. en 

 

Изменение  101 

Маритйе Схаке 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 2 

 

Предложение за резолюция Изменение 

2. отбелязва, че в бъдеще ЕС и неговите 

държави членки ще трябва да разчитат в 

по-малка степен на Съединените щати 

и да поемат по-голяма отговорност за 

собствената си сигурност и 

териториална отбрана; призовава ЕС 

и държавите членки да подобрят своята 

стратегическа независимост по 

2. отбелязва, че ЕС и неговите държави 

членки трябва да бъдат световен 

актьор и гарант на сигурността на 

лично основание без да е необходимо 

да разчитат на Съединените щати като 

същевременно подчертава, че 

трансатлантическият съюз трябва 

да остане стабилен стълб на 
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отношение на отбранителните си 

способности и капацитет, за да имат 

готовност да отговорят на широк 

спектър от цивилни и военни заплахи и 

рискове, при пълно взаимно допълване с 

НАТО; 

световна система, основана на 

правила и зачитане на основните 

права и свободи; призовава ЕС и 

държавите членки да подобрят своята 

стратегическа независимост по 

отношение на отбранителните си 

способности и капацитет, за да имат 

готовност да отговорят на широк 

спектър от цивилни и военни заплахи и 

рискове, при пълно взаимно допълване 

към НАТО; 

Or. en 

 

Изменение  102 

Урмас Пает 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 2 

 

Предложение за резолюция Изменение 

2. отбелязва, че в бъдеще ЕС и неговите 

държави членки ще трябва да разчитат 

в по-малка степен на Съединените 

щати и да поемат по-голяма 

отговорност за собствената си сигурност 

и териториална отбрана; призовава ЕС и 

държавите членки да подобрят своята 

стратегическа независимост по 

отношение на отбранителните си 

способности и капацитет, за да имат 

готовност да отговорят на широк 

спектър от цивилни и военни заплахи и 

рискове, при пълно взаимно допълване с 

НАТО; 

2. отбелязва, че в бъдеще ЕС и неговите 

държави членки ще трябва да поемат 

по-голяма отговорност за собствената си 

сигурност и териториална отбрана; 

призовава ЕС и държавите членки да 

подобрят своята стратегическа 

независимост по отношение на 

отбранителните си способности и 

капацитет, за да имат готовност да 

отговорят на широк спектър от цивилни 

и военни заплахи и рискове, при пълно 

взаимно допълване с НАТО; 

Or. et 

 

Изменение  103 

Марк Демесмакер 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 2 
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Предложение за резолюция Изменение 

2. отбелязва, че в бъдеще ЕС и неговите 

държави членки ще трябва да разчитат 

в по-малка степен на Съединените 

щати и да поемат по-голяма 

отговорност за собствената си сигурност 

и териториална отбрана; призовава ЕС и 

държавите членки да подобрят своята 

стратегическа независимост по 

отношение на отбранителните си 

способности и капацитет, за да имат 

готовност да отговорят на широк 

спектър от цивилни и военни заплахи и 

рискове, при пълно взаимно допълване с 

НАТО; 

2. отбелязва, че в бъдеще ЕС и неговите 

държави членки ще трябва да поемат 

по-голяма отговорност за собствената си 

сигурност и териториална отбрана; 

призовава ЕС и държавите членки да 

подобрят своята стратегическа 

независимост по отношение на 

отбранителните си способности и 

капацитет, за да имат готовност да 

отговорят на широк спектър от цивилни 

и военни заплахи и рискове, при пълно 

взаимно допълване с НАТО; 

Or. nl 

 

Изменение  104 

Чарлз Танък 

от името на групата ECR 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 2 

 

Предложение за резолюция Изменение 

2. отбелязва, че в бъдеще ЕС и неговите 

държави членки ще трябва да разчитат 

в по-малка степен на Съединените 

щати и да поемат по-голяма 

отговорност за собствената си сигурност 

и териториална отбрана; призовава ЕС и 

държавите членки да подобрят своята 

стратегическа независимост по 

отношение на отбранителните си 

способности и капацитет, за да имат 

готовност да отговорят на широк 

спектър от цивилни и военни заплахи и 

рискове, при пълно взаимно допълване с 

НАТО; 

2. отбелязва, че в бъдеще ЕС и неговите 

държави членки ще трябва да поемат 

по-голяма отговорност за собствената си 

сигурност и териториална отбрана; 

призовава ЕС и държавите членки да 

подобрят своята стратегическа 

независимост по отношение на 

отбранителните си способности и 

капацитет, за да имат готовност да 

отговорят на широк спектър от цивилни 

и военни заплахи и рискове, при пълно 

взаимно допълване с НАТО и в 

съответствие с член 42.2 от ДЕС; 

Or. en 
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Изменение  105 

Кнут Флекенщайн, Йо Лайнен 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 2 

 

Предложение за резолюция Изменение 

2. отбелязва, че в бъдеще ЕС и неговите 

държави членки ще трябва да разчитат 

в по-малка степен на Съединените 

щати и да поемат по-голяма 

отговорност за собствената си сигурност 

и териториална отбрана; призовава ЕС и 

държавите членки да подобрят своята 

стратегическа независимост по 

отношение на отбранителните си 

способности и капацитет, за да имат 

готовност да отговорят на широк 

спектър от цивилни и военни заплахи и 

рискове, при пълно взаимно допълване с 

НАТО; 

2. отбелязва, че в бъдеще ЕС и неговите 

държави членки ще трябва да бъдат по-

единни и подготвени да поемат по-

голяма отговорност за собствената си 

сигурност и териториална отбрана като 

същевременно продължават да си 

сътрудничат с международните 

партньори в рамките на НАТО. 
Призовава ЕС и държавите членки да 

подобрят своята стратегическа 

независимост по отношение на 

отбранителните си способности и 

капацитет, за да имат готовност да 

отговорят на широк спектър от цивилни 

и военни заплахи и рискове, при пълно 

взаимно допълване с НАТО; 

Or. en 

 

Изменение  106 

Кристиан Дан Преда 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 2 

 

Предложение за резолюция Изменение 

2. отбелязва, че в бъдеще ЕС и неговите 

държави членки ще трябва да 

разчитат в по-малка степен на 

Съединените щати и да поемат по-

голяма отговорност за собствената си 

сигурност и териториална отбрана; 

призовава ЕС и държавите членки да 

подобрят своята стратегическа 

независимост по отношение на 

отбранителните си способности и 

капацитет, за да имат готовност да 

отговорят на широк спектър от цивилни 

2. отбелязва, че в бъдеще ЕС и неговите 

държави членки следва да поемат по-

голяма отговорност за собствената си 

сигурност и териториална отбрана като 

поставят акцент върху превантивни 

действия и бързо реагиране. Призовава 

ЕС и държавите членки да подобрят 

своята стратегическа независимост по 

отношение на отбранителните си 

способности и капацитет, за да имат 

готовност да отговорят на широк 

спектър от цивилни и военни заплахи и 
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и военни заплахи и рискове, при пълно 

взаимно допълване с НАТО; 

рискове, при пълно взаимно допълване с 

НАТО; 

Or. en 

 

Изменение  107 

Луи Мишел 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 2 

 

Предложение за резолюция Изменение 

2. отбелязва, че в бъдеще ЕС и неговите 

държави членки ще трябва да разчитат 

в по-малка степен на Съединените 

щати и да поемат по-голяма 

отговорност за собствената си сигурност 

и териториална отбрана; призовава ЕС и 

държавите членки да подобрят своята 

стратегическа независимост по 

отношение на отбранителните си 

способности и капацитет, за да имат 

готовност да отговорят на широк 

спектър от цивилни и военни заплахи и 

рискове, при пълно взаимно допълване с 

НАТО; 

2. отбелязва, че в бъдеще ЕС и неговите 

държави членки ще трябва да поемат 

по-голяма отговорност за собствената си 

сигурност и териториална отбрана; 

призовава ЕС и държавите членки да 

подобрят своята стратегическа 

независимост по отношение на 

отбранителните си способности и 

капацитет, за да имат готовност да 

отговорят на широк спектър от цивилни 

и военни заплахи и рискове, при пълно 

взаимно допълване с НАТО; 

Or. fr 

 

Изменение  108 

Франсиско Хосе Милян Мон 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 2 

 

Предложение за резолюция Изменение 

2. отбелязва, че в бъдеще ЕС и неговите 

държави членки ще трябва да разчитат 

в по-малка степен на Съединените 

щати и да поемат по-голяма 

отговорност за собствената си сигурност 

и териториална отбрана; призовава ЕС и 

държавите членки да подобрят своята 

2. счита, че САЩ са ключов 

стратегически партньор на ЕС, още 

повече в настоящия геополитически 

контекст; при все това отбелязва, че в 

бъдеще ЕС и неговите държави членки 

ще трябва да поемат по-голяма 

отговорност за собствената си сигурност 
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стратегическа независимост по 

отношение на отбранителните си 

способности и капацитет, за да имат 

готовност да отговорят на широк 

спектър от цивилни и военни заплахи и 

рискове, при пълно взаимно допълване с 

НАТО; 

и териториална отбрана; призовава ЕС и 

държавите членки да подобрят своята 

стратегическа независимост по 

отношение на отбранителните си 

способности и капацитет, за да имат 

готовност да отговорят на широк 

спектър от цивилни и военни заплахи и 

рискове, при пълно взаимно допълване с 

НАТО; 

Or. en 

 

Изменение  109 

Джим Карвър 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 2 

 

Предложение за резолюция Изменение 

2. отбелязва, че в бъдеще ЕС и неговите 

държави членки ще трябва да разчитат в 

по-малка степен на Съединените щати и 

да поемат по-голяма отговорност за 

собствената си сигурност и 

териториална отбрана; призовава ЕС и 

държавите членки да подобрят своята 

стратегическа независимост по 

отношение на отбранителните си 

способности и капацитет, за да имат 

готовност да отговорят на широк 

спектър от цивилни и военни заплахи и 

рискове, при пълно взаимно допълване с 

НАТО; 

2. отбелязва, че в бъдеще ЕС и неговите 

държави членки ще трябва да разчитат в 

по-малка степен на Съединените щати и 

да поемат по-голяма отговорност за 

собствената си сигурност и 

териториална отбрана; призовава 

държавите членки да подобрят своята 

стратегическа независимост по 

отношение на отбранителните си 

способности и капацитет, за да имат 

готовност да отговорят на широк 

спектър от цивилни и военни заплахи и 

рискове, при пълно взаимно допълване с 

НАТО; 

Or. en 

 

Изменение  110 

Венсан Пейон 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 2 
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Предложение за резолюция Изменение 

2. отбелязва, че в бъдеще ЕС и неговите 

държави членки ще трябва да разчитат в 

по-малка степен на Съединените щати и 

да поемат по-голяма отговорност за 

собствената си сигурност и 

териториална отбрана; призовава ЕС и 

държавите членки да подобрят своята 

стратегическа независимост по 

отношение на отбранителните си 

способности и капацитет, за да имат 

готовност да отговорят на широк 

спектър от цивилни и военни заплахи и 

рискове, при пълно взаимно допълване с 

НАТО; 

2. посочва, че държавите членки на 

ЕС са източният фланг на НАТО; 

отбелязва, че в бъдеще ЕС и неговите 

държави членки ще трябва да разчитат в 

по-малка степен на Съединените щати и 

да поемат по-голяма отговорност за 

собствената си сигурност и 

териториална отбрана; призовава ЕС и 

държавите членки да подобрят своята 

стратегическа независимост по 

отношение на отбранителните си 

способности и капацитет, за да имат 

готовност да отговорят на широк 

спектър от цивилни и военни заплахи и 

рискове, или в рамките на НАТО или 

при пълно взаимно допълване с 

организацията; 

Or. fr 

 

Изменение  111 

Райнхард Бютикофер 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 2 

 

Предложение за резолюция Изменение 

2. отбелязва, че в бъдеще ЕС и неговите 

държави членки ще трябва да разчитат в 

по-малка степен на Съединените щати и 

да поемат по-голяма отговорност за 

собствената си сигурност и 

териториална отбрана; призовава ЕС и 

държавите членки да подобрят своята 

стратегическа независимост по 

отношение на отбранителните си 

способности и капацитет, за да имат 

готовност да отговорят на широк 

спектър от цивилни и военни заплахи и 

рискове, при пълно взаимно допълване с 

НАТО; 

2. отбелязва, че в бъдеще ЕС и неговите 

държави членки ще трябва да разчитат в 

по-малка степен на Съединените щати и 

да поемат по-голяма отговорност за 

собствената си сигурност и 

териториална отбрана; призовава ЕС и 

държавите членки да подобрят своята 

способност да действат, за да имат 

готовност да отговорят на широк 

спектър от цивилни и военни заплахи и 

рискове, при пълно взаимно допълване с 

НАТО; 
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Or. en 

 

Изменение  112 

Михаел Галер 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 2 

 

Предложение за резолюция Изменение 

2. отбелязва, че в бъдеще ЕС и неговите 

държави членки ще трябва да разчитат в 

по-малка степен на Съединените щати и 

да поемат по-голяма отговорност за 

собствената си сигурност и 

териториална отбрана; призовава ЕС и 

държавите членки да подобрят своята 

стратегическа независимост по 

отношение на отбранителните си 

способности и капацитет, за да имат 

готовност да отговорят на широк 

спектър от цивилни и военни заплахи и 

рискове, при пълно взаимно допълване с 

НАТО; 

2. отбелязва, че в бъдеще ЕС и неговите 

държави членки ще трябва да разчитат в 

по-малка степен на Съединените щати и 

да поемат по-голяма отговорност за 

собствената си сигурност и 

териториална отбрана, по-специално в в 

съседните на Европа региони; 

призовава ЕС и държавите членки да 

подобрят своята стратегическа 

независимост по отношение на 

отбранителните си способности и 

капацитет, за да имат готовност да 

отговорят на широк спектър от цивилни 

и военни заплахи и рискове, при пълно 

взаимно допълване с НАТО; призовава 

Комисията да изясни в обявения си 

план за действие в областта на 

отбраната на ЕС (COM(2015) 610 

окончателен) по какъв начин 

предвидените действия на ЕС ще 

отговорят на третата стратегия на 

САЩ за компенсиране и на 

инициативата на САЩ за иновации в 

областта на отбраната; 

Or. en 

 

Изменение  113 

Лиса Яконсари 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 2 
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Предложение за резолюция Изменение 

2. отбелязва, че в бъдеще ЕС и неговите 

държави членки ще трябва да разчитат в 

по-малка степен на Съединените щати и 

да поемат по-голяма отговорност за 

собствената си сигурност и 

териториална отбрана; призовава ЕС и 

държавите членки да подобрят своята 

стратегическа независимост по 

отношение на отбранителните си 

способности и капацитет, за да имат 

готовност да отговорят на широк 

спектър от цивилни и военни заплахи и 

рискове, при пълно взаимно допълване с 

НАТО; 

2. отбелязва, че в бъдеще ЕС и неговите 

държави членки ще трябва да разчитат в 

по-малка степен на Съединените щати и 

да поемат по-голяма отговорност за 

собствената си сигурност и 

териториална отбрана; съзира 

необходимостта от подновен 

ангажимент и съгласувани усилия, за 

да се даде политически тласък на 

нашата обща концепция за сигурност 

въз основа на ОССЕ; призовава ЕС и 

неговите държави членки да се 

присъединят към такива 

положителни инициативи, чиято цел 

е да се представи по-широк 

европейски диалог за сигурността в 

рамките на ОССЕ; призовава ЕС и 
държавите членки да подобрят своята 

стратегическа независимост по 

отношение на отбранителните си 

способности и капацитет, за да имат 

готовност да отговорят на широк 

спектър от цивилни и военни заплахи и 

рискове, при пълно взаимно допълване с 

НАТО, като същевременно се 

зачитат правата на човека и 

европейските ценности; отбелязва, че 

бойните групи на ЕС са достигнали 

пълен оперативен капацитет през 

2007 г. и призовава за укрепване на 

умението на ЕС да разгръща 

способности ефективно и бързо; 

