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Изменение 327
Жером Ривиер, Тиери Мариани, Никола Бе

Предложение за резолюция
Параграф 41

Предложение за резолюция Изменение

41. приветства предложението на 
Комисията от юни 2017 г. за 
създаване на Европейски фонд за 
отбрана (ЕФО), който би позволил 
насърчаването на сътрудничеството 
между държавите членки и 
оказването на подкрепа за 
европейската отбранителна 
промишленост; отбелязва, че това 
предложение е първата инициатива, 
съгласно която средства на 
Общността се използват пряко в 
подкрепа на проекти в областта на 
отбраната; признава, че това е 
важно постижение за европейската 
отбрана, както в политически, така 
и в индустриален план; отбелязва, че 
този Европейски фонд за отбрана би 
могъл да финансира структурни 
проекти, като например 
европейските въздухоплавателни 
средства на бъдещето, европейския 
танк на бъдещето или система за 
противоракетна отбрана на ЕС; 
отбелязва, че работната програма за 
2019 г. за подготвителното действие 
ще се съсредоточи върху 
овладяването на електромагнитния 
спектър и бъдещите революционни 
технологии в областта на 
отбраната, две ключови области за 
запазване на технологичната 
независимост на Европа в дългосрочен 
план; приветства също така 
приемането от Комисията през март 
2019 г. на първата Европейска 
програма за промишлено развитие в 
областта на отбраната (EDIDP) и 
публикуването на девет покани за 

заличава се
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представяне на предложения за 
2019 г., включително Eurodrone 
(Евродрон), който е ключова 
способност за стратегическата 
автономност на Европа; подчертава, 
че през 2020 г. ще последват още 
дванадесет покани за представяне на 
предложения, които обхващат 
приоритетни въпроси във всички 
области (въздух, суша, море, 
киберпространство и космос); 
отбелязва връзката между 
решенията за придобиване, взети днес 
от държавите членки, и 
перспективите за промишлено и 
технологично сътрудничество по 
линия на ЕФО;

Or. fr

Изменение 328
Раса Юкнявичиене, Андрюс Кубилюс, Сандра Калниете

Предложение за резолюция
Параграф 41

Предложение за резолюция Изменение

41. приветства предложението на 
Комисията от юни 2017 г. за създаване 
на Европейски фонд за отбрана (ЕФО), 
който би позволил насърчаването на 
сътрудничеството между държавите 
членки и оказването на подкрепа за 
европейската отбранителна 
промишленост; отбелязва, че това 
предложение е първата инициатива, 
съгласно която средства на Общността 
се използват пряко в подкрепа на 
проекти в областта на отбраната; 
признава, че това е важно постижение за 
европейската отбрана, както в 
политически, така и в индустриален 
план; отбелязва, че този Европейски 
фонд за отбрана би могъл да финансира 
структурни проекти, като например 

41. приветства предложението на 
Комисията от юни 2017 г. за създаване 
на Европейски фонд за отбрана (ЕФО), 
който би позволил насърчаването на 
сътрудничеството между държавите 
членки и оказването на подкрепа за 
отбранителната промишленост в 
целия Съюз, включително 
трансграничните МСП; отбелязва, че 
това предложение е първата 
инициатива, съгласно която средства на 
Общността се използват пряко в 
подкрепа на проекти в областта на 
отбраната; признава, че това е важно 
постижение за европейската отбрана, 
както в политически, така и в 
индустриален план; отбелязва, че този 
Европейски фонд за отбрана би могъл 
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европейските въздухоплавателни 
средства на бъдещето, европейския танк 
на бъдещето или система за 
противоракетна отбрана на ЕС; 
отбелязва, че работната програма за 
2019 г. за подготвителното действие ще 
се съсредоточи върху овладяването на 
електромагнитния спектър и бъдещите 
революционни технологии в областта на 
отбраната, две ключови области за 
запазване на технологичната 
независимост на Европа в дългосрочен 
план; приветства също така приемането 
от Комисията през март 2019 г. на 
първата Европейска програма за 
промишлено развитие в областта на 
отбраната (EDIDP) и публикуването на 
девет покани за представяне на 
предложения за 2019 г., включително 
Eurodrone (Евродрон), който е ключова 
способност за стратегическата 
автономност на Европа; подчертава, че 
през 2020 г. ще последват още 
дванадесет покани за представяне на 
предложения, които обхващат 
приоритетни въпроси във всички 
области (въздух, суша, море, 
киберпространство и космос); отбелязва 
връзката между решенията за 
придобиване, взети днес от държавите 
членки, и перспективите за промишлено 
и технологично сътрудничество по 
линия на ЕФО;

да финансира структурни проекти, като 
например европейските 
въздухоплавателни средства на 
бъдещето, европейския танк на 
бъдещето или система за 
противоракетна отбрана на ЕС, както и 
проекти от малък и среден мащаб, 
създаващи иновативни ориентирани 
към бъдещето решения в областта на 
отбраната; отбелязва, че работната 
програма за 2019 г. за подготвителното 
действие е съсредоточена върху 
овладяването на електромагнитния 
спектър и бъдещите революционни 
технологии в областта на отбраната, две 
ключови области за запазване на 
технологичната независимост на Европа 
в дългосрочен план; приветства също 
така приемането от Комисията през 
март 2019 г. на първата работна 
програма по Европейската програма за 
промишлено развитие в областта на 
отбраната (EDIDP) и публикуването на 
девет покани за представяне на 
предложения за 2019 г.; отбелязва, че 
поканите за представяне на 
предложения за 2019 г. по 
Европейската програма за 
промишлено развитие в областта на 
отбраната включваха Eurodrone 
(Евродрон), който е важна способност 
за стратегическата автономност на 
Европа, както и покана, специално 
предназначена за малки и средни 
предприятия, насърчаваща 
иновациите в целия Съюз; подчертава, 
че през 2020 г. ще последват още 
дванадесет покани за представяне на 
предложения, които обхващат 
приоритетни въпроси във всички 
области (въздух, суша, море, 
киберпространство и космос); отбелязва 
значението на Европейския фонд за 
отбрана в приноса му към 
иновациите, 
конкурентоспособността, 
ефикасността и трансграничното 
сътрудничество на европейската 



PE643.151v01-00 6/136 AM\1192396BG.docx

BG

отбранителна промишленост в целия 
ЕС; отбелязва връзката между 
решенията за придобиване, взети днес 
от държавите членки, и перспективите 
за промишлено и технологично 
сътрудничество по линия на ЕФО;

Or. en

Изменение 329
Мик Уолас, Идоя Вилянуева Руис, Йозлем Демирел, Люк Минг Фланаган, Ману 
Пинеда

Предложение за резолюция
Параграф 41

Предложение за резолюция Изменение

41. приветства предложението на 
Комисията от юни 2017 г. за създаване 
на Европейски фонд за отбрана (ЕФО), 
който би позволил насърчаването на 
сътрудничеството между държавите 
членки и оказването на подкрепа за 
европейската отбранителна 
промишленост; отбелязва, че това 
предложение е първата инициатива, 
съгласно която средства на Общността 
се използват пряко в подкрепа на 
проекти в областта на отбраната; 
признава, че това е важно 
постижение за европейската 
отбрана, както в политически, така 
и в индустриален план; отбелязва, че 
този Европейски фонд за отбрана би 
могъл да финансира структурни 
проекти, като например 
европейските въздухоплавателни 
средства на бъдещето, европейския 
танк на бъдещето или система за 
противоракетна отбрана на ЕС; 
отбелязва, че работната програма за 
2019 г. за подготвителното действие ще 
се съсредоточи върху овладяването на 
електромагнитния спектър и бъдещите 
революционни технологии в областта на 

41. отхвърля предложението на 
Комисията от юни 2017 г. за създаване 
на Европейски фонд за отбрана (ЕФО), 
който би позволил насърчаването на 
сътрудничеството между държавите 
членки и оказването на подкрепа за 
европейската отбранителна 
промишленост; отбелязва, че това 
предложение е първата инициатива, 
съгласно която средства на Общността 
се използват пряко в подкрепа на 
проекти в областта на отбраната; 
отбелязва, че работната програма за 
2019 г. за подготвителното действие ще 
се съсредоточи върху овладяването на 
електромагнитния спектър и бъдещите 
революционни технологии в областта на 
отбраната; отхвърля също така 
приемането от Комисията през март 
2019 г. на първата Европейска програма 
за промишлено развитие в областта на 
отбраната (EDIDP) и публикуването на 
девет покани за представяне на 
предложения за 2019 г., включително 
Eurodrone (Евродрон); подчертава, че 
през 2020 г. ще последват още 
дванадесет покани за представяне на 
предложения, които обхващат въпроси 
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отбраната, две ключови области за 
запазване на технологичната 
независимост на Европа в дългосрочен 
план; приветства също така 
приемането от Комисията през март 
2019 г. на първата Европейска програма 
за промишлено развитие в областта на 
отбраната (EDIDP) и публикуването на 
девет покани за представяне на 
предложения за 2019 г., включително 
Eurodrone (Евродрон), който е ключова 
способност за стратегическата 
автономност на Европа; подчертава, 
че през 2020 г. ще последват още 
дванадесет покани за представяне на 
предложения, които обхващат 
приоритетни въпроси във всички 
области (въздух, суша, море, 
киберпространство и космос); отбелязва 
връзката между решенията за 
придобиване, взети днес от държавите 
членки, и перспективите за промишлено 
и технологично сътрудничество по 
линия на ЕФО;

във всички области (въздух, суша, море, 
киберпространство и космос); отбелязва 
връзката между решенията за 
придобиване, взети днес от държавите 
членки, и перспективите за промишлено 
и технологично сътрудничество по 
линия на ЕФО; припомня, че 
създаването на нова функция V за 
сигурност и отбрана, програмата на 
ЕС за научни изследвания в областта 
на отбраната, Европейският фонд за 
отбрана и военната мобилност 
недвусмислено нарушават 
разпоредбите на член 41, параграф 2 
от ДЕС, който предвижда, че 
разходите за военни операции или в 
областта на отбраната не трябва да 
се осигуряват от бюджета на Съюза; 
осъжда и изразява дълбоко съжаление 
във връзка с безпрецедентната 
бързина, с която ЕС се милитаризира; 
подчертава, че на практика е 
доказано, че най-ефективният метод 
за опазване и насърчаване на мира и 
стабилността е съсредоточаването 
върху изкореняването на бедността, 
безусловната хуманитарна помощ, 
устойчивото и справедливо 
икономическо развитие, мирното и 
дипломатическо разрешаване на 
конфликти, разоръжаването, 
демобилизацията на войските и 
програмите за реинтеграция;

Or. en

Изменение 330
Кристоф Грюдлер, Натали Лоазо, Петрас Аущревичюс, Хилде Вотманс, Бернар 
Гета

Предложение за резолюция
Параграф 41

Предложение за резолюция Изменение

41. приветства предложението на 41. приветства предложението на 
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Комисията от юни 2017 г. за създаване 
на Европейски фонд за отбрана (ЕФО), 
който би позволил насърчаването на 
сътрудничеството между държавите 
членки и оказването на подкрепа за 
европейската отбранителна 
промишленост; отбелязва, че това 
предложение е първата инициатива, 
съгласно която средства на Общността 
се използват пряко в подкрепа на 
проекти в областта на отбраната; 
признава, че това е важно постижение за 
европейската отбрана, както в 
политически, така и в индустриален 
план; отбелязва, че този Европейски 
фонд за отбрана би могъл да финансира 
структурни проекти, като например 
европейските въздухоплавателни 
средства на бъдещето, европейския танк 
на бъдещето или система за 
противоракетна отбрана на ЕС; 
отбелязва, че работната програма за 
2019 г. за подготвителното действие 
ще се съсредоточи върху овладяването 
на електромагнитния спектър и 
бъдещите революционни технологии в 
областта на отбраната, две ключови 
области за запазване на технологичната 
независимост на Европа в дългосрочен 
план; приветства също така приемането 
от Комисията през март 2019 г. на 
първата Европейска програма за 
промишлено развитие в областта на 
отбраната (EDIDP) и публикуването на 
девет покани за представяне на 
предложения за 2019 г., включително 
Eurodrone (Евродрон), който е ключова 
способност за стратегическата 
автономност на Европа; подчертава, че 
през 2020 г. ще последват още 
дванадесет покани за представяне на 
предложения, които обхващат 
приоритетни въпроси във всички 
области (въздух, суша, море, 
киберпространство и космос); отбелязва 
връзката между решенията за 
придобиване, взети днес от държавите 
членки, и перспективите за промишлено 

Комисията от юни 2017 г. за създаване 
на Европейски фонд за отбрана (ЕФО), 
който би координирал, допълнил и 
разширил националните инвестиции 
в отбраната, би позволил 
насърчаването на сътрудничеството 
между държавите членки за 
разработването на ултрамодерни и 
оперативно съвместими 
отбранителни технологии и 
оборудване и оказването на подкрепа за 
иновативна и конкурентоспособна 
европейска отбранителна 
промишленост; отбелязва, че това 
предложение е първата инициатива, 
съгласно която средства на Общността 
се използват пряко в подкрепа на 
проекти в областта на отбраната; 
признава, че това е важно постижение за 
европейската отбрана, както в 
политически, така и в индустриален 
план; отбелязва, че този Европейски 
фонд за отбрана би могъл да финансира 
структурни проекти, като например 
европейските въздухоплавателни 
средства на бъдещето, европейския танк 
на бъдещето или система за 
противоракетна отбрана на ЕС; 
приветства работната програма за 
2019 г. относно научните изследвания 
в областта на отбраната, която ще 
задели 25 милиона евро за научните 
изследвания, съсредоточени върху 
овладяването на електромагнитния 
спектър и бъдещите революционни 
технологии в областта на отбраната, две 
ключови области за запазване на 
технологичната независимост на Европа 
в дългосрочен план; приветства също 
така приемането от Комисията през 
март 2019 г. на първата Европейска 
програма за промишлено развитие в 
областта на отбраната (EDIDP), която 
предвижда съфинансиране от 
500 милиона евро за общото развитие 
на отбранителните способности през 
периода 2019 – 2020 г. и публикуването 
на девет покани за представяне на 
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и технологично сътрудничество по 
линия на ЕФО;

предложения за 2019 г., включително 
Eurodrone (Евродрон), който е ключова 
способност за стратегическата 
автономност на Европа; подчертава, че 
през 2020 г. ще последват още 
дванадесет покани за представяне на 
предложения, които обхващат 
приоритетни въпроси във всички 
области (въздух, суша, море, 
киберпространство и космос); отбелязва 
връзката между решенията за 
придобиване, взети днес от държавите 
членки, и перспективите за промишлено 
и технологично сътрудничество по 
линия на ЕФО;

Or. fr

Изменение 331
Хана Нойман
от името на групата Greens/EFA

Предложение за резолюция
Параграф 41

Предложение за резолюция Изменение

41. приветства предложението на 
Комисията от юни 2017 г. за създаване 
на Европейски фонд за отбрана (ЕФО), 
който би позволил насърчаването на 
сътрудничеството между държавите 
членки и оказването на подкрепа за 
европейската отбранителна 
промишленост; отбелязва, че това 
предложение е първата инициатива, 
съгласно която средства на Общността 
се използват пряко в подкрепа на 
проекти в областта на отбраната; 
признава, че това е важно постижение 
за европейската отбрана, както в 
политически, така и в индустриален 
план; отбелязва, че този Европейски 
фонд за отбрана би могъл да финансира 
структурни проекти, като например 
европейските въздухоплавателни 

41. отбелязва предложението на 
Комисията от юни 2017 г. за създаване 
на Европейски фонд за отбрана (ЕФО), 
който би могъл да насърчи 
сътрудничеството между държавите 
членки и да окаже подкрепа на някои 
заинтересовани страни от 
европейската отбранителна 
промишленост; отбелязва, че това 
предложение е първата инициатива, 
съгласно която средства на Общността 
се използват пряко в подкрепа на 
проекти в областта на отбраната, и че 
нейното правно основание остава 
слабо; признава, че това е промяна в 
парадигмата по отношение на 
бюджета на ЕС, който досега е 
финансирал основно граждански 
програми; отбелязва, че този 
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средства на бъдещето, европейския танк 
на бъдещето или система за 
противоракетна отбрана на ЕС; 
отбелязва, че работната програма за 
2019 г. за подготвителното действие ще 
се съсредоточи върху овладяването на 
електромагнитния спектър и бъдещите 
революционни технологии в областта на 
отбраната, две ключови области за 
запазване на технологичната 
независимост на Европа в дългосрочен 
план; приветства също така 
приемането от Комисията през март 
2019 г. на първата Европейска програма 
за промишлено развитие в областта на 
отбраната (EDIDP) и публикуването на 
девет покани за представяне на 
предложения за 2019 г., включително 
Eurodrone (Евродрон), който е ключова 
способност за стратегическата 
автономност на Европа; подчертава, 
че през 2020 г. ще последват още 
дванадесет покани за представяне на 
предложения, които обхващат 
приоритетни въпроси във всички 
области (въздух, суша, море, 
киберпространство и космос); отбелязва 
връзката между решенията за 
придобиване, взети днес от държавите 
членки, и перспективите за промишлено 
и технологично сътрудничество по 
линия на ЕФО;

Европейски фонд за отбрана би могъл 
да финансира структурни проекти, като 
например европейските 
въздухоплавателни средства на 
бъдещето, европейския танк на 
бъдещето или система за 
противоракетна отбрана на ЕС; 
отбелязва, че работната програма за 
2019 г. за подготвителното действие ще 
се съсредоточи върху овладяването на 
електромагнитния спектър и бъдещите 
революционни технологии в областта на 
отбраната, две ключови области за 
потенциалното запазване на 
технологичната независимост на Европа 
в дългосрочен план; отбелязва също 
така приемането от Комисията през 
март 2019 г. на първата Европейска 
програма за промишлено развитие в 
областта на отбраната (EDIDP) и 
публикуването на девет покани за 
представяне на предложения за 2019 г., 
включително Eurodrone (Евродрон), 
който се счита за ключова способност 
за извършване на съвременни военни 
действия; припомня многократните 
призиви на Европейския парламент за 
обща позиция от страна на Съвета 
относно начина, по който да се 
използват въоръжени безпилотни 
летателни апарати в съответствие с 
международното хуманитарно право 
и международното право в областта 
на правата на човека; подчертава, че 
през 2020 г. ще последват още 
дванадесет покани за представяне на 
предложения, които обхващат 
приоритетни въпроси във всички 
области (въздух, суша, море, 
киберпространство и космос); отбелязва 
връзката между решенията за 
придобиване, взети днес от държавите 
членки, и перспективите за промишлено 
и технологично сътрудничество по 
линия на ЕФО;

Or. en
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Изменение 332
Йоахим Шустер

Предложение за резолюция
Параграф 41

Предложение за резолюция Изменение

41. приветства предложението на 
Комисията от юни 2017 г. за създаване 
на Европейски фонд за отбрана (ЕФО), 
който би позволил насърчаването на 
сътрудничеството между държавите 
членки и оказването на подкрепа за 
европейската отбранителна 
промишленост; отбелязва, че това 
предложение е първата инициатива, 
съгласно която средства на Общността 
се използват пряко в подкрепа на 
проекти в областта на отбраната; 
признава, че това е важно 
постижение за европейската 
отбрана, както в политически, така 
и в индустриален план; отбелязва, че 
този Европейски фонд за отбрана би 
могъл да финансира структурни 
проекти, като например 
европейските въздухоплавателни 
средства на бъдещето, европейския 
танк на бъдещето или система за 
противоракетна отбрана на ЕС; 
отбелязва, че работната програма за 
2019 г. за подготвителното действие ще 
се съсредоточи върху овладяването на 
електромагнитния спектър и бъдещите 
революционни технологии в областта на 
отбраната, две ключови области за 
запазване на технологичната 
независимост на Европа в дългосрочен 
план; приветства също така 
приемането от Комисията през март 
2019 г. на първата Европейска програма 
за промишлено развитие в областта на 
отбраната (EDIDP) и публикуването на 
девет покани за представяне на 
предложения за 2019 г., включително 

41. отбелязва предложението на 
Комисията от юни 2017 г. за създаване 
на Европейски фонд за отбрана (ЕФО), 
който би позволил насърчаването на 
сътрудничеството между държавите 
членки и оказването на подкрепа за 
европейската отбранителна 
промишленост; отбелязва, че това 
предложение е първата инициатива, 
съгласно която средства на Общността 
се използват пряко в подкрепа на 
проекти в областта на отбраната; 
отбелязва, че работната програма за 
2019 г. за подготвителното действие ще 
се съсредоточи върху овладяването на 
електромагнитния спектър и бъдещите 
революционни технологии в областта на 
отбраната, две ключови области за 
запазване на технологичната 
независимост на Европа в дългосрочен 
план; отбелязва също така приемането 
от Комисията през март 2019 г. на 
първата Европейска програма за 
промишлено развитие в областта на 
отбраната (EDIDP) и публикуването на 
девет покани за представяне на 
предложения за 2019 г., включително 
Eurodrone (Евродрон), който е ключова 
способност за стратегическата 
автономност на Европа; подчертава, че 
през 2020 г. ще последват още 
дванадесет покани за представяне на 
предложения, които обхващат 
приоритетни въпроси във всички 
области (въздух, суша, море, 
киберпространство и космос); отбелязва 
връзката между решенията за 
придобиване, взети днес от държавите 
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Eurodrone (Евродрон), който е ключова 
способност за стратегическата 
автономност на Европа; подчертава, че 
през 2020 г. ще последват още 
дванадесет покани за представяне на 
предложения, които обхващат 
приоритетни въпроси във всички 
области (въздух, суша, море, 
киберпространство и космос); отбелязва 
връзката между решенията за 
придобиване, взети днес от държавите 
членки, и перспективите за промишлено 
и технологично сътрудничество по 
линия на ЕФО;

членки, и перспективите за промишлено 
и технологично сътрудничество по 
линия на ЕФО;

Or. en

Изменение 333
Фабио Масимо Касталдо

Предложение за резолюция
Параграф 41

Предложение за резолюция Изменение

41. приветства предложението на 
Комисията от юни 2017 г. за създаване 
на Европейски фонд за отбрана (ЕФО), 
който би позволил насърчаването на 
сътрудничеството между държавите 
членки и оказването на подкрепа за 
европейската отбранителна 
промишленост; отбелязва, че това 
предложение е първата инициатива, 
съгласно която средства на Общността 
се използват пряко в подкрепа на 
проекти в областта на отбраната; 
признава, че това е важно постижение за 
европейската отбрана, както в 
политически, така и в индустриален 
план; отбелязва, че този Европейски 
фонд за отбрана би могъл да финансира 
структурни проекти, като например 
европейските въздухоплавателни 
средства на бъдещето, европейския танк 
на бъдещето или система за 

41. приветства предложението на 
Комисията от юни 2017 г. за създаване 
на Европейски фонд за отбрана (ЕФО), 
който би позволил насърчаването на 
сътрудничеството между държавите 
членки и оказването на подкрепа за 
европейската отбранителна 
промишленост; отбелязва, че това 
предложение е първата инициатива, 
съгласно която средства на Общността 
се използват пряко в подкрепа на 
проекти в областта на отбраната; 
признава, че това е важно постижение за 
европейската отбрана, както в 
политически, така и в индустриален 
план; подчертава факта, че този 
бюджет следва да се изпълнява по 
прозрачен и приобщаващ начин, не за 
да подкрепя двустранни 
сътрудничества, а за да улеснява 
истинско сътрудничество в 
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противоракетна отбрана на ЕС; 
отбелязва, че работната програма за 
2019 г. за подготвителното действие ще 
се съсредоточи върху овладяването на 
електромагнитния спектър и бъдещите 
революционни технологии в областта на 
отбраната, две ключови области за 
запазване на технологичната 
независимост на Европа в дългосрочен 
план; приветства също така приемането 
от Комисията през март 2019 г. на 
първата Европейска програма за 
промишлено развитие в областта на 
отбраната (EDIDP) и публикуването на 
девет покани за представяне на 
предложения за 2019 г., включително 
Eurodrone (Евродрон), който е ключова 
способност за стратегическата 
автономност на Европа; подчертава, че 
през 2020 г. ще последват още 
дванадесет покани за представяне на 
предложения, които обхващат 
приоритетни въпроси във всички 
области (въздух, суша, море, 
киберпространство и космос); отбелязва 
връзката между решенията за 
придобиване, взети днес от държавите 
членки, и перспективите за промишлено 
и технологично сътрудничество по 
линия на ЕФО;

областта на промишлеността на 
европейско равнище; отбелязва, че този 
Европейски фонд за отбрана би могъл 
да финансира структурни проекти, като 
например европейските 
въздухоплавателни средства на 
бъдещето, европейския танк на 
бъдещето или система за 
противоракетна отбрана на ЕС; 
отбелязва, че работната програма за 
2019 г. за подготвителното действие ще 
се съсредоточи върху овладяването на 
електромагнитния спектър и бъдещите 
революционни технологии в областта на 
отбраната, две ключови области за 
запазване на технологичната 
независимост на Европа в дългосрочен 
план; приветства също така приемането 
от Комисията през март 2019 г. на 
първата Европейска програма за 
промишлено развитие в областта на 
отбраната (EDIDP) и публикуването на 
девет покани за представяне на 
предложения за 2019 г., включително 
Eurodrone (Евродрон), който е ключова 
способност за стратегическата 
автономност на Европа; подчертава, че 
през 2020 г. ще последват още 
дванадесет покани за представяне на 
предложения, които обхващат 
приоритетни въпроси във всички 
области (въздух, суша, море, 
киберпространство и космос); отбелязва 
връзката между решенията за 
придобиване, взети днес от държавите 
членки, и перспективите за промишлено 
и технологично сътрудничество по 
линия на ЕФО;

Or. it

Изменение 334
Михаел Галер

Предложение за резолюция
Параграф 41
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Предложение за резолюция Изменение

41. приветства предложението на 
Комисията от юни 2017 г. за създаване 
на Европейски фонд за отбрана (ЕФО), 
който би позволил насърчаването на 
сътрудничеството между държавите 
членки и оказването на подкрепа за 
европейската отбранителна 
промишленост; отбелязва, че това 
предложение е първата инициатива, 
съгласно която средства на Общността 
се използват пряко в подкрепа на 
проекти в областта на отбраната; 
признава, че това е важно постижение за 
европейската отбрана, както в 
политически, така и в индустриален 
план; отбелязва, че този Европейски 
фонд за отбрана би могъл да финансира 
структурни проекти, като например 
европейските въздухоплавателни 
средства на бъдещето, европейския танк 
на бъдещето или система за 
противоракетна отбрана на ЕС; 
отбелязва, че работната програма за 
2019 г. за подготвителното действие ще 
се съсредоточи върху овладяването на 
електромагнитния спектър и бъдещите 
революционни технологии в областта на 
отбраната, две ключови области за 
запазване на технологичната 
независимост на Европа в дългосрочен 
план; приветства също така приемането 
от Комисията през март 2019 г. на 
първата Европейска програма за 
промишлено развитие в областта на 
отбраната (EDIDP) и публикуването на 
девет покани за представяне на 
предложения за 2019 г., включително 
Eurodrone (Евродрон), който е ключова 
способност за стратегическата 
автономност на Европа; подчертава, че 
през 2020 г. ще последват още 
дванадесет покани за представяне на 
предложения, които обхващат 
приоритетни въпроси във всички 
области (въздух, суша, море, 

41. приветства предложението на 
Комисията от юни 2017 г. за създаване 
на Европейски фонд за отбрана (ЕФО), 
който би позволил насърчаването на 
сътрудничеството между държавите 
членки и програми за сътрудничество 
в областта на отбранителното 
оборудване за развитие на 
способностите и оказването на 
подкрепа за европейската отбранителна 
промишленост; отбелязва, че това 
предложение е първата инициатива, 
съгласно която средства на Общността 
се използват пряко в подкрепа на 
проекти за сътрудничество в областта 
на отбраната; признава, че това е важно 
постижение за европейската отбрана, 
както в политически, така и в 
индустриален план; отбелязва, че този 
Европейски фонд за отбрана би могъл 
да финансира структурни проекти, като 
например европейските 
въздухоплавателни средства на 
бъдещето, европейския танк на 
бъдещето или система за 
противоракетна отбрана на ЕС; 
одобрява резултатите от пилотните 
проекти EuroSWARM и SPIDER, 
финансирани от ЕС; отбелязва, че 
работната програма за 2019 г. за 
подготвителното действие ще се 
съсредоточи върху овладяването на 
електромагнитния спектър и бъдещите 
революционни технологии в областта на 
отбраната, две ключови области за 
запазване на технологичната 
независимост на Европа в дългосрочен 
план; приветства също така приемането 
от Комисията през март 2019 г. на 
първата Европейска програма за 
промишлено развитие в областта на 
отбраната (EDIDP) и публикуването на 
девет покани за представяне на 
предложения за 2019 г., включително 
Eurodrone (Евродрон), който е ключова 
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киберпространство и космос); отбелязва 
връзката между решенията за 
придобиване, взети днес от държавите 
членки, и перспективите за промишлено 
и технологично сътрудничество по 
линия на ЕФО;

способност за стратегическата 
автономност на Европа; подчертава, че 
през 2020 г. ще последват още 
дванадесет покани за представяне на 
предложения, които обхващат 
приоритетни въпроси във всички 
области (въздух, суша, море, 
киберпространство и космос); отбелязва 
връзката между решенията за 
придобиване, взети днес от държавите 
членки, и перспективите за промишлено 
и технологично сътрудничество по 
линия на ЕФО;

Or. de

Изменение 335
Витолд Ян Вашчиковски

Предложение за резолюция
Параграф 41

Предложение за резолюция Изменение

41. приветства предложението на 
Комисията от юни 2017 г. за създаване 
на Европейски фонд за отбрана (ЕФО), 
който би позволил насърчаването на 
сътрудничеството между държавите 
членки и оказването на подкрепа за 
европейската отбранителна 
промишленост; отбелязва, че това 
предложение е първата инициатива, 
съгласно която средства на Общността 
се използват пряко в подкрепа на 
проекти в областта на отбраната; 
признава, че това е важно постижение за 
европейската отбрана, както в 
политически, така и в индустриален 
план; отбелязва, че този Европейски 
фонд за отбрана би могъл да финансира 
структурни проекти, като например 
европейските въздухоплавателни 
средства на бъдещето, европейския танк 
на бъдещето или система за 
противоракетна отбрана на ЕС; 