Or. en 

 

Изменение  114 

Георгиос Епитидиос 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 2 

 

Предложение за резолюция Изменение 

2. отбелязва, че в бъдеще ЕС и неговите 2. отбелязва, че в бъдеще ЕС и неговите 
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държави членки ще трябва да разчитат в 

по-малка степен на Съединените щати и 

да поемат по-голяма отговорност за 

собствената си сигурност и 

териториална отбрана; призовава ЕС и 

държавите членки да подобрят своята 

стратегическа независимост по 

отношение на отбранителните си 

способности и капацитет, за да имат 

готовност да отговорят на широк 

спектър от цивилни и военни заплахи и 

рискове, при пълно взаимно допълване 

с НАТО; 

държави членки ще трябва да разчитат в 

по-малка степен на Съединените щати и 

да поемат по-голяма отговорност за 

собствената си сигурност и 

териториална отбрана; призовава ЕС и 

държавите членки да гарантират 

своята стратегическа независимост по 

отношение на отбранителните си 

способности и капацитет, за да имат 

готовност да отговорят на широк 

спектър от цивилни и военни заплахи и 

рискове, при пълно и постоянно 

сътрудничество с НАТО; 

Or. el 

 

Изменение  115 

Гунар Хьокмарк 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 2 

 

Предложение за резолюция Изменение 

2. отбелязва, че в бъдеще ЕС и неговите 

държави членки ще трябва да разчитат в 

по-малка степен на Съединените щати и 

да поемат по-голяма отговорност за 

собствената си сигурност и 

териториална отбрана; призовава ЕС и 

държавите членки да подобрят своята 

стратегическа независимост по 

отношение на отбранителните си 

способности и капацитет, за да имат 

готовност да отговорят на широк 

спектър от цивилни и военни заплахи и 

рискове, при пълно взаимно допълване с 

НАТО; 

2. отбелязва, че в бъдеще ЕС и неговите 

държави членки ще трябва да разчитат в 

по-малка степен на Съединените щати и 

да поемат по-голяма отговорност за 

собствената си сигурност и 

териториална отбрана; призовава ЕС и 

държавите членки да подобрят своята 

стратегическа независимост по 

отношение на отбранителните си 

способности и капацитет, за да имат 

готовност да отговорят на широк 

спектър от цивилни и военни заплахи и 

рискове, включително информация и 

хибридни военни действия, при пълно 

взаимно допълване с НАТО; 

Or. en 

 

Изменение  116 

Борис Зала 
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Предложение за резолюция 

Параграф 2 

 

Предложение за резолюция Изменение 

2. отбелязва, че в бъдеще ЕС и неговите 

държави членки ще трябва да разчитат в 

по-малка степен на Съединените щати и 

да поемат по-голяма отговорност за 

собствената си сигурност и 

териториална отбрана; призовава ЕС и 

държавите членки да подобрят своята 

стратегическа независимост по 

отношение на отбранителните си 

способности и капацитет, за да имат 

готовност да отговорят на широк 

спектър от цивилни и военни заплахи и 

рискове, при пълно взаимно допълване 

с НАТО; 

2. отбелязва, че в бъдеще ЕС и неговите 

държави членки ще трябва да разчитат в 

по-малка степен на Съединените щати 

за гарантиране на сигурността и да 

поемат по-голяма отговорност за 

собствената си сигурност и 

териториална отбрана и за управление 

на кризите със сигурността в 

съседните региони. Призовава ЕС и 

държавите членки да подобрят своята 

стратегическа независимост по 

отношение на отбранителните си 

способности и капацитет, за да имат 

готовност да отговорят на широк 

спектър от цивилни и военни заплахи и 

рискове; 

Or. en 

 

Изменение  117 

Паво Вяйрюнен 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 2 

 

Предложение за резолюция Изменение 

2. отбелязва, че в бъдеще ЕС и неговите 

държави членки ще трябва да разчитат в 

по-малка степен на Съединените щати и 

да поемат по-голяма отговорност за 

собствената си сигурност и 

териториална отбрана; призовава ЕС и 

държавите членки да подобрят своята 

стратегическа независимост по 

отношение на отбранителните си 

способности и капацитет, за да имат 

готовност да отговорят на широк 

спектър от цивилни и военни заплахи и 

рискове, при пълно взаимно допълване 

с НАТО; 

2. отбелязва, че в бъдеще ЕС и неговите 

държави членки ще трябва да разчитат в 

по-малка степен на Съединените щати и 

да поемат по-голяма отговорност за 

собствената си сигурност и 

териториална отбрана; призовава ЕС и 

държавите членки да подобрят своята 

стратегическа независимост по 

отношение на отбранителните си 

способности и капацитет, за да имат 

готовност да отговорят на широк 

спектър от цивилни и военни заплахи и 

рискове; 
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Or. en 

 

Изменение  118 

Хилде Вотманс, Петрас Аущревичюс 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 2 

 

Предложение за резолюция Изменение 

2. отбелязва, че в бъдеще ЕС и неговите 

държави членки ще трябва да разчитат в 

по-малка степен на Съединените щати и 

да поемат по-голяма отговорност за 

собствената си сигурност и 

териториална отбрана; призовава ЕС и 

държавите членки да подобрят своята 

стратегическа независимост по 

отношение на отбранителните си 

способности и капацитет, за да имат 

готовност да отговорят на широк 

спектър от цивилни и военни заплахи и 

рискове, при пълно взаимно допълване с 

НАТО; 

2. отбелязва, че в бъдеще ЕС и неговите 

държави членки ще трябва да разчитат в 

по-малка степен на Съединените щати и 

да поемат по-голяма отговорност за 

собствената си сигурност и 

териториална отбрана, като 

същевременно се запази 

предпочитаният алианс със 

Съединените щати в различните 

институционални рамки като 

централен елемент на всички 

съображения; призовава ЕС и 

държавите членки да подобрят своята 

стратегическа независимост по 

отношение на отбранителните си 

способности и капацитет, за да имат 

готовност да отговорят на широк 

спектър от цивилни и военни заплахи и 

рискове, при пълно взаимно допълване с 

НАТО; 

Or. en 

 

Изменение  119 

Лиса Яконсари 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 2 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 2a. отбелязва, че докладът на 

Комисията относно ЕС в 

променящата се глобална среда 

прогнозира, че хуманитарните кризи 
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ще се превърнат в „новото нормално 

положение“; отбелязва, че ЕС трябва 

да има готовност да реагира на тази 

нова ситуация; 

Or. en 

 

Изменение  120 

Гунар Хьокмарк 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 2 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 2a. подчертава, че Европейският съюз 

е най-голямата световна икономика, 

че заедно със Съединените щати 

възлиза на близо 40 пъти повече от 

руската икономика; изтъква факта, 

че ЕС заедно със своите съюзници е 

единствена по рода си сила, която да 

може да се противопостави на 

политики и действия, насочени към 

подкопаване, дестабилизиране или 

застрашаване на европейски държави 

посредством енергийна политика, 

икономически блокади и натиск с 

мека сила; 
 

Or. en 

 

Изменение  121 

Ана Гомеш, Елена Валенсиано 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 2 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 2a. подчертава неотложната 

необходимост ЕС и държавите 

членки да преценят кои ключови 

инфраструктури, вериги и 
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стратегически промишлени сектори 

и услуги, включително кибернетични 

системи в националните 

администрации, са били оставени да 

преминат под контрола на 

чуждестранни образувания и 

правомощия по начин, който може да 

застраши стратегическата 

автономност на Европа; 

Or. en 

 

Изменение  122 

Гунар Хьокмарк 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 2 б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 2б. подчертава, че европейското 

сътрудничество е насочено към 

свободна търговия, отворени граници 

и принципи на правовата държава, 

което по определение не е заплаха за 

никого, а възможност за цяла Европа; 

Or. en 

 

Изменение  123 

Ана Гомеш, Елена Валенсиано 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 2 б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 2б. счита, че е от стратегическо 

значение за отбраната на Съюза да се 

гарантира сигурността на 

доставките, и подчертава 

значението на структурираната 

съвместна работа между 

Европейската комисия и 

Европейската агенция за отбрана 
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(EDA), заедно с прилагане от 

държавите членки на директивите 

от „пакета за отбраната“ от 2009 г. 

за обществените поръчки в областта 

на отбраната; припомня 

необходимостта държавите членки 

да инвестират в обединяването и 

споделянето на инициативи, за да се 

гарантира действителната 

наличност на необходимия 

капацитет за сигурност и отбрана, 

избягване на дублирането, прилагане 

на оперативната съвместимост на 

системите и създаване на икономии 

от мащаба и икономии на ресурси, 

като по този начин се насърчава 

европейската промишленост; освен 

това подчертава, че по-голямо 

взаимодействие с НАТО, по-специално 

в рамките на инициативата 

„Интелигентна отбрана“, е 

желателно и необходимо; 

Or. en 

 

Изменение  124 

Джим Карвър 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 3 

 

Предложение за резолюция Изменение 

3. във връзка с това настоятелно 

призовава ЕС да подобри 

съгласуваното и структурираното 

сътрудничество в областта на 

отбранителните изследвания, 

индустриалната база и 

кибернетичната отбрана чрез 

обединяване и споделяне, за да се 

използват по-ефективно бюджетите 

за отбрана; ролята на Европейската 

агенция по отбрана трябва да се 

укрепи, а нейните ресурси да се 

увеличат, за да може тя да действа 

по-ефективно; държавите членки 

заличава се 
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следва да поемат по-голяма 

отговорност за изграждането на 

европейски капацитет и да увеличат 

разходите си за военни научни 

изследвания чрез Европейската 

агенция по отбрана; освен това 

трябва да се разработи един 

истински европейски капацитет за 

разузнаване и прогнозиране; 

Or. en 

 

Изменение  125 

Сабине Льозинг 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 3 

 

Предложение за резолюция Изменение 

3. във връзка с това настоятелно 

призовава ЕС да подобри 

съгласуваното и структурираното 

сътрудничество в областта на 

отбранителните изследвания, 

индустриалната база и кибернетичната 

отбрана чрез обединяване и споделяне, 

за да се използват по-ефективно 

бюджетите за отбрана; ролята на 

Европейската агенция по отбрана 

трябва да се укрепи, а нейните 

ресурси да се увеличат, за да може тя 

да действа по-ефективно; държавите 

членки следва да поемат по-голяма 

отговорност за изграждането на 

европейски капацитет и да увеличат 

разходите си за военни научни 

изследвания чрез Европейската 

агенция по отбрана; освен това 

трябва да се разработи един 

истински европейски капацитет за 

разузнаване и прогнозиране; 

3. изразява загриженост относно 

засиленото структурираното 

сътрудничество в областта на 

отбранителните изследвания, 

индустриалната база и кибернетичната 

отбрана чрез обединяване и споделяне; 

възразява срещу сливането на 

гражданските и военните 

изследвания; отхвърля 

финансирането на изследвания в 

областта на отбраната, мисии на 

ОПСО и военни операции от 

бюджета на ЕС; припомня, че 

съгласно член 41, параграф 2 от ДЕС 

никакви разходи, произтичащи от 

действия с военни или отбранителни 

отражения, не могат да бъдат 

поемани от бюджета на Съюза; 

отбелязва със загриженост 

намерението на Съвета да разработи 

проекти за увеличаване на 

способностите на ЕС, в т.ч. 

дистанционно управляеми летателни 

системи (RPAS), и отхвърля 

използването и развитието на 

въоръжени безпилотни летателни 

апарати и незаконната практика на 
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извънсъдебните целенасочени 

убийства; категорично отхвърля 

каквото и да е финансиране от 

„Хоризонт 2020“ или други средства 
за военни, гражданско-военни 

изследвания или изследвания в 

областта на сигурността като цяло, 

и за разработването на RPAS в 

частност; 

Or. en 

 

Изменение  126 

Райнхард Бютикофер 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 3 

 

Предложение за резолюция Изменение 

3. във връзка с това настоятелно 

призовава ЕС да подобри съгласуваното 

и структурираното сътрудничество в 

областта на отбранителните 

изследвания, индустриалната база и 

кибернетичната отбрана чрез 

обединяване и споделяне, за да се 

използват по-ефективно бюджетите за 

отбрана; ролята на Европейската 

агенция по отбрана трябва да се укрепи, 

а нейните ресурси да се увеличат, за 

да може тя да действа по-ефективно; 

държавите членки следва да поемат 

по-голяма отговорност за 

изграждането на европейски 

капацитет и да увеличат разходите 

си за военни научни изследвания чрез 

Европейската агенция по отбрана; 

освен това трябва да се разработи 

един истински европейски капацитет 

за разузнаване и прогнозиране; 

3. във връзка с това настоятелно 

призовава държавите – членки на ЕС, 

да подобрят съгласуваното и 

структурираното сътрудничество в 

областта на отбранителните 

изследвания и развитие, 

обществените поръчки, 
индустриалната база и кибернетичната 

отбрана чрез обединяване и споделяне, 

за да се използват по-ефективно 

националните бюджети за отбрана; 

счита, че ролята на Европейската 

агенция по отбрана трябва да се оценява 

критично, тъй като въздействието й 

върху развитието на способностите и 

повишаване на ефективността на 

проектите, свързани с отбраната, до 

момента е много слабо; призовава 

държавите членки да гарантират 

наличието на подходящи 

възможности за изпълнение на 

задачите, предвидени в член 43 от 

ДЕС, включително и за съответните 

мисии на ООН за опазване на мира; 

отбелязва ниската степен на обмен 

на информация между съответните 
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национални агенции на държавите — 

членки на ЕС, и призовава за дебат 

относно начините за засилване на 

сътрудничеството, без да се излага на 

риск защитата на личните данни и 

правото на неприкосновеност на 

личния живот на гражданите на ЕС; 

Or. en 

 

Изменение  127 

Ана Гомеш, Елена Валенсиано 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 3 

 

Предложение за резолюция Изменение 

3. във връзка с това настоятелно 

призовава ЕС да подобри съгласуваното 

и структурираното сътрудничество в 

областта на отбранителните 

изследвания, индустриалната база и 

кибернетичната отбрана чрез 

обединяване и споделяне, за да се 

използват по-ефективно бюджетите 

за отбрана; ролята на Европейската 

агенция по отбрана трябва да се укрепи, 

а нейните ресурси да се увеличат, за да 

може тя да действа по-ефективно; 

държавите членки следва да поемат 

по-голяма отговорност за 

изграждането на европейски 

капацитет и да увеличат разходите 

си за военни научни изследвания чрез 

Европейската агенция по отбрана; 

освен това трябва да се разработи 

един истински европейски капацитет 

за разузнаване и прогнозиране; 

3. настоятелно призовава ЕС да подобри 

съгласуваното и структурираното 

сътрудничество за научни изследвания 

и развитие по въпросите на 

отбраната, по-конкретно чрез 

проекти в рамките на програмата 

„Хоризонт 2020“; призовава за 

разработване на функциониращата 

европейска отбранителна 

технологична и индустриална база 

(ЕОТИБ), включително в областта на 

кибернетичната сигурност и 

отбрана, а именно чрез обединяване и 

споделяне и други съвместни проекти; 

призовава за засилване но по-

прозрачно и отговорно използване на 

бюджетите за сигурност и отбрана, 

единственият начин да се вдъхне 

увереност на гражданите в по-

ефективното  използване; счита, че 

мандатът на Европейската агенция по 

отбрана трябва да се укрепи, а нейните 

ресурси да се увеличат, за да може тя да 

действа като ключов център за 

експертен опит на държавите членки в 

областта на колективната 

сигурност и отбрана; 

Or. en 
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Изменение  128 

Михаел Галер 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 3 

 

Предложение за резолюция Изменение 

3. във връзка с това настоятелно 

призовава ЕС да подобри 

съгласуваното и структурираното 

сътрудничество в областта на 

отбранителните изследвания, 

индустриалната база и 

кибернетичната отбрана чрез 

обединяване и споделяне, за да се 

използват по-ефективно бюджетите 

за отбрана; ролята на Европейската 

агенция по отбрана трябва да се 

укрепи, а нейните ресурси да се 

увеличат, за да може тя да действа 

по-ефективно; държавите членки 

следва да поемат по-голяма 

отговорност за изграждането на 

европейски капацитет и да увеличат 

разходите си за военни научни 

изследвания чрез Европейската 

агенция по отбрана; освен това трябва 

да се разработи един истински 

европейски капацитет за разузнаване и 

прогнозиране; 

3. отбелязва допълването на функции 

на Европейската комисия, държавите 

членки и Европейската агенция по 

отбрана (EDA) в областта на 

европейската отбранителна 

технологична и индустриална база 

(ЕОТИБ) и европейския пазар в 

областта на отбраната (EDM); в 

тази връзка приветства 

амбициозните и потвърдени 

ангажименти на заинтересованите 

страни, присъствали на Европейския 

съвет през 2013 и 2015 г.; призовава 

настоятелно държавите членки да 

започнат незабавно нови бъдещи 

програми за сътрудничество в 

обществените поръчки, които да 

водят до спешно необходимите нови 

способности и да допринасят за 

стратегическата автономност и 

конкурентоспособността на 

отбранителната промишленост на 

ЕС; освен това трябва да се разработи 

един истински европейски капацитет за 

разузнаване и прогнозиране; 

Or. en 

 

Изменение  129 

Фабио Масимо Касталдо, Иняцио Корао 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 3 

 

Предложение за резолюция Изменение 

3. във връзка с това настоятелно 3. поради това настоятелно призовава 
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призовава ЕС да подобри 

съгласуваното и структурираното 

сътрудничество в областта на 

отбранителните изследвания, 

индустриалната база и кибернетичната 

отбрана чрез обединяване и споделяне, 

за да се използват по-ефективно 

бюджетите за отбрана; ролята на 

Европейската агенция по отбрана трябва 

да се укрепи, а нейните ресурси да се 

увеличат, за да може тя да действа 

по-ефективно; държавите членки 

следва да поемат по-голяма отговорност 

за изграждането на европейски 

капацитет и да увеличат разходите си 

за военни научни изследвания чрез 

Европейската агенция по отбрана; освен 

това трябва да се разработи един 

истински европейски капацитет за 

разузнаване и прогнозиране; 

ЕС да засили сътрудничеството на 

държавите членки в областта на 

отбранителните изследвания, 

индустриалната база и кибернетичната 

отбрана чрез обединяване и споделяне, 

за да се използват по-ефективно 

бюджетите за отбрана и да се спестят 

налични икономически ресурси в 

интерес на гражданите на ЕС; ролята 

на Европейската агенция по отбрана 

трябва да се укрепи, за да се 

предостави подходяща подкрепа за 

държавите членки в кризисни 

ситуации и да се намали финансовото 

бреме за тях; държавите членки следва 

да поемат по-голяма отговорност за 

изграждането на европейски капацитет  

за изследвания в областта на 

сигурността чрез Европейската 

агенция по отбрана; 

Or. it 

 

Изменение  130 

Марите Схаке, Хилде Вотманс 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 3 

 

Предложение за резолюция Изменение 

3. във връзка с това настоятелно 

призовава ЕС да подобри съгласуваното 

и структурираното сътрудничество в 

областта на отбранителните 

изследвания, индустриалната база и 

кибернетичната отбрана чрез 

обединяване и споделяне, за да се 

използват по-ефективно бюджетите за 

отбрана; ролята на Европейската 

агенция по отбрана трябва да се укрепи, 

а нейните ресурси да се увеличат, за да 

може тя да действа по-ефективно; 

държавите членки следва да поемат по-

голяма отговорност за изграждането на 

европейски капацитет и да увеличат 

разходите си за военни научни 

3. във връзка с това настоятелно 

призовава ЕС да подобри съгласуваното 

и структурираното сътрудничество в 

областта на отбранителните 

изследвания, технологично-

индустриалната база и 

кибернетичната отбрана чрез 

обединяване и споделяне, и 

координиране на използването на 
бюджетите за отбрана по-ефективно; 

подчертава, че ролята на Европейската 

агенция по отбрана трябва да се укрепи, 

а нейните ресурси да се увеличат 

значително, за да може тя да действа 

по-ефективно, и че държавите членки 

следва да поемат по-голяма отговорност 
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изследвания чрез Европейската агенция 

по отбрана; освен това трябва да се 

разработи един истински европейски 

капацитет за разузнаване и 

прогнозиране; 

за изграждането на европейски 

капацитет и да увеличат разходите си за 

военни научни изследвания чрез 

Европейската агенция по отбрана; 

отбелязва, че вече съществуват 

многобройни проучвания, които 

очертават конкретни проекти и 

предложения, когато е необходимо 

по-нататъшно ефективно 

сътрудничество в областта на 

отбраната, и могат да бъдат полезни 

и ефективни, включително например 

в области, които пряко не засягат 

смъртоносни инструменти за 

защита, като например зареждането 

с гориво във въздуха, транспорт, 

логистика и поддръжка; освен това 

трябва да се разработи един истински 

европейски капацитет за разузнаване и 

прогнозиране с подходящите 

механизми за надзор; 

Or. en 

 

Изменение  131 

Арно Данжан 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 3 

 

Предложение за резолюция Изменение 

3. във връзка с това настоятелно 

призовава ЕС да подобри съгласуваното 

и структурираното сътрудничество в 

областта на отбранителните 

изследвания, индустриалната база и 

кибернетичната отбрана чрез 

обединяване и споделяне, за да се 

използват по-ефективно бюджетите за 

отбрана; ролята на Европейската 

агенция по отбрана трябва да се укрепи, 

а нейните ресурси да се увеличат, за да 

може тя да действа по-ефективно; 

държавите членки следва да поемат по-

голяма отговорност за изграждането 

на европейски капацитет и да 

3. във връзка с това настоятелно 

призовава ЕС да подобри съгласуваното 

и структурираното сътрудничество в 

областта на отбранителните 

изследвания, индустриалната база и 

кибернетичната отбрана чрез 

обединяване и споделяне, за да се 

използват по-ефективно националните 

бюджети за отбрана; Във връзка с 

това ролята на Европейската агенция 

по отбрана трябва да се укрепи 

всеобхватно, а нейните ресурси да се 

увеличат, за да може тя да действа по-

ефективно; държавите членки следва да 

поемат по-голяма отговорност и да 
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увеличат разходите си за военни 

научни изследвания чрез 

Европейската агенция по отбрана; 

освен това трябва да се разработи един 

истински европейски капацитет за 

разузнаване и прогнозиране; 

увеличат своите военни разходи; освен 

това трябва да се засили обменът на 

разузнавателна информация на 

европейско равнище, доколкото 

позволяват националните ресурси; 

 

Or. fr 

 

Изменение  132 

Чарлз Танък 

от името на групата ECR 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 3 

 

Предложение за резолюция Изменение 

3. във връзка с това настоятелно 

призовава ЕС да подобри съгласуваното 

и структурираното сътрудничество в 

областта на отбранителните 

изследвания, индустриалната база и 

кибернетичната отбрана чрез 

обединяване и споделяне, за да се 

използват по-ефективно бюджетите за 

отбрана; ролята на Европейската 

агенция по отбрана трябва да се укрепи, 

а нейните ресурси да се увеличат, за да 

може тя да действа по-ефективно; 

държавите членки следва да поемат 

по-голяма отговорност за 

изграждането на европейски 

капацитет и да увеличат разходите 

си за военни научни изследвания чрез 

Европейската агенция по отбрана; 

освен това трябва да се разработи 

един истински европейски капацитет 

за разузнаване и прогнозиране; 

3. във връзка с това настоятелно 

призовава ЕС да подобри съгласуваното 

и структурираното сътрудничество в 

областта на отбранителните 

изследвания, индустриалната база и 

кибернетичната отбрана чрез 

обединяване и споделяне, за да се 

използват по-ефективно бюджетите за 

отбрана; ролята на Европейската 

агенция по отбрана трябва да се укрепи, 

а нейните ресурси да се увеличат, за да 

може тя да действа по-ефективно; 

Or. en 

 

Изменение  133 

Лиса Яконсари 
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Предложение за резолюция 

Параграф 3 

 

Предложение за резолюция Изменение 

3. във връзка с това настоятелно 

призовава ЕС да подобри съгласуваното 

и структурираното сътрудничество в 

областта на отбранителните 

изследвания, индустриалната база и 

кибернетичната отбрана чрез 

обединяване и споделяне, за да се 

използват по-ефективно бюджетите за 

отбрана; ролята на Европейската 

агенция по отбрана трябва да се укрепи, 

а нейните ресурси да се увеличат, за да 

може тя да действа по-ефективно; 

държавите членки следва да поемат по-

голяма отговорност за изграждането на 

европейски капацитет и да увеличат 

разходите си за военни научни 

изследвания чрез Европейската агенция 

по отбрана; освен това трябва да се 

разработи един истински европейски 

капацитет за разузнаване и 

прогнозиране; 

3. във връзка с това настоятелно 

призовава ЕС да подобри съгласуваното 

и структурираното сътрудничество в 

областта на отбранителните 

изследвания, индустриалната база и 

кибернетичната отбрана чрез 

обединяване и споделяне, за да се 

използват по-ефективно бюджетите за 

отбрана, обаче, в тази връзка 

подчертава правнообвързващата 

рамка на Обща позиция 

2008/944/ОВППС относно износа на 

оръжие; ролята на Европейската 

агенция по отбрана трябва да се укрепи, 

а нейните ресурси да се увеличат, за да 

може тя да действа по-ефективно; 

държавите членки следва да поемат по-

голяма отговорност за изграждането на 

европейски капацитет и да увеличат 

разходите си за военни научни 

изследвания чрез Европейската агенция 

по отбрана; освен това трябва да се 

разработи един истински европейски 

капацитет за разузнаване и 

прогнозиране, което също така 

изисква отпускането на достатъчно 

средства; 

Or. en 

 

Изменение  134 

Филип Жювен 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 3 

 

Предложение за резолюция Изменение 

3. във връзка с това настоятелно 

призовава ЕС да подобри съгласуваното 

и структурираното сътрудничество в 

областта на отбранителните 

3. във връзка с това настоятелно 

призовава ЕС да подобри съгласуваното 

и структурираното сътрудничество в 

областта на отбранителните 
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изследвания, индустриалната база и 

кибернетичната отбрана чрез 

обединяване и споделяне, за да се 

използват по-ефективно бюджетите за 

отбрана; ролята на Европейската 

агенция по отбрана трябва да се укрепи, 

а нейните ресурси да се увеличат, за да 

може тя да действа по-ефективно; 

държавите членки следва да поемат по-

голяма отговорност за изграждането на 

европейски капацитет и да увеличат 

разходите си за военни научни 

изследвания чрез Европейската агенция 

по отбрана; освен това трябва да се 

разработи един истински европейски 

капацитет за разузнаване и 

прогнозиране; 

изследвания, индустриалната база и 

кибернетичната отбрана чрез 

обединяване и споделяне, за да се 

използват по-ефективно бюджетите за 

отбрана; ролята на Европейската 

агенция по отбрана трябва да се укрепи, 

а нейните ресурси да се увеличат, за да 

може тя да действа по-ефективно; 

държавите членки следва да поемат по-

голяма отговорност за изграждането на 

европейски капацитет и да увеличат 

разходите си за военни научни 

изследвания чрез Европейската агенция 

по отбрана; освен това трябва да се 

разработи един истински европейски 

капацитет за разузнаване и 

прогнозиране; призовава държавите 

членки да засилят своя обмен на 

информация по въпроси, свързани с 

разузнаването, особено като 

въвеждат системно информация в 

европейски платформи, като 

Шенгенската информационна 

система (ШИС) и Европейската 

информационна система за съдимост 

(ECRIS), с цел кръстосана проверка на 

събраната информация с оглед 

предотвратяване на тероризъм, 

както и да засилят 

сътрудничеството с Европол; във 

връзка с това приветства 

откриването на Европейския център 

за борба с тероризма; 

Or. fr 

 

Изменение  135 

Андрей  Пленкович 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 3 

 

Предложение за резолюция Изменение 

3. във връзка с това настоятелно 

призовава ЕС да подобри съгласуваното 

и структурираното сътрудничество в 

3. във връзка с това настоятелно 

призовава ЕС да подобри съгласуваното 

и структурираното сътрудничество в 
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областта на отбранителните 

изследвания, индустриалната база и 

кибернетичната отбрана чрез 

обединяване и споделяне, за да се 

използват по-ефективно бюджетите за 

отбрана; ролята на Европейската 

агенция по отбрана трябва да се укрепи, 

а нейните ресурси да се увеличат, за да 

може тя да действа по-ефективно; 

държавите членки следва да поемат по-

голяма отговорност за изграждането на 

европейски капацитет и да увеличат 

разходите си за военни научни 

изследвания чрез Европейската агенция 

по отбрана; освен това трябва да се 

разработи един истински европейски 

капацитет за разузнаване и 

прогнозиране; 

областта на отбранителните 

изследвания, индустриалната база и 

кибернетичната отбрана чрез 

обединяване и споделяне, за да се 

използват по-ефективно бюджетите за 

отбрана; ролята на Европейската 

агенция по отбрана трябва да се укрепи, 

а нейните ресурси да се увеличат, за да 

може тя да действа по-ефективно; 

държавите членки следва да поемат по-

голяма отговорност за изграждането на 

европейски капацитет и да увеличат 

разходите си за военни научни 

изследвания, както на национално 

равнище, така и чрез Европейската 

агенция по отбрана; освен това трябва 

да се разработи един истински 

европейски капацитет за разузнаване и 

прогнозиране; 

Or. en 

 

Изменение  136 

Луи Мишел, Хилде Вотманс 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 3 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 3a. призовава ЗП/ВП да се заеме с 

липсата на яснота, що се отнася до 

клаузата за взаимна отбрана, 

съдържаща се в член 42, параграф 7 

от ДЕС, и да определи насоките и 

процедурите за нейното прилагане, за 

да се даде възможност на държавите 

членки да реагират ефективно при 

позоваване на нея; 

Or. fr 

Изменение  137 

Арно Данжан 
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Предложение за резолюция 

Параграф 3 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 3a. подкрепя принципа, че държавите 

– членки на ЕС, следва да се 

ангажират да използват 2% от своя 

БВП за разходи за отбрана до 2024 г., с 

цел да се постигне по-висока степен 

на отбранителна способност; 

Or. fr 

 

Изменение  138 

Михаел Галер 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 3 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 3a. припомня ангажимента на 

държавите членки за постигане на 

общата цел от 2 % от разходите за 

отбрана за финансиране на научни 

изследвания и ги призовава да се 

придържат към тези амбиции; 

потвърждава ангажимента си за 

бъдеща финансирана от ЕС програма 

за научни изследвания и технологии в 

областта на отбраната в 

следващата многогодишна финансова 

рамка (2021—2027 г.); приветства 

подписването на споразумението за 

делегиране между Европейската 

комисия и EDA, с което се създава 

пилотен проект за научни 

изследвания в областта на 

отбраната в рамките на ОПСО, 

както беше предложено от 

Европейския парламент в бюджета за 

2015 г.; насърчава Европейската 

комисия и EDA да подобрят 

сътрудничеството си и участието на 

заинтересованите страни по 

отношение на създаването на 
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подготвително действие за научни 