41. отбелязва предложението на 
Комисията от юни 2017 г. за създаване 
на Европейски фонд за отбрана (ЕФО), 
който би позволил насърчаването на 
сътрудничеството между държавите 
членки и оказването на подкрепа за 
европейската отбранителна 
промишленост; подчертава, че 
Европейският фонд за отбрана не 
следва по никакъв начин да подкопава 
позицията на НАТО като основата 
на европейската отбрана; отбелязва, 
че това предложение е първата 
инициатива, съгласно която средства на 
Общността се използват пряко в 
подкрепа на проекти в областта на 
отбраната; признава, че това е важно 
постижение за европейската отбрана, 
както в политически, така и в 
индустриален план; отбелязва, че този 
Европейски фонд за отбрана би могъл 
да финансира структурни проекти, като 
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отбелязва, че работната програма за 
2019 г. за подготвителното действие ще 
се съсредоточи върху овладяването на 
електромагнитния спектър и бъдещите 
революционни технологии в областта на 
отбраната, две ключови области за 
запазване на технологичната 
независимост на Европа в дългосрочен 
план; приветства също така приемането 
от Комисията през март 2019 г. на 
първата Европейска програма за 
промишлено развитие в областта на 
отбраната (EDIDP) и публикуването на 
девет покани за представяне на 
предложения за 2019 г., включително 
Eurodrone (Евродрон), който е ключова 
способност за стратегическата 
автономност на Европа; подчертава, че 
през 2020 г. ще последват още 
дванадесет покани за представяне на 
предложения, които обхващат 
приоритетни въпроси във всички 
области (въздух, суша, море, 
киберпространство и космос); отбелязва 
връзката между решенията за 
придобиване, взети днес от държавите 
членки, и перспективите за промишлено 
и технологично сътрудничество по 
линия на ЕФО;

например европейските 
въздухоплавателни средства на 
бъдещето, европейския танк на 
бъдещето или система за 
противоракетна отбрана на ЕС; 
отбелязва, че работната програма за 
2019 г. за подготвителното действие ще 
се съсредоточи върху овладяването на 
електромагнитния спектър и бъдещите 
революционни технологии в областта на 
отбраната, две ключови области за 
запазване на технологичната 
независимост на Европа в дългосрочен 
план; приветства също така приемането 
от Комисията през март 2019 г. на 
първата Европейска програма за 
промишлено развитие в областта на 
отбраната (EDIDP) и публикуването на 
девет покани за представяне на 
предложения за 2019 г., включително 
Eurodrone (Евродрон), който е ключова 
способност за стратегическата 
автономност на Европа; подчертава, че 
през 2020 г. ще последват още 
дванадесет покани за представяне на 
предложения, които обхващат 
приоритетни въпроси във всички 
области (въздух, суша, море, 
киберпространство и космос); отбелязва 
връзката между решенията за 
придобиване, взети днес от държавите 
членки, и перспективите за промишлено 
и технологично сътрудничество по 
линия на ЕФО;

Or. en

Изменение 336
Клаудиу Манда

Предложение за резолюция
Параграф 41

Предложение за резолюция Изменение

41. приветства предложението на 41. приветства предложението на 
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Комисията от юни 2017 г. за създаване 
на Европейски фонд за отбрана (ЕФО), 
който би позволил насърчаването на 
сътрудничеството между държавите 
членки и оказването на подкрепа за 
европейската отбранителна 
промишленост; отбелязва, че това 
предложение е първата инициатива, 
съгласно която средства на Общността 
се използват пряко в подкрепа на 
проекти в областта на отбраната; 
признава, че това е важно постижение за 
европейската отбрана, както в 
политически, така и в индустриален 
план; отбелязва, че този Европейски 
фонд за отбрана би могъл да финансира 
структурни проекти, като например 
европейските въздухоплавателни 
средства на бъдещето, европейския танк 
на бъдещето или система за 
противоракетна отбрана на ЕС; 
отбелязва, че работната програма за 
2019 г. за подготвителното действие ще 
се съсредоточи върху овладяването на 
електромагнитния спектър и бъдещите 
революционни технологии в областта на 
отбраната, две ключови области за 
запазване на технологичната 
независимост на Европа в дългосрочен 
план; приветства също така приемането 
от Комисията през март 2019 г. на 
първата Европейска програма за 
промишлено развитие в областта на 
отбраната (EDIDP) и публикуването на 
девет покани за представяне на 
предложения за 2019 г., включително 
Eurodrone (Евродрон), който е ключова 
способност за стратегическата 
автономност на Европа; подчертава, че 
през 2020 г. ще последват още 
дванадесет покани за представяне на 
предложения, които обхващат 
приоритетни въпроси във всички 
области (въздух, суша, море, 
киберпространство и космос); отбелязва 
връзката между решенията за 
придобиване, взети днес от държавите 
членки, и перспективите за промишлено 

Комисията от юни 2017 г. за създаване 
на Европейски фонд за отбрана (ЕФО), 
който би позволил насърчаването на 
сътрудничеството между държавите 
членки и оказването на подкрепа за 
европейската отбранителна 
промишленост; отбелязва, че това 
предложение е първата инициатива, 
съгласно която средства на Общността 
се използват пряко в подкрепа на 
проекти в областта на отбраната и 
която подкрепя създаването на 
пълноправен Европейски фонд за 
отбрана в следващата МФР; признава, 
че това е важно постижение за 
европейската отбрана, както в 
политически, така и в индустриален 
план; отбелязва, че този Европейски 
фонд за отбрана би могъл да финансира 
структурни проекти, като например 
европейските въздухоплавателни 
средства на бъдещето, европейския танк 
на бъдещето или система за 
противоракетна отбрана на ЕС; 
отбелязва, че работната програма за 
2019 г. за подготвителното действие ще 
се съсредоточи върху овладяването на 
електромагнитния спектър и бъдещите 
революционни технологии в областта на 
отбраната, две ключови области за 
запазване на технологичната 
независимост на Европа в дългосрочен 
план; приветства също така приемането 
от Комисията през март 2019 г. на 
първата Европейска програма за 
промишлено развитие в областта на 
отбраната (EDIDP) и публикуването на 
девет покани за представяне на 
предложения за 2019 г., включително 
Eurodrone (Евродрон), който е ключова 
способност за стратегическата 
автономност на Европа; подчертава, че 
през 2020 г. ще последват още 
дванадесет покани за представяне на 
предложения, които обхващат 
приоритетни въпроси във всички 
области (въздух, суша, море, 
киберпространство и космос); отбелязва 
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и технологично сътрудничество по 
линия на ЕФО;

връзката между решенията за 
придобиване, взети днес от държавите 
членки, и перспективите за промишлено 
и технологично сътрудничество по 
линия на ЕФО;

Or. en

Изменение 337
Натали Лоазо, Хавиер Нарт, Бернар Гета, Петрас Аущревичюс, Кристоф Грюдлер, 
Илхан Кючюк, Урмас Пает, Хилде Вотманс, Мартин Хоруд, Клемен Грошел, 
Малик Азмани

Предложение за резолюция
Параграф 41

Предложение за резолюция Изменение

41. приветства предложението на 
Комисията от юни 2017 г. за създаване 
на Европейски фонд за отбрана (ЕФО), 
който би позволил насърчаването на 
сътрудничеството между държавите 
членки и оказването на подкрепа за 
европейската отбранителна 
промишленост; отбелязва, че това 
предложение е първата инициатива, 
съгласно която средства на Общността 
се използват пряко в подкрепа на 
проекти в областта на отбраната; 
признава, че това е важно постижение за 
европейската отбрана, както в 
политически, така и в индустриален 
план; отбелязва, че този Европейски 
фонд за отбрана би могъл да финансира 
структурни проекти, като например 
европейските въздухоплавателни 
средства на бъдещето, европейския танк 
на бъдещето или система за 
противоракетна отбрана на ЕС; 
отбелязва, че работната програма за 
2019 г. за подготвителното действие ще 
се съсредоточи върху овладяването на 
електромагнитния спектър и бъдещите 
революционни технологии в областта на 
отбраната, две ключови области за 

41. приветства предложението на 
Комисията от юни 2017 г. за създаване 
на Европейски фонд за отбрана (ЕФО), 
който би позволил насърчаването на 
сътрудничеството между държавите 
членки и оказването на подкрепа за 
европейската отбранителна 
промишленост; отбелязва, че това 
предложение е първата инициатива, 
съгласно която средства на Общността 
се използват пряко в подкрепа на 
проекти в областта на отбраната; 
признава, че това е важно постижение за 
европейската отбрана, както в 
политически, така и в индустриален 
план; отбелязва, че този Европейски 
фонд за отбрана би могъл да участва 
във финансирането на научните 
изследвания и разработването на 
структурни проекти, като например 
европейските въздухоплавателни 
средства на бъдещето, европейския танк 
на бъдещето или система за 
противоракетна отбрана на ЕС; 
отбелязва, че работната програма за 
2019 г. за подготвителното действие ще 
се съсредоточи върху овладяването на 
електромагнитния спектър и бъдещите 
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запазване на технологичната 
независимост на Европа в дългосрочен 
план; приветства също така приемането 
от Комисията през март 2019 г. на 
първата Европейска програма за 
промишлено развитие в областта на 
отбраната (EDIDP) и публикуването на 
девет покани за представяне на 
предложения за 2019 г., включително 
Eurodrone (Евродрон), който е ключова 
способност за стратегическата 
автономност на Европа; подчертава, че 
през 2020 г. ще последват още 
дванадесет покани за представяне на 
предложения, които обхващат 
приоритетни въпроси във всички 
области (въздух, суша, море, 
киберпространство и космос); отбелязва 
връзката между решенията за 
придобиване, взети днес от държавите 
членки, и перспективите за промишлено 
и технологично сътрудничество по 
линия на ЕФО;

революционни технологии в областта на 
отбраната, две ключови области за 
запазване на технологичната 
независимост на Европа в дългосрочен 
план; приветства също така приемането 
от Комисията през март 2019 г. на 
първата Европейска програма за 
промишлено развитие в областта на 
отбраната (EDIDP) и публикуването на 
девет покани за представяне на 
предложения за 2019 г., включително 
Eurodrone (Евродрон), който е ключова 
способност за стратегическата 
автономност на Европа; подчертава, че 
през 2020 г. ще последват още 
дванадесет покани за представяне на 
предложения, които обхващат 
приоритетни въпроси във всички 
области (въздух, суша, море, 
киберпространство и космос); отбелязва 
връзката между решенията за 
придобиване, взети днес от държавите 
членки, и перспективите за промишлено 
и технологично сътрудничество по 
линия на ЕФО;

Or. fr

Изменение 338
Рафаел Глюксман

Предложение за резолюция
Параграф 41

Предложение за резолюция Изменение

41. приветства предложението на 
Комисията от юни 2017 г. за създаване 
на Европейски фонд за отбрана (ЕФО), 
който би позволил насърчаването на 
сътрудничеството между държавите 
членки и оказването на подкрепа за 
европейската отбранителна 
промишленост; отбелязва, че това 
предложение е първата инициатива, 
съгласно която средства на Общността 

41. приветства предложението на 
Комисията от юни 2017 г. за създаване 
на Европейски фонд за отбрана (ЕФО), 
който би позволил насърчаването на 
сътрудничеството между държавите 
членки и оказването на подкрепа за 
европейската отбранителна 
промишленост; отбелязва, че това 
предложение е първата инициатива, 
съгласно която средства на Общността 
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се използват пряко в подкрепа на 
проекти в областта на отбраната; 
признава, че това е важно постижение за 
европейската отбрана, както в 
политически, така и в индустриален 
план; отбелязва, че този Европейски 
фонд за отбрана би могъл да финансира 
структурни проекти, като например 
европейските въздухоплавателни 
средства на бъдещето, европейския 
танк на бъдещето или система за 
противоракетна отбрана на ЕС; 
отбелязва, че работната програма за 
2019 г. за подготвителното действие ще 
се съсредоточи върху овладяването на 
електромагнитния спектър и бъдещите 
революционни технологии в областта на 
отбраната, две ключови области за 
запазване на технологичната 
независимост на Европа в дългосрочен 
план; приветства също така приемането 
от Комисията през март 2019 г. на 
първата Европейска програма за 
промишлено развитие в областта на 
отбраната (EDIDP) и публикуването на 
девет покани за представяне на 
предложения за 2019 г., включително 
Eurodrone (Евродрон), който е ключова 
способност за стратегическата 
автономност на Европа; подчертава, че 
през 2020 г. ще последват още 
дванадесет покани за представяне на 
предложения, които обхващат 
приоритетни въпроси във всички 
области (въздух, суша, море, 
киберпространство и космос); отбелязва 
връзката между решенията за 
придобиване, взети днес от държавите 
членки, и перспективите за промишлено 
и технологично сътрудничество по 
линия на ЕФО;

се използват пряко в подкрепа на 
проекти в областта на отбраната; 
признава, че това е важно постижение за 
европейската отбрана, както в 
политически, така и в индустриален 
план; отбелязва, че този Европейски 
фонд за отбрана би могъл да финансира 
структурни проекти, като например 
европейската система за въздушна 
отбрана на бъдещето, европейския танк 
на бъдещето, европейските 
тежкотоварни въздухоплавателни 
средства на бъдещето или система за 
противоракетна отбрана на ЕС; 
отбелязва, че работната програма за 
2019 г. за подготвителното действие ще 
се съсредоточи върху овладяването на 
електромагнитния спектър и бъдещите 
революционни технологии в областта на 
отбраната, две ключови области за 
запазване на технологичната 
независимост на Европа в дългосрочен 
план; приветства също така приемането 
от Комисията през март 2019 г. на 
първата Европейска програма за 
промишлено развитие в областта на 
отбраната (EDIDP) и публикуването на 
девет покани за представяне на 
предложения за 2019 г., включително 
Eurodrone (Евродрон), който е ключова 
способност за стратегическата 
автономност на Европа; подчертава, че 
през 2020 г. ще последват още 
дванадесет покани за представяне на 
предложения, които обхващат 
приоритетни въпроси във всички 
области (въздух, суша, море, 
киберпространство и космос); отбелязва 
връзката между решенията за 
придобиване, взети днес от държавите 
членки, и перспективите за промишлено 
и технологично сътрудничество по 
линия на ЕФО;

Or. en
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Изменение 339
Клемен Грошел, Урмас Пает, Илхан Кючюк, Петрас Аущревичюс, Хавиер Нарт, 
Хилде Вотманс, Малик Азмани, Михал Шимечка

Предложение за резолюция
Параграф 41

Предложение за резолюция Изменение

41. приветства предложението на 
Комисията от юни 2017 г. за създаване 
на Европейски фонд за отбрана (ЕФО), 
който би позволил насърчаването на 
сътрудничеството между държавите 
членки и оказването на подкрепа за 
европейската отбранителна 
промишленост; отбелязва, че това 
предложение е първата инициатива, 
съгласно която средства на Общността 
се използват пряко в подкрепа на 
проекти в областта на отбраната; 
признава, че това е важно постижение за 
европейската отбрана, както в 
политически, така и в индустриален 
план; отбелязва, че този Европейски 
фонд за отбрана би могъл да финансира 
структурни проекти, като например 
европейските въздухоплавателни 
средства на бъдещето, европейския танк 
на бъдещето или система за 
противоракетна отбрана на ЕС; 
отбелязва, че работната програма за 
2019 г. за подготвителното действие ще 
се съсредоточи върху овладяването на 
електромагнитния спектър и бъдещите 
революционни технологии в областта на 
отбраната, две ключови области за 
запазване на технологичната 
независимост на Европа в дългосрочен 
план; приветства също така приемането 
от Комисията през март 2019 г. на 
първата Европейска програма за 
промишлено развитие в областта на 
отбраната (EDIDP) и публикуването на 
девет покани за представяне на 
предложения за 2019 г., включително 
Eurodrone (Евродрон), който е ключова 
способност за стратегическата 

41. приветства предложението на 
Комисията от юни 2017 г. за създаване 
на Европейски фонд за отбрана (ЕФО), 
който би позволил насърчаването на 
сътрудничеството между държавите 
членки и оказването на подкрепа за 
европейската отбранителна 
промишленост; отбелязва, че това 
предложение е първата инициатива, 
съгласно която средства на Общността 
се използват пряко в подкрепа на общи 
проекти на ЕС в областта на отбраната; 
признава, че това е важно постижение за 
европейската отбрана, както в 
политически, така и в индустриален 
план; отбелязва, че този Европейски 
фонд за отбрана би могъл да финансира 
структурни проекти, като например 
европейските въздухоплавателни 
средства на бъдещето, европейския танк 
на бъдещето или система за 
противоракетна отбрана на ЕС; 
отбелязва, че работната програма за 
2019 г. за подготвителното действие ще 
се съсредоточи върху овладяването на 
електромагнитния спектър и бъдещите 
революционни технологии в областта на 
отбраната, две ключови области за 
запазване на технологичната 
независимост на Европа в дългосрочен 
план; приветства също така приемането 
от Комисията през март 2019 г. на 
първата Европейска програма за 
промишлено развитие в областта на 
отбраната (EDIDP) и публикуването на 
девет покани за представяне на 
предложения за 2019 г., включително 
Eurodrone (Евродрон), който е ключова 
способност за стратегическата 
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автономност на Европа; подчертава, че 
през 2020 г. ще последват още 
дванадесет покани за представяне на 
предложения, които обхващат 
приоритетни въпроси във всички 
области (въздух, суша, море, 
киберпространство и космос); отбелязва 
връзката между решенията за 
придобиване, взети днес от държавите 
членки, и перспективите за промишлено 
и технологично сътрудничество по 
линия на ЕФО;

автономност на Европа; подчертава, че 
през 2020 г. ще последват още 
дванадесет покани за представяне на 
предложения, които обхващат 
приоритетни въпроси във всички 
области (въздух, суша, море, 
киберпространство и космос); отбелязва 
връзката между решенията за 
придобиване, взети днес от държавите 
членки, и перспективите за промишлено 
и технологично сътрудничество по 
линия на ЕФО;

Or. en

Изменение 340
Кристоф Грюдлер, Петрас Аущревичюс, Хилде Вотманс, Бернар Гета, Клемен 
Грошел

Предложение за резолюция
Параграф 41a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

41а. подчертава необходимостта 
от приемане на европейска стратегия 
за отбрана, за да се насочва и планира 
ефективно използването на ЕФО;

Or. fr

Изменение 341
Жером Ривиер, Тиери Мариани, Никола Бе

Предложение за резолюция
Параграф 42

Предложение за резолюция Изменение

42. приветства ефективното 
осъществяване на постоянно 
структурирано сътрудничество 
(ПСС) като съществена стъпка към 
засилено сътрудничество в областта 

заличава се
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на сигурността и отбраната между 
държавите членки; подчертава, че 
тази разпоредба, въведена с Договора 
от Лисабон от 2009 г. (член 46 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз), е правно 
обвързваща и включва набор от 
амбициозни ангажименти, които да 
позволят на европейските държави, 
които желаят това, да постигнат 
по-бърз напредък по общите проекти 
в областта на отбраната; 
потвърждава ролята, която ПСС 
може да играе, за структуриране на 
европейското търсене; отбелязва, че 
значителен брой проекти, допустими 
за участие в EDIDP, се разработват в 
рамките на ПСС и могат освен това 
да се възползват от по-високи 
равнища на получаване на 
безвъзмездни средства; подкрепя 
пълната съгласуваност между 
проектите по линия на ПСС и ЕФО;

Or. fr

Изменение 342
Михаел Галер

Предложение за резолюция
Параграф 42

Предложение за резолюция Изменение

42. приветства ефективното 
осъществяване на постоянно 
структурирано сътрудничество (ПСС) 
като съществена стъпка към засилено 
сътрудничество в областта на 
сигурността и отбраната между 
държавите членки; подчертава, че тази 
разпоредба, въведена с Договора от 
Лисабон от 2009 г. (член 46 от Договора 
за функционирането на Европейския 
съюз), е правно обвързваща и включва 
набор от амбициозни ангажименти, 

42. приветства ефективното 
осъществяване на постоянно 
структурирано сътрудничество (ПСС) 
като съществена стъпка към засилено 
сътрудничество в областта на 
сигурността и отбраната между 
държавите членки; подчертава, че тази 
разпоредба, въведена с Договора от 
Лисабон от 2009 г. (член 46 от Договора 
за Европейския съюз), е правно 
обвързваща и включва набор от 
амбициозни ангажименти, които да 
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които да позволят на европейските 
държави, които желаят това, да 
постигнат по-бърз напредък по общите 
проекти в областта на отбраната; 
потвърждава ролята, която ПСС може 
да играе, за структуриране на 
европейското търсене; отбелязва, че 
значителен брой проекти, допустими за 
участие в EDIDP, се разработват в 
рамките на ПСС и могат освен това да 
се възползват от по-високи равнища на 
получаване на безвъзмездни средства; 
подкрепя пълната съгласуваност между 
проектите по линия на ПСС и ЕФО;

позволят на европейските държави, 
които желаят това, да постигнат по-бърз 
напредък по общите проекти в областта 
на отбраната; потвърждава ролята, 
която ПСС може да играе, за 
структуриране на европейското търсене; 
призовава Съвета да установи дали 
решение 2017/2315 на Съвета 
(ОВППС) от 11 декември 2017 г., 
взето с квалифицирано мнозинство, и 
установеният в него член 8, 
параграф 2 не противоречи на член 41 
от ДЕС, в чийто параграф 2 се 
предвижда приемане с единодушие; 
отбелязва, че значителен брой проекти, 
допустими за участие в EDIDP, се 
разработват в рамките на ПСС и могат 
освен това да се възползват от по-
високи равнища на получаване на 
безвъзмездни средства; подкрепя 
пълната съгласуваност между проектите 
по линия на ПСС и ЕФО;

Or. de

Изменение 343
Мик Уолас, Йозлем Демирел, Люк Минг Фланаган, Ману Пинеда

Предложение за резолюция
Параграф 42

Предложение за резолюция Изменение

42. приветства ефективното 
осъществяване на постоянно 
структурирано сътрудничество (ПСС) 
като съществена стъпка към засилено 
сътрудничество в областта на 
сигурността и отбраната между 
държавите членки; подчертава, че тази 
разпоредба, въведена с Договора от 
Лисабон от 2009 г. (член 46 от Договора 
за функционирането на Европейския 
съюз), е правно обвързваща и включва 
набор от амбициозни ангажименти, 
които да позволят на европейските 

42. категорично отхвърля 
осъществяването на постоянно 
структурирано сътрудничество (ПСС) 
като стъпка към основаването на 
Съюза за отбрана на ЕС; подчертава, 
че тази разпоредба, въведена с Договора 
от Лисабон от 2009 г. (член 46 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз), е правно 
обвързваща и включва набор от 
ангажименти, които допълнително ще 
милитаризират ЕС; предупреждава в 
тази връзка, че с ПСС действащото 
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държави, които желаят това, да 
постигнат по-бърз напредък по 
общите проекти в областта на 
отбраната; потвърждава ролята, 
която ПСС може да играе, за 
структуриране на европейското 
търсене; отбелязва, че значителен 
брой проекти, допустими за участие в 
EDIDP, се разработват в рамките на 
ПСС и могат освен това да се 
възползват от по-високи равнища на 
получаване на безвъзмездни средства; 
подкрепя пълната съгласуваност 
между проектите по линия на ПСС и 
ЕФО;

правило за единодушие в рамките на 
Съвета относно решенията в областта 
на ОПСО ще бъде отменено;

Or. en

Изменение 344
Джефри Ван Орден, Анна Фотига, Масали Агилар, Витолд Ян Вашчиковски

Предложение за резолюция
Параграф 42

Предложение за резолюция Изменение

42. приветства ефективното 
осъществяване на постоянно 
структурирано сътрудничество (ПСС) 
като съществена стъпка към засилено 
сътрудничество в областта на 
сигурността и отбраната между 
държавите членки; подчертава, че тази 
разпоредба, въведена с Договора от 
Лисабон от 2009 г. (член 46 от Договора 
за функционирането на Европейския 
съюз), е правно обвързваща и включва 
набор от амбициозни ангажименти, 
които да позволят на европейските 
държави, които желаят това, да 
постигнат по-бърз напредък по общите 
проекти в областта на отбраната; 
потвърждава ролята, която ПСС може 
да играе, за структуриране на 
европейското търсене; отбелязва, че 
значителен брой проекти, допустими за 

42. приветства ефективното 
осъществяване на постоянно 
структурирано сътрудничество (ПСС) 
като съществена стъпка към засилено 
сътрудничество в областта на 
сигурността и отбраната между 
държавите членки; подчертава, че тази 
разпоредба, въведена с Договора от 
Лисабон от 2009 г. (член 46 от Договора 
за функционирането на Европейския 
съюз), е правно обвързваща и включва 
набор от амбициозни ангажименти, 
които да позволят на европейските 
държави, които желаят това, да 
постигнат по-бърз напредък по общите 
проекти в областта на отбраната; 
потвърждава ролята, която ПСС може 
да играе, за структуриране на 
европейското търсене; отбелязва, че 
значителен брой проекти, допустими за 
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участие в EDIDP, се разработват в 
рамките на ПСС и могат освен това да 
се възползват от по-високи равнища на 
получаване на безвъзмездни средства; 
подкрепя пълната съгласуваност между 
проектите по линия на ПСС и ЕФО;

участие в EDIDP, се разработват в 
рамките на ПСС и могат освен това да 
се възползват от по-високи равнища на 
получаване на безвъзмездни средства; 
подкрепя пълната съгласуваност между 
проектите по линия на ПСС и ЕФО; 
призовава за възможно най-близкия 
достъп до ПСС за трети държави, 
като признава, че отбранителната 
промишленост на тези държави 
притежава експертни знания, 
съответните инструменти и 
способности, от които ЕС би могъл 
да се възползва;

Or. en

Изменение 345
Витолд Ян Вашчиковски

Предложение за резолюция
Параграф 42

Предложение за резолюция Изменение

42. приветства ефективното 
осъществяване на постоянно 
структурирано сътрудничество (ПСС) 
като съществена стъпка към засилено 
сътрудничество в областта на 
сигурността и отбраната между 
държавите членки; подчертава, че тази 
разпоредба, въведена с Договора от 
Лисабон от 2009 г. (член 46 от Договора 
за функционирането на Европейския 
съюз), е правно обвързваща и включва 
набор от амбициозни ангажименти, 
които да позволят на европейските 
държави, които желаят това, да 
постигнат по-бърз напредък по общите 
проекти в областта на отбраната; 
потвърждава ролята, която ПСС може 
да играе, за структуриране на 
европейското търсене; отбелязва, че 
значителен брой проекти, допустими за 
участие в EDIDP, се разработват в 

42. отбелязва осъществяването на 
постоянно структурирано 
сътрудничество (ПСС) като стъпка към 
засилено сътрудничество в областта на 
сигурността и отбраната между 
държавите членки; подчертава, че ПСС 
не следва по никакъв начин да 
подкопава позицията на НАТО като 
основата на европейската отбрана; 
подчертава, че разпоредбата, въведена 
с Договора от Лисабон от 2009 г. 
(член 46 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз), е правно обвързваща и включва 
набор от амбициозни ангажименти, 
които да позволят на европейските 
държави, които желаят това, да 
постигнат по-бърз напредък по общите 
проекти в областта на отбраната; 
потвърждава ролята, която ПСС може 
да играе, за структуриране на 
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рамките на ПСС и могат освен това да 
се възползват от по-високи равнища на 
получаване на безвъзмездни средства; 
подкрепя пълната съгласуваност между 
проектите по линия на ПСС и ЕФО;

европейското търсене; отбелязва, че 
значителен брой проекти, допустими за 
участие в EDIDP, се разработват в 
рамките на ПСС и могат освен това да 
се възползват от по-високи равнища на 
получаване на безвъзмездни средства; 
подкрепя пълната съгласуваност между 
проектите по линия на ПСС и ЕФО;

Or. en

Изменение 346
Натали Лоазо, Хавиер Нарт, Бернар Гета, Петрас Аущревичюс, Кристоф Грюдлер, 
Илхан Кючюк, Урмас Пает, Мартин Хоруд

Предложение за резолюция
Параграф 42

Предложение за резолюция Изменение

42. приветства ефективното 
осъществяване на постоянно 
структурирано сътрудничество (ПСС) 
като съществена стъпка към засилено 
сътрудничество в областта на 
сигурността и отбраната между 
държавите членки; подчертава, че тази 
разпоредба, въведена с Договора от 
Лисабон от 2009 г. (член 46 от Договора 
за функционирането на Европейския 
съюз), е правно обвързваща и включва 
набор от амбициозни ангажименти, 
които да позволят на европейските 
държави, които желаят това, да 
постигнат по-бърз напредък по общите 
проекти в областта на отбраната; 
потвърждава ролята, която ПСС може 
да играе, за структуриране на 
европейското търсене; отбелязва, че 
значителен брой проекти, допустими за 
участие в EDIDP, се разработват в 
рамките на ПСС и могат освен това да 
се възползват от по-високи равнища на 
получаване на безвъзмездни средства; 
подкрепя пълната съгласуваност между 
проектите по линия на ПСС и ЕФО;

42. приветства ефективното 
осъществяване на постоянно 
структурирано сътрудничество (ПСС) 
като съществена стъпка към засилено 
сътрудничество в областта на 
сигурността и отбраната между 
държавите членки; подчертава, че тази 
разпоредба, въведена с Договора от 
Лисабон от 2009 г. (член 46 от Договора 
за функционирането на Европейския 
съюз), е правно обвързваща и включва 
набор от амбициозни ангажименти, 
които да позволят на европейските 
държави, които желаят това, да 
постигнат по-бърз напредък по общите 
проекти в областта на отбраната; 
потвърждава функцията, която може 
да изпълнява ПСС в структурирането 
на европейското търсене; отбелязва, че 
значителен брой проекти, допустими за 
участие в EDIDP, се разработват в 
рамките на ПСС и могат освен това да 
се възползват от по-високи равнища на 
получаване на безвъзмездни средства; 
подкрепя пълната съгласуваност между 
проектите по линия на ПСС и ЕФО;
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Or. fr

Изменение 347
Жером Ривиер, Тиери Мариани, Никола Бе

Предложение за резолюция
Параграф 43

Предложение за резолюция Изменение

43. настоява, че съществува тясна 
връзка между ПСС и координирания 
годишен преглед на отбраната 
(КГПО), въведен през 2017 г., и ЕФО за 
укрепване на отбранителните 
способности на европейските 
държави; подчертава, че новите 
проекти следва да бъдат част от 
плана за развитие на способностите, 
който ще позволи засилване на 
сътрудничеството между държавите 
членки с цел преодоляване на 
разликите в капацитета в рамките 
на Европейската агенция по отбрана; 
счита, че КГПО следва ефективно да 
допринася за хармонизация на 
инвестициите и на способностите на 
националните въоръжени сили, като 
по този начин се гарантира 
стратегическата и оперативна 
автономност на ЕС и се даде 
възможност на държавите членки да 
инвестират по-ефективно в 
областта на отбраната;

заличава се

Or. fr

Изменение 348
Михаел Галер

Предложение за резолюция
Параграф 43

Предложение за резолюция Изменение
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43. настоява, че съществува тясна 
връзка между ПСС и координирания 
годишен преглед на отбраната (КГПО), 
въведен през 2017 г., и ЕФО за 
укрепване на отбранителните 
способности на европейските държави; 
подчертава, че новите проекти следва да 
бъдат част от плана за развитие на 
способностите, който ще позволи 
засилване на сътрудничеството между 
държавите членки с цел преодоляване 
на разликите в капацитета в рамките на 
Европейската агенция по отбрана; 
счита, че КГПО следва ефективно да 
допринася за хармонизация на 
инвестициите и на способностите на 
националните въоръжени сили, като по 
този начин се гарантира стратегическата 
и оперативна автономност на ЕС и се 
даде възможност на държавите членки 
да инвестират по-ефективно в областта 
на отбраната;

43. настоява, че съществува тясна 
връзка между ПСС и координирания 
годишен преглед на отбраната (КГПО), 
въведен през 2017 г., и ЕФО за 
укрепване на отбранителните 
способности на европейските държави; 
отново подлага на критика факта, че 
до момента не е направено 
стратегическо диференциране на 
действията от гледна точка на 
политиката в областта на 
отбраната; във връзка с това 
призовава Съвета и Комисията 
съвместно с Европейския парламент 
да изготвят Бяла книга на ЕС за 
сигурност и отбрана като 
междуинституционално 
споразумение и стратегически 
документ за отбранителната 
промишленост за периода 2021 – 
2027 г.; подчертава, че новите проекти 
следва да бъдат част от плана за 
развитие на способностите, който ще 
позволи засилване на сътрудничеството 
между държавите членки с цел 
преодоляване на разликите в капацитета 
в рамките на Европейската агенция по 
отбрана; счита, че КГПО следва 
ефективно да допринася за 
хармонизация на инвестициите и на 
способностите на националните 
въоръжени сили, като по този начин се 
гарантира стратегическата и оперативна 
автономност на ЕС и се даде 
възможност на държавите членки да 
инвестират по-ефективно в областта на 
отбраната;

Or. de

Изменение 349
Кристоф Грюдлер, Натали Лоазо, Петрас Аущревичюс, Хилде Вотманс, Бернар 
Гета, Клемен Грошел

Предложение за резолюция
Параграф 43
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Предложение за резолюция Изменение

43. настоява, че съществува тясна 
връзка между ПСС и координирания 
годишен преглед на отбраната (КГПО), 
въведен през 2017 г., и ЕФО за 
укрепване на отбранителните 
способности на европейските държави; 
подчертава, че новите проекти следва да 
бъдат част от плана за развитие на 
способностите, който ще позволи 
засилване на сътрудничеството между 
държавите членки с цел преодоляване 
на разликите в капацитета в рамките на 
Европейската агенция по отбрана; 
счита, че КГПО следва ефективно да 
допринася за хармонизация на 
инвестициите и на способностите на 
националните въоръжени сили, като по 
този начин се гарантира стратегическата 
и оперативна автономност на ЕС и се 
даде възможност на държавите членки 
да инвестират по-ефективно в областта 
на отбраната;

43. настоява, че е наложително 
съгласуване между ПСС, 
координирания годишен преглед на 
отбраната (КГПО), въведен през 2017 г., 
и ЕФО за укрепване на отбранителните 
способности на европейските държави, 
и оптимизиране на техните 
бюджетни разходи в тази област; 
подчертава, че новите проекти следва да 
бъдат част от плана за развитие на 
способностите, който ще позволи 
засилване на сътрудничеството между 
държавите членки с цел преодоляване 
на разликите в капацитета в рамките на 
Европейската агенция по отбрана; 
счита, че КГПО следва ефективно да 
допринася за хармонизация и 
допълняемост на инвестициите и на 
способностите на националните 
въоръжени сили, като по този начин се 
гарантира стратегическата и оперативна 
автономност на ЕС и се даде 
възможност на държавите членки да 
инвестират по-ефективно в областта на 
отбраната;

Or. fr

Изменение 350
Натали Лоазо, Хавиер Нарт, Бернар Гета, Петрас Аущревичюс, Кристоф Грюдлер, 
Илхан Кючюк, Урмас Пает, Хилде Вотманс, Мартин Хоруд, Клемен Грошел

Предложение за резолюция
Параграф 43a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

43а. отбелязва със задоволство 
пълната координация между плана за 
развитие на способностите, съставен 
от Европейската агенция по отбрана, 
и въведеното планиране на 
способностите, които гарантират 
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допълнителна оперативна 
съвместимост между армиите на 
европейските държави членки на 
НАТО;

Or. fr

Изменение 351
Кристоф Грюдлер, Натали Лоазо, Петрас Аущревичюс, Хилде Вотманс, Бернар 
Гета

Предложение за резолюция
Параграф 44

Предложение за резолюция Изменение

44. отбелязва предложението на 
Комисията за отпускане на 6,5 милиарда 
евро за проекти за военна мобилност в 
следващата МФР;

44. посреща със задоволство 
предложението на Комисията за 
отпускане на 6,5 милиарда евро за 
проекти за военна мобилност в 
следващата МФР; припомня, че 
колективната сигурност и отбрана 
на държавите – членки на ЕС, както 
и тяхната способност да се намесват 
при кризи в чужбина, зависят основно 
от способността за свободно и бързо 
придвижване на съюзнически войски и 
граждански персонал за управление на 
кризи, както и на материали и 
оборудване между териториите на 
отделните държави членки и извън 
границите на ЕС;

Or. fr

Изменение 352
Клаудиу Манда

Предложение за резолюция
Параграф 44

Предложение за резолюция Изменение

44. отбелязва предложението на 44. отбелязва предложението на 
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Комисията за отпускане на 6,5 милиарда 
евро за проекти за военна мобилност в 
следващата МФР;

Комисията за отпускане на 6,5 милиарда 
евро за проекти за военна мобилност в 
следващата МФР; подчертава, че 
военната мобилност е стратегически 
инструмент, който ще позволи на ЕС 
да преследва ефективно своите 
интереси в областта на сигурността 
и отбраната и да се допълва взаимно с 
други организации, като например 
НАТО;

Or. en

Изменение 353
Натали Лоазо, Хавиер Нарт, Бернар Гета, Петрас Аущревичюс, Кристоф Грюдлер, 
Илхан Кючюк, Урмас Пает, Хилде Вотманс, Мартин Хоруд, Клемен Грошел

Предложение за резолюция
Параграф 44

Предложение за резолюция Изменение

44. отбелязва предложението на 
Комисията за отпускане на 6,5 милиарда 
евро за проекти за военна мобилност в 
следващата МФР;

44. приветства предложението на 
Комисията за отпускане на 6,5 милиарда 
евро за проекти за военна мобилност в 
следващата МФР; подчертава ползата 
от напредък в областта на военната 
мобилност както за Европейския 
съюз, така и за НАТО; приветства 
факта, че този проект е част от 
ПСС;

Or. fr

Изменение 354
Крис Питeрс

Предложение за резолюция
Параграф 44

Предложение за резолюция Изменение

44. отбелязва предложението на 
Комисията за отпускане на 6,5 милиарда 

44. приветства предложението на 
Комисията за отпускане на 6,5 милиарда 
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евро за проекти за военна мобилност в 
следващата МФР;

евро за проекти за военна мобилност в 
следващата МФР; подчертава, че пред 
военната мобилност има две 
предизвикателства, а именно 
оптимизиране на процедурите и 
увеличаване на инфраструктурата; 

Or. en

Изменение 355
Мик Уолас, Идоя Вилянуева Руис, Йозлем Демирел, Люк Минг Фланаган, Ману 
Пинеда

Предложение за резолюция
Параграф 44

Предложение за резолюция Изменение

44. отбелязва предложението на 
Комисията за отпускане на 6,5 милиарда 
евро за проекти за военна мобилност в 
следващата МФР;

44. отхвърля предложението на 
Комисията за отпускане на 6,5 милиарда 
евро за проекти за военна мобилност в 
следващата МФР; припомня член 41, 
параграф 2 от ДЕС, който забранява 
използването на бюджета на ЕС за 
военни операции или операции в 
областта на отбраната;

Or. en

Изменение 356
Йоахим Шустер

Предложение за резолюция
Параграф 44

Предложение за резолюция Изменение

44. отбелязва предложението на 
Комисията за отпускане на 6,5 милиарда 
евро за проекти за военна мобилност в 
следващата МФР;

44. отхвърля предложението на 
Комисията за отпускане на 6,5 милиарда 
евро за проекти за военна мобилност в 
следващата МФР; призовава за 
неутрално за бюджета финансиране 
от държавите членки;
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Or. en

Изменение 357
Урмас Пает, Хилде Вотманс, Петрас Аущревичюс, Клемен Грошел, Натали Лоазо, 
Михал Шимечка, Кристоф Грюдлер

Предложение за резолюция
Параграф 44

Предложение за резолюция Изменение

44. отбелязва предложението на 
Комисията за отпускане на 6,5 милиарда 
евро за проекти за военна мобилност в 
следващата МФР;

44. подчертава значението на 
военната мобилност; приветства 
предложението на Комисията за 
отпускане на 6,5 милиарда евро за 
проекти за военна мобилност в 
следващата МФР;

Or. en

Изменение 358
Жером Ривиер, Тиери Мариани, Никола Бе

Предложение за резолюция
Параграф 45

Предложение за резолюция Изменение

45. поставя въпроса за бавното 
стартиране на 34-те проекта и 
стартирането на трета вълна от 13 
проекта, въпреки че нито един от 
тях не е започнал понастоящем; 
отбелязва, че само четири проекта 
ще достигнат първоначалния си 
оперативен капацитет през 2019 г.; 
изтъква липсата на амбиция и мащаб 
на някои проекти, които не 
позволяват преодоляването на най-
очевидните пропуски в 
способностите, особено тези от 
първата вълна, които са предимно 
проекти, свързани със способностите, 
включващи възможно най-голям брой 
държави членки; отбелязва, че 

заличава се
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исканото разширяване на участието 
в проекти по линия на ПСС не следва 
да застрашава високото ниво на 
амбиции на участващите държави 
членки; счита, че асоциирането на 
трети държави трябва да се 
извършва при точно определени 
условия и въз основа на установена и 
действителна реципрочност; 
призовава държавите членки да 
представят проекти със 
стратегическо европейско измерение, 
като по този начин се укрепи 
европейската отбранителна 
технологична и индустриална база 
(ЕОТИБ), която е съществена част 
от процеса на постигане на 
стратегическа автономност и е по-
оперативна, за да се отговори пряко 
на нуждите на европейските 
въоръжени сили при провеждането на 
операции;

Or. fr

Изменение 359
Михаел Галер

Предложение за резолюция
Параграф 45

Предложение за резолюция Изменение

45. поставя въпроса за бавното 
стартиране на 34-те проекта и 
стартирането на трета вълна от 13 
проекта, въпреки че нито един от тях не 
е започнал понастоящем; отбелязва, че 
само четири проекта ще достигнат 
първоначалния си оперативен капацитет 
през 2019 г.; изтъква липсата на 
амбиция и мащаб на някои проекти, 
които не позволяват преодоляването на 
най-очевидните пропуски в 
способностите, особено тези от първата 
вълна, които са предимно проекти, 

45. поставя въпроса за бавното 
стартиране на 34-те проекта по линия 
на ПСС и стартирането на трета вълна 
от 13 проекта, въпреки че нито един от 
тях не е започнал понастоящем; 
отбелязва, че само четири проекта ще 
достигнат първоначалния си оперативен 
капацитет през 2019 г.; изтъква липсата 
на амбиция и мащаб на някои проекти, 
които не позволяват преодоляването на 
най-очевидните пропуски в 
способностите, особено тези от първата 
вълна, които са предимно проекти, 
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свързани със способностите, включващи 
възможно най-голям брой държави 
членки; отбелязва, че исканото 
разширяване на участието в проекти по 
линия на ПСС не следва да застрашава 
високото ниво на амбиции на 
участващите държави членки; счита, че 
асоциирането на трети държави трябва 
да се извършва при точно определени 
условия и въз основа на установена и 
действителна реципрочност; призовава 
държавите членки да представят 
проекти със стратегическо европейско 
измерение, като по този начин се укрепи 
европейската отбранителна 
технологична и индустриална база 
(ЕОТИБ), която е съществена част от 
процеса на постигане на стратегическа 
автономност и е по-оперативна, за да се 
отговори пряко на нуждите на 
европейските въоръжени сили при 
провеждането на операции;

свързани със способностите, включващи 
възможно най-голям брой държави 
членки; призовава ВП/ЗП незабавно да 
информира Европейския парламент 
кои проекти по линия на ПСС следва 
да бъдат прекратени предсрочно и 
поради какви причини; отбелязва, че 
исканото разширяване на участието в 
проекти по линия на ПСС не следва да 
застрашава високото ниво на амбиции 
на участващите държави членки; счита, 
че асоциирането на трети държави 
трябва да се извършва при точно 
определени условия и въз основа на 
установена и действителна 
реципрочност; във връзка с това 
посочва произтичащите от 
решението по дело С-658/11 права на 
Европейския парламент; призовава 
държавите членки да представят 
проекти със стратегическо европейско 
измерение, като по този начин се укрепи 
европейската отбранителна 
технологична и индустриална база 
(ЕОТИБ), която е съществена част от 
процеса на постигане на стратегическа 
автономност и е по-оперативна, за да се 
отговори пряко на нуждите на 
европейските въоръжени сили при 
провеждането на операции;

Or. de

Изменение 360
Мик Уолас, Идоя Вилянуева Руис, Люк Минг Фланаган, Ману Пинеда

Предложение за резолюция
Параграф 45

Предложение за резолюция Изменение

45. поставя въпроса за бавното 
стартиране на 34-те проекта и 
стартирането на трета вълна от 13 
проекта, въпреки че нито един от тях не 
е започнал понастоящем; отбелязва, че 

45. поставя въпроса за бавното 
стартиране на 34-те проекта и 
стартирането на трета вълна от 13 
проекта, въпреки че нито един от тях не 
е започнал понастоящем; отбелязва, че 
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само четири проекта ще достигнат 
първоначалния си оперативен капацитет 
през 2019 г.; изтъква липсата на 
амбиция и мащаб на някои проекти, 
които не позволяват преодоляването на 
най-очевидните пропуски в 
способностите, особено тези от първата 
вълна, които са предимно проекти, 
свързани със способностите, включващи 
възможно най-голям брой държави 
членки; отбелязва, че исканото 
разширяване на участието в проекти по 
линия на ПСС не следва да застрашава 
високото ниво на амбиции на 
участващите държави членки; счита, че 
асоциирането на трети държави трябва 
да се извършва при точно определени 
условия и въз основа на установена и 
действителна реципрочност; призовава 
държавите членки да представят 
проекти със стратегическо европейско 
измерение, като по този начин се укрепи 
европейската отбранителна 
технологична и индустриална база 
(ЕОТИБ), която е съществена част 
от процеса на постигане на 
стратегическа автономност и е по-
оперативна, за да се отговори пряко 
на нуждите на европейските 
въоръжени сили при провеждането на 
операции;

само четири проекта ще достигнат 
първоначалния си оперативен капацитет 
през 2019 г.; изтъква липсата на 
амбиция и мащаб на някои проекти, 
които не позволяват преодоляването на 
най-очевидните пропуски в 
способностите, особено тези от първата 
вълна, които са предимно проекти, 
свързани със способностите, включващи 
възможно най-голям брой държави 
членки; отбелязва, че исканото 
разширяване на участието в проекти по 
линия на ПСС не следва да застрашава 
високото ниво на амбиции на 
участващите държави членки; счита, че 
асоциирането на трети държави трябва 
да се извършва при точно определени 
условия и въз основа на установена и 
действителна реципрочност; призовава 
държавите членки да представят 
проекти със стратегическо европейско 
измерение, като по този начин се укрепи 
европейската отбранителна 
технологична и индустриална база 
(ЕОТИБ);

Or. en

Изменение 361
Клаудиу Манда

Предложение за резолюция
Параграф 45

Предложение за резолюция Изменение

45. поставя въпроса за бавното 
стартиране на 34-те проекта и 
стартирането на трета вълна от 13 
проекта, въпреки че нито един от тях не 

45. поставя въпроса за бавното 
стартиране на 34-те проекта и 
стартирането на трета вълна от 13 
проекта, въпреки че нито един от тях не 
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е започнал понастоящем; отбелязва, че 
само четири проекта ще достигнат 
първоначалния си оперативен капацитет 
през 2019 г.; изтъква липсата на 
амбиция и мащаб на някои проекти, 
които не позволяват преодоляването на 
най-очевидните пропуски в 
способностите, особено тези от първата 
вълна, които са предимно проекти, 
свързани със способностите, включващи 
възможно най-голям брой държави 
членки; отбелязва, че исканото 
разширяване на участието в проекти по 
линия на ПСС не следва да застрашава 
високото ниво на амбиции на 
участващите държави членки; счита, че 
асоциирането на трети държави трябва 
да се извършва при точно определени 
условия и въз основа на установена и 
действителна реципрочност; призовава 
държавите членки да представят 
проекти със стратегическо европейско 
измерение, като по този начин се укрепи 
европейската отбранителна 
технологична и индустриална база 
(ЕОТИБ), която е съществена част от 
процеса на постигане на стратегическа 
автономност и е по-оперативна, за да се 
отговори пряко на нуждите на 
европейските въоръжени сили при 
провеждането на операции;

е започнал понастоящем, както и 
подчертава необходимостта от 
конкретни срокове за осъществяване 
на проектите и по-ясна представа за 
това, до което ще доведат техните 
крайни продукти; отбелязва, че само 
четири проекта ще достигнат 
първоначалния си оперативен капацитет 
през 2019 г.; изтъква липсата на 
амбиция и мащаб на някои проекти, 
които не позволяват преодоляването на 
най-очевидните пропуски в 
способностите, особено тези от първата 
вълна, които са предимно проекти, 
свързани със способностите, включващи 
възможно най-голям брой държави 
членки; отбелязва, че исканото 
разширяване на участието в проекти по 
линия на ПСС не следва да застрашава 
високото ниво на амбиции на 
участващите държави членки; счита, че 
асоциирането на трети държави трябва 
да се извършва при точно определени 
условия и въз основа на установена и 
действителна реципрочност; призовава 
държавите членки да представят 
проекти със стратегическо европейско 
измерение, като по този начин се укрепи 
европейската отбранителна 
технологична и индустриална база 
(ЕОТИБ), която е съществена част от 
процеса на постигане на стратегическа 
автономност и е по-оперативна, за да се 
отговори пряко на нуждите на 
европейските въоръжени сили при 
провеждането на операции;

Or. en

Изменение 362
Сандра Калниете

Предложение за резолюция
Параграф 45
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Предложение за резолюция Изменение

45. поставя въпроса за бавното 
стартиране на 34-те проекта и 
стартирането на трета вълна от 13 
проекта, въпреки че нито един от тях не 
е започнал понастоящем; отбелязва, че 
само четири проекта ще достигнат 
първоначалния си оперативен капацитет 
през 2019 г.; изтъква липсата на 
амбиция и мащаб на някои проекти, 
които не позволяват преодоляването на 
най-очевидните пропуски в 
способностите, особено тези от първата 
вълна, които са предимно проекти, 
свързани със способностите, включващи 
възможно най-голям брой държави 
членки; отбелязва, че исканото 
разширяване на участието в проекти по 
линия на ПСС не следва да застрашава 
високото ниво на амбиции на 
участващите държави членки; счита, че 
асоциирането на трети държави 
трябва да се извършва при точно 
определени условия и въз основа на 
установена и действителна 
реципрочност; призовава държавите 
членки да представят проекти със 
стратегическо европейско измерение, 
като по този начин се укрепи 
европейската отбранителна 
технологична и индустриална база 
(ЕОТИБ), която е съществена част от 
процеса на постигане на стратегическа 
автономност и е по-оперативна, за да се 
отговори пряко на нуждите на 
европейските въоръжени сили при 
провеждането на операции;

45. поставя въпроса за бавното 
стартиране на 34-те проекта и 
стартирането на трета вълна от 13 
проекта, въпреки че нито един от тях не 
е започнал понастоящем; отбелязва, че 
само четири проекта ще достигнат 
първоначалния си оперативен капацитет 
през 2019 г.; изтъква липсата на 
амбиция и мащаб на някои проекти, 
които не позволяват преодоляването на 
най-очевидните пропуски в 
способностите, особено тези от първата 
вълна, които са предимно проекти, 
свързани със способностите, включващи 
възможно най-голям брой държави 
членки; отбелязва, че исканото 
разширяване на участието в проекти по 
линия на ПСС не следва да застрашава 
високото ниво на амбиции на 
участващите държави членки; призовава 
държавите членки да представят 
проекти със стратегическо европейско 
измерение, като по този начин се укрепи 
европейската отбранителна 
технологична и индустриална база 
(ЕОТИБ), която е съществена част от 
процеса на постигане на стратегическа 
автономност и е по-оперативна, за да се 
отговори пряко на нуждите на 
европейските въоръжени сили при 
провеждането на операции;

Or. en

Изменение 363
Хана Нойман
от името на групата Greens/EFA

Предложение за резолюция
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Параграф 45

Предложение за резолюция Изменение

45. поставя въпроса за бавното 
стартиране на 34-те проекта и 
стартирането на трета вълна от 13 
проекта, въпреки че нито един от тях не 
е започнал понастоящем; отбелязва, че 
само четири проекта ще достигнат 
първоначалния си оперативен капацитет 
през 2019 г.; изтъква липсата на 
амбиция и мащаб на някои проекти, 
които не позволяват преодоляването на 
най-очевидните пропуски в 
способностите, особено тези от първата 
вълна, които са предимно проекти, 
свързани със способностите, включващи 
възможно най-голям брой държави 
членки; отбелязва, че исканото 
разширяване на участието в проекти по 
линия на ПСС не следва да застрашава 
високото ниво на амбиции на 
участващите държави членки; счита, че 
асоциирането на трети държави трябва 
да се извършва при точно определени 
условия и въз основа на установена и 
действителна реципрочност; призовава 
държавите членки да представят 
проекти със стратегическо европейско 
измерение, като по този начин се укрепи 
европейската отбранителна 
технологична и индустриална база 
(ЕОТИБ), която е съществена част 
от процеса на постигане на 
стратегическа автономност и е по-
оперативна, за да се отговори пряко 
на нуждите на европейските въоръжени 
сили при провеждането на операции;

45. поставя въпроса за бавното 
стартиране на 34-те проекта и 
стартирането на трета вълна от 13 
проекта, въпреки че нито един от тях не 
е започнал понастоящем; отбелязва, че 
само четири проекта ще достигнат 
първоначалния си оперативен капацитет 
през 2019 г.; изтъква липсата на 
амбиция и мащаб на някои проекти, 
които не позволяват преодоляването на 
най-очевидните пропуски в 
способностите, особено тези от първата 
вълна, които са предимно проекти, 
свързани със способностите, включващи 
възможно най-голям брой държави 
членки; отбелязва, че исканото 
разширяване на участието в проекти по 
линия на ПСС не следва да застрашава 
високото ниво на амбиции на 
участващите държави членки; счита, че 
асоциирането на трети държави трябва 
да се извършва при точно определени 
условия и въз основа на установена и 
действителна реципрочност; призовава 
държавите членки да представят 
проекти със стратегическо европейско 
измерение, като по този начин се 
отговори на първо място на нуждите 
на европейските въоръжени сили при 
провеждането на операции с оглед на 
тяхната задача за осъществяване на 
целия спектър от операции по линия 
на ОПСО, както е предвидено в 
Договора;

Or. en

Изменение 364
Джефри Ван Орден, Анна Фотига, Масали Агилар, Витолд Ян Вашчиковски

Предложение за резолюция
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Параграф 45

Предложение за резолюция Изменение

45. поставя въпроса за бавното 
стартиране на 34-те проекта и 
стартирането на трета вълна от 13 
проекта, въпреки че нито един от тях не 
е започнал понастоящем; отбелязва, че 
само четири проекта ще достигнат 
първоначалния си оперативен капацитет 
през 2019 г.; изтъква липсата на 
амбиция и мащаб на някои проекти, 
които не позволяват преодоляването на 
най-очевидните пропуски в 
способностите, особено тези от първата 
вълна, които са предимно проекти, 
свързани със способностите, включващи 
възможно най-голям брой държави 
членки; отбелязва, че исканото 
разширяване на участието в проекти по 
линия на ПСС не следва да застрашава 
високото ниво на амбиции на 
участващите държави членки; счита, че 
асоциирането на трети държави трябва 
да се извършва при точно определени 
условия и въз основа на установена и 
действителна реципрочност; призовава 
държавите членки да представят 
проекти със стратегическо европейско 
измерение, като по този начин се укрепи 
европейската отбранителна 
технологична и индустриална база 
(ЕОТИБ), която е съществена част 
от процеса на постигане на 
стратегическа автономност и е по-
оперативна, за да се отговори пряко на 
нуждите на европейските въоръжени 
сили при провеждането на операции;

45. поставя въпроса за бавното 
стартиране на 34-те проекта и 
стартирането на трета вълна от 13 
проекта, въпреки че нито един от тях не 
е започнал понастоящем; отбелязва, че 
само четири проекта ще достигнат 
първоначалния си оперативен капацитет 
през 2019 г.; изтъква липсата на 
амбиция и мащаб на някои проекти, 
които не позволяват преодоляването на 
най-очевидните пропуски в 
способностите, особено тези от първата 
вълна, които са предимно проекти, 
свързани със способностите, включващи 
възможно най-голям брой държави 
членки; отбелязва, че исканото 
разширяване на участието в проекти по 
линия на ПСС не следва да застрашава 
високото ниво на амбиции на 
участващите държави членки; счита, че 
асоциирането на трети държави трябва 
да се извършва въз основа на установена 
и действителна реципрочност; 
призовава държавите членки да 
представят проекти със стратегическо 
европейско измерение, като по този 
начин се укрепи европейската 
отбранителна технологична и 
индустриална база (ЕОТИБ), за да се 
отговори пряко на нуждите на 
европейските въоръжени сили при 
провеждането на операции, като 
същевременно се избягва всяко 
дублиране на съществуващи 
инициативи по отношение на 
възможностите;

Or. en

Изменение 365
Костас Мавридис, Никос Андрулакис



PE643.151v01-00 42/136 AM\1192396BG.docx

BG

Предложение за резолюция
Параграф 45

Предложение за резолюция Изменение

45. поставя въпроса за бавното 
стартиране на 34-те проекта и 
стартирането на трета вълна от 13 
проекта, въпреки че нито един от тях не 
е започнал понастоящем; отбелязва, че 
само четири проекта ще достигнат 
първоначалния си оперативен капацитет 
през 2019 г.; изтъква липсата на 
амбиция и мащаб на някои проекти, 
които не позволяват преодоляването на 
най-очевидните пропуски в 
способностите, особено тези от първата 
вълна, които са предимно проекти, 
свързани със способностите, включващи 
възможно най-голям брой държави 
членки; отбелязва, че исканото 
разширяване на участието в проекти по 
линия на ПСС не следва да застрашава 
високото ниво на амбиции на 
участващите държави членки; счита, че 
асоциирането на трети държави трябва 
да се извършва при точно определени 
условия и въз основа на установена и 
действителна реципрочност; призовава 
държавите членки да представят 
проекти със стратегическо европейско 
измерение, като по този начин се укрепи 
европейската отбранителна 
технологична и индустриална база 
(ЕОТИБ), която е съществена част от 
процеса на постигане на стратегическа 
автономност и е по-оперативна, за да се 
отговори пряко на нуждите на 
европейските въоръжени сили при 
провеждането на операции;

45. поставя въпроса за бавното 
стартиране на 34-те проекта и 
стартирането на трета вълна от 13 
проекта, въпреки че нито един от тях не 
е започнал понастоящем; отбелязва, че 
само четири проекта ще достигнат 
първоначалния си оперативен капацитет 
през 2019 г.; изтъква липсата на 
амбиция и мащаб на някои проекти, 
които не позволяват преодоляването на 
най-очевидните пропуски в 
способностите, особено тези от първата 
вълна, които са предимно проекти, 
свързани със способностите, включващи 
възможно най-голям брой държави 
членки; отбелязва, че исканото 
разширяване на участието в проекти по 
линия на ПСС не следва да застрашава 
високото ниво на амбиции на 
участващите държави членки; счита, че 
асоциирането на трети държави и на 
субекти от трети държави трябва да 
се извършва при точно определени 
условия и въз основа на установена и 
действителна реципрочност; призовава 
държавите членки да представят 
проекти със стратегическо европейско 
измерение, като по този начин се укрепи 
европейската отбранителна 
технологична и индустриална база 
(ЕОТИБ), която е съществена част от 
процеса на постигане на стратегическа 
автономност и е по-оперативна, за да се 
отговори пряко на нуждите на 
европейските въоръжени сили при 
провеждането на операции;

Or. en

Изменение 366
Натали Лоазо, Хавиер Нарт, Бернар Гета, Петрас Аущревичюс, Кристоф Грюдлер, 
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Илхан Кючюк, Урмас Пает, Хилде Вотманс, Клемен Грошел

Предложение за резолюция
Параграф 45

Предложение за резолюция Изменение

45. поставя въпроса за бавното 
стартиране на 34-те проекта и 
стартирането на трета вълна от 13 
проекта, въпреки че нито един от тях не 
е започнал понастоящем; отбелязва, че 
само четири проекта ще достигнат 
първоначалния си оперативен капацитет 
през 2019 г.; изтъква липсата на 
амбиция и мащаб на някои проекти, 
които не позволяват преодоляването на 
най-очевидните пропуски в 
способностите, особено тези от първата 
вълна, които са предимно проекти, 
свързани със способностите, включващи 
възможно най-голям брой държави 
членки; отбелязва, че исканото 
разширяване на участието в проекти по 
линия на ПСС не следва да застрашава 
високото ниво на амбиции на 
участващите държави членки; счита, че 
асоциирането на трети държави трябва 
да се извършва при точно определени 
условия и въз основа на установена и 
действителна реципрочност; призовава 
държавите членки да представят 
проекти със стратегическо европейско 
измерение, като по този начин се укрепи 
европейската отбранителна 
технологична и индустриална база 
(ЕОТИБ), която е съществена част от 
процеса на постигане на стратегическа 
автономност и е по-оперативна, за да се 
отговори пряко на нуждите на 
европейските въоръжени сили при 
провеждането на операции;

45. поставя въпроса за бавното 
стартиране на 34-те проекта и 
стартирането на трета вълна от 13 
проекта, въпреки че нито един от тях не 
е започнал понастоящем; отбелязва, че 
само четири проекта ще достигнат 
първоначалния си оперативен капацитет 
през 2019 г.; изтъква липсата на 
амбиция и мащаб на някои проекти, 
които не позволяват преодоляването на 
най-очевидните пропуски в 
способностите, особено тези от първата 
вълна, които са предимно проекти, 
свързани със способностите, включващи 
възможно най-голям брой държави 
членки; отбелязва, че исканото 
разширяване на участието в проекти по 
линия на ПСС не следва да застрашава 
високото ниво на амбиции на 
участващите държави членки; счита, че 
асоциирането на трети държави към 
ПСС трябва да се извършва само при 
строги условия, предвидени от 
самото начало, и въз основа на 
установена и действителна 
реципрочност; призовава държавите 
членки да представят проекти със 
стратегическо европейско измерение, 
като по този начин се укрепи 
европейската отбранителна 
технологична и индустриална база 
(ЕОТИБ), която е съществена част от 
процеса на постигане на стратегическа 
автономност и е по-оперативна, за да се 
отговори пряко на нуждите на 
европейските въоръжени сили при 
провеждането на операции;