изследвания в областта на 

отбраната; приветства доклада на 

експертната група по 

подготвителното действие за 

свързаните с ОПСО научни 

изследвания на тема „Европейските 

изследвания в областта на 

отбраната“; приканва ЗП/ВП и 

Комисията да представят на 

Европейския парламент своите 

планове за бъдещата програма за 

научни изследвания и технологии в 

областта на отбраната и да се 

включат в открит дебат с 

парламентаристите; 

Or. en 

 

Изменение  139 

Фабио Масимо Касталдо, Иняцио Корао 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 3 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 3a. счита, че е необходимо да се 

насърчава по-добрата координация 

между националните служби за 

разузнаване на държавите членки и да 

се разработи регулаторна рамка, 

която е подходяща за създаване на 

истинска европейска разузнавателна 

служба; отбелязва, в тази връзка, 

слабите резултати на обмена и 

координацията между 

разузнавателните служби в Европол; 

изразява съжаление относно липсата 

на обвързващо задължение за 

държавите членки да гарантират, че 

съответната информация се 

предоставя на Европол и на другите 

държави членки; в тази връзка 

изразява надежда, че мандатът на 

Европол ще бъде засилен и че 

държавите членки ще проявят по-
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голяма ангажираност да 

координират своите разузнавателни 

служби; 

Or. it 

 

Изменение  140 

Ана Гомеш, Елена Валенсиано 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 3 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 3a. изразява твърдото си убеждение, 

че е налице неотложна необходимост 

от разработване на истински 

европейски капацитет за разузнаване 

и прогнозиране; отбелязва, че 

съществуващите разузнавателни 

сведения и информационни услуги в 

рамките на националните и 

европейските системи доказаха, че са 

некоординирани, слаби в агентурното 

разузнаване (а именно липса на 

езикови умения и експертен опит в 

киберсигурността и социалните 

медии) и им липсва достатъчен 

демократичен контрол; е на мнение, 

че неефективността е главно поради 

остаряло и контрапродуктивно 

нежелание от страна на държавите 

членки при обмена на информация и 

разузнавателни данни между 

партньорите от ЕС; призовава за 

лидерска роля и политическа воля за 

бързо действие на ефективна 

разузнавателна информационна и 

кризисна структура в Брюксел, под 

ръководството на ВП/ЗП и в 

координация с националните 

структури за разузнаване, граждански 

и военни; настоятелно призовава 

държавите членки да преразгледат 

националните структури за 

разузнаване, за да се избегне 

вътрешното съперничество, да се 
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улесни европейската координация и да 

се гарантира демократичен надзор; 

Or. en 

 

Изменение  141 

Михаел Галер 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 3 б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 3б. остро критикува Комисията за 

това, че не изпълнява възложените й 

по време на Европейския съвет от 

2013 г. задължения във връзка с 

обявената пътна карта за 

всеобхватен режим за сигурност на 

доставките в целия ЕС, обявената 

Зелена книга относно контрола върху 

промишления капацитет в областта 

на отбраната и сигурността, 

мониторинг на поръчките в областта 

на отбраната и сигурността, както и 

„междуправителствените покупко-

продажби“ в сектора на отбраната; 
 

Or. en 

 

Изменение  142 

Михаел Галер 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 3 в (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 3в. отбелязва Решението на Съвета 

(ОВППС) 2015/1835 от 12 октомври; 

призовава ръководителя на Агенцията 

и ЗП/ВП да информират Европейския 

парламент как това решение на 

Съвета отразява многократно 
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изразеното от Парламента 

становище за укрепване на 

Европейската агенция по отбрана 

чрез финансиране на персонала и 

текущите разходи на агенцията от 

бюджета на Съюза; остро критикува 

правителството на Обединеното 

кралство за блокирането на 

увеличението на оперативния 

бюджет на EDA за пета поредна 

година, което рискува да подкопае 

настоящите и бъдещите задачи на 

EDA; 

Or. en 

 

Изменение  143 

Джим Карвър 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 4 

 

Предложение за резолюция Изменение 

4. счита, че главна цел следва да бъде 

да се премине към доброволните 

съвместни отбранителни сили и 

формиране на обща отбранителна 

политика, която в крайна сметка ще 

доведе до обща отбрана; във връзка с 

това подкрепя изготвянето на Бяла 

книга за отбраната на ЕС, като с нея 

ще се актуализира Приоритетната 

цел от Хелзинки от 1999 г.; 

заличава се 

Or. en 

 

Изменение  144 

Паво Вяйрюнен 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 4 
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Предложение за резолюция Изменение 

4. счита, че главна цел следва да бъде 

да се премине към доброволните 

съвместни отбранителни сили и 

формиране на обща отбранителна 

политика, която в крайна сметка ще 

доведе до обща отбрана; във връзка с 

това подкрепя изготвянето на Бяла 

книга за отбраната на ЕС, като с нея 

ще се актуализира Приоритетната 

цел от Хелзинки от 1999 г.; 

заличава се 

Or. en 

 

Изменение  145 

Сабине Льозинг 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 4 

 

Предложение за резолюция Изменение 

4. счита, че главна цел следва да бъде да 

се премине към доброволните 

съвместни отбранителни сили и 

формиране на обща отбранителна 

политика, която в крайна сметка ще 

доведе до обща отбрана; във връзка с 

това подкрепя изготвянето на Бяла 

книга за отбраната на ЕС, като с нея ще 

се актуализира Приоритетната цел от 

Хелзинки от 1999 г.; 

4. счита, че вместо да се премине към 

доброволна съвместна отбранителна 

сила и формиране на обща 

отбранителна политика, която в крайна 

сметка ще доведе до обща отбрана, 

основните цели следва да бъдат 

разоръжаването и разрешаването на 

граждански конфликти; счита, че 

изготвянето на Бяла книга за отбраната 

на ЕС, като с нея ще се актуализира 

Приоритетната цел от Хелзинки от 

1999 г., е контрапродуктивно с оглед 

на тези цели; 

Or. en 

 

Изменение  146 

Кнут Флекенщайн 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 4 
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Предложение за резолюция Изменение 

4. счита, че главна цел следва да бъде 

да се премине към доброволните 

съвместни отбранителни сили и 

формиране на обща отбранителна 

политика, която в крайна сметка ще 

доведе до обща отбрана; във връзка с 

това подкрепя изготвянето на Бяла 

книга за отбраната на ЕС, като с нея ще 

се актуализира Приоритетната цел от 

Хелзинки от 1999 г.; 

4. подкрепя изготвянето на Бяла книга 

за отбраната на ЕС, като с нея ще се 

актуализира Приоритетната цел от 

Хелзинки от 1999 г.; 

Or. en 

 

Изменение  147 

Нина Гил, Афзал Кан, Ричард Хауит 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 4 

 

Предложение за резолюция Изменение 

4. счита, че главна цел следва да бъде да 

се премине към доброволните 

съвместни отбранителни сили и 

формиране на обща отбранителна 

политика, която в крайна сметка ще 

доведе до обща отбрана; във връзка с 

това подкрепя изготвянето на Бяла 

книга за отбраната на ЕС, като с нея ще 

се актуализира Приоритетната цел от 

Хелзинки от 1999 г.; 

4. счита, че една от целите следва да 

бъде да се премине към доброволните 

съвместни отбранителни сили; подкрепя 

изготвянето на Бяла книга за отбраната 

на ЕС, като с нея ще се актуализира 

Приоритетната цел от Хелзинки от 

1999 г.; 

Or. en 

 

Изменение  148 

Ана Гомеш, Елена Валенсиано 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 4 
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Предложение за резолюция Изменение 

4. счита, че главна цел следва да бъде да 

се премине към доброволните 

съвместни отбранителни сили и 

формиране на обща отбранителна 

политика, която в крайна сметка ще 

доведе до обща отбрана; във връзка с 

това подкрепя изготвянето на Бяла 

книга за отбраната на ЕС, като с нея ще 

се актуализира Приоритетната цел 

от Хелзинки от 1999 г.; 

4. изисква създаването на постоянен 

военен щаб на ЕС за подобряване на 

способностите за управление на кризи 

и планирането на действия при 

извънредни ситуации, за гарантиране 

на оперативната съвместимост на 

силите и оборудването, и за 

ръководство и координиране на 

операциите по линия на ОПСО; счита, 

че главна цел следва да бъде ЕС да 

премине към доброволните съвместни 

отбранителни сили и разработване на 

обща култура на сигурност и отбрана, 

която в крайна сметка ще доведе до 

обща отбранителна структура; 

призовава държавите членки да 

засилят сътрудничеството в 

областта на отбраната колективно, 

двустранно или в общи регионални 

клъстери, а именно чрез образование, 

обучение и учения; във връзка с това 

подкрепя изготвянето на Бяла книга за 

отбраната на ЕС, като с нея ще се 

актуализират както гражданските, 

така и военните приоритетни цели 
от Хелзинки, и ще се акцентира върху 

методите за реформиране на 

развитието на способностите по 

линия на ОПСО, засилването на 

партньорския натиск, оценката и 

отчетността; 

Or. en 

 

Изменение  149 

Райнхард Бютикофер 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 4 

 

Предложение за резолюция Изменение 

4. счита, че главна цел следва да бъде да 4. счита, че главна цел следва да бъде да 
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се премине към доброволните 

съвместни отбранителни сили и 

формиране на обща отбранителна 

политика, която в крайна сметка ще 

доведе до обща отбрана; във връзка с 

това подкрепя изготвянето на Бяла 

книга за отбраната на ЕС, като с нея ще 

се актуализира Приоритетната цел от 

Хелзинки от 1999 г.; 

се премине към постоянно обединени 

многонационални военни части с цел 

изпълнение на задачите на член 43 от 

ДЕС; във връзка с това подкрепя 

изготвянето на Бяла книга за отбраната 

на ЕС, която точно описва кои 

способности са необходими за 

изпълнение на задачата, посочена в 

Договора от Лисабон, като по този 

начин се актуализира Приоритетната 

цел от Хелзинки от 1999 г.; 

Or. en 

 

Изменение  150 

Арно Данжан 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 4 

 

Предложение за резолюция Изменение 

4. счита, че главна цел следва да бъде да 

се премине към доброволните 

съвместни отбранителни сили и 
формиране на обща отбранителна 

политика, която в крайна сметка ще 

доведе до обща отбрана; във връзка с 

това подкрепя изготвянето на Бяла 

книга за отбраната на ЕС, като с нея ще 

се актуализира Приоритетната цел от 

Хелзинки от 1999 г.; 

4. счита, че главна цел следва да бъде да 

се премине към формиране на обща 

отбранителна политика; във връзка с 

това подкрепя изготвянето на Бяла 

книга за отбраната на ЕС, като с нея ще 

се актуализира Приоритетната цел от 

Хелзинки от 1999 г.; 

Or. fr 

 

Изменение  151 

Михаел Галер 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 4 

 

Предложение за резолюция Изменение 

4. счита, че главна цел следва да бъде 

да се премине към доброволните 

4. припомня, че като се имат предвид 

увеличаващите се заплахи и 
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съвместни отбранителни сили и 

формиране на обща отбранителна 

политика, която в крайна сметка ще 

доведе до обща отбрана; във връзка с 

това подкрепя изготвянето на Бяла 

книга за отбраната на ЕС, като с нея 

ще се актуализира Приоритетната 

цел от Хелзинки от 1999 г.; 

предизвикателства пред сигурността, 

както и нежеланието от страна на 

държавите членки да работят 

съвместно за борба с тях, е от 

първостепенна важност да се 

активират съответните разпоредби 
на Договора, в частност постоянното 

структурирано сътрудничество 

(ПСС); призовава ЗП/ВП да представи 

реалистични варианти за успешното 

стартиране на постоянното 

структурирано сътрудничество като 

средство за финансиране на ЕС за 

военно сътрудничество в мирно 

време; насърчава държавите членки и 

ЗП/ВП да установят постоянното 

структурирано сътрудничество 

(ПСС) като първа стъпка в 

определянето на рамките на обща 

отбранителна политика, която в крайна 

сметка ще доведе до обща отбрана; 

повтаря призива си към държавите 

членки и ЗП/ВП да започнат процес, 

който да доведе до Бяла книга на ЕС за 

сигурността и отбраната като 

продължение на глобалната 

стратегия на ЕС в областта на 

външната политика и политиката 

на сигурност, с пълното участие на 

Европейския парламент, за да се 

оптимизират стратегическите 

амбиции и процесите на развиване на 

способностите на ЕС; 

Or. en 

 

Изменение  152 

Хилде Вотманс, Петрас Аущревичюс 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 4 

 

Предложение за резолюция Изменение 

4. счита, че главна цел следва да бъде да 

се премине към доброволните 

съвместни отбранителни сили и 

4. счита, че новата стратегия за 

външната политика и политика на 

сигурност на върховния 
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формиране на обща отбранителна 

политика, която в крайна сметка ще 

доведе до обща отбрана; във връзка с 

това подкрепя изготвянето на Бяла 

книга за отбраната на ЕС, като с нея ще 

се актуализира Приоритетната цел от 

Хелзинки от 1999 г.; 

представител/заместник-

председател е да предостави рамка, в 

която държавите членки да могат да 

работят заедно за справяне със 

заплахите за сигурността и 

стабилността на ЕС; също така 

счита, че основната и крайна цел 

трябва да бъде Европейски 

отбранителен съюз с интегрирани 
отбранителни сили и реална и 

устойчива обща отбранителна 

политика; във връзка с това подкрепя 

изготвянето на Бяла книга за отбраната 

на ЕС, като с нея ще се актуализира 

Приоритетната цел от Хелзинки от 

1999 г.; 

Or. en 

 

Изменение  153 

Борис Зала 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 4 

 

Предложение за резолюция Изменение 

4. счита, че главна цел следва да бъде да 

се премине към доброволните 

съвместни отбранителни сили и 

формиране на обща отбранителна 

политика, която в крайна сметка ще 

доведе до обща отбрана; във връзка с 

това подкрепя изготвянето на Бяла 

книга за отбраната на ЕС, като с нея ще 

се актуализира Приоритетната цел от 

Хелзинки от 1999 г.; 

4. счита, че главна цел следва да бъде да 

се премине към доброволните 

съвместни отбранителни сили и 

формиране на обща отбранителна 

политика, която в крайна сметка ще 

доведе до обща отбрана с интегрирано 

оперативно командване и гъвкав 

механизъм за финансиране; във връзка 

с това подкрепя изготвянето на Бяла 

книга за отбраната на ЕС, като с нея ще 

се актуализира Приоритетната цел от 

Хелзинки от 1999 г.;  

Or. en 

 

Изменение  154 

Маритйе Схаке 
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Предложение за резолюция 

Параграф 4 

 

Предложение за резолюция Изменение 

4. счита, че главна цел следва да бъде да 

се премине към доброволните 

съвместни отбранителни сили и 

формиране на обща отбранителна 

политика, която в крайна сметка ще 

доведе до обща отбрана; във връзка с 

това подкрепя изготвянето на Бяла 

книга за отбраната на ЕС, като с нея ще 

се актуализира Приоритетната цел от 

Хелзинки от 1999 г.; 

4. счита, че главна цел следва да бъде да 

се премине към доброволните 

съвместни отбранителни сили и 

формиране на обща отбранителна 

политика, която в крайна сметка ще 

доведе до обща отбрана; във връзка с 

това подкрепя изготвянето на Бяла 

книга за отбраната на ЕС, като с нея ще 

се актуализира Приоритетната цел от 

Хелзинки от 1999 г.; отбелязва, че 

бойните групи на ЕС могат да бъдат 

добра отправна точка за 

постигането на тази цел, при условие 

че е налице политическа воля за 

тяхното използване, както и по-

ефективна процедура на вземане на 

решение за тяхното разполагане; 

Or. en 

 

Изменение  155 

Марк Демесмакер 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 4 

 