Or. fr
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Изменение 367
Жером Ривиер, Тиери Мариани, Никола Бе

Предложение за резолюция
Параграф 46

Предложение за резолюция Изменение

46. подчертава, че Европейският 
фонд за отбрана има все още 
виртуален характер; припомня, че 
този инструмент все още не е 
окончателно одобрен, като през април 
2019 г. беше постигнато само 
частичното и политическо 
споразумение по въпроса; подчертава, 
че е важно да се запази позицията на 
Европейския парламент относно 
размера на фонда, отворения 
характер по отношение на трети 
държави и въвеждането на 
подходяща политика в областта на 
интелектуалната собственост, 
свързана със сигурността и 
отбраната, с цел защита на 
резултатите от научните 
изследвания; припомня във връзка с 
това силно чувствителния и 
стратегически характер – както за 
промишлената 
конкурентоспособност, така и за 
стратегическата автономност на 
Съюза – на научните изследвания в 
областта на отбраната; призовава за 
надлежно отчитане на първите 
поуки, извлечени от изпълнението на 
EDIDP, по-специално по отношение 
на прилагането на дерогациите за 
допустими субекти, на пилотния 
проект и на подготвителното 
действие на ЕС за научни изследвания 
в областта на отбраната; призовава 
държавите членки винаги да 
участват изцяло в процеса на вземане 
на решения, за да се предотврати 
бюрократичната тежест и да се 
гарантира, че програмите 
съответстват на стратегическите 

46. призовава за прекратяване на 
дейността на Европейския фонд за 
отбрана в настоящата му 
конфигурация (под изключителния 
контрол на Комисията) и призовава 
за постоянното му управление от 
Съвета, съгласно правилото за 
единодушие;
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потребности на ОПСО и на 
държавите членки; счита, че успехът 
на Европейския фонд за отбрана ще 
зависи от способността му да 
интегрира специфичните 
характеристики на отбраната на 
участващите държави и да 
гарантира достатъчни бюджетни 
средства, като същевременно избягва 
дублирането на промишлена 
компетентност, последиците от 
изключването на националните 
инвестиции в областта на 
отбраната и усложняването на 
провеждането на програмите в 
условия на сътрудничество; счита, че 
развитието на европейската 
отбранителна промишленост, 
съчетано с регулиране на достъпа на 
субекти, контролирани от трети 
страни, до проекти, финансирани от 
фонда, се вписва напълно в 
европейската амбиция за 
стратегическа автономност;

Or. fr

Изменение 368
Джефри Ван Орден, Анна Фотига, Масали Агилар, Витолд Ян Вашчиковски

Предложение за резолюция
Параграф 46

Предложение за резолюция Изменение

46. подчертава, че Европейският 
фонд за отбрана има все още виртуален 
характер; припомня, че този инструмент 
все още не е окончателно одобрен, като 
през април 2019 г. беше постигнато 
само частичното и политическо 
споразумение по въпроса; подчертава, 
че е важно да се запази позицията на 
Европейския парламент относно 
размера на фонда, отворения характер 
по отношение на трети държави и 

46. подчертава, че Европейският 
фонд за отбрана има все още виртуален 
характер; припомня, че този инструмент 
все още не е окончателно одобрен, като 
през април 2019 г. беше постигнато 
само частичното и политическо 
споразумение по въпроса; подчертава, 
че е важно да се запази позицията на 
Европейския парламент относно 
размера на фонда, отворения характер 
по отношение на трети държави и 
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въвеждането на подходяща политика в 
областта на интелектуалната 
собственост, свързана със сигурността и 
отбраната, с цел защита на резултатите 
от научните изследвания; припомня във 
връзка с това силно чувствителния и 
стратегически характер – както за 
промишлената конкурентоспособност, 
така и за стратегическата автономност 
на Съюза – на научните изследвания в 
областта на отбраната; призовава за 
надлежно отчитане на първите поуки, 
извлечени от изпълнението на EDIDP, 
по-специално по отношение на 
прилагането на дерогациите за 
допустими субекти, на пилотния проект 
и на подготвителното действие на ЕС за 
научни изследвания в областта на 
отбраната; призовава държавите членки 
винаги да участват изцяло в процеса на 
вземане на решения, за да се 
предотврати бюрократичната тежест и 
да се гарантира, че програмите 
съответстват на стратегическите 
потребности на ОПСО и на държавите 
членки; счита, че успехът на 
Европейския фонд за отбрана ще зависи 
от способността му да интегрира 
специфичните характеристики на 
отбраната на участващите държави и да 
гарантира достатъчни бюджетни 
средства, като същевременно избягва 
дублирането на промишлена 
компетентност, последиците от 
изключването на националните 
инвестиции в областта на отбраната и 
усложняването на провеждането на 
програмите в условия на 
сътрудничество; счита, че развитието 
на европейската отбранителна 
промишленост, съчетано с регулиране 
на достъпа на субекти, контролирани 
от трети страни, до проекти, 
финансирани от фонда, се вписва 
напълно в европейската амбиция за 
стратегическа автономност;

въвеждането на подходяща политика в 
областта на интелектуалната 
собственост, свързана със сигурността и 
отбраната, с цел защита на резултатите 
от научните изследвания; припомня във 
връзка с това силно чувствителния и 
стратегически характер – както за 
промишлената конкурентоспособност, 
така и за стратегическата автономност 
на Съюза – на научните изследвания в 
областта на отбраната; призовава за 
надлежно отчитане на първите поуки, 
извлечени от изпълнението на EDIDP, 
по-специално по отношение на 
прилагането на дерогациите за 
допустими субекти, на пилотния проект 
и на подготвителното действие на ЕС за 
научни изследвания в областта на 
отбраната; призовава държавите членки 
винаги да участват изцяло в процеса на 
вземане на решения, за да се 
предотврати бюрократичната тежест и 
да се гарантира, че програмите 
съответстват на стратегическите 
потребности на ОПСО и на държавите 
членки; счита, че успехът на 
Европейския фонд за отбрана ще зависи 
от способността му да интегрира 
специфичните характеристики на 
отбраната на участващите държави и да 
гарантира достатъчни бюджетни 
средства, като същевременно избягва 
дублирането на промишлена 
компетентност, последиците от 
изключването на националните 
инвестиции в областта на отбраната, 
както и като гарантира подкрепата 
за участието на МСП чрез инкубация 
и капиталови инвестиции и избягва 
усложняването на провеждането на 
програмите в условия на 
сътрудничество; счита, че 22 държави 
членки са поели ангажимент по 
силата на членството си в НАТО да 
използват 20% от своите разходи за 
отбрана за инвестиции в нови 
способности и във връзка с това 
следва да отделят част от този 
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бюджет специално за 
научноизследователска и развойна 
дейност, за да гарантират 
минимални разходи в тази област; 
Европейският фонд за отбрана следва 
да си сътрудничи активно с НАТО с 
цел улесняване на 
трансатлантическото технологично 
и промишлено развитие по начин, 
който води до премахване на 
пречките и протекционизма и 
гарантира хармонизирането на 
политиките в областта на 
процесите на лицензирането на 
износа/технологичния трансфер 
между държавите членки; специално 
внимание следва да се обърне на 
създаването на работна група между 
Европейската агенция по отбрана 
(EDA) и Агенцията на НАТО за 
поддръжка (NSPA)/Агенцията на 
НАТО за комуникации и информация 
(NCIA) с цел разработването на 
пътна карта за определяне на най-
доброто оборудване, което да е 
предмет на обществени поръчки, и за 
генериране на най-добрата стойност 
по отношение на разходите за 
отбрана;

Or. en

Изменение 369
Хана Нойман
от името на групата Greens/EFA

Предложение за резолюция
Параграф 46

Предложение за резолюция Изменение

46. подчертава, че Европейският 
фонд за отбрана има все още виртуален 
характер; припомня, че този инструмент 
все още не е окончателно одобрен, като 
през април 2019 г. беше постигнато 

46. подчертава, че Европейският 
фонд за отбрана има все още виртуален 
характер; припомня, че този инструмент 
все още не е окончателно одобрен, като 
през април 2019 г. беше постигнато 
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само частичното и политическо 
споразумение по въпроса; подчертава, 
че е важно да се запази позицията на 
Европейския парламент относно 
размера на фонда, отворения характер 
по отношение на трети държави и 
въвеждането на подходяща политика в 
областта на интелектуалната 
собственост, свързана със сигурността и 
отбраната, с цел защита на резултатите 
от научните изследвания; припомня във 
връзка с това силно чувствителния и 
стратегически характер – както за 
промишлената конкурентоспособност, 
така и за стратегическата 
автономност на Съюза – на научните 
изследвания в областта на отбраната; 
призовава за надлежно отчитане на 
първите поуки, извлечени от 
изпълнението на EDIDP, по-специално 
по отношение на прилагането на 
дерогациите за допустими субекти, на 
пилотния проект и на подготвителното 
действие на ЕС за научни изследвания в 
областта на отбраната; призовава 
държавите членки винаги да участват 
изцяло в процеса на вземане на 
решения, за да се предотврати 
бюрократичната тежест и да се 
гарантира, че програмите съответстват 
на стратегическите потребности на 
ОПСО и на държавите членки; счита, че 
успехът на Европейския фонд за 
отбрана ще зависи от способността 
му да интегрира специфичните 
характеристики на отбраната на 
участващите държави и да 
гарантира достатъчни бюджетни 
средства, като същевременно избягва 
дублирането на промишлена 
компетентност, последиците от 
изключването на националните 
инвестиции в областта на отбраната и 
усложняването на провеждането на 
програмите в условия на 
сътрудничество; счита, че 
развитието на европейската 
отбранителна промишленост, 

само частичното и политическо 
споразумение по въпроса; подчертава, 
че е важно да се запази позицията на 
Европейския парламент относно 
делегираните актове за работните 
програми, размера на фонда, отворения 
характер по отношение на трети 
държави и въвеждането на подходяща 
политика в областта на интелектуалната 
собственост, свързана със сигурността и 
отбраната, с цел защита на резултатите 
от научните изследвания; припомня във 
връзка с това силно чувствителния и 
стратегически характер – както за 
промишлената конкурентоспособност, 
така и за перспективата за 
оперативна автономност на Съюза – на 
научните изследвания в областта на 
отбраната; призовава за надлежно 
отчитане по прозрачен и отговорен 
начин на първите и очевидни поуки, 
извлечени от изпълнението на EDIDP, 
по-специално по отношение на 
прилагането на дерогациите за 
допустими субекти, на пилотния проект 
и на подготвителното действие на ЕС за 
научни изследвания в областта на 
отбраната; призовава държавите членки 
винаги да участват изцяло в процеса на 
вземане на решения, за да се 
предотврати бюрократичната тежест и 
да се гарантира, че програмите 
съответстват на стратегическите 
потребности на ОПСО и на държавите 
членки; подчертава, че би било 
логично съвместната 
научноизследователска и развойна 
дейност да бъде придружена от обща 
политика на равнището ЕС за износ 
на оръжие; счита, че 
съсредоточаването единствено върху 
субсидирането на европейските 
промишлени дружества със средства 
от бюджета на ЕС няма да доведе до 
създаването на европейски сектор на 
отбраната, който да преодолее 
високата степен на неефективност и 
силната зависимост от износа и 
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съчетано с регулиране на достъпа на 
субекти, контролирани от трети 
страни, до проекти, финансирани от 
фонда, се вписва напълно в 
европейската амбиция за 
стратегическа автономност;

който следва преди всичко да се 
стреми да помага на въоръжените 
сили на държавите членки да бъдат 
добре оборудвани за бъдещите 
операции по линия на ОПСО; 
подчертава, че е необходимо 
Комисията да се съсредоточи върху 
регулаторен подход, основан на 
прилагането на пакета за отбрана от 
2009 г. и на допълнителни правила, 
необходими за определяне на 
параметрите за ефикасен и умерен 
европейски пазар в областта на 
отбраната;

Or. en

Изменение 370
Атила Ара-Ковач, Джулиано Пизапия, Пиерфранческо Майорино, Никос 
Андрулакис

Предложение за резолюция
Параграф 46

Предложение за резолюция Изменение

46. подчертава, че Европейският 
фонд за отбрана има все още виртуален 
характер; припомня, че този инструмент 
все още не е окончателно одобрен, като 
през април 2019 г. беше постигнато 
само частичното и политическо 
споразумение по въпроса; подчертава, 
че е важно да се запази позицията на 
Европейския парламент относно 
размера на фонда, отворения характер 
по отношение на трети държави и 
въвеждането на подходяща политика в 
областта на интелектуалната 
собственост, свързана със сигурността и 
отбраната, с цел защита на резултатите 
от научните изследвания; припомня във 
връзка с това силно чувствителния и 
стратегически характер – както за 
промишлената конкурентоспособност, 
така и за стратегическата автономност 

46. подчертава, че Европейският 
фонд за отбрана има все още виртуален 
характер; припомня, че този инструмент 
все още не е окончателно одобрен, като 
през април 2019 г. беше постигнато 
само частичното и политическо 
споразумение по въпроса; подчертава, 
че е важно да се запази позицията на 
Европейския парламент относно 
размера на фонда, отворения характер 
по отношение на трети държави и 
въвеждането на подходяща политика в 
областта на интелектуалната 
собственост, свързана със сигурността и 
отбраната, с цел защита на резултатите 
от научните изследвания; припомня във 
връзка с това силно чувствителния и 
стратегически характер – както за 
промишлената конкурентоспособност, 
така и за стратегическата автономност 
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на Съюза – на научните изследвания в 
областта на отбраната; призовава за 
надлежно отчитане на първите поуки, 
извлечени от изпълнението на EDIDP, 
по-специално по отношение на 
прилагането на дерогациите за 
допустими субекти, на пилотния проект 
и на подготвителното действие на ЕС за 
научни изследвания в областта на 
отбраната; призовава държавите 
членки винаги да участват изцяло в 
процеса на вземане на решения, за да 
се предотврати бюрократичната 
тежест и да се гарантира, че 
програмите съответстват на 
стратегическите потребности на 
ОПСО и на държавите членки; счита, 
че успехът на Европейския фонд за 
отбрана ще зависи от способността му 
да интегрира специфичните 
характеристики на отбраната на 
участващите държави и да гарантира 
достатъчни бюджетни средства, като 
същевременно избягва дублирането на 
промишлена компетентност, 
последиците от изключването на 
националните инвестиции в областта на 
отбраната и усложняването на 
провеждането на програмите в условия 
на сътрудничество; счита, че развитието 
на европейската отбранителна 
промишленост, съчетано с регулиране 
на достъпа на субекти, контролирани от 
трети страни, до проекти, финансирани 
от фонда, се вписва напълно в 
европейската амбиция за стратегическа 
автономност;

на Съюза – на научните изследвания в 
областта на отбраната; призовава за 
надлежно отчитане на първите поуки, 
извлечени от изпълнението на EDIDP, 
по-специално по отношение на 
прилагането на дерогациите за 
допустими субекти, на пилотния проект 
и на подготвителното действие на ЕС за 
научни изследвания в областта на 
отбраната; счита, че успехът на 
Европейския фонд за отбрана ще зависи 
от способността му да интегрира 
специфичните характеристики на 
отбраната на участващите държави и да 
гарантира достатъчни бюджетни 
средства, като същевременно избягва 
дублирането на промишлена 
компетентност, последиците от 
изключването на националните 
инвестиции в областта на отбраната и 
усложняването на провеждането на 
програмите в условия на 
сътрудничество; счита, че развитието на 
европейската отбранителна 
промишленост, съчетано с регулиране 
на достъпа на субекти, контролирани от 
трети страни, до проекти, финансирани 
от фонда, се вписва напълно в 
европейската амбиция за стратегическа 
автономност;

Or. en

Изменение 371
Натали Лоазо, Хавиер Нарт, Бернар Гета, Петрас Аущревичюс, Кристоф Грюдлер, 
Илхан Кючюк, Урмас Пает, Мартин Хоруд

Предложение за резолюция
Параграф 46
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Предложение за резолюция Изменение

46. подчертава, че Европейският 
фонд за отбрана има все още 
виртуален характер; припомня, че 
този инструмент все още не е 
окончателно одобрен, като през април 
2019 г. беше постигнато само 
частичното и политическо споразумение 
по въпроса; подчертава, че е важно да се 
запази позицията на Европейския 
парламент относно размера на фонда, 
отворения характер по отношение на 
трети държави и въвеждането на 
подходяща политика в областта на 
интелектуалната собственост, свързана 
със сигурността и отбраната, с цел 
защита на резултатите от научните 
изследвания; припомня във връзка с 
това силно чувствителния и 
стратегически характер – както за 
промишлената конкурентоспособност, 
така и за стратегическата автономност 
на Съюза – на научните изследвания в 
областта на отбраната; призовава за 
надлежно отчитане на първите поуки, 
извлечени от изпълнението на EDIDP, 
по-специално по отношение на 
прилагането на дерогациите за 
допустими субекти, на пилотния проект 
и на подготвителното действие на ЕС за 
научни изследвания в областта на 
отбраната; призовава държавите членки 
винаги да участват изцяло в процеса на 
вземане на решения, за да се 
предотврати бюрократичната 
тежест и да се гарантира, че 
програмите съответстват на 
стратегическите потребности на ОПСО 
и на държавите членки; счита, че 
успехът на Европейския фонд за 
отбрана ще зависи от способността му 
да интегрира специфичните 
характеристики на отбраната на 
участващите държави и да гарантира 
достатъчни бюджетни средства, като 
същевременно избягва дублирането на 

46. призовава Съвета да приеме 
позицията на Европейския парламент 
относно член 5 от Регламента за 
създаване на Европейски фонд за 
отбрана; подчертава необходимостта 
от незабавно финализиране на ЕФО; 
припомня, че този инструмент все още 
не е окончателно одобрен, като през 
април 2019 г. беше постигнато само 
частичното и политическо споразумение 
по въпроса; подчертава, че е важно да се 
запази позицията на Европейския 
парламент относно размера на фонда, 
отворения характер по отношение на 
трети държави и въвеждането на 
подходяща политика в областта на 
интелектуалната собственост, свързана 
със сигурността и отбраната, с цел 
защита на резултатите от научните 
изследвания; припомня във връзка с 
това силно чувствителния и 
стратегически характер – както за 
промишлената конкурентоспособност, 
така и за стратегическата автономност и 
суверенитета на Съюза – на научните 
изследвания в областта на отбраната; 
призовава за надлежно отчитане на 
първите поуки, извлечени от 
изпълнението на EDIDP, по-специално 
по отношение на прилагането на 
дерогациите за допустими субекти, на 
пилотния проект и на подготвителното 
действие на ЕС за научни изследвания в 
областта на отбраната; призовава 
държавите членки винаги да участват 
изцяло в процеса на вземане на 
решения, тъй като те са крайните 
потребители на отбранителната 
промишленост, с цел да се гарантира, 
че програмите съответстват на 
стратегическите потребности на ОПСО 
и на държавите членки; счита, че 
успехът на Европейския фонд за 
отбрана ще зависи от способността му 
да интегрира специфичните 
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промишлена компетентност, 
последиците от изключването на 
националните инвестиции в областта на 
отбраната и усложняването на 
провеждането на програмите в условия 
на сътрудничество; счита, че развитието 
на европейската отбранителна 
промишленост, съчетано с регулиране 
на достъпа на субекти, контролирани от 
трети страни, до проекти, финансирани 
от фонда, се вписва напълно в 
европейската амбиция за стратегическа 
автономност;

характеристики на отбраната на 
участващите държави и да гарантира 
достатъчни бюджетни средства, като 
същевременно избягва дублирането на 
промишлена компетентност, 
последиците от изключването на 
националните инвестиции в областта на 
отбраната и усложняването на 
провеждането на програмите в условия 
на сътрудничество; счита, че развитието 
на европейската отбранителна 
промишленост, съчетано с регулиране 
на достъпа на субекти, контролирани от 
трети страни, до проекти, финансирани 
от фонда, се вписва напълно в 
европейската амбиция за стратегическа 
автономност;

Or. fr

Изменение 372
Михаел Галер

Предложение за резолюция
Параграф 46

Предложение за резолюция Изменение

46. подчертава, че Европейският 
фонд за отбрана има все още виртуален 
характер; припомня, че този инструмент 
все още не е окончателно одобрен, като 
през април 2019 г. беше постигнато 
само частичното и политическо 
споразумение по въпроса; подчертава, 
че е важно да се запази позицията на 
Европейския парламент относно 
размера на фонда, отворения характер 
по отношение на трети държави и 
въвеждането на подходяща политика в 
областта на интелектуалната 
собственост, свързана със сигурността и 
отбраната, с цел защита на резултатите 
от научните изследвания; припомня във 
връзка с това силно чувствителния и 
стратегически характер – както за 

46. подчертава, че Европейският 
фонд за отбрана има все още виртуален 
характер; припомня, че този инструмент 
все още не е окончателно одобрен, като 
през април 2019 г. беше постигнато 
само частичното и политическо 
споразумение по въпроса; подчертава, 
че е важно да се запази позицията на 
Европейския парламент относно 
размера на фонда, отворения характер 
по отношение на трети държави и 
въвеждането на подходяща политика в 
областта на интелектуалната 
собственост, свързана със сигурността и 
отбраната, с цел защита на резултатите 
от научните изследвания; призовава 
Европейската комисия да обвърже 
участието на трети държави с 
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промишлената конкурентоспособност, 
така и за стратегическата автономност 
на Съюза – на научните изследвания в 
областта на отбраната; призовава за 
надлежно отчитане на първите поуки, 
извлечени от изпълнението на EDIDP, 
по-специално по отношение на 
прилагането на дерогациите за 
допустими субекти, на пилотния проект 
и на подготвителното действие на ЕС за 
научни изследвания в областта на 
отбраната; призовава държавите членки 
винаги да участват изцяло в процеса на 
вземане на решения, за да се 
предотврати бюрократичната тежест и 
да се гарантира, че програмите 
съответстват на стратегическите 
потребности на ОПСО и на държавите 
членки; счита, че успехът на 
Европейския фонд за отбрана ще зависи 
от способността му да интегрира 
специфичните характеристики на 
отбраната на участващите държави и да 
гарантира достатъчни бюджетни 
средства, като същевременно избягва 
дублирането на промишлена 
компетентност, последиците от 
изключването на националните 
инвестиции в областта на отбраната и 
усложняването на провеждането на 
програмите в условия на 
сътрудничество; счита, че развитието на 
европейската отбранителна 
промишленост, съчетано с регулиране 
на достъпа на субекти, контролирани от 
трети страни, до проекти, финансирани 
от фонда, се вписва напълно в 
европейската амбиция за стратегическа 
автономност;

реципрочно отваряне на пазара на 
отбранително оборудване; припомня 
във връзка с това силно чувствителния и 
стратегически характер – както за 
промишлената конкурентоспособност, 
така и за стратегическата автономност 
на Съюза – на научните изследвания в 
областта на отбраната; призовава за 
надлежно отчитане на първите поуки, 
извлечени от изпълнението на EDIDP, 
по-специално по отношение на 
прилагането на дерогациите за 
допустими субекти, на пилотния проект 
и на подготвителното действие на ЕС за 
научни изследвания в областта на 
отбраната; призовава държавите членки 
винаги да участват изцяло в процеса на 
вземане на решения, за да се 
предотврати бюрократичната тежест и 
да се гарантира, че програмите 
съответстват на стратегическите 
потребности на ОПСО и на държавите 
членки; счита, че успехът на 
Европейския фонд за отбрана ще зависи 
от способността му да насърчава 
използваеми отбранителни продукти 
и да интегрира специфичните 
характеристики на отбраната на 
участващите държави и да гарантира 
достатъчни бюджетни средства, като 
същевременно избягва дублирането на 
промишлена компетентност, 
последиците от изключването на 
националните инвестиции в областта на 
отбраната и усложняването на 
провеждането на програмите в условия 
на сътрудничество; счита, че развитието 
на европейската отбранителна 
промишленост, съчетано с регулиране 
на достъпа на субекти, контролирани от 
трети страни, до проекти, финансирани 
от фонда, се вписва напълно в 
европейската амбиция за стратегическа 
автономност;

Or. de
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Изменение 373
Йоахим Шустер

Предложение за резолюция
Параграф 46

Предложение за резолюция Изменение

46. подчертава, че Европейският 
фонд за отбрана има все още виртуален 
характер; припомня, че този инструмент 
все още не е окончателно одобрен, като 
през април 2019 г. беше постигнато 
само частичното и политическо 
споразумение по въпроса; подчертава, 
че е важно да се запази позицията на 
Европейския парламент относно 
размера на фонда, отворения характер 
по отношение на трети държави и 
въвеждането на подходяща политика в 
областта на интелектуалната 
собственост, свързана със сигурността и 
отбраната, с цел защита на резултатите 
от научните изследвания; припомня във 
връзка с това силно чувствителния и 
стратегически характер – както за 
промишлената 
конкурентоспособност, така и за 
стратегическата автономност на 
Съюза – на научните изследвания в 
областта на отбраната; призовава за 
надлежно отчитане на първите поуки, 
извлечени от изпълнението на EDIDP, 
по-специално по отношение на 
прилагането на дерогациите за 
допустими субекти, на пилотния проект 
и на подготвителното действие на ЕС за 
научни изследвания в областта на 
отбраната; призовава държавите членки 
винаги да участват изцяло в процеса на 
вземане на решения, за да се 
предотврати бюрократичната тежест и 
да се гарантира, че програмите 
съответстват на стратегическите 
потребности на ОПСО и на държавите 
членки; счита, че успехът на 
Европейския фонд за отбрана ще зависи 
от способността му да интегрира 

46. подчертава, че Европейският 
фонд за отбрана има все още виртуален 
характер; припомня, че този инструмент 
все още не е окончателно одобрен, като 
през април 2019 г. беше постигнато 
само частичното и политическо 
споразумение по въпроса; подчертава, 
че е важно да се запази позицията на 
Европейския парламент относно 
размера на фонда, отворения характер 
по отношение на трети държави и 
въвеждането на подходяща политика в 
областта на интелектуалната 
собственост, свързана със сигурността и 
отбраната, с цел защита на резултатите 
от научните изследвания; призовава за 
надлежно отчитане на първите поуки, 
извлечени от изпълнението на EDIDP, 
по-специално по отношение на 
прилагането на дерогациите за 
допустими субекти, на пилотния проект 
и на подготвителното действие на ЕС за 
научни изследвания в областта на 
отбраната; призовава държавите членки 
винаги да участват изцяло в процеса на 
вземане на решения, за да се 
предотврати бюрократичната тежест и 
да се гарантира, че програмите 
съответстват на стратегическите 
потребности на ОПСО и на държавите 
членки; счита, че успехът на 
Европейския фонд за отбрана ще зависи 
от способността му да интегрира 
специфичните характеристики на 
отбраната на участващите държави и да 
гарантира достатъчни бюджетни 
средства, като същевременно избягва 
дублирането на промишлена 
компетентност, последиците от 
изключването на националните 
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специфичните характеристики на 
отбраната на участващите държави и да 
гарантира достатъчни бюджетни 
средства, като същевременно избягва 
дублирането на промишлена 
компетентност, последиците от 
изключването на националните 
инвестиции в областта на отбраната и 
усложняването на провеждането на 
програмите в условия на 
сътрудничество; счита, че развитието на 
европейската отбранителна 
промишленост, съчетано с регулиране 
на достъпа на субекти, контролирани от 
трети страни, до проекти, финансирани 
от фонда, се вписва напълно в 
европейската амбиция за стратегическа 
автономност;

инвестиции в областта на отбраната и 
усложняването на провеждането на 
програмите в условия на 
сътрудничество; счита, че развитието на 
европейската отбранителна 
промишленост, съчетано с регулиране 
на достъпа на субекти, контролирани от 
трети страни, до проекти, финансирани 
от фонда, се вписва напълно в 
европейската амбиция за стратегическа 
автономност;

Or. en

Изменение 374
Клемен Грошел, Урмас Пает, Илхан Кючюк, Петрас Аущревичюс, Хавиер Нарт, 
Хилде Вотманс, Малик Азмани, Михал Шимечка

Предложение за резолюция
Параграф 46

Предложение за резолюция Изменение

46. подчертава, че Европейският 
фонд за отбрана има все още виртуален 
характер; припомня, че този инструмент 
все още не е окончателно одобрен, като 
през април 2019 г. беше постигнато 
само частичното и политическо 
споразумение по въпроса; подчертава, 
че е важно да се запази позицията на 
Европейския парламент относно 
размера на фонда, отворения характер 
по отношение на трети държави и 
въвеждането на подходяща политика в 
областта на интелектуалната 
собственост, свързана със сигурността и 
отбраната, с цел защита на резултатите 
от научните изследвания; припомня във 

46. подчертава, че Европейският 
фонд за отбрана има все още виртуален 
характер; припомня, че този инструмент 
все още не е окончателно одобрен, като 
през април 2019 г. беше постигнато 
само частичното и политическо 
споразумение по въпроса; подчертава, 
че е важно да се запази позицията на 
Европейския парламент относно 
размера на фонда, отворения характер 
по отношение на трети държави и 
въвеждането на подходяща политика в 
областта на интелектуалната 
собственост, свързана със сигурността и 
отбраната, с цел защита на резултатите 
от научните изследвания; припомня във 



PE643.151v01-00 56/136 AM\1192396BG.docx

BG

връзка с това силно чувствителния и 
стратегически характер – както за 
промишлената конкурентоспособност, 
така и за стратегическата автономност 
на Съюза – на научните изследвания в 
областта на отбраната; призовава за 
надлежно отчитане на първите поуки, 
извлечени от изпълнението на EDIDP, 
по-специално по отношение на 
прилагането на дерогациите за 
допустими субекти, на пилотния проект 
и на подготвителното действие на ЕС за 
научни изследвания в областта на 
отбраната; призовава държавите членки 
винаги да участват изцяло в процеса на 
вземане на решения, за да се 
предотврати бюрократичната тежест и 
да се гарантира, че програмите 
съответстват на стратегическите 
потребности на ОПСО и на държавите 
членки; счита, че успехът на 
Европейския фонд за отбрана ще зависи 
от способността му да интегрира 
специфичните характеристики на 
отбраната на участващите държави и да 
гарантира достатъчни бюджетни 
средства, като същевременно избягва 
дублирането на промишлена 
компетентност, последиците от 
изключването на националните 
инвестиции в областта на отбраната и 
усложняването на провеждането на 
програмите в условия на 
сътрудничество; счита, че развитието на 
европейската отбранителна 
промишленост, съчетано с регулиране 
на достъпа на субекти, контролирани от 
трети страни, до проекти, финансирани 
от фонда, се вписва напълно в 
европейската амбиция за стратегическа 
автономност;

връзка с това силно чувствителния и 
стратегически характер – както за 
промишлената конкурентоспособност, 
така и за стратегическата автономност 
на Съюза – на научните изследвания в 
областта на отбраната; призовава за 
надлежно отчитане на първите поуки, 
извлечени от изпълнението на EDIDP, 
по-специално по отношение на 
прилагането на дерогациите за 
допустими субекти, на пилотния проект 
и на подготвителното действие на ЕС за 
научни изследвания в областта на 
отбраната; призовава държавите членки 
винаги да участват изцяло в процеса на 
вземане на решения, за да се 
предотврати бюрократичната тежест и 
да се гарантира, че програмите 
съответстват на стратегическите 
потребности на ОПСО и на държавите 
членки; счита, че успехът на 
Европейския фонд за отбрана ще зависи 
от способността му да интегрира 
специфичните характеристики на 
отбраната на участващите държави и да 
гарантира достатъчни бюджетни 
средства, като същевременно избягва 
дублирането на промишлена 
компетентност, последиците от 
изключването на националните 
инвестиции в областта на отбраната, 
усложняването на провеждането на 
програмите в условия на 
сътрудничество, както и като се 
основава на обща стандартизация и 
оперативна съвместимост на 
въоръжението и военното оборудване 
в ЕС; счита, че развитието на 
европейската отбранителна 
промишленост, съчетано с регулиране 
на достъпа на субекти, контролирани от 
трети страни, до проекти, финансирани 
от фонда, се вписва напълно в 
европейската амбиция за стратегическа 
автономност;

Or. en
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Изменение 375
Никос Андрулакис, Костас Мавридис

Предложение за резолюция
Параграф 46

Предложение за резолюция Изменение

46. подчертава, че Европейският 
фонд за отбрана има все още виртуален 
характер; припомня, че този инструмент 
все още не е окончателно одобрен, като 
през април 2019 г. беше постигнато 
само частичното и политическо 
споразумение по въпроса; подчертава, 
че е важно да се запази позицията на 
Европейския парламент относно 
размера на фонда, отворения характер 
по отношение на трети държави и 
въвеждането на подходяща политика в 
областта на интелектуалната 
собственост, свързана със сигурността и 
отбраната, с цел защита на резултатите 
от научните изследвания; припомня във 
връзка с това силно чувствителния и 
стратегически характер – както за 
промишлената конкурентоспособност, 
така и за стратегическата автономност 
на Съюза – на научните изследвания в 
областта на отбраната; призовава за 
надлежно отчитане на първите поуки, 
извлечени от изпълнението на EDIDP, 
по-специално по отношение на 
прилагането на дерогациите за 
допустими субекти, на пилотния проект 
и на подготвителното действие на ЕС за 
научни изследвания в областта на 
отбраната; призовава държавите членки 
винаги да участват изцяло в процеса на 
вземане на решения, за да се 
предотврати бюрократичната тежест и 
да се гарантира, че програмите 
съответстват на стратегическите 
потребности на ОПСО и на държавите 
членки; счита, че успехът на 
Европейския фонд за отбрана ще зависи 

46. подчертава, че Европейският 
фонд за отбрана има все още виртуален 
характер; припомня, че този инструмент 
все още не е окончателно одобрен, като 
през април 2019 г. беше постигнато 
само частичното и политическо 
споразумение по въпроса; подчертава, 
че е важно да се запази позицията на 
Европейския парламент относно 
размера на фонда, отворения характер 
по отношение на трети държави и 
въвеждането на подходяща политика в 
областта на интелектуалната 
собственост, свързана със сигурността и 
отбраната, с цел защита на резултатите 
от научните изследвания; припомня във 
връзка с това силно чувствителния и 
стратегически характер – както за 
промишлената конкурентоспособност, 
така и за стратегическата автономност 
на Съюза – на научните изследвания в 
областта на отбраната; призовава за 
надлежно отчитане на първите поуки, 
извлечени от изпълнението на EDIDP, 
по-специално по отношение на 
прилагането на дерогациите за 
допустими субекти, на пилотния проект 
и на подготвителното действие на ЕС за 
научни изследвания в областта на 
отбраната; призовава държавите членки 
винаги да участват изцяло в процеса на 
вземане на решения, за да се 
предотврати бюрократичната тежест и 
да се гарантира, че програмите 
съответстват на стратегическите 
потребности на ОПСО и на държавите 
членки; счита, че успехът на 
Европейския фонд за отбрана ще зависи 
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от способността му да интегрира 
специфичните характеристики на 
отбраната на участващите държави и да 
гарантира достатъчни бюджетни 
средства, като същевременно избягва 
дублирането на промишлена 
компетентност, последиците от 
изключването на националните 
инвестиции в областта на отбраната и 
усложняването на провеждането на 
програмите в условия на 
сътрудничество; счита, че развитието на 
европейската отбранителна 
промишленост, съчетано с регулиране 
на достъпа на субекти, контролирани от 
трети страни, до проекти, финансирани 
от фонда, се вписва напълно в 
европейската амбиция за стратегическа 
автономност;

от способността му да интегрира 
специфичните характеристики на 
отбраната на участващите държави и да 
гарантира достатъчни бюджетни 
средства, като същевременно избягва 
дублирането на промишлена 
компетентност, последиците от 
изключването на националните 
инвестиции в областта на отбраната и 
усложняването на провеждането на 
програмите в условия на 
сътрудничество; счита, че развитието на 
европейската отбранителна 
промишленост, съчетано с регулиране 
на достъпа на субекти, контролирани от 
трети страни, до проекти, финансирани 
от фонда, се вписва напълно в 
европейската амбиция за стратегическа 
автономност и не е в разрез с 
интересите на ЕС и неговите 
държави членки в областта на 
сигурността и отбраната;

Or. en

Изменение 376
Вангелис Меймаракис, Лукас Фурлас, Стелиос Кимбуропулос, Георгиос Кирцос

Предложение за резолюция
Параграф 46

Предложение за резолюция Изменение

46. подчертава, че Европейският 
фонд за отбрана има все още виртуален 
характер; припомня, че този инструмент 
все още не е окончателно одобрен, като 
през април 2019 г. беше постигнато 
само частичното и политическо 
споразумение по въпроса; подчертава, 
че е важно да се запази позицията на 
Европейския парламент относно 
размера на фонда, отворения характер 
по отношение на трети държави и 
въвеждането на подходяща политика в 
областта на интелектуалната 

46. подчертава, че Европейският 
фонд за отбрана има все още виртуален 
характер; припомня, че този инструмент 
все още не е окончателно одобрен, като 
през април 2019 г. беше постигнато 
само частичното и политическо 
споразумение по въпроса; подчертава, 
че е важно да се запази позицията на 
Европейския парламент относно 
размера на фонда, отворения характер 
по отношение на трети държави и 
въвеждането на подходяща политика в 
областта на интелектуалната 
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собственост, свързана със сигурността и 
отбраната, с цел защита на резултатите 
от научните изследвания; припомня във 
връзка с това силно чувствителния и 
стратегически характер – както за 
промишлената конкурентоспособност, 
така и за стратегическата автономност 
на Съюза – на научните изследвания в 
областта на отбраната; призовава за 
надлежно отчитане на първите поуки, 
извлечени от изпълнението на EDIDP, 
по-специално по отношение на 
прилагането на дерогациите за 
допустими субекти, на пилотния проект 
и на подготвителното действие на ЕС за 
научни изследвания в областта на 
отбраната; призовава държавите членки 
винаги да участват изцяло в процеса на 
вземане на решения, за да се 
предотврати бюрократичната тежест и 
да се гарантира, че програмите 
съответстват на стратегическите 
потребности на ОПСО и на държавите 
членки; счита, че успехът на 
Европейския фонд за отбрана ще зависи 
от способността му да интегрира 
специфичните характеристики на 
отбраната на участващите държави и да 
гарантира достатъчни бюджетни 
средства, като същевременно избягва 
дублирането на промишлена 
компетентност, последиците от 
изключването на националните 
инвестиции в областта на отбраната и 
усложняването на провеждането на 
програмите в условия на 
сътрудничество; счита, че развитието на 
европейската отбранителна 
промишленост, съчетано с регулиране 
на достъпа на субекти, контролирани от 
трети страни, до проекти, финансирани 
от фонда, се вписва напълно в 
европейската амбиция за стратегическа 
автономност;

собственост, свързана със сигурността и 
отбраната, с цел защита на резултатите 
от научните изследвания; припомня във 
връзка с това силно чувствителния и 
стратегически характер – както за 
промишлената конкурентоспособност, 
така и за стратегическата автономност 
на Съюза – на научните изследвания в 
областта на отбраната; призовава за 
надлежно отчитане на първите поуки, 
извлечени от изпълнението на EDIDP, 
по-специално по отношение на 
прилагането на дерогациите за 
допустими субекти, на пилотния проект 
и на подготвителното действие на ЕС за 
научни изследвания в областта на 
отбраната; призовава държавите членки 
винаги да участват изцяло в процеса на 
вземане на решения, за да се 
предотврати бюрократичната тежест и 
да се гарантира, че програмите 
съответстват на стратегическите 
потребности на ОПСО и на държавите 
членки; счита, че успехът на 
Европейския фонд за отбрана ще зависи 
от способността му да интегрира 
специфичните характеристики на 
отбраната на участващите държави и да 
гарантира достатъчни бюджетни 
средства, като същевременно избягва 
дублирането на промишлена 
компетентност, последиците от 
изключването на националните 
инвестиции в областта на отбраната и 
усложняването на провеждането на 
програмите в условия на 
сътрудничество; счита, че развитието на 
европейската отбранителна 
промишленост, съчетано с регулиране 
на достъпа на субекти, контролирани от 
трети страни, до проекти, финансирани 
от фонда, се вписва напълно в 
европейската амбиция за стратегическа 
автономност и не е в разрез с 
интересите на ЕС и неговите 
държави членки в областта на 
сигурността и отбраната;
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Or. en

Изменение 377
Крис Питeрс

Предложение за резолюция
Параграф 46

Предложение за резолюция Изменение

46. подчертава, че Европейският 
фонд за отбрана има все още виртуален 
характер; припомня, че този инструмент 
все още не е окончателно одобрен, като 
през април 2019 г. беше постигнато 
само частичното и политическо 
споразумение по въпроса; подчертава, 
че е важно да се запази позицията на 
Европейския парламент относно 
размера на фонда, отворения характер 
по отношение на трети държави и 
въвеждането на подходяща политика в 
областта на интелектуалната 
собственост, свързана със сигурността и 
отбраната, с цел защита на резултатите 
от научните изследвания; припомня във 
връзка с това силно чувствителния и 
стратегически характер – както за 
промишлената конкурентоспособност, 
така и за стратегическата автономност 
на Съюза – на научните изследвания в 
областта на отбраната; призовава за 
надлежно отчитане на първите поуки, 
извлечени от изпълнението на EDIDP, 
по-специално по отношение на 
прилагането на дерогациите за 
допустими субекти, на пилотния проект 
и на подготвителното действие на ЕС за 
научни изследвания в областта на 
отбраната; призовава държавите членки 
винаги да участват изцяло в процеса на 
вземане на решения, за да се 
предотврати бюрократичната тежест и 
да се гарантира, че програмите 
съответстват на стратегическите 
потребности на ОПСО и на държавите 

46. подчертава, че Европейският 
фонд за отбрана има все още виртуален 
характер; припомня, че този инструмент 
все още не е окончателно одобрен, като 
през април 2019 г. беше постигнато 
само частичното и политическо 
споразумение по въпроса; подчертава, 
че е важно да се запази позицията на 
Европейския парламент относно 
размера на фонда, отворения характер 
по отношение на трети държави и 
въвеждането на подходяща политика в 
областта на интелектуалната 
собственост, свързана със сигурността и 
отбраната, с цел защита на резултатите 
от научните изследвания; припомня във 
връзка с това силно чувствителния и 
стратегически характер – както за 
промишлената конкурентоспособност, 
така и за стратегическата автономност 
на Съюза – на научните изследвания в 
областта на отбраната; призовава за 
надлежно отчитане на първите поуки, 
извлечени от изпълнението на EDIDP, 
по-специално по отношение на 
прилагането на дерогациите за 
допустими субекти, на пилотния проект 
и на подготвителното действие на ЕС за 
научни изследвания в областта на 
отбраната; призовава държавите членки 
винаги да участват изцяло в процеса на 
вземане на решения, за да се 
предотврати бюрократичната тежест и 
да се гарантира, че програмите 
съответстват на стратегическите 
потребности на ОПСО и на държавите 
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членки; счита, че успехът на 
Европейския фонд за отбрана ще зависи 
от способността му да интегрира 
специфичните характеристики на 
отбраната на участващите държави и да 
гарантира достатъчни бюджетни 
средства, като същевременно избягва 
дублирането на промишлена 
компетентност, последиците от 
изключването на националните 
инвестиции в областта на отбраната и 
усложняването на провеждането на 
програмите в условия на 
сътрудничество; счита, че развитието на 
европейската отбранителна 
промишленост, съчетано с регулиране 
на достъпа на субекти, контролирани от 
трети страни, до проекти, финансирани 
от фонда, се вписва напълно в 
европейската амбиция за стратегическа 
автономност;

членки; счита, че успехът на 
Европейския фонд за отбрана ще зависи 
от способността му да интегрира 
специфичните характеристики на 
отбраната на участващите държави и да 
гарантира достатъчни бюджетни 
средства, като същевременно избягва 
дублирането на промишлена 
компетентност, гарантира, че 
националните инвестиции в областта на 
отбраната се допълват и избягва 
усложняването на провеждането на 
програмите в условия на 
сътрудничество; счита, че развитието на 
европейската отбранителна 
промишленост, съчетано с регулиране 
на достъпа на субекти, контролирани от 
трети страни, до проекти, финансирани 
от фонда, се вписва напълно в 
европейската амбиция за стратегическа 
автономност;

Or. en

Изменение 378
Джефри Ван Орден, Анна Фотига, Масали Агилар, Витолд Ян Вашчиковски

Предложение за резолюция
Параграф 47

Предложение за резолюция Изменение

47. изразява надежда, че при никакви 
обстоятелства решенията относно 
участието на трети страни в проекти по 
линия на ПСС не трябва да поставят под 
въпрос условията, договорени в 
преговорите относно Европейския фонд 
за отбрана и Европейската програма за 
промишлено развитие в областта на 
отбраната, като се има предвид строго 
европейският характер на 
финансирането на тези програми;

47. изразява надежда, че при никакви 
обстоятелства решенията относно 
участието на трети страни в проекти по 
линия на ПСС не трябва да поставят под 
въпрос условията, договорени в 
преговорите относно Европейския фонд 
за отбрана и Европейската програма за 
промишлено развитие в областта на 
отбраната, и че сътрудничеството с 
Обединеното кралство след 
излизането му от ЕС и с нашите 
трансатлантически партньори се 
насърчава, независимо от характера 
на финансирането на тези програми;
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Or. en

Изменение 379
Михаел Галер

Предложение за резолюция
Параграф 47

Предложение за резолюция Изменение

47. изразява надежда, че при никакви 
обстоятелства решенията относно 
участието на трети страни в проекти по 
линия на ПСС не трябва да поставят под 
въпрос условията, договорени в 
преговорите относно Европейския фонд 
за отбрана и Европейската програма за 
промишлено развитие в областта на 
отбраната, като се има предвид строго 
европейският характер на 
финансирането на тези програми;

47. изразява надежда, че при никакви 
обстоятелства решенията относно 
участието на трети страни в проекти по 
линия на ПСС не трябва да поставят под 
въпрос условията, договорени в 
преговорите относно Европейския фонд 
за отбрана и Европейската програма за 
промишлено развитие в областта на 
отбраната, като се има предвид, че 
финансирането на тези програми 
откроява европейската добавена 
стойност;

Or. de

Изменение 380
Кристоф Грюдлер, Натали Лоазо, Петрас Аущревичюс, Хилде Вотманс, Бернар 
Гета

Предложение за резолюция
Параграф 48

Предложение за резолюция Изменение

48. подчертава стратегическото 
измерение на космическия сектор за 
Европа и изтъква необходимостта от 
постигането на напредък в развитието 
на технологии, които имат както 
граждански, така и военни приложения, 
и са в състояние да гарантират 
стратегическата автономност на Европа; 
приветства представянето на 
предложението на Комисията за 
космическата програма в размер на 16 

48. подчертава стратегическото 
измерение на космическия сектор за 
Европа, счита, че една амбициозна 
космическа политика може да 
допринесе ефективно за 
подобряването на ОПСО, и изтъква 
необходимостта от постигането на 
напредък в развитието на нови 
способности и космически технологии, 
които имат както граждански, така и 
военни приложения, по-специално в 
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милиарда евро за насърчаване на 
водещата роля на ЕС в областта на 
космическото пространство в рамките 
на следващата МФР; приветства 
напредъка, постигнат на равнището на 
спътниковите услуги в ЕС („Галилео“, 
„Коперник“ и EGNOS); подчертава, че е 
необходимо, с оглед на автономността 
на ЕС при вземането на решения и 
осъществяването на операции, да се 
разполага с адекватни сателитни 
средства в областта на сателитните 
изображения, събирането на 
информация, комуникациите и 
наблюдението на космическото 
пространство; счита, че космическите 
услуги следва да бъдат изцяло 
приведени в действие, за да подкрепят 
мисиите и операциите по линия на 
ОПСО със сателитни изображения с 
висока разделителна способност; 
подчертава, че би било уместно да се 
финансират – чрез ЕФО – промишлени 
проекти с космическо измерение, в 
които Съюзът може да допринесе 
реална добавена стойност;

областта на комуникациите, 
разузнаването, наблюдението, 
разпознаването, реагирането при 
бедствия и контрола на 
въоръженията, и са в състояние да 
гарантират стратегическата автономност 
на Европа; приветства предложението 
за регламент на Комисията за 
създаване на космическа програма на 
Съюза и на Агенция на Европейския 
съюз за космическата програма, с цел 
насърчаване на водещата роля на ЕС в 
областта на космическото пространство 
в рамките на следващата МФР; 
подкрепя предложението на 
Европейския парламент за 
финансиране на тази програма в 
размер на 16,9 милиарда евро; 
приветства напредъка, постигнат на 
равнището на спътниковите услуги в ЕС 
(„Галилео“, „Коперник“ и EGNOS); 
подчертава, че е необходимо, с оглед на 
автономността на ЕС при вземането на 
решения и осъществяването на 
операции, да се разполага с адекватни 
сателитни средства в областта на 
сателитните изображения, събирането 
на информация, комуникациите и 
наблюдението на космическото 
пространство; счита, че космическите 
услуги следва да бъдат изцяло 
приведени в действие, за да подкрепят 
планирането, мисиите и операциите по 
линия на ОПСО със сателитни 
изображения с висока разделителна 
способност; подчертава, че би било 
уместно да се финансират – чрез ЕФО – 
промишлени проекти с космическо 
измерение, в които Съюзът може да 
допринесе реална добавена стойност и 
да се превърне в ключов участник в 
новите световни инициативи за 
изследване на космоса;

Or. fr
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Изменение 381
Клаудиу Манда

Предложение за резолюция
Параграф 48

Предложение за резолюция Изменение

48. подчертава стратегическото 
измерение на космическия сектор за 
Европа и изтъква необходимостта от 
постигането на напредък в развитието 
на технологии, които имат както 
граждански, така и военни приложения, 
и са в състояние да гарантират 
стратегическата автономност на Европа; 
приветства представянето на 
предложението на Комисията за 
космическата програма в размер на 16 
милиарда евро за насърчаване на 
водещата роля на ЕС в областта на 
космическото пространство в рамките 
на следващата МФР; приветства 
напредъка, постигнат на равнището на 
спътниковите услуги в ЕС („Галилео“, 
„Коперник“ и EGNOS); подчертава, че е 
необходимо, с оглед на автономността 
на ЕС при вземането на решения и 
осъществяването на операции, да се 
разполага с адекватни сателитни 
средства в областта на сателитните 
изображения, събирането на 
информация, комуникациите и 
наблюдението на космическото 
пространство; счита, че космическите 
услуги следва да бъдат изцяло 
приведени в действие, за да подкрепят 
мисиите и операциите по линия на 
ОПСО със сателитни изображения с 
висока разделителна способност; 
подчертава, че би било уместно да се 
финансират – чрез ЕФО – промишлени 
проекти с космическо измерение, в 
които Съюзът може да допринесе 
реална добавена стойност;

48. подчертава стратегическото 
измерение на космическия сектор за 
Европа и изтъква необходимостта от 
постигането на напредък в развитието 
на технологии, които имат както 
граждански, така и военни приложения, 
и са в състояние да гарантират 
стратегическата автономност на Европа; 
приветства представянето на 
предложението на Комисията за 
космическата програма в размер на 16 
милиарда евро за насърчаване на 
водещата роля на ЕС в областта на 
космическото пространство в рамките 
на следващата МФР; приветства 
напредъка, постигнат на равнището на 
спътниковите услуги в ЕС („Галилео“, 
„Коперник“ и EGNOS); подчертава, че е 
необходимо, с оглед на автономността 
на ЕС при вземането на решения и 
осъществяването на операции, да се 
разполага с адекватни сателитни 
средства в областта на сателитните 
изображения, събирането на 
информация, комуникациите и 
наблюдението на космическото 
пространство; счита, че космическите 
услуги следва да бъдат изцяло 
приведени в действие, за да подкрепят 
мисиите и операциите по линия на 
ОПСО със сателитни изображения с 
висока разделителна способност; 
счита, че новите инициативи в 
областта на сигурността, свързани 
със следващото поколение 
правителствени спътникови 
комуникации (GOVSATCOM) и 
осведомеността за ситуацията в 
космическото пространство (SSA), 
ще допринесат в значителна степен 
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за постигането на целите на 
европейския план за действие в 
областта на отбраната и 
укрепването на стратегическата 
автономност на Съюза; подчертава, че 
би било уместно да се финансират – 
чрез ЕФО – промишлени проекти с 
космическо измерение, в които Съюзът 
може да допринесе реална добавена 
стойност;

Or. en

Изменение 382
Йоахим Шустер

Предложение за резолюция
Параграф 48

Предложение за резолюция Изменение

48. подчертава стратегическото 
измерение на космическия сектор за 
Европа и изтъква необходимостта от 
постигането на напредък в развитието 
на технологии, които имат както 
граждански, така и военни 
приложения, и са в състояние да 
гарантират стратегическата 
автономност на Европа; приветства 
представянето на предложението на 
Комисията за космическата програма в 
размер на 16 милиарда евро за 
насърчаване на водещата роля на ЕС в 
областта на космическото пространство 
в рамките на следващата МФР; 
приветства напредъка, постигнат на 
равнището на спътниковите услуги в ЕС 
(„Галилео“, „Коперник“ и EGNOS); 
подчертава, че е необходимо, с оглед на 
автономността на ЕС при вземането на 
решения и осъществяването на 
операции, да се разполага с адекватни 
сателитни средства в областта на 
сателитните изображения, събирането 
на информация, комуникациите и 

48. признава стратегическото 
измерение на космическия сектор за 
Европа и изтъква необходимостта от 
постигането на напредък в развитието 
на технологии; приветства 
представянето на предложението на 
Комисията за космическата програма в 
размер на 16 милиарда евро за 
насърчаване на водещата роля на ЕС в 
областта на космическото пространство 
в рамките на следващата МФР; 
отхвърля обаче всякакво 
милитаризиране на космическия 
сектор; отбелязва напредъка, 
постигнат на равнището на 
спътниковите услуги в ЕС („Галилео“, 
„Коперник“ и EGNOS); подчертава, че е 
необходимо, с оглед на автономността 
на ЕС при вземането на решения и 
осъществяването на операции, да се 
разполага с адекватни сателитни 
средства в областта на сателитните 
изображения, събирането на 
информация, комуникациите и 
наблюдението на космическото 
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наблюдението на космическото 
пространство; счита, че космическите 
услуги следва да бъдат изцяло 
приведени в действие, за да подкрепят 
мисиите и операциите по линия на 
ОПСО със сателитни изображения с 
висока разделителна способност; 
подчертава, че би било уместно да се 
финансират – чрез ЕФО – 
промишлени проекти с космическо 
измерение, в които Съюзът може да 
допринесе реална добавена стойност;

пространство; счита, че космическите 
услуги следва да бъдат изцяло 
приведени в действие, за да подкрепят 
мисиите и операциите по линия на 
ОПСО със сателитни изображения с 
висока разделителна способност;

Or. en

Изменение 383
Мик Уолас, Идоя Вилянуева Руис, Люк Минг Фланаган, Ману Пинеда

Предложение за резолюция
Параграф 48

Предложение за резолюция Изменение

48. подчертава стратегическото 
измерение на космическия сектор за 
Европа и изтъква необходимостта от 
постигането на напредък в 
развитието на технологии, които 
имат както граждански, така и 
военни приложения, и са в състояние 
да гарантират стратегическата 
автономност на Европа; приветства 
представянето на предложението на 
Комисията за космическата програма в 
размер на 16 милиарда евро за 
насърчаване на водещата роля на ЕС в 
областта на космическото пространство 
в рамките на следващата МФР; 
приветства напредъка, постигнат на 
равнището на спътниковите услуги в ЕС 
(„Галилео“, „Коперник“ и EGNOS); 
подчертава, че е необходимо, с оглед на 
автономността на ЕС при вземането на 
решения и осъществяването на 
операции, да се разполага с адекватни 
сателитни средства в областта на 

48. подчертава, че Европа не следва 
да допринася за милитаризирането на 
Космоса; отбелязва представянето на 
предложението на Комисията за 
космическата програма в размер на 16 
милиарда евро за насърчаване на 
водещата роля на ЕС в областта на 
космическото пространство в рамките 
на следващата МФР; приветства 
напредъка, постигнат на равнището на 
спътниковите услуги в ЕС („Галилео“, 
„Коперник“ и EGNOS); подчертава, че е 
необходимо, с оглед на автономността 
на ЕС при вземането на решения и 
осъществяването на операции, да се 
разполага с адекватни сателитни 
средства в областта на сателитните 
изображения, събирането на 
информация, комуникациите и 
наблюдението на космическото 
пространство; счита, че космическите 
услуги следва да бъдат изцяло 
приведени в действие, за да подкрепят 
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сателитните изображения, събирането 
на информация, комуникациите и 
наблюдението на космическото 
пространство; счита, че космическите 
услуги следва да бъдат изцяло 
приведени в действие, за да подкрепят 
мисиите и операциите по линия на 
ОПСО със сателитни изображения с 
висока разделителна способност; 
подчертава, че би било уместно да се 
финансират – чрез ЕФО – промишлени 
проекти с космическо измерение, в 
които Съюзът може да допринесе 
реална добавена стойност;

мисиите и операциите по линия на 
ОПСО със сателитни изображения с 
висока разделителна способност; 
подчертава, че би било уместно да се 
финансират – чрез ЕФО – промишлени 
проекти с космическо измерение, в 
които Съюзът може да допринесе 
реална добавена стойност;

Or. en

Изменение 384
Натали Лоазо, Хавиер Нарт, Бернар Гета, Петрас Аущревичюс, Кристоф Грюдлер, 
Илхан Кючюк, Хилде Вотманс, Мартин Хоруд, Клемен Грошел

Предложение за резолюция
Параграф 48

Предложение за резолюция Изменение

48. подчертава стратегическото 
измерение на космическия сектор за 
Европа и изтъква необходимостта от 
постигането на напредък в развитието 
на технологии, които имат както 
граждански, така и военни приложения, 
и са в състояние да гарантират 
стратегическата автономност на Европа; 
приветства представянето на 
предложението на Комисията за 
космическата програма в размер на 16 
милиарда евро за насърчаване на 
водещата роля на ЕС в областта на 
космическото пространство в рамките 
на следващата МФР; приветства 
напредъка, постигнат на равнището на 
спътниковите услуги в ЕС („Галилео“, 
„Коперник“ и EGNOS); подчертава, че е 
необходимо, с оглед на автономността 
на ЕС при вземането на решения и 

48. подчертава стратегическото 
измерение на космическия сектор за 
Европа и изтъква необходимостта от 
постигането на напредък в развитието 
на технологии, които имат както 
граждански, така и военни приложения, 
и са в състояние да гарантират 
стратегическата автономност на Европа; 
приветства представянето на 
предложението на Комисията за 
космическата програма в размер на 16 
милиарда евро за насърчаване на 
водещата роля на ЕС в областта на 
космическото пространство в рамките 
на следващата МФР; приветства 
напредъка, постигнат на равнището на 
спътниковите услуги в ЕС („Галилео“, 
„Коперник“ и EGNOS); подчертава, че е 
необходимо, с оглед на автономността 
на ЕС при вземането на решения и 
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осъществяването на операции, да се 
разполага с адекватни сателитни 
средства в областта на сателитните 
изображения, събирането на 
информация, комуникациите и 
наблюдението на космическото 
пространство; счита, че космическите 
услуги следва да бъдат изцяло 
приведени в действие, за да подкрепят 
мисиите и операциите по линия на 
ОПСО със сателитни изображения с 
висока разделителна способност; 
подчертава, че би било уместно да се 
финансират – чрез ЕФО – промишлени 
проекти с космическо измерение, в 
които Съюзът може да допринесе 
реална добавена стойност;

осъществяването на операции, да се 
разполага с адекватни сателитни 
средства в областта на сателитните 
изображения, събирането на 
информация, комуникациите и 
наблюдението на космическото 
пространство; подчертава, че за 
Европейският съюз е важно да 
разполага с автономен достъп до 
космическото пространство; счита, 
че космическите услуги следва да бъдат 
изцяло приведени в действие, за да 
подкрепят мисиите и операциите по 
линия на ОПСО със сателитни 
изображения с висока разделителна 
способност; подчертава, че би било 
уместно да се финансират – чрез ЕФО – 
промишлени проекти с космическо 
измерение, в които Съюзът може да 
допринесе реална добавена стойност;

Or. fr

Изменение 385
Джефри Ван Орден, Анна Фотига, Масали Агилар

Предложение за резолюция
Параграф 48

Предложение за резолюция Изменение

48. подчертава стратегическото 
измерение на космическия сектор за 
Европа и изтъква необходимостта от 
постигането на напредък в развитието 
на технологии, които имат както 
граждански, така и военни приложения, 
и са в състояние да гарантират 
стратегическата автономност на 
Европа; приветства представянето на 
предложението на Комисията за 
космическата програма в размер на 16 
милиарда евро за насърчаване на 
водещата роля на ЕС в областта на 
космическото пространство в рамките 
на следващата МФР; приветства 

48. подчертава стратегическото 
измерение на космическия сектор за 
Европа и изтъква необходимостта от 
постигането на напредък в развитието 
на технологии, които имат както 
граждански, така и военни приложения, 
и са в състояние да подкрепят 
операциите и целите по линия на 
ОПСО; приветства представянето на 
предложението на Комисията за 
космическата програма в размер на 16 
милиарда евро за насърчаване на 
водещата роля на ЕС в областта на 
космическото пространство в рамките 
на следващата МФР; приветства 
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напредъка, постигнат на равнището на 
спътниковите услуги в ЕС („Галилео“, 
„Коперник“ и EGNOS); подчертава, че е 
необходимо, с оглед на автономността 
на ЕС при вземането на решения и 
осъществяването на операции, да се 
разполага с адекватни сателитни 
средства в областта на сателитните 
изображения, събирането на 
информация, комуникациите и 
наблюдението на космическото 
пространство; счита, че космическите 
услуги следва да бъдат изцяло 
приведени в действие, за да подкрепят 
мисиите и операциите по линия на 
ОПСО със сателитни изображения с 
висока разделителна способност; 
подчертава, че би било уместно да се 
финансират – чрез ЕФО – промишлени 
проекти с космическо измерение, в 
които Съюзът може да допринесе 
реална добавена стойност;