Предложение за резолюция Изменение 

4. счита, че главна цел следва да бъде да 

се премине към доброволните 

съвместни отбранителни сили и 

формиране на обща отбранителна 

политика, която в крайна сметка ще 

доведе до обща отбрана; във връзка с 

това подкрепя изготвянето на Бяла 

книга за отбраната на ЕС, като с нея ще 

се актуализира Приоритетната цел от 

Хелзинки от 1999 г.; 

4. счита, че главна цел следва да бъде да 

се премине към доброволните 

съвместни отбранителни сили и 

формиране на обща отбранителна 

политика, която в крайна сметка ще 

доведе до обща отбрана; във връзка с 

това подкрепя изготвянето на Бяла 

книга за отбраната на ЕС, като с нея ще 

се актуализира Приоритетната цел от 

Хелзинки от 1999 г.; ще насърчава 

прагматични усилия за създаване на 

европейска отбранителна политика в 

сътрудничество с НАТО въз основа на 

динамични национални въоръжени 
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сили, които да работят все повече 

заедно, включително в областите на 

образованието и обучението, и 

изследователската и развойна 

дейност; 

Or. nl 

 

Изменение  156 

Венсан Пейон 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 4 

 

Предложение за резолюция Изменение 

4. счита, че главна цел следва да бъде да 

се премине към доброволните 

съвместни отбранителни сили и 

формиране на обща отбранителна 

политика, която в крайна сметка ще 

доведе до обща отбрана; във връзка с 

това подкрепя изготвянето на Бяла 

книга за отбраната на ЕС, като с нея ще 

се актуализира Приоритетната цел от 

Хелзинки от 1999 г.; 

4. счита, че главна цел следва да бъде да 

се премине към доброволните 

съвместни отбранителни сили и 

формиране на обща отбранителна 

политика, която в крайна сметка ще 

доведе до обща отбрана; във връзка с 

това подкрепя изготвянето на Бяла 

книга за отбраната на ЕС, като с нея ще 

се актуализира Приоритетната цел от 

Хелзинки от 1999 г. като част от 

стратегията, която ще бъде 

представена през юни 2016 г.; 

Or. fr 

 

Изменение  157 

Токиа Саифи 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 4 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 4a. счита, че настоящото 

задействане на член 42, параграф 7 от 

ДЕС следва да се превърне в 

катализатор за използване на 

потенциала на всички разпоредби на 

Договора, свързани със сигурността и 
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отбраната; 

Or. fr 

 

Изменение  158 

Маритйе Схаке 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 4 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 4a. счита, че нова процедура за 

вземане на решения относно военни 

мисии на ЕС, например чрез 

квалифицирано мнозинство вместо с 

единодушие в Съвета, би подобрила 

бързината и силата на ЕС в отговор 

на заплахи и кризи, макар да признава, 

че решението дали да се предоставят 

войски на такива мисии трябва да се 

взема на равнището на държавите 

членки; 

Or. en 

 

Изменение  159 

Борис Зала 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 4 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 4a. изразява твърдо убеждение, че 

способностите на ОПСО следва да се 

използват по-активно и по 

стратегически начин, с акцент върху 

предотвратяването на конфликти и 

укрепването на мира в страните в 

непосредствена близост до ЕС; 

припомня обаче изводите от 

последните военни интервенции, 

които налагат всяко решение 

относно използването на военни 
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средства в рамките на ОПСО да се 

вписва в стабилни многостранни 

рамки и регионални коалиции за 

разрешаване на следконфликтен 

вакуум и вакуум по отношение на 

управлението и сигурността; 

Or. en 

 

Изменение  160 

Фабио Масимо Касталдо, Иняцио Корао 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 5 

 

Предложение за резолюция Изменение 

5. отбелязва жизненоважното 

значение на укрепването на 

сътрудничеството между ЕС и 

НАТО, и подкрепя създаването на 

европейски сили, които да допълват 

НАТО при териториалната отбрана 

и да са в състояние да извършват 

самостоятелно интервенционни 

операции извън границите на ЕС; 

заличава се 

Or. it 

 

Изменение  161 

Чарлз Танък 

от името на групата ECR 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 5 

 

Предложение за резолюция Изменение 

5. отбелязва жизненоважното 

значение на укрепването на 

сътрудничеството между ЕС и 

НАТО, и подкрепя създаването на 

европейски сили, които да допълват 

НАТО при териториалната отбрана 

и да са в състояние да извършват 

заличава се 
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самостоятелно интервенционни 

операции извън границите на ЕС; 

Or. en 

 

Изменение  162 

Паво Вяйрюнен 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 5 

 

Предложение за резолюция Изменение 

5. отбелязва жизненоважното 

значение на укрепването на 

сътрудничеството между ЕС и 

НАТО, и подкрепя създаването на 

европейски сили, които да допълват 

НАТО при териториалната отбрана 

и да са в състояние да извършват 

самостоятелно интервенционни 

операции извън границите на ЕС; 

заличава се 

Or. en 

 

Изменение  163 

Сабине Льозинг 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 5 

 

Предложение за резолюция Изменение 

5. отбелязва жизненоважното 

значение на укрепването на 

сътрудничеството между ЕС и НАТО, и 

подкрепя създаването на европейски 

сили, които да допълват НАТО при 

териториалната отбрана и да са в 

състояние да извършват самостоятелно 

интервенционни операции извън 

границите на ЕС; 

5. подчертава, че ЕС следва отново да 

се превърне в чисто граждански 

участник; затова възразява срещу 

всяко укрепване на сътрудничеството 

между ЕС и НАТО, и срещу създаването 

на европейски сили, които да допълват 

НАТО при териториалната отбрана и да 

са в състояние да извършват 

самостоятелно интервенционни 

операции извън границите на ЕС; 

Or. en 
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Изменение  164 

Райнхард Бютикофер 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 5 

 

Предложение за резолюция Изменение 

5. отбелязва жизненоважното 

значение на укрепването на 
сътрудничеството между ЕС и НАТО, и 

подкрепя създаването на европейски 

сили, които да допълват НАТО при 

териториалната отбрана и да са в 

състояние да извършват 

самостоятелно интервенционни 

операции извън границите на ЕС; 

5. отбелязва сътрудничеството между 

ЕС и НАТО в контекста на 

договореностите „Берлин плюс“; 

отново изтъква необходимостта да 

се потвърдят отново заключенията 

от 1999 г. от Кьолн и Хелзинки, 

чиято цел е да се постави началото 

на процес, който да привежда 

скромните капацитет и способности 

в областта на управлението на кризи 

и мироопазването в съответствие със 

задачите, посочени в член 43 от ДЕС; 

Or. en 

 

Изменение  165 

Георгиос Епитидиос 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 5 

 

Предложение за резолюция Изменение 

5. отбелязва жизненоважното значение 

на укрепването на сътрудничеството 

между ЕС и НАТО, и подкрепя 

създаването на европейски сили, които 

да допълват НАТО при 

териториалната отбрана и да са в 

състояние да извършват 

самостоятелно интервенционни 

операции извън границите на ЕС; 

5. отбелязва жизненоважното значение 

на укрепването на сътрудничеството 

между ЕС и НАТО, и подкрепя 

създаването на европейски сили за 

териториална отбрана;  

Or. el 
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Изменение  166 

Борис Зала 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 5 

 

Предложение за резолюция Изменение 

5. отбелязва жизненоважното значение 

на укрепването на сътрудничеството 

между ЕС и НАТО, и подкрепя 

създаването на европейски сили, които 

да допълват НАТО при 

териториалната отбрана и да са в 

състояние да извършват самостоятелно 

интервенционни операции извън 

границите на ЕС; 

5. отбелязва жизненоважното значение 

на укрепването на сътрудничеството 

между ЕС и НАТО, и подкрепя 

създаването на европейски сили, които 

да са в състояние да извършват 

самостоятелно интервенционни 

операции извън границите на ЕС; 

Or. en 

 

Изменение  167 

Ана Гомеш, Елена Валенсиано 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 5 

 

Предложение за резолюция Изменение 

5. отбелязва жизненоважното значение 

на укрепването на сътрудничеството 

между ЕС и НАТО, и подкрепя 

създаването на европейски сили, 

които да допълват НАТО при 

териториалната отбрана и да са в 

състояние да извършват 

самостоятелно интервенционни 

операции извън границите на ЕС; 

5. отбелязва жизненоважното значение 

на укрепването на сътрудничеството 

между ЕС и НАТО, което следва да 

осигури координацията между 

операциите на европейските сили и 

интервенциите на НАТО при 

териториалната отбрана; подчертава, 

че ОПСО не е в конкуренция с НАТО, а 

всъщност е единственият начин за 

укрепване на европейския стълб на 

НАТО и за гарантиране, че 

европейските членки на НАТО 

действително да изпълняват своите 

ангажименти в НАТО; 

Or. en 
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Изменение  168 

Марите Схаке, Хилде Вотманс 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 5 

 

Предложение за резолюция Изменение 

5. отбелязва жизненоважното значение 

на укрепването на сътрудничеството 

между ЕС и НАТО, и подкрепя 

създаването на европейски сили, които 

да допълват НАТО при териториалната 

отбрана и да са в състояние да 

извършват самостоятелно 

интервенционни операции извън 

границите на ЕС; 

5. отбелязва жизненоважното значение 

на укрепването на европейския стълб 

на НАТО, от една страна, за да се 

гарантира, че ЕС носи 

отговорността си, и от друга страна, 

така че ЕС да може да функционира 

самостоятелно, при необходимост, 

без да зависи от подкрепата на 

партньорите или инфраструктура 

от НАТО; подкрепя създаването на 

европейски сили, които да допълват 

НАТО при териториалната отбрана и да 

са в състояние да извършват 

самостоятелно интервенционни 

операции извън границите на ЕС; 

Or. en 

 

Изменение  169 

Михаел Галер 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 5 

 

Предложение за резолюция Изменение 

5. отбелязва жизненоважното значение 

на укрепването на сътрудничеството 

между ЕС и НАТО, и подкрепя 

създаването на европейски сили, 

които да допълват НАТО при 

териториалната отбрана и да са в 

състояние да извършват 

самостоятелно интервенционни 

операции извън границите на ЕС; 

5. отбелязва жизненоважното значение 

на укрепването на сътрудничеството 

между ЕС и НАТО, предлага да се 

съчетаят концепцията за бойните 

групи на ЕС и силите на НАТО за 

реагиране с цел повишаване на 

тяхната съвместимост, като 

същевременно се запази оперативна 

самостоятелност и в двата 

формата; призовава ЗП/ВП и Съвета 

да информират Парламента как 

бойните групи на ЕС и европейските 
сили за бързо реагиране могат да 
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допринесат в допълнение към НАТО 

за териториалната отбрана въз основа 

на клаузата за взаимна отбрана 

(член 42, параграф 7 от ДЕС); 

призовава ЗП/ВП да представи 

информация за резултатите от 

последващите действия от 

посещението на генералния секретар 

на НАТО в Европейския парламент на 

30 март 2015 г. и в определените от 

него области на сътрудничество 

между ЕС и НАТО „чрез изграждане 

на устойчивост заедно с нашите 

съседи“ и „в областта на 

отбранителните инвестиции“; 

Or. en 

 

Изменение  170 

Марк Демесмакер 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 5 

 

Предложение за резолюция Изменение 

5. отбелязва жизненоважното значение 

на укрепването на сътрудничеството 

между ЕС и НАТО, и подкрепя 

създаването на европейски сили, които 

да допълват НАТО при териториалната 

отбрана и да са в състояние да 

извършват самостоятелно 

интервенционни операции извън 

границите на ЕС; 

5. отбелязва жизненоважното значение 

на укрепването на сътрудничеството 

между ЕС и НАТО, и подкрепя 

създаването на европейски сили, които 

да допълват НАТО при териториалната 

отбрана и да са в състояние да 

извършват самостоятелно 

интервенционни операции извън 

границите на ЕС; отбелязва, че в 

своята политика за сигурност и 

отбрана ЕС остава допълнителен 

актьор по отношение на НАТО, 

което означава, че самата Европа 

трябва да поеме по-голяма 

отговорност за разрешаването на 

някои кризи; счита, че НАТО 

продължава да играе централна роля в 

политиката за сигурност и отбрана 

на държавите членки, както що се 

отнася до възпиране и защита на 

европейска територия, от една 
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страна, така и в усилията за 

постигане на мир и сигурност в други 

части на света, от друга; 

Or. nl 

Изменение  171 

Кнут Флекенщайн 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 5 

 

Предложение за резолюция Изменение 

5. отбелязва жизненоважното значение 

на укрепването на сътрудничеството 

между ЕС и НАТО, и подкрепя 

създаването на европейски сили, които 

да допълват НАТО при териториалната 

отбрана и да са в състояние да 

извършват самостоятелно 

интервенционни операции извън 

границите на ЕС; 

5. отбелязва жизненоважното значение 

на укрепването на сътрудничеството 

между ЕС и НАТО, и подкрепя 

създаването на европейски сили, които 

да засилват НАТО при териториалната 

отбрана и да са в състояние да 

извършват самостоятелно 

интервенционни операции извън 

границите на ЕС; 

Or. en 

 

Изменение  172 

Арно Данжан 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 5 

 

Предложение за резолюция Изменение 

5. отбелязва жизненоважното значение 

на укрепването на сътрудничеството 

между ЕС и НАТО, и подкрепя 

създаването на европейски сили, които 

да допълват НАТО при 

териториалната отбрана и да са в 

състояние да извършват 
самостоятелно интервенционни 

операции извън границите на ЕС; 

5. отбелязва жизненоважното значение 

на укрепването на сътрудничеството 

между ЕС и НАТО, и подкрепя 

инициативата ЕС да е в състояние да 

играе централна роля с 

инструментите, с които разполага в 

момента (ОПСО), в европейската 
отбрана и да извършва самостоятелно 

интервенционни операции извън 

границите на ЕС; 

Or. fr 
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Изменение  173 

Венсан Пейон 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 5 

 

Предложение за резолюция Изменение 

5. отбелязва жизненоважното значение 

на укрепването на сътрудничеството 

между ЕС и НАТО, и подкрепя 

създаването на европейски сили, които 

да допълват НАТО при териториалната 

отбрана и да са в състояние да 

извършват самостоятелно 

интервенционни операции извън 

границите на ЕС; 

5. отбелязва жизненоважното значение 

на укрепването на сътрудничеството 

между ЕС и НАТО, и подкрепя 

създаването на европейски сили, които 

да допълват НАТО при териториалната 

отбрана; посочва, че бойните групи на 

ЕС, които никога не са били 

използвани, са в състояние да 

извършват самостоятелно 

интервенционни операции извън 

границите на ЕС; 

Or. fr 

 

Изменение  174 

Кристиан Дан Преда 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 5 

 

Предложение за резолюция Изменение 

5. отбелязва жизненоважното значение 

на укрепването на сътрудничеството 

между ЕС и НАТО, и подкрепя 

създаването на европейски сили, които 

да допълват НАТО при териториалната 

отбрана и да са в състояние да 

извършват самостоятелно 

интервенционни операции извън 

границите на ЕС; 

5. отбелязва жизненоважното значение 

на укрепването на сътрудничеството 

между ЕС и НАТО, и подкрепя 

създаването на европейски сили, които 

да допълват НАТО при териториалната 

отбрана и да са в състояние да 

извършват самостоятелно 

интервенционни операции извън 

границите на ЕС; припомня, че 

военният принос следва да се основава 

на принципа на солидарността 

между държавите – членки на ЕС; 

Or. en 



 

PE577.080v01-00 106/139 AM\1087188BG.doc 

BG 

 

Изменение  175 

Андрей  Пленкович 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 5 

 

Предложение за резолюция Изменение 

5. отбелязва жизненоважното значение 

на укрепването на сътрудничеството 

между ЕС и НАТО, и подкрепя 

създаването на европейски сили, които 

да допълват НАТО при териториалната 

отбрана и да са в състояние да 

извършват самостоятелно 

интервенционни операции извън 

границите на ЕС; 

5. отбелязва жизненоважното значение 

на укрепването на сътрудничеството 

между ЕС и НАТО, и подчертава 

значението на задълбочаването и 

разширяването му в областта на 

стратегическата комуникация, 

политическите консултации, 

развитието на способностите и 

преодоляването на новите 

предизвикателства пред сигурността, 

като например хибридните заплахи; 

подкрепя създаването на европейски 

сили, които да допълват НАТО при 

териториалната отбрана и да са в 

състояние да извършват самостоятелно 

интервенционни операции извън 

границите на ЕС; 

 

Or. en 

 

 

Изменение  176 

Хилде Вотманс, Петрас Аущревичюс 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 5 

 

Предложение за резолюция Изменение 

5. отбелязва жизненоважното значение 

на укрепването на сътрудничеството 

между ЕС и НАТО, и подкрепя 

създаването на европейски сили, които 

да допълват НАТО при териториалната 

отбрана и да са в състояние да 

извършват самостоятелно 

интервенционни операции извън 

5. подчертава жизненоважното 

значение на укрепването на 

сътрудничеството между ЕС и НАТО, и 

подкрепя създаването на европейски 

сили, които да допълват НАТО при 

териториалната отбрана и да са в 

състояние да извършват самостоятелно 

интервенционни операции извън 
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границите на ЕС; границите на ЕС; 

Or. en 

 

Изменение  177 

Луи Мишел, Хилде Вотманс 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 5 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 5a. подчертава важността на 

многостранното сътрудничество и 

необходимостта от по-тясно 

сътрудничество с ООН, когато 

условията и геополитическата 

ситуация позволяват това, с оглед на 

създаването на международен ред, 

основан на зачитането на 

международното право; подчертава 

спешната необходимост от 

реформирането на ООН, така че по-

добре да отразява настоящата 

геополитическа ситуация; счита, че 

регионалните организации следва 

активно да подкрепят ООН в 

управлението на продължаващите 

кризи и конфликти като отговор на 

заплахите за международната 

сигурност; 

Or. fr 

 

Изменение  178 

Лиса Яконсари 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 5 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 5a. подчертава, че контролът върху 

износа на оръжие е неразделна част 

от външната политика и от 
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политиката на сигурност на ЕС и 

трябва да се ръководи от 

принципите, залегнали в член 21 от 

ДЕС, а именно насърчаването на 

демокрацията и върховенството на 

закона и опазването на мира, 

предотвратяването на конфликти и 

укрепването на международната 

сигурност; припомня, че е от 

съществено значение да се гарантира 

последователност между износа на 

оръжие и надеждността на ЕС като 

световен защитник на правата на 

човека; изразява дълбоко убеждение, 

че по-ефективното прилагане на 

осемте критерия на Общата позиция 

ще представлява важен принос за 

развитието на глобалната стратегия 

на ЕС; 

Or. en 

 

Изменение  179 

Райнхард Бютикофер 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 5 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 5a. счита, че насърчаването и 

защитата на правата на човека 

ефективно допринасят за 

предотвратяването на конфликти; е 

убеден, че Съюзът следва да засили 

оперативните си способности в 

областта на предотвратяването на 

граждански конфликти; подчертава 

необходимостта от насърчаване и 

осигуряване на възможност за 

подходи, основани на гражданското 

общество, за предотвратяването на 

конфликти, и по-специално 

посредничество, диалог и помирение с 

цел излизане от цикъла на насилие в 

редица нестабилни и 
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предразположени към конфликти 

държави и региони; 

Or. en 

 

Изменение  180 

Борис Зала 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 5 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 5a. призовава ЕС да се стреми към по-

тясно взаимодействие с 

инструментите на ООН за 

управление, посредничество и 

разрешаване на кризи, в пълно 

съответствие с Устава на ООН; 

също така призовава ЕС да 

гарантира, че регионалните 

организации поемат повече 

отговорност за съгласувано 

управление на сигурността и че 

тяхната роля в структурата на ООН 

е допълнително увеличена и по-ясно 

дефинирана; 

Or. en 

 

Изменение  181 

Хилде Вотманс, Луи Мишел, Петрас Аущревичюс, Паво Вяйрюнен 
 

Предложение за резолюция 

Параграф 5 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 5a. отбелязва дискусиите относно 

проектодоклада „Операции за 

подкрепа на мира – ангажиментът, 

поет от Европейския съюз, по 

отношение на ООН и Африканския 

съюз“ (2015/2275(INI)); приветства 

по-тясното сътрудничество между 
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ЕС и ООН и ЕС и АС в мироопазващи 

операции; подчертава, че подходите 

за решаване на конфликти следва да 

бъдат включени във възможно най-

голяма степен в многостранно 

договорените решения, при надлежно 

отчитане на множеството 

измерения, които такива 

интервенции трябва да обхващат в 

областите на поддържането на мира 

и прилагането, устойчивото 

развитие, справянето с 

първопричините за миграцията, 

както и зачитането на правата на 

човека; 

Or. en 

 

Изменение  182 

Лиса Яконсари 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 5 б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 5б. призовава Комисията да извърши 

оценка на въздействието на износа на 

ЕС на оръжия, технологии за 

наблюдение и технологии с двойна 

употреба към трети държави върху 

положението със сигурността на ЕС 

и ефективността на външната 

политика на ЕС, включително 

усилията на политиката в областта 

на хуманитарната помощ и 

развитието; 

Or. en 

 

Изменение  183 

Лиса Яконсари 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 5 в (нов) 
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Предложение за резолюция Изменение 

 5в. призовава държавите членки да 

спазват Общата позиция относно 

износа на оръжие и да преустановят 

търговията с оръжие с трети 

държави, които не отговарят на 

изброените критерии; 

Or. en 

 

Изменение  184 

Ана Гомеш, Елена Валенсиано 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 6 

 

Предложение за резолюция Изменение 

6. подкрепя едно по-нататъшно 

задълбочаване на ефективното 

управление на световните общи области 

като вода, въздух, космическо 

пространство и киберпространство; 

6. подкрепя и вижда неотложната 

необходимост от ефективно 

управление на световните общи области 

като вода, въздух, космическо 

пространство и киберпространство; 

счита, че ЕС и неговите държави 

членки следва да се позиционират с 

цел да повлияят на дебата и да 

насочват действията в рамките на 

световни форуми, като например 

ООН, във връзка с управлението на 

областите, които обхващат 

стратегическите интереси и 

сигурността на ЕС; счита, че ЕС 

следва да предприеме стъпки в посока 

към глобално управление на 

моретата, не само с оглед на 

интересите в областта на 

сигурността, но също така и по 

икономически и търговски причини, 

както е посочено в целите, 

определени в Европейската 

стратегия за морска сигурност; 

отбелязва освен това, че ЕС носи 

голяма отговорност и има важна 

необходимост да насърчава 

управлението на 
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киберпространството в световен 

мащаб, а именно в светлината на 

кибернетичните заплахи, масовото 

наблюдение и други заплахи за 

основните свободи и за 

стратегическите интереси и 

интересите в областта на 

сигурността на ЕС, които заплахи 

произтичат или от липса на 

регулиране, или от откъслечно и 

прекомерно регулиране и 

господстващо положение на други 

сили в киберпространството; 

Or. en 

 

Изменение  185 

Ищван Уихеи 
 

Предложение за резолюция 

Параграф 6 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 6a. изтъква, че мерките, свързани с 

политиките за сигурност и отбрана, 

трябва да бъдат допълнени с 

достатъчно внимание към по-

широките социално-икономически, 

културни и екологични причини за 

сегашните проблеми; 

Or. en 

 

Изменение  186 

Райнхард Бютикофер 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 6 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 6a. призовава ВП и държавите – 

членки на ЕС, да използват 



 

AM\1087188BG.doc 113/139 PE577.080v01-00 

 BG 

глобалната стратегия като 

инструмент за изясняване и 

укрепване на политиката на 

съседство на Съюза; изразява 

убеждение, че в това отношение е от 

решаващо значение да се създаде 

чувство за солидарност в рамките на 

Европейския съюз и да се свържат по 

много по-директен смисъл 

отговорите на изток и на юг; 

Or. en 

 

Изменение  187 

Ана Гомеш 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 6 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 6a. Укрепване на европейската 

дипломация за предотвратяване на 

конфликти, подкрепа на 

демокрацията и създаване на съюзи 

чрез посредничество и диалог; 

Or. en 

 

Изменение  188 

Марите Схаке, Хилде Вотманс 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 6 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 6a. отбелязва, че ролята, която 

технологиите играят в обществото 

ни, нараства и че европейските 

политики трябва да реагират на 

бързите промени в технологичното 

развитие; подчертава във връзка с 

това основната роля, която 

интернет и технологиите могат да 
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играят в процеса на развитие, 

демократизация и еманципация на 

гражданите по целия свят, и поради 

това подчертава, че е важно, че ЕС 

работи за насърчаване и гарантиране 

на свободен и отворен интернет и за 

защита на цифровите права; 

Or. en 

 

Изменение  189 

Ана Гомеш 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 6 б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 6б. подчертава, че с цел глобалната 

стратегия да бъде успешно 

осъществявана и възприемана от 

нашите граждани, съюзници и 

партньори, ЕСВД трябва да има 

обучени дипломати и необходимите 

ресурси за разработване и изпълнение 

на стратегическа комуникационна 

политика за XXI век, както и 

средствата за осигуряване на 

стратегически насоки и 

независимост за прилагане на 

цялостен набор от инструменти в 

областта на външната политика; 

Or. en 

 

Изменение  190 

Марите Схаке, Хилде Вотманс 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 6 б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 6б. подчертава, че въздействието на 

технологиите също следва да бъде 
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отразено в глобалната стратегия, 

както и в инициативите в областта 

на киберсигурността, докато 

подобряването на положението с 

правата на човека следва да бъде 

включено като неразделна част във 

всички политики и програми на ЕС, 

ако това е приложимо, за да се 

постигне напредък в защитата на 

правата на човека и насърчаването на 

демокрацията, принципите на 

правовата държава и доброто 

управление и мирното разрешаване на 

конфликти; 

Or. en 

 

Изменение  191 

Ана Гомеш 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 6 в (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 6в. подчертава, че ЕС вече доказа, че 

може да бъде ефективен, когато 

всички институции, ресурси и 

държави – членки на ЕС се обединят, 

за да постигнат значителни 

дипломатически постижения, като 

например в съседни държави 

(например Сърбия и Косово, бившата 

югославска република Македония), 

както и в допълнителни области 

(включително преодоляването на 

ядрената криза с Иран от името на 

Съвета за сигурност на ООН); 

Or. en 

 

Изменение  192 

Ана Гомеш 
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Предложение за резолюция 

Параграф 6 г (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 6г. отбелязва, че предвид 

нарастващия брой регионални и 

международни кризи, ЕС трябва да 

инвестира повече усилия в ранните 

действия за предотвратяване на 

конфликти, включително чрез 

посредничество и диалог, с цел 

изграждането на устойчивост, 

укрепване на крехките демокрации и 

спиране на надигащата се вълна на 

радикализация и конфликти; 

Or. en 

 

Изменение  193 

Ана Гомеш 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 6 д (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 6д. счита, че Европейският 

парламент може да изпълнява 

пълната си роля в рамките на 

цялостните усилия на ЕС за 

предотвратяване на конфликти, 

като се основава на собствения си 

опит и използва посредничество и 

диалог, като подкрепя 

междупартийния диалог и 

изграждането на консенсус и чрез 

укрепване на капацитета на 

парламентите да служат като 

място за развитието на мирна 

демократична култура; 

Or. en 
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Изменение  194 

Ана Гомеш, Елена Валенсиано 

 

Предложение за резолюция 

Подзаглавие 2 

 

Предложение за резолюция Изменение 

Стабилизиране на по-широкото 

съседство на Европа 
Подкрепа за постигането на мир и 

върховенството на закона в 

съседните държави 

Or. en 

 

Изменение  195 

Джим Карвър 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 7 

 

Предложение за резолюция Изменение 

7. счита, че за да спечели по-голямо 

доверие като участник в глобалната 

сигурност и външната политика ЕС 

следва да поеме по-голяма 

отговорност и да съсредоточи 

усилията си за запълване на вакуума 

по отношение на сигурността в 

съседните държави и сред съседите 

на нашите съседи; 

заличава се 

Or. en 

 

Изменение  196 

Луи Мишел 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 7 

 

Предложение за резолюция Изменение 

7. счита, че за да спечели по-голямо 

доверие като участник в глобалната 

сигурност и външната политика ЕС 

7. счита, че в качеството си на 

участник с роля на международната 

сцена, ЕС трябва да се ангажира по-
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следва да поеме по-голяма 

отговорност и да съсредоточи 

усилията си за запълване на вакуума 

по отношение на сигурността в 

съседните държави и сред съседите 

на нашите съседи; 

активно в разрешаването на 

конфликтите, и по-специално чрез 

използване на политическия диалог; 

Or. fr 

 

Изменение  197 

Маритйе Схаке 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 7 

 

Предложение за резолюция Изменение 

7. счита, че за да спечели по-голямо 

доверие като участник в глобалната 

сигурност и външната политика ЕС 

следва да поеме по-голяма 

отговорност и да съсредоточи 

усилията си за запълване на вакуума 

по отношение на сигурността в 

съседните държави и сред съседите 

на нашите съседи; 

7. счита, че основен приоритет на 

външната политика и политиката 

на сигурност на ЕС трябва да бъде 

подкрепата за изграждането на 

стабилност в южните и източните 

съседи на ЕС; отбелязва, че 

преразгледаният Европейски 

инструмент за съседство не е на 

висотата на своите цели, особено 

когато става въпрос за принципа 

„повече за повече“; 

Or. en 

 

Изменение  198 

Ана Гомеш, Елена Валенсиано 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 7 

 

Предложение за резолюция Изменение 

7. счита, че за да спечели по-голямо 

доверие като участник в глобалната 

сигурност и външната политика ЕС 

следва да поеме по-голяма отговорност 

и да съсредоточи усилията си за 

запълване на вакуума по отношение на 

7. счита, че за да бъде по-ефективен и 

вдъхващ доверие като участник в 

глобалната сигурност и външната 

политика ЕС следва да поеме по-голяма 

отговорност и да съсредоточи усилията 

си за запълване на вакуума по 
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сигурността в съседните държави и сред 

съседите на нашите съседи; 

отношение на сигурността в съседните 

държави и сред съседите на нашите 

съседи; отбелязва, че сигурността на 

ЕС е тясно свързана с европейска 

стратегия за разрешаване на 

конфликти в съседните държави и 

създаването на условия за 

стабилност и просперитет, основани 

на принципите на правовата държава 

и зачитането на правата на човека, 

като следователно се разглеждат 

първопричините за сегашните войни 

и конфликти, миграционните потоци 

и бежанската криза, пряко засягащи 

ЕС; 

Or. en 

 

Изменение  199 

Кнут Флекенщайн 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 7 

 

Предложение за резолюция Изменение 

7. счита, че за да спечели по-голямо 

доверие като участник в глобалната 

сигурност и външната политика ЕС 

следва да поеме по-голяма отговорност 

и да съсредоточи усилията си за 

запълване на вакуума по отношение 

на сигурността в съседните държави 

и сред съседите на нашите съседи; 

7. счита, че за да спечели по-голямо 

доверие като глобален фактор за 

сигурност и външна политика, ЕС 

следва да поеме по-голяма отговорност 

за създаване, поддържане и подкрепа 

за сигурността, стабилността, 

върховенството на закона и 

просперитета в съседните на Съюза 

държави; 

Or. en 

 

Изменение  200 

Арно Данжан 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 7 
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Предложение за резолюция Изменение 