напредъка, постигнат на равнището на 
спътниковите услуги в ЕС („Галилео“, 
„Коперник“ и EGNOS); подчертава, че е 
необходимо, с оглед на автономността 
на ЕС при вземането на решения и 
осъществяването на операции, да се 
разполага с адекватни сателитни 
средства в областта на сателитните 
изображения, събирането на 
информация, комуникациите и 
наблюдението на космическото 
пространство; счита, че космическите 
услуги следва да бъдат изцяло 
приведени в действие, за да подкрепят 
мисиите и операциите по линия на 
ОПСО със сателитни изображения с 
висока разделителна способност; 
подчертава, че би било уместно да се 
финансират – чрез ЕФО – промишлени 
проекти с космическо измерение, в 
които Съюзът може да допринесе 
реална добавена стойност;

Or. en

Изменение 386
Кристоф Грюдлер, Натали Лоазо, Петрас Аущревичюс, Хилде Вотманс, Бернар 
Гета

Предложение за резолюция
Параграф 48a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

48а. подчертава, че комуникациите 
чрез спътник са съществени 
елементи за отбраната, 
сигурността, хуманитарната помощ, 
действията при извънредни ситуации 
и каналите за дипломатическа 
комуникация и представляват ключов 
елемент за гражданските мисии и 
военните операции, особено в 
изолирана среда с недостатъчни или 
липсващи инфраструктури; 
приветства инициативата относно 
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правителствени спътникови 
комуникации (GOVSATCOM), която 
ще предоставя на държавите членки 
гарантиран достъп до сигурни 
сателитни комуникации; припомня, 
че тази инициатива беше призната 
като един от елементите на 
глобалната стратегия от 2016 г.;

Or. fr

Изменение 387
Радослав Шикорски

Предложение за резолюция
Параграф 48a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

48a. призовава за спешен анализ на 
евентуалното приложение на 
геопространствените възможности 
на SatCen за граждански цели; освен в 
областта на сигурността, 
сателитните възможности на ЕС 
следва да бъдат използвани в подкрепа 
на дейностите на ЕС и държавите 
членки, свързани с мониторинга на 
миграцията, селското стопанство, 
управлението на горите, търсенето 
на природни ресурси, сигурността на 
границите, състоянието на 
айсбергите и много други;

Or. en

Изменение 388
Кристоф Грюдлер, Натали Лоазо, Петрас Аущревичюс, Хилде Вотманс, Бернар 
Гета

Предложение за резолюция
Параграф 48б (нов)
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Предложение за резолюция Изменение

48б. подчертава уязвимостта на 
космическите инфраструктури по 
отношение на смущения или атаки, 
или редица други заплахи, в това 
число сблъсъци с космически 
отпадъци или с други сателити; 
подчертава значението на това да се 
подсигурят критичната 
инфраструктура и критичните 
комуникации, както и 
разработването на устойчиви 
технологии; счита, че е необходимо 
да се укрепят способностите за 
справяне с възникването на заплахи в 
областта на космическото 
пространство и приветства 
предложението на Комисията в 
рамките на космическата програма, 
насочена към подобряване на 
настоящите услуги за космическо 
наблюдение и проследяване (КНП);

Or. fr

Изменение 389
Кристоф Грюдлер, Петрас Аущревичюс, Хилде Вотманс, Бернар Гета, Клемен 
Грошел

Предложение за резолюция
Параграф 48в (нов)

Предложение за резолюция Изменение

48в. подчертава, че понастоящем 
все по-голям брой държави 
притежават военни способности в 
космическото пространство; 
припомня принципа за неразполагане 
на оръжия в космическото 
пространство, установен от 
международното право; отбелязва 
обаче, че някои сили са се отказали 
от тази концепция и са внесли 
предложение за закон за създаване на 
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„космическа армия“ (Space Force), 
истински въоръжени сили, специално 
пригодени за действия в космическа 
среда, и вече определят космическото 
пространство като среда за 
въоръжен конфликт; счита, че 
Съюзът трябва да осъди тази 
тенденция за разполагане на оръжия в 
космическото пространство, както и 
използването на доводи за възпиране с 
цел да се нанасят тежки удари върху 
космическите средства на 
противника, разглеждайки тези 
явления като характерна особеност 
на ситуация на стратегическа 
нестабилност;

Or. fr

Изменение 390
Кристоф Грюдлер, Натали Лоазо, Петрас Аущревичюс, Бернар Гета

Предложение за резолюция
Параграф 48г (нов)

Предложение за резолюция Изменение

48г. счита, че бъдещата генерална 
дирекция в Комисията, отговаряща за 
отбранителната промишленост и 
космическото пространство, следва 
да анализира взаимодействията 
между европейските космически 
програми и Европейския план за 
действие в областта на отбраната 
от ноември 2016 г., за да се гарантира 
цялостна съгласуваност на тази 
стратегическа област;

Or. fr

Изменение 391
Йоахим Шустер
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Предложение за резолюция
Параграф 49

Предложение за резолюция Изменение

49. изразява убеждение, че Съюзът 
има жизненоважен интерес от 
създаването на безопасна и открита 
морска среда, която позволява 
свободното преминаване на стоки и 
хора; отбелязва, че повечето 
стратегически активи, критични 
инфраструктури и капацитет са под 
контрола на държавите членки и че 
тяхната готовност за повишаване на 
степента на сътрудничество е от 
съществено значение за европейската 
сигурност; потвърждава отново 
ролята на ЕС в предоставянето на 
морска сигурност в световен план и 
подчертава значението на 
развитието на съответните военни и 
граждански способности; във връзка в 
това приветства приемането през 
юни 2018 г. на преразгледания план за 
действие на Стратегията за морска 
сигурност на ЕС;

заличава се

Or. en

Изменение 392
Жером Ривиер, Тиери Мариани, Никола Бе

Предложение за резолюция
Параграф 49

Предложение за резолюция Изменение

49. изразява убеждение, че Съюзът 
има жизненоважен интерес от 
създаването на безопасна и открита 
морска среда, която позволява 
свободното преминаване на стоки и 
хора; отбелязва, че повечето 
стратегически активи, критични 
инфраструктури и капацитет са под 

49. изразява убеждение, че Съюзът 
има жизненоважен интерес от 
създаването на морска среда, която 
позволява по-строго наблюдение на 
транзита както на стоки, така и на 
хора; отбелязва, че повечето 
стратегически активи, критични 
инфраструктури и капацитет са под 
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контрола на държавите членки и че 
тяхната готовност за повишаване на 
степента на сътрудничество е от 
съществено значение за европейската 
сигурност; потвърждава отново 
ролята на ЕС в предоставянето на 
морска сигурност в световен план и 
подчертава значението на 
развитието на съответните военни и 
граждански способности; във връзка в 
това приветства приемането през 
юни 2018 г. на преразгледания план за 
действие на Стратегията за морска 
сигурност на ЕС;

контрола на държавите членки и че 
тяхната готовност за повишаване на 
степента на сътрудничество е от 
съществено значение за европейската 
сигурност;

Or. fr

Изменение 393
Витолд Ян Вашчиковски

Предложение за резолюция
Параграф 49

Предложение за резолюция Изменение

49. изразява убеждение, че Съюзът 
има жизненоважен интерес от 
създаването на безопасна и открита 
морска среда, която позволява 
свободното преминаване на стоки и 
хора; отбелязва, че повечето 
стратегически активи, критични 
инфраструктури и капацитет са под 
контрола на държавите членки и че 
тяхната готовност за повишаване на 
степента на сътрудничество е от 
съществено значение за европейската 
сигурност; потвърждава отново ролята 
на ЕС в предоставянето на морска 
сигурност в световен план и подчертава 
значението на развитието на 
съответните военни и граждански 
способности; във връзка в това 
приветства приемането през юни 2018 г. 
на преразгледания план за действие на 
Стратегията за морска сигурност на ЕС;

49. изразява убеждение, че Съюзът 
има жизненоважен интерес от 
създаването на безопасна и открита 
морска среда, която позволява 
свободното преминаване на стоки и 
хора; подчертава, че свободата на 
корабоплаването има равностойно 
значение и не може да бъде 
подкопавана; отбелязва, че повечето 
стратегически активи, критични 
инфраструктури и капацитет са под 
контрола на държавите членки и че 
тяхната готовност за повишаване на 
степента на сътрудничество е от 
съществено значение за европейската 
сигурност; потвърждава отново ролята 
на ЕС в предоставянето на морска 
сигурност в световен план и подчертава 
значението на развитието на 
съответните военни и граждански 
способности; във връзка в това 
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приветства приемането през юни 2018 г. 
на преразгледания план за действие на 
Стратегията за морска сигурност на ЕС;

Or. en

Изменение 394
Бернхарт Цимниок, Ларс Патрик Берг

Предложение за резолюция
Параграф 49

Предложение за резолюция Изменение

49. изразява убеждение, че Съюзът 
има жизненоважен интерес от 
създаването на безопасна и открита 
морска среда, която позволява 
свободното преминаване на стоки и 
хора; отбелязва, че повечето 
стратегически активи, критични 
инфраструктури и капацитет са под 
контрола на държавите членки и че 
тяхната готовност за повишаване на 
степента на сътрудничество е от 
съществено значение за европейската 
сигурност; потвърждава отново ролята 
на ЕС в предоставянето на морска 
сигурност в световен план и 
подчертава значението на 
развитието на съответните военни и 
граждански способности; във връзка в 
това приветства приемането през 
юни 2018 г. на преразгледания план за 
действие на Стратегията за морска 
сигурност на ЕС;

49. изразява убеждение, че 
държавите членки имат 
жизненоважен интерес от създаването 
на безопасна и открита морска среда, 
която позволява свободното законно 
преминаване на стоки и хора, както и 
от гарантиране на прекратяването 
на всички незаконни движения; 
отбелязва, че повечето стратегически 
активи, критични инфраструктури и 
капацитет са под контрола на държавите 
членки и че тяхната готовност за 
повишаване на степента на 
сътрудничество е от съществено 
значение за една действително 
приобщаваща европейска сигурност; 
потвърждава отново способността на 
Европа да оказва подкрепа за 
морската сигурност в световен план;

Or. en

Изменение 395
Пиерфранческо Майорино

Предложение за резолюция
Параграф 49
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Предложение за резолюция Изменение

49. изразява убеждение, че Съюзът 
има жизненоважен интерес от 
създаването на безопасна и открита 
морска среда, която позволява 
свободното преминаване на стоки и 
хора; отбелязва, че повечето 
стратегически активи, критични 
инфраструктури и капацитет са под 
контрола на държавите членки и че 
тяхната готовност за повишаване на 
степента на сътрудничество е от 
съществено значение за европейската 
сигурност; потвърждава отново ролята 
на ЕС в предоставянето на морска 
сигурност в световен план и 
подчертава значението на 
развитието на съответните военни и 
граждански способности; във връзка в 
това приветства приемането през юни 
2018 г. на преразгледания план за 
действие на Стратегията за морска 
сигурност на ЕС;

49. изразява убеждение, че Съюзът 
има жизненоважен интерес от 
създаването на безопасна и открита 
морска среда, която позволява 
свободното преминаване на стоки и 
хора; отбелязва, че повечето 
стратегически активи, критични 
инфраструктури и капацитет са под 
контрола на държавите членки и че 
тяхната готовност за повишаване на 
степента на сътрудничество е от 
съществено значение за европейската 
сигурност; потвърждава отново ролята 
на ЕС в предоставянето на морска 
сигурност в световен план; във връзка в 
това приветства приемането през юни 
2018 г. на преразгледания план за 
действие на Стратегията за морска 
сигурност на ЕС;

Or. en

Изменение 396
Хана Нойман
от името на групата Greens/EFA

Предложение за резолюция
Параграф 49

Предложение за резолюция Изменение

49. изразява убеждение, че Съюзът 
има жизненоважен интерес от 
създаването на безопасна и открита 
морска среда, която позволява 
свободното преминаване на стоки и 
хора; отбелязва, че повечето 
стратегически активи, критични 
инфраструктури и капацитет са под 
контрола на държавите членки и че 

49. изразява убеждение, че Съюзът 
има жизненоважен интерес от 
създаването на безопасна и открита 
морска среда, която позволява 
свободното преминаване на стоки и 
хора, като същевременно се поставя 
акцент върху намаляването на 
напрежението; отбелязва, че повечето 
стратегически активи, критични 
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тяхната готовност за повишаване на 
степента на сътрудничество е от 
съществено значение за европейската 
сигурност; потвърждава отново ролята 
на ЕС в предоставянето на морска 
сигурност в световен план и 
подчертава значението на развитието на 
съответните военни и граждански 
способности; във връзка в това 
приветства приемането през юни 2018 г. 
на преразгледания план за действие на 
Стратегията за морска сигурност на ЕС;

инфраструктури и капацитет са под 
контрола на държавите членки и че 
тяхната готовност за повишаване на 
степента на сътрудничество е от 
съществено значение за европейската 
сигурност; потвърждава отново ролята 
на ЕС в предоставянето на морска 
сигурност и подчертава значението на 
развитието на съответните военни и 
граждански способности; във връзка в 
това приветства приемането през юни 
2018 г. на преразгледания план за 
действие на Стратегията за морска 
сигурност на ЕС;

Or. en

Изменение 397
Тонино Пицула

Предложение за резолюция
Параграф 50

Предложение за резолюция Изменение

50. счита, че ЕС и неговите държави 
членки са изправени пред 
безпрецедентна заплаха под формата на 
кибератаки, както и на 
киберпрестъпност и тероризъм; счита, 
че естеството на кибератаките ги прави 
заплаха, която изисква реакция на 
равнището на ЕС; насърчава държавите 
членки да си предоставят взаимно 
помощ в случай на кибератака, 
извършена срещу някоя от тях;

50. счита, че ЕС и неговите държави 
членки са изправени пред 
безпрецедентна заплаха под формата на 
кибератаки, както и на 
киберпрестъпност и тероризъм; счита, 
че естеството на кибератаките ги прави 
заплаха, която изисква реакция на 
равнището на ЕС; насърчава държавите 
членки да си предоставят взаимно 
помощ в случай на кибератака, 
извършена срещу някоя от тях; 
призовава държавите членки да 
засилят капацитета си и да 
насърчат сътрудничеството с цел 
предотвратяване на враждебната 
намеса от страна на държавни и 
недържавни субекти в процеса на 
вземане на решения на равнището на 
ЕС и на държавите членки;

Or. en
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Изменение 398
Джефри Ван Орден, Анна Фотига, Масали Агилар, Витолд Ян Вашчиковски

Предложение за резолюция
Параграф 50

Предложение за резолюция Изменение

50. счита, че ЕС и неговите държави 
членки са изправени пред 
безпрецедентна заплаха под формата на 
кибератаки, както и на 
киберпрестъпност и тероризъм; счита, 
че естеството на кибератаките ги прави 
заплаха, която изисква реакция на 
равнището на ЕС; насърчава държавите 
членки да си предоставят взаимно 
помощ в случай на кибератака, 
извършена срещу някоя от тях;

50. счита, че ЕС и неговите държави 
членки са изправени пред 
безпрецедентна заплаха под формата на 
кибератаки, както и на 
киберпрестъпност и тероризъм; счита, 
че естеството на кибератаките ги прави 
заплаха, която изисква реакция на 
равнището на ЕС; подкрепя решението 
на НАТО за включване на 
кибератаките в член 5; насърчава 
държавите членки да направят 
същото, като си предоставят взаимно 
помощ в случай на кибератака, 
извършена срещу някоя от тях, тъй 
като 22 държави членки вече са поели 
подобни ангажименти към своите 
съюзници от НАТО;

Or. en

Изменение 399
Клаудиу Манда

Предложение за резолюция
Параграф 50

Предложение за резолюция Изменение

50. счита, че ЕС и неговите държави 
членки са изправени пред 
безпрецедентна заплаха под формата на 
кибератаки, както и на 
киберпрестъпност и тероризъм; счита, 
че естеството на кибератаките ги прави 
заплаха, която изисква реакция на 
равнището на ЕС; насърчава държавите 

50. счита, че ЕС и неговите държави 
членки са изправени пред 
безпрецедентна заплаха под формата на 
кибератаки, както и на 
киберпрестъпност и тероризъм; счита, 
че естеството на кибератаките ги прави 
заплаха, която изисква реакция на 
равнището на ЕС; насърчава държавите 
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членки да си предоставят взаимно 
помощ в случай на кибератака, 
извършена срещу някоя от тях;

членки да си предоставят взаимно 
помощ в случай на кибератака, 
извършена срещу някоя от тях; 
припомня, че ако дадена държава 
членка е жертва на кибератаки, тя 
може да поиска задействането на 
клаузата за обща отбрана и 
солидарност на ЕС;

Or. en

Изменение 400
Анджей Халицки, Радослав Шикорски

Предложение за резолюция
Параграф 50

Предложение за резолюция Изменение

50. счита, че ЕС и неговите държави 
членки са изправени пред 
безпрецедентна заплаха под формата 
на кибератаки, както и на 
киберпрестъпност и тероризъм; счита, 
че естеството на кибератаките ги прави 
заплаха, която изисква реакция на 
равнището на ЕС; насърчава държавите 
членки да си предоставят взаимно 
помощ в случай на кибератака, 
извършена срещу някоя от тях;

50. счита, че ЕС и неговите държави 
членки са изправени пред 
безпрецедентна заплаха от кибератаки, 
киберпрестъпност и кибертероризъм; 
подчертава, че киберинцидентите 
много често съдържат 
трансграничен елемент и 
следователно засягат повече от една 
държава – членка на ЕС; счита, че 
естеството на кибератаките ги прави 
заплаха, която изисква реакция на 
равнището на ЕС; насърчава държавите 
членки да си предоставят взаимно 
помощ, за да се избегне 
фрагментарната защита в областта 
на киберсигурността;

Or. en

Изменение 401
Бернхарт Цимниок, Ларс Патрик Берг

Предложение за резолюция
Параграф 50
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Предложение за резолюция Изменение

50. счита, че ЕС и неговите държави 
членки са изправени пред 
безпрецедентна заплаха под формата на 
кибератаки, както и на 
киберпрестъпност и тероризъм; счита, 
че естеството на кибератаките ги прави 
заплаха, която изисква реакция на 
равнището на ЕС; насърчава държавите 
членки да си предоставят взаимно 
помощ в случай на кибератака, 
извършена срещу някоя от тях;

50. счита, че ЕС и неговите държави 
членки са изправени пред 
безпрецедентна заплаха под формата на 
неовладени миграционни потоци, 
ислямски тероризъм и до известна 
степен кибератаки, както и на 
киберпрестъпност; счита, че естеството 
на кибератаките ги прави заплаха, която 
изисква реакция на равнището на ЕС; 
насърчава държавите членки да си 
предоставят взаимно помощ в случай на 
кибератака, извършена срещу някоя от 
тях;

Or. en

Изменение 402
Клемен Грошел, Урмас Пает, Илхан Кючюк, Петрас Аущревичюс, Хавиер Нарт, 
Хилде Вотманс, Малик Азмани, Михал Шимечка

Предложение за резолюция
Параграф 50

Предложение за резолюция Изменение

50. счита, че ЕС и неговите държави 
членки са изправени пред 
безпрецедентна заплаха под формата на 
кибератаки, както и на 
киберпрестъпност и тероризъм; счита, 
че естеството на кибератаките ги прави 
заплаха, която изисква реакция на 
равнището на ЕС; насърчава държавите 
членки да си предоставят взаимно 
помощ в случай на кибератака, 
извършена срещу някоя от тях;

50. счита, че ЕС и неговите държави 
членки са изправени пред 
безпрецедентна заплаха под формата на 
кибератаки, както и на 
киберпрестъпност и тероризъм; счита, 
че естеството на кибератаките ги прави 
заплаха, която изисква реакция на 
равнището на ЕС, включително 
способности за обща аналитична 
подкрепа; насърчава държавите членки 
да си предоставят взаимно помощ в 
случай на кибератака, извършена срещу 
някоя от тях;

Or. en

Изменение 403



AM\1192396BG.docx 81/136 PE643.151v01-00

BG

Витолд Ян Вашчиковски

Предложение за резолюция
Параграф 50

Предложение за резолюция Изменение

50. счита, че ЕС и неговите държави 
членки са изправени пред 
безпрецедентна заплаха под формата на 
кибератаки, както и на 
киберпрестъпност и тероризъм; счита, 
че естеството на кибератаките ги прави 
заплаха, която изисква реакция на 
равнището на ЕС; насърчава държавите 
членки да си предоставят взаимно 
помощ в случай на кибератака, 
извършена срещу някоя от тях;

50. счита, че ЕС и неговите държави 
членки са изправени пред 
безпрецедентна заплаха под формата на 
кибератаки, както и на 
киберпрестъпност и тероризъм от 
страна както на държавни, така и на 
недържавни субекти; счита, че 
естеството на кибератаките ги прави 
заплаха, която изисква реакция на 
равнището на ЕС; насърчава държавите 
членки да си предоставят взаимно 
помощ в случай на кибератака, 
извършена срещу някоя от тях;

Or. en

Изменение 404
Атила Ара-Ковач, Юозас Олекас, Джулиано Пизапия, Клаудиу Манда, 
Пиерфранческо Майорино, Никос Андрулакис, Тонино Пицула

Предложение за резолюция
Параграф 50

Предложение за резолюция Изменение

50. счита, че ЕС и неговите държави 
членки са изправени пред 
безпрецедентна заплаха под формата на 
кибератаки, както и на 
киберпрестъпност и тероризъм; счита, 
че естеството на кибератаките ги прави 
заплаха, която изисква реакция на 
равнището на ЕС; насърчава държавите 
членки да си предоставят взаимно 
помощ в случай на кибератака, 
извършена срещу някоя от тях;

50. счита, че ЕС и неговите държави 
членки са изправени пред 
безпрецедентна заплаха под формата на 
кибератаки, както и на 
киберпрестъпност, кампании за 
дезинформация и тероризъм; счита, че 
естеството на кибератаките ги прави 
заплаха, която изисква реакция на 
равнището на ЕС; насърчава държавите 
членки да си предоставят взаимно 
помощ в случай на кибератака, 
извършена срещу някоя от тях;

Or. en
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Изменение 405
Урмас Пает, Петрас Аущревичюс, Хилде Вотманс, Клемен Грошел, Малик 
Азмани, Михал Шимечка, Кристоф Грюдлер

Предложение за резолюция
Параграф 50а (нов)

Предложение за резолюция Изменение

50a. счита, че е от съществено 
значение ЕС и НАТО да продължат и 
засилят споделянето на 
разузнавателна информация, за да 
могат да се идентифицират 
официално извършителите на 
кибератаки и съответно да бъде 
възможно налагането на 
рестриктивни санкции на 
извършителите; счита за необходимо 
да продължи активното 
взаимодействие между ЕС и НАТО 
чрез участие в киберучения, 
съвместни обучения и поддържане на 
активно взаимодействие в областта 
на киберсигурността и отбраната;

Or. en

Изменение 406
Радослав Шикорски

Предложение за резолюция
Параграф 50а (нов)

Предложение за резолюция Изменение

50a. призовава за стабилен 
източник на финансиране за отдела 
за стратегически комуникации на 
Европейската служба за външна 
дейност (ЕСВД), като се заделят 
значителни средства за 
Оперативната група на ЕС за 
стратегическа комуникация с 
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Източното съседство (East StratCom);

Or. en

Изменение 407
Урмас Пает, Хилде Вотманс, Петрас Аущревичюс, Клемен Грошел, Натали Лоазо, 
Михал Шимечка, Кристоф Грюдлер

Предложение за резолюция
Параграф 50б (нов)

Предложение за резолюция Изменение

50б. настоятелно призовава ЕСВД и 
Съвета да активизират настоящите 
си усилия за подобряване на 
киберсигурността, по-специално за 
мисиите по линия на ОПСО, наред с 
другото чрез предприемане на мерки 
на равнището на ЕС и на държавите 
членки за смекчаване на заплахите за 
ОПСО, например чрез изграждане на 
устойчивост посредством 
образование, обучение и учения, както 
и чрез рационализиране на 
образованието и обучението в ЕС в 
областта на киберотбраната;

Or. en

Изменение 408
Мик Уолас, Люк Минг Фланаган, Ману Пинеда

Предложение за резолюция
Параграф 51

Предложение за резолюция Изменение

51. приветства усилията за 
укрепване на капацитета на ЕС за 
справяне със заплахи, определяни като 
„хибридни“, които включват 
комбинация от двусмислени позиции, 
пряк и непряк натиск и съчетаване на 

51. приветства усилията за 
укрепване на капацитета на ЕС за 
справяне със заплахи, определяни като 
„хибридни“, които включват 
комбинация от двусмислени позиции, 
пряк и непряк натиск и съчетаване на 
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военни и невоенни способности, и са 
част от континуум от вътрешните и 
външни предизвикателства, пред които 
е изправен ЕС; отбелязва 
обсъжданията относно 
задействането на клаузата за 
взаимна помощ във връзка с хибридни 
заплахи, така че ЕС да разполага с 
ефективна обща реакция;

военни и невоенни способности, и са 
част от континуум от вътрешните и 
външни предизвикателства, пред които 
е изправен ЕС;

Or. en

Изменение 409
Жером Ривиер, Тиери Мариани, Никола Бе

Предложение за резолюция
Параграф 51

Предложение за резолюция Изменение

51. приветства усилията за 
укрепване на капацитета на ЕС за 
справяне със заплахи, определяни като 
„хибридни“, които включват 
комбинация от двусмислени позиции, 
пряк и непряк натиск и съчетаване на 
военни и невоенни способности, и са 
част от континуум от вътрешните и 
външни предизвикателства, пред които 
е изправен ЕС; отбелязва обсъжданията 
относно задействането на клаузата за 
взаимна помощ във връзка с хибридни 
заплахи, така че ЕС да разполага с 
ефективна обща реакция;

51. приветства усилията за 
укрепване на капацитета на държавите 
членки за справяне със заплахи, 
определяни като „хибридни“, които 
включват комбинация от двусмислени 
позиции, пряк и непряк натиск и 
съчетаване на военни и невоенни 
способности, и са част от континуум от 
вътрешните и външни 
предизвикателства, пред които е 
изправен ЕС; отбелязва обсъжданията 
относно задействането на клаузата за 
взаимна помощ във връзка с хибридни 
заплахи, така че ЕС да разполага с 
ефективна обща реакция;

Or. fr

Изменение 410
Джефри Ван Орден, Анна Фотига, Масали Агилар, Витолд Ян Вашчиковски

Предложение за резолюция
Параграф 51a (нов)
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Предложение за резолюция Изменение

51a. признава нарастващото 
значение на способностите за 
кибернетично и автоматизирано 
разузнаване, подчертава, че те 
създават заплаха за всички държави – 
членки и институции на ЕС, 
призовава всички институции и 
държави – членки на ЕС, да 
продължат да подобряват своите 
кибернетични и автоматизирани 
технологии и освен това насърчава 
сътрудничеството в областта на 
технологичния напредък в това 
отношение;

Or. en

Изменение 411
Клаудиу Манда

Предложение за резолюция
Параграф 52

Предложение за резолюция Изменение

52. потвърждава все по-важното 
място, което изкуственият интелект 
(ИИ) заема в европейската отбрана; 
отбелязва по-специално многобройните 
военни приложения, произтичащи от 
овладяването на ИИ за управление и 
стимулиране на оперативната среда, за 
подпомагане на процеса на вземане на 
решения, за откриване на заплахи и за 
обработка на събраните разузнавателни 
данни; подчертава, че разработването на 
надеждни ИИ в областта на отбраната е 
задължително за гарантирането на 
европейската стратегическа 
автономност по отношение на 
капацитета и оперативните 
способности; призовава ЕС да подкрепи 
инвестициите си в тази област и по-
специално в революционните 

52. потвърждава все по-важното 
място, което изкуственият интелект 
(ИИ) заема в европейската отбрана; 
отбелязва по-специално многобройните 
военни приложения, произтичащи от 
овладяването на ИИ за управление и 
стимулиране на оперативната среда, за 
подпомагане на процеса на вземане на 
решения, за откриване на заплахи и за 
обработка на събраните разузнавателни 
данни; подчертава, че разработването на 
надеждни ИИ в областта на отбраната е 
задължително за гарантирането на 
европейската стратегическа 
автономност по отношение на 
капацитета и оперативните 
способности; призовава ЕС да подкрепи 
инвестициите си в тази област и по-
специално в революционните 



PE643.151v01-00 86/136 AM\1192396BG.docx

BG

технологии чрез съществуващите 
инструменти (Европейския фонд за 
отбрана, Европейския съвет по 
иновациите, бъдещата програма 
„Хоризонт Европа“, програмата 
„Цифрова Европа“);

технологии чрез съществуващите 
инструменти (Европейския фонд за 
отбрана, Европейския съвет по 
иновациите, бъдещата програма 
„Хоризонт Европа“, програмата 
„Цифрова Европа“); призовава за 
насърчаване на създаването на обща 
стратегия за ИИ, която може да 
повиши технологичния и 
промишления капацитет на ЕС, но и 
да осигури необходимите етични и 
правни стандарти, за да се гарантира 
безопасното ù прилагане, по-
специално като се постави акцент 
върху потенциалната вреда на 
смъртоносните автономни оръжейни 
системи и последиците за правата на 
човека и човешкото достойнство;

Or. en

Изменение 412
Хана Нойман
от името на групата Greens/EFA

Предложение за резолюция
Параграф 52

Предложение за резолюция Изменение

52. потвърждава все по-важното 
място, което изкуственият интелект 
(ИИ) заема в европейската отбрана; 
отбелязва по-специално многобройните 
военни приложения, произтичащи от 
овладяването на ИИ за управление и 
стимулиране на оперативната среда, за 
подпомагане на процеса на вземане на 
решения, за откриване на заплахи и за 
обработка на събраните разузнавателни 
данни; подчертава, че разработването на 
надеждни ИИ в областта на отбраната е 
задължително за гарантирането на 
европейската стратегическа 
автономност по отношение на 
капацитета и оперативните 

52. потвърждава все по-важното 
място, което изкуственият интелект 
(ИИ) заема в европейската отбрана; 
отбелязва по-специално многобройните 
военни приложения, произтичащи от 
овладяването на ИИ за управление и 
стимулиране на оперативната среда, за 
подпомагане на процеса на вземане на 
решения, за откриване на заплахи и за 
обработка на събраните разузнавателни 
данни; подчертава, че разработването на 
надеждни ИИ в областта на отбраната е 
задължително за гарантирането на 
европейската възможност за действие 
по отношение на капацитета и 
оперативните способности; призовава 
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способности; призовава ЕС да подкрепи 
инвестициите си в тази област и по-
специално в революционните 
технологии чрез съществуващите 
инструменти (Европейския фонд за 
отбрана, Европейския съвет по 
иновациите, бъдещата програма 
„Хоризонт Европа“, програмата 
„Цифрова Европа“);

ЕС да подкрепи инвестициите си в тази 
област и по-специално в 
революционните технологии чрез 
съществуващите инструменти 
(Европейския фонд за отбрана, 
Европейския съвет по иновациите, 
бъдещата програма „Хоризонт Европа“, 
програмата „Цифрова Европа“), като 
същевременно се зачита позицията на 
Европейския парламент от 12 
септември 2018 г. относно 
смъртоносните автономни оръжейни 
системи и постигнатото 
споразумение със Съвета и 
Комисията в контекста на 
Европейския фонд за отбрана;

Or. en

Изменение 413
Джефри Ван Орден, Анна Фотига, Масали Агилар, Витолд Ян Вашчиковски, 
Чарли Веймерс

Предложение за резолюция
Параграф 52

Предложение за резолюция Изменение

52. потвърждава все по-важното 
място, което изкуственият интелект 
(ИИ) заема в европейската отбрана; 
отбелязва по-специално многобройните 
военни приложения, произтичащи от 
овладяването на ИИ за управление и 
стимулиране на оперативната среда, за 
подпомагане на процеса на вземане на 
решения, за откриване на заплахи и за 
обработка на събраните разузнавателни 
данни; подчертава, че разработването на 
надеждни ИИ в областта на отбраната е 
задължително за гарантирането на 
европейската стратегическа 
автономност по отношение на 
капацитета и оперативните 
способности; призовава ЕС да 
подкрепи инвестициите си в тази област 

52. потвърждава все по-важното 
място, което изкуственият интелект 
(ИИ) и машинното обучение заемат в 
европейската отбрана; отбелязва по-
специално многобройните военни 
приложения, произтичащи от 
овладяването на ИИ за управление и 
стимулиране на оперативната среда, за 
подпомагане на процеса на вземане на 
решения, за откриване на заплахи и за 
обработка на събраните разузнавателни 
данни; подчертава, че разработването на 
надеждни ИИ в областта на отбраната е 
задължително за гарантирането на 
постигането на оперативните цели; 
призовава ЕС да подкрепи инвестициите 
си в тази област и по-специално в 
революционните технологии чрез 
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и по-специално в революционните 
технологии чрез съществуващите 
инструменти (Европейския фонд за 
отбрана, Европейския съвет по 
иновациите, бъдещата програма 
„Хоризонт Европа“, програмата 
„Цифрова Европа“);

съществуващите инструменти 
(Европейския фонд за отбрана, 
Европейския съвет по иновациите, 
бъдещата програма „Хоризонт Европа“, 
програмата „Цифрова Европа“); 
насърчава трансатлантическото 
сътрудничество в тази сфера, с цел да 
се гарантира, че партньорствата по 
отношение на развитието и 
прилагането се използват за 
максималното повишаване на 
добавената стойност на 
съвместните операции и 
ангажименти;

Or. en

Изменение 414
Фабио Масимо Касталдо

Предложение за резолюция
Параграф 52

Предложение за резолюция Изменение

52. потвърждава все по-важното 
място, което изкуственият интелект 
(ИИ) заема в европейската отбрана; 
отбелязва по-специално многобройните 
военни приложения, произтичащи от 
овладяването на ИИ за управление и 
стимулиране на оперативната среда, за 
подпомагане на процеса на вземане на 
решения, за откриване на заплахи и за 
обработка на събраните разузнавателни 
данни; подчертава, че разработването на 
надеждни ИИ в областта на отбраната е 
задължително за гарантирането на 
европейската стратегическа 
автономност по отношение на 
капацитета и оперативните 
способности; призовава ЕС да подкрепи 
инвестициите си в тази област и по-
специално в революционните 
технологии чрез съществуващите 
инструменти (Европейския фонд за 

52. потвърждава все по-важното 
място, което изкуственият интелект 
(ИИ) заема в европейската отбрана; 
отбелязва по-специално многобройните 
военни приложения, произтичащи от 
овладяването на ИИ за управление и 
стимулиране на оперативната среда, за 
подпомагане на процеса на вземане на 
решения, за откриване на заплахи и за 
обработка на събраните разузнавателни 
данни; подчертава, че разработването на 
надеждни ИИ в областта на отбраната е 
задължително за гарантирането на 
европейската стратегическа 
автономност по отношение на 
капацитета и оперативните 
способности; припомня обаче 
необходимостта от регулиране в 
сектора и нуждата от оценка на 
етичното измерение в дискусията 
относно изкуствения интелект; 
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отбрана, Европейския съвет по 
иновациите, бъдещата програма 
„Хоризонт Европа“, програмата 
„Цифрова Европа“);

призовава ЕС да подкрепи инвестициите 
си в тази област и по-специално в 
революционните технологии чрез 
съществуващите инструменти 
(Европейския фонд за отбрана, 
Европейския съвет по иновациите, 
бъдещата програма „Хоризонт Европа“, 
програмата „Цифрова Европа“);

Or. it

Изменение 415
Натали Лоазо, Хавиер Нарт, Бернар Гета, Петрас Аущревичюс, Кристоф Грюдлер, 
Илхан Кючюк, Урмас Пает, Хилде Вотманс, Мартин Хоруд, Клемен Грошел

Предложение за резолюция
Параграф 52

Предложение за резолюция Изменение

52. потвърждава все по-важното 
място, което изкуственият интелект 
(ИИ) заема в европейската отбрана; 
отбелязва по-специално многобройните 
военни приложения, произтичащи от 
овладяването на ИИ за управление и 
стимулиране на оперативната среда, за 
подпомагане на процеса на вземане на 
решения, за откриване на заплахи и за 
обработка на събраните разузнавателни 
данни; подчертава, че разработването на 
надеждни ИИ в областта на отбраната е 
задължително за гарантирането на 
европейската стратегическа 
автономност по отношение на 
капацитета и оперативните 
способности; призовава ЕС да подкрепи 
инвестициите си в тази област и по-
специално в революционните 
технологии чрез съществуващите 
инструменти (Европейския фонд за 
отбрана, Европейския съвет по 
иновациите, бъдещата програма 
„Хоризонт Европа“, програмата 
„Цифрова Европа“);

52. потвърждава все по-важното 
място, което изкуственият интелект 
(ИИ) заема в европейската отбрана; 
отбелязва по-специално многобройните 
военни приложения, произтичащи от 
овладяването на ИИ за управление и 
стимулиране на оперативната среда, за 
подпомагане на процеса на вземане на 
решения, за откриване на заплахи и за 
обработка на събраните разузнавателни 
данни; подчертава, че разработването на 
надеждни ИИ в областта на отбраната е 
задължително за гарантирането на 
европейската стратегическа 
автономност по отношение на 
капацитета и оперативните 
способности; призовава ЕС да подкрепи 
инвестициите си в тази област и по-
специално в революционните 
технологии чрез съществуващите 
инструменти (Европейския фонд за 
отбрана, Европейския съвет по 
иновациите, бъдещата програма 
„Хоризонт Европа“, програмата 
„Цифрова Европа“); призовава Съюза 
да участва активно в регулиране на 



PE643.151v01-00 90/136 AM\1192396BG.docx

BG

световно равнище на смъртоносните 
автономни оръжейни системи;

Or. fr

Изменение 416
Жером Ривиер, Тиери Мариани, Никола Бе

Предложение за резолюция
Параграф 52

Предложение за резолюция Изменение

52. потвърждава все по-важното 
място, което изкуственият интелект 
(ИИ) заема в европейската отбрана; 
отбелязва по-специално многобройните 
военни приложения, произтичащи от 
овладяването на ИИ за управление и 
стимулиране на оперативната среда, за 
подпомагане на процеса на вземане на 
решения, за откриване на заплахи и за 
обработка на събраните разузнавателни 
данни; подчертава, че разработването на 
надеждни ИИ в областта на отбраната е 
задължително за гарантирането на 
европейската стратегическа 
автономност по отношение на 
капацитета и оперативните 
способности; призовава ЕС да подкрепи 
инвестициите си в тази област и по-
специално в революционните 
технологии чрез съществуващите 
инструменти (Европейския фонд за 
отбрана, Европейския съвет по 
иновациите, бъдещата програма 
„Хоризонт Европа“, програмата 
„Цифрова Европа“);

52. потвърждава все по-важното 
място, което изкуственият интелект 
(ИИ) заема в европейската отбрана; 
отбелязва по-специално многобройните 
военни приложения, произтичащи от 
овладяването на ИИ за управление и 
стимулиране на оперативната среда, за 
подпомагане на процеса на вземане на 
решения, за откриване на заплахи и за 
обработка на събраните разузнавателни 
данни; подчертава, че разработването на 
надеждни ИИ в областта на отбраната е 
задължително за гарантирането на 
европейската стратегическа 
автономност по отношение на 
капацитета и оперативните 
способности; призовава държавите 
членки да си сътрудничат в това 
отношение и ЕС да подкрепи 
инвестициите си в тази област и по-
специално в революционните 
технологии чрез съществуващите 
инструменти (Европейския фонд за 
отбрана, Европейския съвет по 
иновациите, бъдещата програма 
„Хоризонт Европа“, програмата 
„Цифрова Европа“);

Or. fr

Изменение 417
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Тонино Пицула

Предложение за резолюция
Параграф 52

Предложение за резолюция Изменение

52. потвърждава все по-важното 
място, което изкуственият интелект 
(ИИ) заема в европейската отбрана; 
отбелязва по-специално многобройните 
военни приложения, произтичащи от 
овладяването на ИИ за управление и 
стимулиране на оперативната среда, за 
подпомагане на процеса на вземане на 
решения, за откриване на заплахи и за 
обработка на събраните разузнавателни 
данни; подчертава, че разработването на 
надеждни ИИ в областта на отбраната е 
задължително за гарантирането на 
европейската стратегическа 
автономност по отношение на 
капацитета и оперативните 
способности; призовава ЕС да подкрепи 
инвестициите си в тази област и по-
специално в революционните 
технологии чрез съществуващите 
инструменти (Европейския фонд за 
отбрана, Европейския съвет по 
иновациите, бъдещата програма 
„Хоризонт Европа“, програмата 
„Цифрова Европа“);

52. потвърждава все по-важното 
място, което изкуственият интелект 
(ИИ) заема в европейската отбрана; 
отбелязва по-специално многобройните 
военни приложения, произтичащи от 
овладяването на ИИ за управление и 
стимулиране на оперативната среда, за 
подпомагане на процеса на вземане на 
решения, за откриване на заплахи и за 
обработка на събраните разузнавателни 
данни; подчертава, че разработването на 
надеждни ИИ в областта на отбраната е 
задължително за гарантирането на 
европейската стратегическа 
автономност по отношение на 
капацитета и оперативните 
способности; призовава ЕС да подкрепи 
и увеличи инвестициите си в тази 
област и по-специално в 
революционните технологии чрез 
съществуващите инструменти 
(Европейския фонд за отбрана, 
Европейския съвет по иновациите, 
бъдещата програма „Хоризонт Европа“, 
програмата „Цифрова Европа“);

Or. en

Изменение 418
Урмас Пает, Хилде Вотманс, Петрас Аущревичюс, Клемен Грошел, Натали Лоазо, 
Михал Шимечка, Кристоф Грюдлер

Предложение за резолюция
Параграф 52a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

52a. отбелязва, че 
нововъзникващите технологии, 
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включително ИИ, които се използват 
в оръжейните системи, трябва да се 
развиват и прилагат съгласно 
принципите на отговорните 
иновации и етичните принципи, като 
например отговорност и 
съответствие с международното 
право; като отчита силно 
противоречивата концепция за 
напълно автономните оръжейни 
системи, ЕС трябва да проучи 
възможностите за ИИ и в същото 
време да гарантира пълното зачитане 
на правата на човека и на 
международното право;

Or. en

Изменение 419
Хилде Вотманс

Предложение за резолюция
Параграф 52a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

52a. отбелязва, че според доклада на 
Европол от 2019 г. относно 
обстановката и тенденциите, в 
Европейския съюз през 2018 г. се е 
наблюдавало общо засилване на 
терористичната пропаганда и 
публикациите по отношение на 
химически, биологични, радиологични 
и ядрени (ХБРЯ) заплахи и са 
намалели пречките за придобиването 
на знания относно използването на 
ХБРЯ оръжия; подчертава в тази 
връзка необходимостта от 
химическа, биологична, радиологична 
и ядрена сигурност;

Or. en
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Изменение 420
Анджей Халицки, Радослав Шикорски

Предложение за резолюция
Параграф 52a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

52a. потвърждава наличието на 
нови способности, които ще създадат 
нови възможности, за да могат 
звената на мястото на провеждане 
на операциите да си сътрудничат в 
едно многоизмерно цифрово 
пространство и да останат 
защитени в почти реално време, 
особено когато 5G се комбинира с 
други иновации като защитния облак 
и отбранителните системи срещу 
свръхзвукови оръжия;

Or. en

Изменение 421
Джефри Ван Орден, Анна Фотига, Масали Агилар, Витолд Ян Вашчиковски, 
Чарли Веймерс

Предложение за резолюция
Параграф 52a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

52a. подчертава значението на 
повишаването на способностите в 
областта на квантовата 
изчислителна технология и 
подчертава необходимостта от 
засилване на сътрудничеството 
между ЕС и САЩ в тази област, за да 
се гарантира, че квантовата 
изчислителна технология се 
реализира първо между партньори, 
които са в топли отношения и които 
подкрепят целите;

Or. en
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Изменение 422
Урмас Пает, Хилде Вотманс, Петрас Аущревичюс, Клемен Грошел, Малик 
Азмани, Хавиер Нарт, Натали Лоазо, Михал Шимечка, Кристоф Грюдлер

Предложение за резолюция
Параграф 52б (нов)

Предложение за резолюция Изменение

52б. подчертава, че, тъй като 
рискът от разпространение и 
използване на химически оръжия 
представлява сериозна заплаха за 
международния мир и сигурност, ЕС 
трябва да продължи да оказва своята 
силна и съгласувана подкрепа в 
политическо и финансово отношение 
на Организацията за забрана на 
химическото оръжие (ОЗХО) при 
изпълнението на нейния мандат и че 
ЕС трябва да засили устойчивостта 
си спрямо хибридните и химическите, 
биологичните, радиологичните и 
ядрените заплахи;

Or. en

Изменение 423
Урмас Пает, Хилде Вотманс, Петрас Аущревичюс, Клемен Грошел, Натали Лоазо, 
Михал Шимечка, Кристоф Грюдлер

Предложение за резолюция
Параграф 53а (нов)

Предложение за резолюция Изменение

53a. подчертава необходимостта 
от прилагане на принципа на 
равенство между половете в 
действията на ЕС по линия на ОПСО, 
като се има предвид ролята на 
жените във войната и процесите на 
стабилизиране след конфликт и 
изграждане на мир; подчертава 



AM\1192396BG.docx 95/136 PE643.151v01-00

BG

необходимостта от справяне с 
проблема с основаното на пола 
насилие като инструмент за водене 
на война в региони на конфликт; 
подчертава, че войната се отразява 
по-неблагоприятно на жените, 
отколкото на мъжете; приканва ЕС 
и неговите международни партньори 
активно да включват жените в 
процесите на установяване на мир и 
стабилизация, както и да се 
погрижат за специфичните им 
нужди във връзка със сигурността;

Or. en

Изменение 424
Джефри Ван Орден, Анна Фотига, Масали Агилар

Предложение за резолюция
Параграф 53а (нов)

Предложение за резолюция Изменение

53a. отбелязва нарастващото 
значение на сигурността на 
космическото пространство и 
сигурността на сателитите, 
подчертава значението на 
Сателитния център на Европейския 
съюз и възлага на агенцията да 
анализира и да предостави доклад 
относно безопасността и/или 
уязвимостта на сателитите на ЕС и 
на държавите членки спрямо 
космически отпадъци, кибератака и 
пряко ракетно нападение;

Or. en

Изменение 425
Джефри Ван Орден, Анна Фотига, Масали Агилар, Витолд Ян Вашчиковски

Предложение за резолюция
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Параграф 54

Предложение за резолюция Изменение

54. подчертава, че амбицията за 
европейска стратегическа автономност 
се основава на способността на 
европейците да действат в защита на 
своите интереси, или самостоятелно, 
или в рамките на институционално 
сътрудничество (НАТО, ООН);

54. подчертава, че амбицията за 
европейска стратегическа автономност 
се основава на способността на 
европейците да действат в защита на 
своите интереси, или самостоятелно, 
или в рамките на институционално 
сътрудничество, като потвърждава, че 
това трябва да гарантира взаимно 
допълване с мисиите и операциите на 
НАТО, ООН;

Or. en

Изменение 426
Раса Юкнявичиене, Андрюс Кубилюс, Сандра Калниете

Предложение за резолюция
Параграф 54

Предложение за резолюция Изменение

54. подчертава, че амбицията за 
европейска стратегическа автономност 
се основава на способността на 
европейците да действат в защита на 
своите интереси, или самостоятелно, 
или в рамките на институционално 
сътрудничество (НАТО, ООН);

54. подчертава, че амбицията за 
европейска стратегическа автономност 
се основава на способността на 
европейците да действат в защита на 
своите интереси, или с партньори, 
когато това е възможно, или 
самостоятелно, когато е необходимо, 
при пълното използване на рамките за 
международно институционално 
сътрудничество (НАТО, ООН);

Or. en

Изменение 427
Хана Нойман
от името на групата Greens/EFA

Предложение за резолюция
Параграф 54
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Предложение за резолюция Изменение

54. подчертава, че амбицията за 
европейска стратегическа 
автономност се основава на 
способността на европейците да 
действат в защита на своите интереси, 
или самостоятелно, или в рамките на 
институционално сътрудничество 
(НАТО, ООН);

54. подчертава, че амбицията на ЕС 
като ефективен и надежден участник 
в сигурността се основава на 
способността на европейците да 
действат в защита на универсалните 
ценности, принципи и норми, както и 
на своите интереси, или самостоятелно, 
или в рамките на институционално 
сътрудничество (НАТО, ООН);

Or. en

Изменение 428
Крис Питeрс

Предложение за резолюция
Параграф 54

Предложение за резолюция Изменение

54. подчертава, че амбицията за 
европейска стратегическа автономност 
се основава на способността на 
европейците да действат в защита на 
своите интереси, или самостоятелно, 
или в рамките на институционално 
сътрудничество (НАТО, ООН);

54. подчертава, че амбицията за 
европейска стратегическа автономност 
се основава на способността на 
европейците да действат в защита на 
своите интереси, или самостоятелно, но 
за предпочитане в рамките на 
институционално сътрудничество 
(НАТО, ООН);

Or. en

Изменение 429
Бернхарт Цимниок, Ларс Патрик Берг

Предложение за резолюция
Параграф 54

Предложение за резолюция Изменение

54. подчертава, че амбицията за 
европейска стратегическа автономност 
се основава на способността на 

54. подчертава, че амбицията за 
европейска стратегическа автономност 
се основава на способността на 
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европейците да действат в защита на 
своите интереси, или самостоятелно, 
или в рамките на институционално 
сътрудничество (НАТО, ООН);

европейците да действат в защита на 
своите интереси, или самостоятелно, 
или в рамките на институционално 
сътрудничество (НАТО, ОССЕ, ООН);

Or. en

Изменение 430
Йоахим Шустер

Предложение за резолюция
Параграф 54

Предложение за резолюция Изменение

54. подчертава, че амбицията за 
европейска стратегическа автономност 
се основава на способността на 
европейците да действат в защита на 
своите интереси, или самостоятелно, 
или в рамките на институционално 
сътрудничество (НАТО, ООН);

54. подчертава, че амбицията за 
европейска стратегическа автономност 
се основава на способността на 
европейците да действат в защита на 
своите интереси, или самостоятелно, 
или в рамките на институционално 
сътрудничество (НАТО, ОССЕ, ООН);

Or. en

Изменение 431
Вангелис Меймаракис, Лукас Фурлас, Стелиос Кимбуропулос, Георгиос Кирцос

Предложение за резолюция
Параграф 54

Предложение за резолюция Изменение

54. подчертава, че амбицията за 
европейска стратегическа автономност 
се основава на способността на 
европейците да действат в защита на 
своите интереси, или самостоятелно, 
или в рамките на институционално 
сътрудничество (НАТО, ООН);

54. подчертава, че амбицията за 
европейска стратегическа автономност 
се основава на способността на 
европейците да действат в защита на 
своите интереси, или самостоятелно, 
или с партньори (ООН, НАТО);

Or. en
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Изменение 432
Жером Ривиер, Тиери Мариани, Никола Бе

Предложение за резолюция
Параграф 54

Предложение за резолюция Изменение

54. подчертава, че амбицията за 
европейска стратегическа автономност 
се основава на способността на 
европейците да действат в защита на 
своите интереси, или самостоятелно, 
или в рамките на институционално 
сътрудничество (НАТО, ООН);

54. подчертава, че амбицията за 
европейска стратегическа автономност 
се основава на способността на 
европейците да действат в защита на 
своите интереси, или самостоятелно, 
или в рамките на сътрудничество 
между държавите;

Or. fr

Изменение 433
Хана Нойман
от името на групата Greens/EFA

Предложение за резолюция
Параграф 55

Предложение за резолюция Изменение

55. счита, че европейската 
стратегическа автономност трябва 
да се осъществява чрез действия на 
устойчиво сътрудничество и 
стратегически партньорства с държави и 
организации, които споделят 
ценностите на ЕС; приветства освен 
това приноса на партньорите по линия 
на ОПСО за мисиите и операциите на 
ЕС;

55. счита, че многостранното 
сътрудничество е ценност от 
решаващо значение за сигурността и 
отбраната, и подчертава, че ЕС ще се 
превърне в ефективен и надежден 
участник в сигурността само ако 
неговите действия се основават на 
устойчиво сътрудничество и 
стратегически партньорства с държави и 
организации, които споделят 
ценностите на ЕС; приветства освен 
това приноса на партньорите по линия 
на ОПСО за мисиите и операциите на 
ЕС;

Or. en
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Изменение 434
Урмас Пает, Малик Азмани, Хавиер Нарт

Предложение за резолюция
Параграф 55

Предложение за резолюция Изменение

55. счита, че европейската 
стратегическа автономност трябва да се 
осъществява чрез действия на 
устойчиво сътрудничество и 
стратегически партньорства с държави и 
организации, които споделят 
ценностите на ЕС; приветства освен 
това приноса на партньорите по линия 
на ОПСО за мисиите и операциите на 
ЕС;

55. счита, че европейската 
стратегическа автономност трябва да се 
осъществява чрез действия на 
устойчиво сътрудничество и 
стратегически партньорства с държави и 
организации, които споделят 
ценностите на ЕС, и най-вече с НАТО; 
приветства освен това приноса на 
партньорите по линия на ОПСО за 
мисиите и операциите на ЕС;

Or. en

Изменение 435
Раса Юкнявичиене, Андрюс Кубилюс, Сандра Калниете

Предложение за резолюция
Параграф 55

Предложение за резолюция Изменение

55. счита, че европейската 
стратегическа автономност трябва 
да се осъществява чрез действия на 
устойчиво сътрудничество и 
стратегически партньорства с държави и 
организации, които споделят 
ценностите на ЕС; приветства освен 
това приноса на партньорите по линия 
на ОПСО за мисиите и операциите на 
ЕС;

55. счита, че европейските 
стратегически амбиции трябва да се 
осъществяват чрез действия на 
устойчиво сътрудничество и 
стратегически партньорства с държави и 
организации, които споделят 
ценностите на ЕС; приветства освен 
това приноса на партньорите по линия 
на ОПСО за мисиите и операциите на 
ЕС;

Or. en

Изменение 436
Джефри Ван Орден, Анна Фотига, Масали Агилар, Витолд Ян Вашчиковски, 
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Чарли Веймерс

Предложение за резолюция
Параграф 55

Предложение за резолюция Изменение

55. счита, че европейската 
стратегическа автономност трябва 
да се осъществява чрез действия на 
устойчиво сътрудничество и 
стратегически партньорства с държави и 
организации, които споделят 
ценностите на ЕС; приветства освен 
това приноса на партньорите по линия 
на ОПСО за мисиите и операциите на 
ЕС;

55. счита, че европейските 
действия трябва да се осъществяват 
чрез устойчиво сътрудничество и 
стратегически партньорства с държави и 
организации, които споделят 
ценностите на ЕС; приветства освен 
това приноса на партньорите по линия 
на ОПСО за мисиите и операциите на 
ЕС;

Or. en

Изменение 437
Урмас Пает, Хилде Вотманс, Петрас Аущревичюс, Клемен Грошел, Михал 
Шимечка, Кристоф Грюдлер

Предложение за резолюция
Параграф 55а (нов)

Предложение за резолюция Изменение

55a. подчертава, че 
партньорствата и 
сътрудничеството с държави и 
организации, които споделят 
ценностите на ЕС, допринасят за 
ефективността на ОПСО; 
приветства приноса на партньорите 
по линия на ОПСО за текущи мисии и 
операции на ЕС, което допринася за 
укрепването на мира, регионалната 
сигурност и стабилност;

Or. en

Изменение 438
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Джефри Ван Орден, Анна Фотига, Масали Агилар, Витолд Ян Вашчиковски, 
Чарли Веймерс

Предложение за резолюция
Параграф 55а (нов)

Предложение за резолюция Изменение

55a. потвърждава и приветства 
продължаващото военно присъствие 
на САЩ в Европа и приветства 
увеличението от 1,75 милиарда 
щатски долара в бюджета за 
европейската инициатива за 
възпиране, който нараства до 6,531 
милиарда щатски долара за 2019 г.;

Or. en

Изменение 439
Клаудиу Манда

Предложение за резолюция
Параграф 56

Предложение за резолюция Изменение

56. счита, че е от съществено 
значение да се поддържа солидно, тясно 
и привилегировано сътрудничество 
между ЕС и Обединеното кралство в 
областта на отбраната и сигурността 
след Брексит; подчертава, че дейностите 
в сътрудничество с Обединеното 
кралство ще дадат възможност на Съюза 
да разполага с капацитет на най-високо 
равнище по отношение на капацитета и 
оперативните способности; счита, че би 
било неуместно сътрудничеството в 
областта на отбраната да предвижда 
систематично изключване на 
Великобритания; предлага сключването 
на договор за защита и сигурност с 
Обединеното кралство, който да му 
позволи да участва, доколкото е 
възможно, в инструментите на Съюза;

56. подчертава, че ЕС и 
Обединеното кралство ще 
продължат да споделят същата 
стратегическа среда и същите 
заплахи за мира и сигурността в тях 
след излизането на Обединеното 
кралство от ЕС, и счита, че е от 
съществено значение да се поддържа 
солидно, тясно и привилегировано 
сътрудничество между ЕС и 
Обединеното кралство в областта на 
отбраната и сигурността след Брексит; 
подчертава, че дейностите в 
сътрудничество с Обединеното кралство 
ще дадат възможност на Съюза да 
разполага с капацитет на най-високо 
равнище по отношение на капацитета и 
оперативните способности; счита, че би 
било неуместно сътрудничеството в 
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областта на отбраната да предвижда 
систематично изключване на 
Великобритания; предлага сключването 
на договор за защита и сигурност с 
Обединеното кралство, който да му 
позволи да участва, доколкото е 
възможно, в инструментите на Съюза;

Or. en

Изменение 440
Джефри Ван Орден, Анна Фотига, Масали Агилар, Витолд Ян Вашчиковски

Предложение за резолюция
Параграф 56

Предложение за резолюция Изменение

56. счита, че е от съществено 
значение да се поддържа солидно, тясно 
и привилегировано сътрудничество 
между ЕС и Обединеното кралство в 
областта на отбраната и сигурността 
след Брексит; подчертава, че 
дейностите в сътрудничество с 
Обединеното кралство ще дадат 
възможност на Съюза да разполага с 
капацитет на най-високо равнище по 
отношение на капацитета и 
оперативните способности; счита, че 
би било неуместно сътрудничеството в 
областта на отбраната да предвижда 
систематично изключване на 
Великобритания; предлага сключването 
на договор за защита и сигурност с 
Обединеното кралство, който да му 
позволи да участва, доколкото е 
възможно, в инструментите на 
Съюза;

56. счита, че е от съществено 
значение да се поддържа солидно, тясно 
и привилегировано сътрудничество 
между ЕС и Обединеното кралство в 
областта на отбраната и сигурността 
след Брексит; подчертава, че 
Обединеното кралство е най-
способната и ангажирана военна сила 
на Европа; счита, че би било неуместно 
сътрудничеството в областта на 
отбраната да предвижда систематично 
изключване на Великобритания; 
предлага сключването на споразумение 
за защита и сигурност с Обединеното 
кралство, което да му позволи да 
участва в мисиите на Съюза на базата 
на всеки отделен случай, като 
гарантира командването на 
собствените си сили във всяка 
операция по линия на ОПСО и 
осъществява амбициозни 
взаимоотношения с Европейската 
агенция по отбрана, извън тези с 
други трети държави;

Or. en
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Изменение 441
Клаудиу Манда

Предложение за резолюция
Параграф 57

Предложение за резолюция Изменение

57. припомня основната роля на 
НАТО в областта на колективната 
отбрана, както изрично се посочва в 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз; изразява 
убеждението си, че партньорството 
между ЕС и НАТО е от съществено 
значение за справяне с 
предизвикателствата в областта на 
сигурността, пред които е изправена 
Европа и съседните ѝ държави; 
подчертава, че сътрудничеството между 
ЕС и НАТО следва да се основава на 
взаимно допълване и да зачита 
специфичните характеристики и роли на 
всяка от двете институции;

57. припомня основната роля на 
НАТО в областта на колективната 
отбрана, както изрично се посочва в 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз; изразява 
убеждението си, че партньорството 
между ЕС и НАТО е от съществено 
значение за справяне с 
предизвикателствата в областта на 
сигурността, пред които е изправена 
Европа и съседните ѝ държави; 
подчертава, че сътрудничеството между 
ЕС и НАТО следва да се основава на 
взаимно допълване и да зачита 
специфичните характеристики и роли на 
всяка от двете институции; счита, че 
новата декларация на ЕС и НАТО, 
подписана през 2018 г., бележи 
началото на нова ера в тяхното 
партньорство, и приветства 
допълнителните области на 
сътрудничество, като например 
военната мобилност, борбата с 
тероризма, укрепването на 
устойчивостта спрямо химическите, 
биологичните, радиологичните и 
ядрените рискове и насърчаването на 
програмата за жените и мира;

Or. en

Изменение 442
Клаудиу Манда

Предложение за резолюция
Параграф 57
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Предложение за резолюция Изменение