7. счита, че за да спечели по-голямо 

доверие като участник в глобалната 

сигурност и външната политика ЕС 

следва да поеме по-голяма отговорност 

и да съсредоточи усилията си за 

запълване на вакуума по отношение 

на сигурността в съседните държави 

и сред съседите на нашите съседи; 

7. счита, че за да спечели по-голямо 

доверие като участник в глобалната 

сигурност и външната политика ЕС 

следва приоритетно да поеме по-

голяма отговорност в кризисни 

ситуации, които засягат държавите 

в съседните му региони; 

Or. fr 

 

Изменение  201 

Хилде Вотманс, Петрас Аущревичюс 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 7 

 

Предложение за резолюция Изменение 

7. счита, че за да спечели по-голямо 

доверие като участник в глобалната 

сигурност и външната политика ЕС 

следва да поеме по-голяма отговорност 

и да съсредоточи усилията си за 

запълване на вакуума по отношение на 

сигурността в съседните държави и 

сред съседите на нашите съседи; 

7. счита, че за да спечели по-голямо 

доверие като участник в глобалната 

сигурност и външната политика ЕС 

следва да поеме по-голяма отговорност 

и да съсредоточи усилията си за 

запълване на вакуума по отношение на 

сигурността в държавите, 

разположени непосредствено в 

съседство със Съюза и в по-широките 

съседни региони; способността за 

възстановяване на сигурността, 

подкрепата на партньорите на ЕС в 

региона и гарантирането на 

сигурността на границите на ЕС са 

ясен приоритет; 

Or. en 

 

Изменение  202 

Филип Жювен 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 7 
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Предложение за резолюция Изменение 

7. счита, че за да спечели по-голямо 

доверие като участник в глобалната 

сигурност и външната политика ЕС 

следва да поеме по-голяма отговорност 

и да съсредоточи усилията си за 

запълване на вакуума по отношение на 

сигурността в съседните държави и сред 

съседите на нашите съседи; 

7. счита, че за да спечели по-голямо 

доверие като участник в глобалната 

сигурност и външната политика ЕС 

следва да поеме по-голяма отговорност 

и да съсредоточи усилията си за 

запълване на вакуума по отношение на 

сигурността в съседните държави; 

счита, че следва да се отделя по-

голямо внимание на областите отвъд 

съседните на ЕС държави, с цел 

Съюзът да работи със съседите на 

своите съседи; 

Or. fr 

 

Изменение  203 

Лиса Яконсари 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 7 

 

Предложение за резолюция Изменение 

7. счита, че за да спечели по-голямо 

доверие като участник в глобалната 

сигурност и външната политика ЕС 

следва да поеме по-голяма отговорност 

и да съсредоточи усилията си за 

запълване на вакуума по отношение на 

сигурността в съседните държави и сред 

съседите на нашите съседи; 

7. счита, че за да спечели по-голямо 

доверие като участник в глобалната 

сигурност и външната политика ЕС 

следва да поеме по-голяма отговорност 

и да съсредоточи усилията си за 

запълване на вакуума по отношение на 

сигурността в съседните държави и сред 

съседите на нашите съседи; въпреки 

това също признава ролята на ЕС за 

трансферите на оръжие за държави в 

конфликт, които може да са 

допринесли за тези конфликти; 

Or. en 

 

Изменение  204 

Яромир Щетина 
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Предложение за резолюция 

Параграф 7 

 

Предложение за резолюция Изменение 

7. счита, че за да спечели по-голямо 

доверие като участник в глобалната 

сигурност и външната политика ЕС 

следва да поеме по-голяма отговорност 

и да съсредоточи усилията си за 

запълване на вакуума по отношение на 

сигурността в съседните държави и сред 

съседите на нашите съседи; 

7. счита, че за да спечели по-голямо 

доверие като участник в глобалната 

сигурност и външната политика ЕС 

следва да поеме по-голяма отговорност 

и да съсредоточи усилията си за 

запълване на вакуума по отношение на 

сигурността в съседните държави и сред 

съседите на нашите съседи; 

настоятелно призовава за 

увеличаване на способностите на ЕС 

за прогнозиране, разглеждане и 

отговор на дейностите по 

дезинформация на външни 

участници; 

Or. en 

 

Изменение  205 

Арно Данжан 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 7 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 7a. подчертава, че ОПСО е ключов 

елемент от набора от инструменти, 

които държавите членки могат да 

използват, за да предотвратяват 

кризи и да спомагат за разрешаването 

им; понастоящем има 17 текущи 

операции и мисии по линия на ОПСО; 

Or. fr 

 

Изменение  206 

Франсиско Хосе Милян Мон 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 7 а (нов) 
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Предложение за резолюция Изменение 

 7a. счита, че просперитетът и 

политическата стабилност в региона 

на южното съседство са от основно 

стратегическо значение за Съюза и че 

ЕС и средиземноморските държави 

трябва да работят в по-тясно 

сътрудничество на основата на 

взаимно приемливи цели, основаващи 

се на общи интереси; 

Or. en 

 

Изменение  207 

Кристиан Дан Преда 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 7 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 7a. призовава ЕС да постави по-голям 

акцент върху предотвратяването на 

конфликти и причините за 

нестабилността в съседните 

държави; припомня, че специалните 

представители на ЕС, както и 

делегациите на ЕС следва да играят 

ключова роля при събирането на 

информация на място и 

координирането на всички 

инструменти на ЕС в даден регион; 

Or. en 

 

Изменение  208 

Ищван Уихеи 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 7 а (нов) 
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Предложение за резолюция Изменение 

 7a. е на мнение, че ЕС се намира на 

пресечната точка на променящата се 

вътрешна динамика и променящата 

се външна за Съюза среда, затова не е 

възможно да се пренебрегва връзката 

между външното измерение на 

политиките на ЕС и вътрешните 

процеси на Европейския съюз; 

Or. en 

 

Изменение  209 

Райнхард Бютикофер 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 7 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 7a. призовава за много по-

стратегически подход към Руската 

федерация, който следва да се 

основава на балансиране, ангажиране 

и формиране на поведението чрез 

международните институции; 

Or. en 

 

Изменение  210 

Кристиан Дан Преда 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 7 б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 7б. счита, че ЕС следва да поддържа 

по всяко време съгласувана и 

последователна ангажираност както 

в източните, така и в южните 

съседни държави; 
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Or. en 

 

Изменение  211 

Райнхард Бютикофер 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 7 б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 7б. е убеден, че ЕС следва да се 

ангажира повече с дипломация за 

намаляване на напрежението, 

особено в региона на южното 

съседство; счита, че новата 

стратегия следва да развие начини, 

които показват как ЕС би могъл да 

използва опита от неотдавнашното 

споразумение във връзка с ядрената 

програма на Иран и да насърчава 

допълнително изграждането на 

доверие и други регионални 

споразумения, свързани със 

сигурността, които биха могли да се 

възползват също от опита на Европа 

с регионалните договорености в 

областта на сигурността като СССЕ 

и споразумения като Заключителния 

акт от Хелзинки; 

Or. en 

 

Изменение  212 

Кристиан Дан Преда 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 7 в (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 7в. подчертава, че отношенията 

между ЕС и Русия следва да се 

основават на зачитането на 

международното право; подчертава, 



 

PE577.080v01-00 126/139 AM\1087188BG.doc 

BG 

че подновяване на сътрудничеството 

следва да се планира само ако Русия 

зачита териториалната цялост и 

суверенитета на Украйна, в това 

число Крим, прилага изцяло 

споразуменията от Минск и се 

въздържа от дестабилизиращи 

военни и охранителни дейности по 

границите на държавите – членки на 

ЕС; 

Or. en 

 

Изменение  213 

Джим Карвър 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 8 

 

Предложение за резолюция Изменение 

8. изразява мнение, че за да изгражда 

стабилност и мир, ЕС следва да 

поддържа своите ангажименти за 

разширяване и да продължи 

сътрудничеството с тясно 

асоциираните държави в контекста 

на наскоро преработената европейска 

политика за съседство (ЕПС); 

припомня, че съгласно член 49 от ДЕС 

всяка европейска държава може да 

кандидатства да стане член на 

Европейския съюз, при условие че 

спазва критериите от Копенхаген и 

принципите на демокрацията и 

зачитането на основните свободи, 

правата на човека и правата на 

малцинствата и гарантира 

спазването на принципите на 

правовата държава; 

заличава се 

Or. en 

 

Изменение  214 

Филип Жювен 
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Предложение за резолюция 

Параграф 8 

 

Предложение за резолюция Изменение 

8. изразява мнение, че за да изгражда 

стабилност и мир, ЕС следва да 

поддържа своите ангажименти за 

разширяване и да продължи 

сътрудничеството с тясно 

асоциираните държави в контекста на 

наскоро преработената европейска 

политика за съседство (ЕПС); 

припомня, че съгласно член 49 от ДЕС 

всяка европейска държава може да 

кандидатства да стане член на 

Европейския съюз, при условие че 

спазва критериите от Копенхаген и 

принципите на демокрацията и 

зачитането на основните свободи, 

правата на човека и правата на 

малцинствата и гарантира 

спазването на принципите на 

правовата държава; 

8. изразява мнение, че за да изгражда 

стабилност и мир, ЕС следва да 

поддържа своите ангажименти за 

разширяване и да продължи 

сътрудничеството със съседните 

държави в контекста на наскоро 

преработената европейска политика за 

съседство (ЕПС); 

Or. fr 

 

Изменение  215 

Арно Данжан 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 8 

 

Предложение за резолюция Изменение 

8. изразява мнение, че за да изгражда 

стабилност и мир, ЕС следва да 

поддържа своите ангажименти за 

разширяване и да продължи 

сътрудничеството с тясно асоциираните 

държави в контекста на наскоро 

преработената европейска политика за 

съседство (ЕПС); припомня, че 

съгласно член 49 от ДЕС всяка 

европейска държава може да 

кандидатства да стане член на 

8. изразява мнение, че за да изгражда 

стабилност и мир, ЕС следва да 

поддържа своите ангажименти за 

разширяване и да продължи 

сътрудничеството с тясно асоциираните 

държави в контекста на наскоро 

преработената европейска политика за 

съседство (ЕПС); 
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Европейския съюз, при условие че 

спазва критериите от Копенхаген и 

принципите на демокрацията и 

зачитането на основните свободи, 

правата на човека и правата на 

малцинствата и гарантира 

спазването на принципите на 

правовата държава; 

Or. fr 

 

Изменение  216 

Сабине Льозинг 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 8 

 

Предложение за резолюция Изменение 

8. изразява мнение, че за да изгражда 

стабилност и мир, ЕС следва да 

поддържа своите ангажименти за 

разширяване и да продължи 

сътрудничеството с тясно асоциираните 

държави в контекста на наскоро 

преработената европейска политика за 

съседство (ЕПС); припомня, че съгласно 

член 49 от ДЕС всяка европейска 

държава може да кандидатства да стане 

член на Европейския съюз, при условие 

че спазва критериите от Копенхаген и 

принципите на демокрацията и 

зачитането на основните свободи, 

правата на човека и правата на 

малцинствата и гарантира спазването на 

принципите на правовата държава; 

8. изразява мнение, че за да изгражда 

стабилност и мир, ЕС следва да 

поддържа своите ангажименти за 

разширяване и да продължи 

сътрудничеството с тясно асоциираните 

държави в контекста на наскоро 

преработената европейска политика за 

съседство (ЕПС) в духа на 

сътрудничество, солидарност, 

взаимна полза и зачитане на избора на 

всяка суверенна държава по 

отношение на нейната външна 

политика, икономическа или 

социална политика – политика за 

съседство, която дава приоритет на 

подкрепата на развитието на 

съседните региони, като насърчава 

заетостта и образованието, вместо 

на неолибералните реформи и 

интегрирането в пазара на ЕС; 

припомня, че съгласно член 49 от ДЕС 

всяка европейска държава може да 

кандидатства да стане член на 

Европейския съюз, при условие че 

спазва критериите от Копенхаген и 

принципите на демокрацията и 

зачитането на основните свободи, 

правата на човека и правата на 
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малцинствата и гарантира спазването на 

принципите на правовата държава; 

Or. en 

 

Изменение  217 

Токиа Саифи 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 8 

 

Предложение за резолюция Изменение 

8. изразява мнение, че за да изгражда 

стабилност и мир, ЕС следва да 

поддържа своите ангажименти за 

разширяване и да продължи 

сътрудничеството с тясно асоциираните 

държави в контекста на наскоро 

преработената европейска политика за 

съседство (ЕПС); припомня, че съгласно 

член 49 от ДЕС всяка европейска 

държава може да кандидатства да стане 

член на Европейския съюз, при условие 

че спазва критериите от Копенхаген и 

принципите на демокрацията и 

зачитането на основните свободи, 

правата на човека и правата на 

малцинствата и гарантира спазването на 

принципите на правовата държава; 

8. изразява мнение, че за да изгражда 

стабилност и мир, ЕС следва да 

продължи сътрудничеството с тясно 

асоциираните държави в контекста на 

наскоро преработената европейска 

политика за съседство (ЕПС); припомня, 

че съгласно член 49 от ДЕС всяка 

европейска държава може да 

кандидатства да стане член на 

Европейския съюз, при условие че 

спазва критериите от Копенхаген и 

принципите на демокрацията и 

зачитането на основните свободи, 

правата на човека и правата на 

малцинствата и гарантира спазването на 

принципите на правовата държава; 

Or. fr 

 

Изменение  218 

Фабио Масимо Касталдо, Иняцио Корао 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 8 

 

Предложение за резолюция Изменение 

8. изразява мнение, че за да изгражда 

стабилност и мир, ЕС следва да 

поддържа своите ангажименти за 

разширяване и да продължи 

8. изразява мнение, че за да изгражда 

стабилност и мир, ЕС следва да 

продължи сътрудничеството с тясно 

асоциираните държави в контекста на 
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сътрудничеството с тясно асоциираните 

държави в контекста на наскоро 

преработената европейска политика за 

съседство (ЕПС); припомня, че съгласно 

член 49 от ДЕС всяка европейска 

държава може да кандидатства да стане 

член на Европейския съюз, при условие 

че спазва критериите от Копенхаген и 

принципите на демокрацията и 

зачитането на основните свободи, 

правата на човека и правата на 

малцинствата и гарантира спазването на 

принципите на правовата държава; 

наскоро преработената европейска 

политика за съседство (ЕПС); припомня, 

че съгласно член 49 от ДЕС всяка 

европейска държава може да 

кандидатства да стане член на 

Европейския съюз, при условие че 

спазва критериите от Копенхаген и 

принципите на демокрацията и 

зачитането на основните свободи, 

правата на човека и правата на 

малцинствата и гарантира спазването на 

принципите на правовата държава; 

Or. it 

Изменение  219 

Кнут Флекенщайн 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 8 

 

Предложение за резолюция Изменение 

8. изразява мнение, че за да изгражда 

стабилност и мир, ЕС следва да 

поддържа своите ангажименти за 

разширяване и да продължи 

сътрудничеството с тясно асоциираните 

държави в контекста на наскоро 

преработената европейска политика за 

съседство (ЕПС); припомня, че съгласно 

член 49 от ДЕС всяка европейска 

държава може да кандидатства да стане 

член на Европейския съюз, при условие 

че спазва критериите от Копенхаген и 

принципите на демокрацията и 

зачитането на основните свободи, 

правата на човека и правата на 

малцинствата и гарантира спазването на 

принципите на правовата държава; 

8. изразява мнение, че за да изгражда 

стабилност и мир, ЕС следва да 

продължи сътрудничеството с тясно 

асоциираните държави в контекста на 

наскоро преработената европейска 

политика за съседство (ЕПС); припомня, 

че съгласно член 49 от ДЕС всяка 

европейска държава може да 

кандидатства да стане член на 

Европейския съюз, при условие че 

спазва критериите от Копенхаген и 

принципите на демокрацията и 

зачитането на основните свободи, 

правата на човека и правата на 

малцинствата и гарантира спазването на 

принципите на правовата държава; 

Or. en 

 

Изменение  220 

Мариел дьо Сарнез 
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Предложение за резолюция 

Параграф 8 

 

Предложение за резолюция Изменение 

8. изразява мнение, че за да изгражда 

стабилност и мир, ЕС следва да 

поддържа своите ангажименти за 

разширяване и да продължи 

сътрудничеството с тясно асоциираните 

държави в контекста на наскоро 

преработената европейска политика за 

съседство (ЕПС); припомня, че съгласно 

член 49 от ДЕС всяка европейска 

държава може да кандидатства да стане 

член на Европейския съюз, при условие 

че спазва критериите от Копенхаген и 

принципите на демокрацията и 

зачитането на основните свободи, 

правата на човека и правата на 

малцинствата и гарантира спазването на 

принципите на правовата държава; 

8. изразява мнение, че за да изгражда 

стабилност и мир, ЕС следва да 

продължи сътрудничеството с тясно 

асоциираните държави в контекста на 

наскоро преработената европейска 

политика за съседство (ЕПС); припомня, 

че съгласно член 49 от ДЕС всяка 

европейска държава може да 

кандидатства да стане член на 

Европейския съюз, при условие че 

спазва критериите от Копенхаген и 

принципите на демокрацията и 

зачитането на основните свободи, 

правата на човека и правата на 

малцинствата и гарантира спазването на 

принципите на правовата държава; 

одобрява ангажимента на Комисията 

да направи пауза в процеса на 

разширяване с цел да се затвърди 

постигнатото от ЕС-28;  

Or. fr 

 

Изменение  221 

Венсан Пейон 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 8 

 

Предложение за резолюция Изменение 

8. изразява мнение, че за да изгражда 

стабилност и мир, ЕС следва да 

поддържа своите ангажименти за 

разширяване и да продължи 

сътрудничеството с тясно асоциираните 

държави в контекста на наскоро 

преработената европейска политика за 

съседство (ЕПС); припомня, че съгласно 

член 49 от ДЕС всяка европейска 

държава може да кандидатства да стане 

8. изразява мнение, че за да изгражда 

стабилност и мир, ЕС следва да 

поддържа своите перспективи за 

разширяване и да продължи 

сътрудничеството с тясно асоциираните 

държави в контекста на наскоро 

преработената европейска политика за 

съседство (ЕПС); припомня, че съгласно 

член 49 от ДЕС всяка европейска 

държава може да кандидатства да стане 
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член на Европейския съюз, при условие 

че спазва критериите от Копенхаген и 

принципите на демокрацията и 

зачитането на основните свободи, 

правата на човека и правата на 

малцинствата и гарантира спазването на 

принципите на правовата държава; 

член на Европейския съюз, при условие 

че спазва критериите от Копенхаген и 

принципите на демокрацията и 

зачитането на основните свободи, 

правата на човека и правата на 

малцинствата и гарантира спазването на 

принципите на правовата държава; 

Or. fr 

 

Изменение  222 

Ана Гомеш, Елена Валенсиано, Йо Лайнен 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 8 

 

Предложение за резолюция Изменение 

8. изразява мнение, че за да изгражда 

стабилност и мир, ЕС следва да 

поддържа своите ангажименти за 

разширяване и да продължи 

сътрудничеството с тясно асоциираните 

държави в контекста на наскоро 

преработената европейска политика за 

съседство (ЕПС); припомня, че 

съгласно член 49 от ДЕС всяка 

европейска държава може да 

кандидатства да стане член на 

Европейския съюз, при условие че 

спазва критериите от Копенхаген и 

принципите на демокрацията и 

зачитането на основните свободи, 

правата на човека и правата на 

малцинствата и гарантира 

спазването на принципите на 

правовата държава; 

8. изразява мнение, че за да изгражда 

стабилност и мир, да насърчава 

сигурността на хората, 

върховенството на закона, 

зачитането на правата на човека и 

демократизирането, ЕС следва да 

обмисли и преразгледа собствените си 

политики в икономическата, 

социалната, финансовата област, 

търговията, енергетиката и други 

политики, които нито насърчават 

растежа, нито създават работни 

места, и в действителност работят 

за подхранване на неравенствата, 

социалното недоволство и 

политическата нестабилност в 

Европа, в съседните държави и отвъд 

тях; счита, че ЕС трябва да поддържа 

своите ангажименти за разширяване и 

да продължи сътрудничеството с тясно 

асоциираните държави в контекста на 

наскоро преработената европейска 

политика за съседство (ЕПС), като 

същевременно изисква спазване и 

оказването на подкрепа за реформите 

за изпълнение на критериите от 

Копенхаген, когато текат процеси на 

разширяване, и да интегрира 

многостранен подход, включващ 
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местните и регионалните органи и 

гражданското общество; счита, че 

ЕС следва допълнително да насърчава 

ценностите, заложени в критериите 

от Копенхаген, извън рамките на 

процеса на разширяване, като повиши 

осведомеността на заинтересованите 

страни за факта, че приемането на 

тези критерии е в техен интерес, с 

цел тяхната модернизация и в полза 

на техните граждани; 

Or. en 

 

Изменение  223 

Ищван Уихеи 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 8 

 

Предложение за резолюция Изменение 

8. изразява мнение, че за да изгражда 

стабилност и мир, ЕС следва да 

поддържа своите ангажименти за 

разширяване и да продължи 

сътрудничеството с тясно асоциираните 

държави в контекста на наскоро 

преработената европейска политика за 

съседство (ЕПС); припомня, че съгласно 

член 49 от ДЕС всяка европейска 

държава може да кандидатства да стане 

член на Европейския съюз, при условие 

че спазва критериите от Копенхаген и 

принципите на демокрацията и 

зачитането на основните свободи, 

правата на човека и правата на 

малцинствата и гарантира спазването на 

принципите на правовата държава; 

8. изразява мнение, че за да изгражда 

стабилност и мир, ЕС следва да 

поддържа своите ангажименти за 

разширяване и да продължи 

сътрудничеството с тясно асоциираните 

държави в контекста на наскоро 

преработената европейска политика за 

съседство (ЕПС); обмисля поради това 

необходимостта да се даде ясен 

отговор по отношение на бъдещето 

на процеса на разширяване на 

Балканите, както и за Турция; 
припомня, че съгласно член 49 от ДЕС 

всяка европейска държава може да 

кандидатства да стане член на 

Европейския съюз, при условие че 

спазва критериите от Копенхаген и 

принципите на демокрацията и 

зачитането на основните свободи, 

правата на човека и правата на 

малцинствата и гарантира спазването на 

принципите на правовата държава; 

Or. en 
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Изменение  224 

Райнхард Бютикофер 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 8 

 

Предложение за резолюция Изменение 

8. изразява мнение, че за да изгражда 

стабилност и мир, ЕС следва да 

поддържа своите ангажименти за 

разширяване и да продължи 

сътрудничеството с тясно асоциираните 

държави в контекста на наскоро 

преработената европейска политика за 

съседство (ЕПС); припомня, че съгласно 

член 49 от ДЕС всяка европейска 

държава може да кандидатства да стане 

член на Европейския съюз, при условие 

че спазва критериите от Копенхаген и 

принципите на демокрацията и 

зачитането на основните свободи, 

правата на човека и правата на 

малцинствата и гарантира спазването на 

принципите на правовата държава; 

8. изразява мнение, че за да изгражда 

стабилност и мир, ЕС следва да 

препотвърди своя ангажимент от 

2003 г. за разширяване и да продължи 

сътрудничеството с тясно асоциираните 

държави в контекста на наскоро 

преработената европейска политика за 

съседство (ЕПС); припомня, че съгласно 

член 49 от ДЕС всяка европейска 

държава може да кандидатства да стане 

член на Европейския съюз, при условие 

че спазва критериите от Копенхаген и 

принципите на демокрацията и 

зачитането на основните свободи, 

правата на човека и правата на 

малцинствата и гарантира спазването на 

принципите на правовата държава; 

Or. en 

 

Изменение  225 

Маритйе Схаке 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 8 

 

Предложение за резолюция Изменение 

8. изразява мнение, че за да изгражда 

стабилност и мир, ЕС следва да 

поддържа своите ангажименти за 

разширяване и да продължи 

сътрудничеството с тясно 

асоциираните държави в контекста 

на наскоро преработената европейска 

политика за съседство (ЕПС); 

8. изразява мнение, че за да изгражда 

стабилност и мир, ЕС следва да 

поддържа своите ангажименти за 

разширяване, и счита, че решението 

на Европейската комисия да изключи 

всякакво разширяване за следващите 

пет години не беше полезно в това 

отношение; припомня, че съгласно 
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припомня, че съгласно член 49 от ДЕС 

всяка европейска държава може да 

кандидатства да стане член на 

Европейския съюз, при условие че 

спазва критериите от Копенхаген и 

принципите на демокрацията и 

зачитането на основните свободи, 

правата на човека и правата на 

малцинствата и гарантира спазването на 

принципите на правовата държава; 

член 49 от ДЕС всяка европейска 

държава може да кандидатства да стане 

член на Европейския съюз, при условие 

че спазва критериите от Копенхаген, 

които са установени и не подлежат 

на преговаряне, и принципите на 

демокрацията и зачитането на 

основните свободи, правата на човека и 

правата на малцинствата и гарантира 

спазването на принципите на правовата 

държава; 

Or. en 

 

Изменение  226 

Урмас Пает 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 8 

 

Предложение за резолюция Изменение 

8. изразява мнение, че за да изгражда 

стабилност и мир, ЕС следва да 

поддържа своите ангажименти за 

разширяване и да продължи 

сътрудничеството с тясно асоциираните 

държави в контекста на наскоро 

преработената европейска политика за 

съседство (ЕПС); припомня, че съгласно 

член 49 от ДЕС всяка европейска 

държава може да кандидатства да стане 

член на Европейския съюз, при условие 

че спазва критериите от Копенхаген и 

принципите на демокрацията и 

зачитането на основните свободи, 

правата на човека и правата на 

малцинствата и гарантира спазването на 

принципите на правовата държава; 

8. изразява мнение, че за да изгражда 

стабилност и мир, ЕС следва да 

поддържа своите ангажименти за 

разширяване и да продължи 

сътрудничеството с тясно асоциираните 

държави в контекста на наскоро 

преработената европейска политика за 

съседство (ЕПС); припомня, че съгласно 

член 49 от ДЕС всяка европейска 

държава може да кандидатства да стане 

член на Европейския съюз, при условие 

че спазва критериите от Копенхаген и 

принципите на демокрацията и 

зачитането на основните свободи, 

правата на човека и правата на 

малцинствата и гарантира спазването на 

принципите на правовата държава; 

счита, че страните, които са 

кандидатки за членство в ЕС, следва, 

в максимална степен, да основават 

своите действия на общата външна 

политика и политика на сигурност на 

ЕС; 

Or. et 
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Изменение  227 

Луи Мишел 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 8 

 

Предложение за резолюция Изменение 

8. изразява мнение, че за да изгражда 

стабилност и мир, ЕС следва да 

поддържа своите ангажименти за 

разширяване и да продължи 

сътрудничеството с тясно асоциираните 

държави в контекста на наскоро 

преработената европейска политика за 

съседство (ЕПС); припомня, че съгласно 

член 49 от ДЕС всяка европейска 

държава може да кандидатства да стане 

член на Европейския съюз, при условие 

че спазва критериите от Копенхаген и 

принципите на демокрацията и 

зачитането на основните свободи, 

правата на човека и правата на 

малцинствата и гарантира спазването на 

принципите на правовата държава; 

8. изразява мнение, че за да изгражда 

стабилност и мир, ЕС следва да 

поддържа своите ангажименти за 

разширяване и интеграция и да 

продължи сътрудничеството с тясно 

асоциираните държави в контекста на 

наскоро преработената европейска 

политика за съседство (ЕПС); припомня, 

че съгласно член 49 от ДЕС всяка 

европейска държава може да 

кандидатства да стане член на 

Европейския съюз, при условие че 

спазва критериите от Копенхаген и 

принципите на демокрацията и 

зачитането на основните свободи, 

правата на човека и правата на 

малцинствата и гарантира спазването на 

принципите на правовата държава; 

Or. fr 

 

Изменение  228 

Хави Лопес 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 8 

 

Предложение за резолюция Изменение 

8. изразява мнение, че за да изгражда 

стабилност и мир, ЕС следва да 

поддържа своите ангажименти за 

разширяване и да продължи 

сътрудничеството с тясно асоциираните 

държави в контекста на наскоро 

преработената европейска политика за 

съседство (ЕПС); припомня, че съгласно 

член 49 от ДЕС всяка европейска 

държава може да кандидатства да стане 

8. изразява мнение, че за да изгражда 

стабилност и мир, ЕС следва да 

поддържа своите ангажименти за 

разширяване и да продължи 

сътрудничеството с тясно асоциираните 

държави в контекста на наскоро 

преработената европейска политика за 

съседство (ЕПС); счита, че ЕПС следва 

да продължи да включва 

многостранен подход и да включва 
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член на Европейския съюз, при условие 

че спазва критериите от Копенхаген и 

принципите на демокрацията и 

зачитането на основните свободи, 

правата на човека и правата на 

малцинствата и гарантира спазването на 

принципите на правовата държава; 

местните и регионалните органи и 

гражданското общество; припомня, 

че съгласно член 49 от ДЕС всяка 

европейска държава може да 

кандидатства да стане член на 

Европейския съюз, при условие че 

спазва критериите от Копенхаген и 

принципите на демокрацията и 

зачитането на основните свободи, 

правата на човека и правата на 

малцинствата и гарантира спазването на 

принципите на правовата държава; 

Or. en 

 

Изменение  229 

Токиа Саифи 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 8 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 8a. обръща внимание на 

ангажимента, който ЕС пое към 

своите партньори, по-специално в 

съседните държави, да подкрепя 

социалните и политическите 

реформи, да защитава правата на 

човека, да съдейства за 

установяването на върховенството 

на закона и да насърчава 

икономическото развитие, като най-

добрите средства за укрепване на 

международния ред и за гарантиране 

на стабилността на съседните 

държави; 

Or. fr 

Изменение  230 

Гунар Хьокмарк 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 8 а (нов) 
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Предложение за резолюция Изменение 

 8a. подчертава, че европейската 

политика за съседство е инструмент 

за насърчаване на стабилност, 

стабилни демокрации и отворени 

общества, просперитет и 

върховенството на закона, и като 

такъв е едно от най-важните 

средства за европейската сигурност; 

Or. en 

 

Изменение  231 

Борис Зала 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 8 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 8a. твърдо вярва, че ЕС трябва да 

продължи да поддържа 

териториалната цялост на своите 

съседи и партньори, а също и 

тяхната свобода да избират своите 

политически и търговски съюзници и 

да преследват целта за европейска 

интеграция; изтъква, че 

непоколебимият ангажимент на ЕС 

към суверенитета на неговите съседи 

трябва да бъде съчетан с 

практическа подкрепа с цел 

подобряване на тяхната устойчивост 

на външно въздействие и хибридни 

заплахи; освен това счита, че тези 

усилия трябва да бъдат придружени 

от постигането на устойчив, 

приобщаващ и основан на правила ред 

на сигурност в Европа, въз основа на 

принципите, правните инструменти 

и институционалните структури на 

ОССЕ и други съответни органи; 

призовава ЕС да засили ангажимента 

си в разрешаването на 

съществуващите замразени 
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конфликти в източното съседство; 

Or. en 

 

Изменение  232 

Андрей  Пленкович 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 8 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 8a. отбелязва, че съществуващите 

средства и инструменти, като 

например инструментите на ОПСО, 

включително бойните групи на ЕС, 

следва да бъдат използвани в по-

голяма степен за стабилизиране на 

по-широкия съседен на Европа регион; 

Or. en 

 

 
 