57. припомня основната роля на 
НАТО в областта на колективната 
отбрана, както изрично се посочва в 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз; изразява 
убеждението си, че партньорството 
между ЕС и НАТО е от съществено 
значение за справяне с 
предизвикателствата в областта на 
сигурността, пред които е изправена 
Европа и съседните ѝ държави; 
подчертава, че сътрудничеството между 
ЕС и НАТО следва да се основава на 
взаимно допълване и да зачита 
специфичните характеристики и роли на 
всяка от двете институции;

57. припомня основната роля на 
НАТО в областта на колективната 
отбрана, както изрично се посочва в 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз; изразява 
убеждението си, че партньорството 
между ЕС и НАТО е от съществено 
значение за справяне с 
предизвикателствата в областта на 
сигурността, пред които е изправена 
Европа и съседните ѝ държави; 
подчертава, че сътрудничеството между 
ЕС и НАТО следва да се основава на 
взаимно допълване и да зачита 
специфичните характеристики и роли на 
всяка от двете институции; приветства 
сътрудничеството между ЕС и НАТО 
чрез учението „Защитник на Европа 
2020“ и счита, че това е реална 
възможност за проверка на 
способността на Европа да реагира 
срещу актове на агресия, както и на 
напредъка и подобренията на 
трансграничната и военната 
мобилност;

Or. en

Изменение 443
Костас Мавридис, Никос Андрулакис

Предложение за резолюция
Параграф 57

Предложение за резолюция Изменение

57. припомня основната роля на 
НАТО в областта на колективната 
отбрана, както изрично се посочва в 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз; изразява 
убеждението си, че партньорството 
между ЕС и НАТО е от съществено 
значение за справяне с 

57. припомня основната роля на 
НАТО в областта на колективната 
отбрана, както изрично се посочва в 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз; изразява 
убеждението си, че партньорството 
между ЕС и НАТО е от съществено 
значение за справяне с 
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предизвикателствата в областта на 
сигурността, пред които е изправена 
Европа и съседните ѝ държави; 
подчертава, че сътрудничеството между 
ЕС и НАТО следва да се основава на 
взаимно допълване и да зачита 
специфичните характеристики и роли на 
всяка от двете институции;

предизвикателствата в областта на 
сигурността, пред които е изправена 
Европа и съседните ѝ държави; 
подчертава, че сътрудничеството между 
ЕС и НАТО следва да се основава на 
взаимно укрепване и да зачита 
специфичните характеристики и роли на 
всяка от двете институции, както и да 
продължи да се осъществява при 
пълно зачитане на принципите на 
приобщаване, реципрочност и 
автономност при вземането на 
решения и на двете организации;

Or. en

Изменение 444
Хилде Вотманс

Предложение за резолюция
Параграф 57

Предложение за резолюция Изменение

57. припомня основната роля на 
НАТО в областта на колективната 
отбрана, както изрично се посочва в 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз; изразява 
убеждението си, че партньорството 
между ЕС и НАТО е от съществено 
значение за справяне с 
предизвикателствата в областта на 
сигурността, пред които е изправена 
Европа и съседните ѝ държави; 
подчертава, че сътрудничеството между 
ЕС и НАТО следва да се основава на 
взаимно допълване и да зачита 
специфичните характеристики и роли на 
всяка от двете институции;

57. припомня основната роля на 
НАТО в областта на колективната 
отбрана, както изрично се посочва в 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз; изразява 
убеждението си, че партньорството 
между ЕС и НАТО е от съществено 
значение за справяне с 
предизвикателствата в областта на 
сигурността, пред които е изправена 
Европа и съседните ѝ държави; 
подчертава, че сътрудничеството между 
ЕС и НАТО следва да се основава на 
взаимно допълване и да зачита 
специфичните характеристики и роли на 
всяка от двете институции; призовава за 
достатъчно координация между 
всички държави – членки на НАТО, по 
специално, когато са заложени общи 
или европейски интереси;

Or. en
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Изменение 445
Рафаел Глюксман

Предложение за резолюция
Параграф 57

Предложение за резолюция Изменение

57. припомня основната роля на 
НАТО в областта на колективната 
отбрана, както изрично се посочва в 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз; изразява 
убеждението си, че партньорството 
между ЕС и НАТО е от съществено 
значение за справяне с 
предизвикателствата в областта на 
сигурността, пред които е изправена 
Европа и съседните ѝ държави; 
подчертава, че сътрудничеството 
между ЕС и НАТО следва да се 
основава на взаимно допълване и да 
зачита специфичните 
характеристики и роли на всяка от 
двете институции;

57. припомня основната роля на 
НАТО в областта на колективната 
отбрана, както изрично се посочва в 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз; изразява 
убеждението си, че партньорството 
между ЕС и НАТО е от съществено 
значение за справяне с 
предизвикателствата в областта на 
сигурността, пред които е изправена 
Европа и съседните ѝ държави;

Or. en

Изменение 446
Мик Уолас, Идоя Вилянуева Руис, Люк Минг Фланаган, Ману Пинеда

Предложение за резолюция
Параграф 57

Предложение за резолюция Изменение

57. припомня основната роля на 
НАТО в областта на колективната 
отбрана, както изрично се посочва в 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз; изразява 
убеждението си, че партньорството 
между ЕС и НАТО е от съществено 
значение за справяне с 

57. припомня основната роля на 
НАТО в областта на колективната 
отбрана, както изрично се посочва в 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз; изразява 
убеждението си, че партньорството 
между ЕС и НАТО е от съществено 
значение за справяне с 
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предизвикателствата в областта на 
сигурността, пред които е изправена 
Европа и съседните ѝ държави; 
подчертава, че сътрудничеството между 
ЕС и НАТО следва да се основава на 
взаимно допълване и да зачита 
специфичните характеристики и роли на 
всяка от двете институции;

предизвикателствата в областта на 
сигурността, пред които е изправена 
Европа и съседните ѝ държави; 
подчертава, че сътрудничеството между 
ЕС и НАТО следва да се основава на 
взаимно допълване и да зачита 
специфичните характеристики и роли на 
всяка от двете институции; 
потвърждава, че не всички държави – 
членки на ЕС, са членки на НАТО;

Or. en

Изменение 447
Хана Нойман
от името на групата Greens/EFA

Предложение за резолюция
Параграф 57

Предложение за резолюция Изменение

57. припомня основната роля на 
НАТО в областта на колективната 
отбрана, както изрично се посочва в 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз; изразява 
убеждението си, че партньорството 
между ЕС и НАТО е от съществено 
значение за справяне с 
предизвикателствата в областта на 
сигурността, пред които е изправена 
Европа и съседните ѝ държави; 
подчертава, че сътрудничеството между 
ЕС и НАТО следва да се основава на 
взаимно допълване и да зачита 
специфичните характеристики и роли на 
всяка от двете институции;

57. припомня основната роля на 
НАТО в областта на колективната 
териториална отбрана, както изрично 
се посочва в Договора за 
функционирането на Европейския съюз; 
изразява убеждението си, че 
партньорството между ЕС и НАТО е от 
съществено значение за справяне с 
предизвикателствата в областта на 
сигурността, пред които е изправена 
Европа и съседните ѝ държави; 
подчертава, че сътрудничеството между 
ЕС и НАТО следва да се основава на 
взаимно допълване и да зачита 
специфичните характеристики и роли на 
всяка от двете институции;

Or. en

Изменение 448
Йоан-Рареш Богдан
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Предложение за резолюция
Параграф 57

Предложение за резолюция Изменение

57. припомня основната роля на 
НАТО в областта на колективната 
отбрана, както изрично се посочва в 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз; изразява 
убеждението си, че партньорството 
между ЕС и НАТО е от съществено 
значение за справяне с 
предизвикателствата в областта на 
сигурността, пред които е изправена 
Европа и съседните ѝ държави; 
подчертава, че сътрудничеството между 
ЕС и НАТО следва да се основава на 
взаимно допълване и да зачита 
специфичните характеристики и роли на 
всяка от двете институции;

57. припомня основната роля на 
НАТО в областта на колективната 
отбрана, както изрично се посочва в 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз; изразява 
убеждението си, че стратегическото 
партньорство между ЕС и НАТО е от 
съществено значение за справяне с 
предизвикателствата в областта на 
сигурността, пред които е изправена 
Европа и съседните ѝ държави; 
подчертава, че сътрудничеството между 
ЕС и НАТО следва да се основава на 
взаимно допълване и да зачита 
специфичните характеристики и роли на 
всяка от двете институции;

Or. en

Изменение 449
Никос Андрулакис

Предложение за резолюция
Параграф 57

Предложение за резолюция Изменение

57. припомня основната роля на 
НАТО в областта на колективната 
отбрана, както изрично се посочва в 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз; изразява 
убеждението си, че партньорството 
между ЕС и НАТО е от съществено 
значение за справяне с 
предизвикателствата в областта на 
сигурността, пред които е изправена 
Европа и съседните ѝ държави; 
подчертава, че сътрудничеството между 
ЕС и НАТО следва да се основава на 
взаимно допълване и да зачита 

57. припомня основната роля на 
НАТО в областта на колективната 
отбрана, както изрично се посочва в 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз; изразява 
убеждението си, че партньорството 
между ЕС и НАТО е от съществено 
значение за справяне с 
предизвикателствата в областта на 
сигурността, пред които е изправена 
Европа и съседните ѝ държави; 
подчертава, че сътрудничеството между 
ЕС и НАТО следва да се основава на 
взаимно укрепване и да зачита 
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специфичните характеристики и роли на 
всяка от двете институции;

специфичните характеристики и роли на 
всяка от двете институции;

Or. en

Изменение 450
Жером Ривиер, Тиери Мариани, Никола Бе

Предложение за резолюция
Параграф 57

Предложение за резолюция Изменение

57. припомня основната роля на 
НАТО в областта на колективната 
отбрана, както изрично се посочва в 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз; изразява 
убеждението си, че партньорството 
между ЕС и НАТО е от съществено 
значение за справяне с 
предизвикателствата в областта на 
сигурността, пред които е изправена 
Европа и съседните ѝ държави; 
подчертава, че сътрудничеството 
между ЕС и НАТО следва да се 
основава на взаимно допълване и да 
зачита специфичните 
характеристики и роли на всяка от 
двете институции;

57. счита, че една истинска 
политика на независимост на Европа 
предполага излизане от НАТО на 
държавите, подписали 
Вашингтонския договор; изразява 
желание да бъде създаден алианс на 
европейските нации, гарантиращ 
сигурността на континента и 
дипломатическата и 
стратегическата независимост на 
неговите членове; призовава за 
установяване на стратегическо 
партньорство с Русия и със 
Съединените щати, основано на 
защитата на общите интереси на 
европейските нации;

Or. fr

Изменение 451
Рафаел Глюксман

Предложение за резолюция
Параграф 57a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

57a. изразява загриженост относно 
липсата на солидарност и 
нарастващото напрежение между 
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членовете на НАТО, тъй като 
действията на някои от тях 
подкопават сигурността на други; 
поставя под въпрос ангажимента за 
водещата роля на САЩ в общата 
трансатлантическа архитектура на 
сигурност; отбелязва, че член на 
НАТО си сътрудничи с Русия с цел 
разоръжаване на нашите съюзници 
във войната срещу ИДИЛ в Сирия; 
призовава държавите членки да се 
справят с възникването на 
разминаващи се интереси и да 
поддържат целостта на НАТО;

Or. en

Изменение 452
Крис Питeрс, Кинга Гал, Радослав Шикорски, Йежи Бузек

Предложение за резолюция
Параграф 57a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

57a. приветства засиления наскоро 
политически диалог както във 
формално, така и в неформално 
отношение, между ЕС и НАТО, който 
остава основен инструмент за 
укрепване на взаимното доверие, 
изграждане на увереност и 
информираност сред 
парламентаристите, както и за 
разбиране на основните въпроси, 
засягащи сигурността на 
евроатлантическата зона по 
отношение на съюзниците от НАТО 
и държавите – членки на ЕС;

Or. en

Изменение 453
Костас Мавридис, Никос Андрулакис, Лукас Фурлас
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Предложение за резолюция
Параграф 58

Предложение за резолюция Изменение

58. отбеляза значението на 
партньорството между ЕС и ООН при 
разрешаването на международни 
конфликти и в дейностите за 
изграждане на мира; призовава двете 
организации да продължат да 
координират усилията си в районите, в 
които осъществяват важни граждански 
и военни мисии, с цел да се избегне 
дублирането и да се увеличат 
максимално полезните взаимодействия;

58. отбеляза значението на 
партньорството между ЕС и ООН при 
разрешаването на международни 
конфликти в рамките на 
съществуващите договорени 
формати на преговори, основани на 
нормите и принципите на 
международното право, Устава на 
ООН и Заключителния акт от 
Хелзинки от 1975 г. на ОССЕ, и в 
дейностите за изграждане на мира; 
призовава двете организации да 
продължат да координират усилията си 
в районите, в които осъществяват важни 
граждански и военни мисии, с цел да се 
избегне дублирането и да се увеличат 
максимално полезните взаимодействия;

Or. en

Изменение 454
Хана Нойман
от името на групата Greens/EFA

Предложение за резолюция
Параграф 58

Предложение за резолюция Изменение

58. отбеляза значението на 
партньорството между ЕС и ООН при 
разрешаването на международни 
конфликти и в дейностите за 
изграждане на мира; призовава двете 
организации да продължат да 
координират усилията си в районите, в 
които осъществяват важни граждански 
и военни мисии, с цел да се избегне 
дублирането и да се увеличат 
максимално полезните взаимодействия;

58. отбеляза значението на 
партньорството между ЕС и ООН при 
разрешаването на международни 
конфликти и в дейностите за 
изграждане на мира; призовава двете 
организации да продължат да 
координират усилията си в районите, в 
които осъществяват важни граждански 
и военни мисии, с цел да се избегне 
дублирането и да се увеличат 
максимално полезните взаимодействия; 
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настоятелно призовава държавите 
членки да окажат по-голям принос за 
мироопазването от страна ООН и 
призовава за съдействието на 
институциите на ЕС в това 
отношение;

Or. en

Изменение 455
Атила Ара-Ковач, Юозас Олекас, Джулиано Пизапия, Клаудиу Манда, 
Пиерфранческо Майорино, Никос Андрулакис, Тонино Пицула

Предложение за резолюция
Параграф 59

Предложение за резолюция Изменение

59. подчертава значението на 
сътрудничеството между ЕС и други 
международни институции, по-
специално Африканския съюз и ОССЕ; 
счита, че ЕС следва също така да засили 
диалога и сътрудничеството с трети 
държави от региона, както и с 
регионалните и подрегионалните 
организации;

59. подчертава значението на 
сътрудничеството между ЕС и други 
международни институции, по-
специално Африканския съюз и ОССЕ; 
счита, че ЕС следва също така да засили 
диалога и сътрудничеството с трети 
държави от региона, както и с 
регионалните и подрегионалните 
организации; също така счита, че 
стабилната и мирна среда в 
съседните на Съюза държави е от 
съществено значение за 
стабилизирането на региона, 
защитата на жителите, запазването 
на мира и предотвратяването на 
конфликти. Отбелязва със 
съжаление, че Европейският съвет не 
успя да отбележи напредък по 
отношение на разширяването на 
Съюза към Западните Балкани, по-
специално във връзка със започването 
на преговори за членство със Северна 
Македония и Албания. Настоятелно 
призовава държавите членки, Съвета 
и Европейската комисия да 
поддържат стабилни отношения с 
държавите от Западните Балкани 
въз основа на поетите по-рано 
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ангажименти на ЕС по отношение на 
европейската перспектива на тези 
държави, като подкрепят техните 
реформи, насочени към изпълнението 
на критериите от Копенхаген за 
членство в ЕС; като гарантират, че 
всяка държава се оценява според 
реалния ù напредък по отношение на 
тези изисквания; като поддържат 
надеждна рамка за разширяване; 
както и като задълбочат 
допълнително интегрирането на 
региона с цел гарантиране на 
стабилното и мирно развитие на 
Западните Балкани като 
стратегически партньор на 
Европейския съюз;

Or. en

Изменение 456
Натали Лоазо, Хавиер Нарт, Бернар Гета, Петрас Аущревичюс, Кристоф Грюдлер, 
Илхан Кючюк, Урмас Пает, Хилде Вотманс, Мартин Хоруд, Клемен Грошел, 
Малик Азмани

Предложение за резолюция
Параграф 59

Предложение за резолюция Изменение

59. подчертава значението на 
сътрудничеството между ЕС и други 
международни институции, по-
специално Африканския съюз и ОССЕ; 
счита, че ЕС следва също така да засили 
диалога и сътрудничеството с трети 
държави от региона, както и с 
регионалните и подрегионалните 
организации;

59. подчертава значението на 
сътрудничеството между ЕС и други 
международни институции, по-
специално Африканския съюз и ОССЕ; 
счита, че ЕС следва също така да засили 
диалога и сътрудничеството с трети 
държави, споделящи неговите 
ценности и стратегически 
приоритети, както и с регионалните и 
подрегионалните организации;

Or. fr

Изменение 457
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Бернхарт Цимниок, Ларс Патрик Берг

Предложение за резолюция
Параграф 59

Предложение за резолюция Изменение

59. подчертава значението на 
сътрудничеството между ЕС и други 
международни институции, по-
специално Африканския съюз и ОССЕ; 
счита, че ЕС следва също така да засили 
диалога и сътрудничеството с трети 
държави от региона, както и с 
регионалните и подрегионалните 
организации;

59. подчертава значението на 
сътрудничеството между ЕС и други 
международни институции, по-
специално ОССЕ и Африканския съюз; 
счита, че ЕС следва също така да засили 
диалога и сътрудничеството с трети 
държави от региона, както и с 
регионалните и подрегионалните 
организации;

Or. en

Изменение 458
Йоахим Шустер

Предложение за резолюция
Параграф 59а (нов)

Предложение за резолюция Изменение

59a. счита, че предвид 
нарастващите конфликти с Русия е 
необходима нова политика на 
разведряване в Европа, която отчита 
нуждите по отношение на 
сигурността на нашите 
източноевропейски държави членки, 
източните партньорски държави и 
възприемането на Русия като 
заплаха; поради това призовава за по-
силна роля на ОССЕ като обединител 
за диалога между НАТО и 
Организацията на Договора за 
колективна сигурност (CSTO) във 
връзка с ново сътрудничество и 
архитектура в областта на 
сигурността в Европа, както и за 
икономическо сътрудничество между 
ЕС и Евразийския икономически съюз 
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(ЕАИС); освен това призовава за 
засилен диалог на равнището на ООН, 
по-специално с цел насърчаване на 
Китай и други държави да засилят 
контрола над оръжията, глобалното 
ядрено и конвенционално 
разоръжаване и неразпространението 
на оръжия;

Or. en

Изменение 459
Жером Ривиер, Тиери Мариани, Никола Бе

Предложение за резолюция
Параграф 60

Предложение за резолюция Изменение

60. успоредно със 
сътрудничеството и 
институционалните партньорства 
подкрепя съчетаването на различни 
гъвкави, разнообразни, отворени и 
същевременно оперативни, 
амбициозни и взискателни формати 
на сътрудничество, както в рамките 
на ЕС, НАТО и ООН, така и извън 
тях, което би могло да улесни 
съвместните ангажименти в 
различни операции и по този начин да 
засили оперативната стратегическа 
автономност на Съюза; във връзка с 
това подчертава, че примерите за 
сътрудничество, като Европейската 
инициатива за намеса, 
скандинавското сътрудничество в 
областта на отбраната и 
нарастващата интеграция на 
въоръжените сили на Германия и 
Нидерландия се вписват в логиката 
на засилване на военното 
сътрудничество между държавите 
членки;

заличава се

Or. fr
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Изменение 460
Мик Уолас, Люк Минг Фланаган, Ману Пинеда

Предложение за резолюция
Параграф 60

Предложение за резолюция Изменение

60. успоредно със сътрудничеството 
и институционалните партньорства 
подкрепя съчетаването на различни 
гъвкави, разнообразни, отворени и 
същевременно оперативни, амбициозни 
и взискателни формати на 
сътрудничество, както в рамките на ЕС, 
НАТО и ООН, така и извън тях, което 
би могло да улесни съвместните 
ангажименти в различни операции и по 
този начин да засили оперативната 
стратегическа автономност на Съюза; 
във връзка с това подчертава, че 
примерите за сътрудничество, като 
Европейската инициатива за намеса, 
скандинавското сътрудничество в 
областта на отбраната и 
нарастващата интеграция на 
въоръжените сили на Германия и 
Нидерландия се вписват в логиката 
на засилване на военното 
сътрудничество между държавите 
членки;

60. успоредно със сътрудничеството 
и институционалните партньорства 
подкрепя съчетаването на различни 
гъвкави, разнообразни, отворени и 
същевременно оперативни, амбициозни 
и взискателни формати на 
сътрудничество, както в рамките на ЕС, 
НАТО и ООН, така и извън тях, което 
би могло да улесни съвместните 
ангажименти в различни операции и по 
този начин да засили оперативната 
стратегическа автономност на Съюза;

Or. en

Изменение 461
Раса Юкнявичиене, Андрюс Кубилюс, Сандра Калниете

Предложение за резолюция
Параграф 60

Предложение за резолюция Изменение

60. успоредно със сътрудничеството 
и институционалните партньорства 

60. успоредно със сътрудничеството 
и институционалните партньорства 
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подкрепя съчетаването на различни 
гъвкави, разнообразни, отворени и 
същевременно оперативни, амбициозни 
и взискателни формати на 
сътрудничество, както в рамките на ЕС, 
НАТО и ООН, така и извън тях, което 
би могло да улесни съвместните 
ангажименти в различни операции и по 
този начин да засили оперативната 
стратегическа автономност на Съюза; 
във връзка с това подчертава, че 
примерите за сътрудничество, като 
Европейската инициатива за намеса, 
скандинавското сътрудничество в 
областта на отбраната и нарастващата 
интеграция на въоръжените сили на 
Германия и Нидерландия се вписват в 
логиката на засилване на военното 
сътрудничество между държавите 
членки;

подкрепя съчетаването на различни 
гъвкави, разнообразни, отворени и 
същевременно оперативни, амбициозни 
и взискателни формати на 
сътрудничество, както в рамките на ЕС, 
НАТО и ООН, така и извън тях, което 
би могло да улесни съвместните 
ангажименти в различни операции и по 
този начин да засили оперативната 
автономност на Съюза; във връзка с 
това подчертава, че примерите за 
сътрудничество, като Европейската 
инициатива за намеса, скандинавското 
сътрудничество в областта на отбраната, 
съвместните експедиционни сили и 
нарастващата интеграция на 
въоръжените сили на Германия и 
Нидерландия се вписват в логиката на 
засилване на военното сътрудничество 
между държавите членки;

Or. en

Изменение 462
Джефри Ван Орден, Анна Фотига, Масали Агилар, Витолд Ян Вашчиковски

Предложение за резолюция
Параграф 60

Предложение за резолюция Изменение

60. успоредно със сътрудничеството 
и институционалните партньорства 
подкрепя съчетаването на различни 
гъвкави, разнообразни, отворени и 
същевременно оперативни, амбициозни 
и взискателни формати на 
сътрудничество, както в рамките на ЕС, 
НАТО и ООН, така и извън тях, което 
би могло да улесни съвместните 
ангажименти в различни операции и по 
този начин да засили оперативната 
стратегическа автономност на 
Съюза; във връзка с това подчертава, че 
примерите за сътрудничество, като 
Европейската инициатива за намеса, 

60. успоредно със сътрудничеството 
и институционалните партньорства 
подкрепя съчетаването на различни 
гъвкави, разнообразни, отворени и 
същевременно оперативни, амбициозни 
и взискателни формати на 
сътрудничество, както в рамките на ЕС, 
НАТО и ООН, така и извън тях, което 
би могло да улесни съвместните 
ангажименти в различни операции и по 
този начин да засили оперативните 
цели на Съюза; във връзка с това 
подчертава, че примерите за 
сътрудничество, като Европейската 
инициатива за намеса, скандинавското 
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скандинавското сътрудничество в 
областта на отбраната и нарастващата 
интеграция на въоръжените сили на 
Германия и Нидерландия се вписват в 
логиката на засилване на военното 
сътрудничество между държавите 
членки;

сътрудничество в областта на отбраната, 
Вишеградската четворка и 
нарастващата интеграция на 
въоръжените сили на Германия и 
Нидерландия се вписват в логиката на 
засилване на военното сътрудничество 
между държавите членки;

Or. en

Изменение 463
Бернхарт Цимниок, Ларс Патрик Берг

Предложение за резолюция
Параграф 60

Предложение за резолюция Изменение

60. успоредно със сътрудничеството 
и институционалните партньорства 
подкрепя съчетаването на различни 
гъвкави, разнообразни, отворени и 
същевременно оперативни, амбициозни 
и взискателни формати на 
сътрудничество, както в рамките на ЕС, 
НАТО и ООН, така и извън тях, което 
би могло да улесни съвместните 
ангажименти в различни операции и по 
този начин да засили оперативната 
стратегическа автономност на Съюза; 
във връзка с това подчертава, че 
примерите за сътрудничество, като 
Европейската инициатива за намеса, 
скандинавското сътрудничество в 
областта на отбраната и нарастващата 
интеграция на въоръжените сили на 
Германия и Нидерландия се вписват в 
логиката на засилване на военното 
сътрудничество между държавите 
членки;

60. успоредно със сътрудничеството 
и институционалните партньорства 
подкрепя съчетаването на различни 
гъвкави, разнообразни, отворени и 
същевременно оперативни, амбициозни 
и взискателни формати на 
сътрудничество, както в рамките на ЕС, 
НАТО, ОССЕ и ООН, така и извън тях, 
което би могло да улесни съвместните 
ангажименти в различни операции и по 
този начин да засили оперативната 
стратегическа автономност на Съюза; 
във връзка с това подчертава, че 
примерите за сътрудничество, като 
Европейската инициатива за намеса, 
скандинавското сътрудничество в 
областта на отбраната и нарастващата 
интеграция на въоръжените сили на 
Германия и Нидерландия се вписват в 
логиката на засилване на военното 
сътрудничество между държавите 
членки;

Or. en

Изменение 464
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Хана Нойман
от името на групата Greens/EFA

Предложение за резолюция
Параграф 60

Предложение за резолюция Изменение

60. успоредно със сътрудничеството 
и институционалните партньорства 
подкрепя съчетаването на различни 
гъвкави, разнообразни, отворени и 
същевременно оперативни, амбициозни 
и взискателни формати на 
сътрудничество, както в рамките на ЕС, 
НАТО и ООН, така и извън тях, което 
би могло да улесни съвместните 
ангажименти в различни операции и по 
този начин да засили оперативната 
стратегическа автономност на 
Съюза; във връзка с това подчертава, че 
примерите за сътрудничество, като 
Европейската инициатива за намеса, 
скандинавското сътрудничество в 
областта на отбраната и нарастващата 
интеграция на въоръжените сили на 
Германия и Нидерландия се вписват в 
логиката на засилване на военното 
сътрудничество между държавите 
членки;

60. успоредно със сътрудничеството 
и институционалните партньорства 
подкрепя съчетаването на различни 
гъвкави, разнообразни, отворени и 
същевременно оперативни, амбициозни 
и взискателни формати на 
сътрудничество, както в рамките на ЕС, 
НАТО и ООН, така и извън тях, което 
би могло да улесни съвместните 
ангажименти в различни операции и по 
този начин да укрепи ОВППС и ОПСО; 
във връзка с това подчертава, че 
примерите за сътрудничество, като 
Европейската инициатива за намеса, 
скандинавското сътрудничество в 
областта на отбраната и нарастващата 
интеграция на въоръжените сили на 
Германия и Нидерландия се вписват в 
логиката на засилване на военното 
сътрудничество между държавите 
членки;

Or. en

Изменение 465
Атила Ара-Ковач, Юозас Олекас, Джулиано Пизапия, Клаудиу Манда, 
Пиерфранческо Майорино, Йоахим Шустер, Никос Андрулакис, Тонино Пицула

Предложение за резолюция
Параграф 60 a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

60a. с цел справяне със заплахата 
от разпространението на ядрени 
оръжия подчертава значението на 
многостранните преговори между 
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Европейския съюз и участващите 
страни; настоятелно призовава за 
спазването на договорите за ядрените 
оръжия, за подписването на нов 
договор, който да замени Договора за 
ликвидиране на ракетите със среден 
обсег на действие, и за подновяването 
на Договора за неразпространение на 
ядрено оръжие (ДНЯО) през 2020 г.;

Or. en

Изменение 466
Джефри Ван Орден, Анна Фотига, Масали Агилар, Чарли Веймерс

Предложение за резолюция
Параграф 60a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

60a. признава, че политическата и 
икономическата стабилност, наред с 
военните способности и 
сътрудничеството в Субсахарска 
Африка, е от ключово значение за 
ограничаване на разрастването на 
джихадистката активност и 
миграционните кризи, както и за 
борбата с разпространението и 
влиянието на екстремизма;

Or. en

Изменение 467
Джефри Ван Орден, Анна Фотига, Масали Агилар, Витолд Ян Вашчиковски, 
Чарли Веймерс

Предложение за резолюция
Параграф 60б (нов)

Предложение за резолюция Изменение

60б. признава и подкрепя мисията 
на Европейския съюз за съдействие в 



PE643.151v01-00 122/136 AM\1192396BG.docx

BG

областта на граничния контрол 
(EUBAM) в Либия, която помага за 
прехода към демокрация и работи с 
оглед на обучението, консултирането 
и развитието на граничната 
сигурност на Либия по суша, въздух и 
вода;

Or. en

Изменение 468
Джефри Ван Орден, Анна Фотига, Масали Агилар, Витолд Ян Вашчиковски

Предложение за резолюция
Параграф 60в (нов)

Предложение за резолюция Изменение

60в. освен това призовава ЕС да 
спазва ангажиментите си от 
четвъртата среща на върха Африка – 
ЕС за подкрепа на икономическата и 
политическата стабилност и 
оказване на допълнителна помощ за 
повишаване на капацитета на 
африканските резервни сили;

Or. en

Изменение 469
Джефри Ван Орден, Анна Фотига, Масали Агилар, Витолд Ян Вашчиковски

Предложение за резолюция
Параграф 60г (нов)

Предложение за резолюция Изменение

60г. препоръчва държавите членки 
да се оборудват с оръжейни системи 
и боеприпаси в съответствие със 
стандартите на НАТО с цел 
поддържане на оперативната 
съвместимост между съюзниците;
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Or. en

Изменение 470
Джефри Ван Орден, Анна Фотига, Масали Агилар, Витолд Ян Вашчиковски

Предложение за резолюция
Параграф 60д (нов)

Предложение за резолюция Изменение

60д. насърчава държавите членки 
да продължават да си сътрудничат с 
Африканския съюз и да изпълняват 
вече поетите си ангажименти;

Or. en

Изменение 471
Джефри Ван Орден, Анна Фотига, Масали Агилар

Предложение за резолюция
Параграф 60e (нов)

Предложение за резолюция Изменение

60е. насърчава държавите членки 
да продължават да работят с 
държавите от Асоциацията на 
народите от Югоизточна Азия 
(АСЕАН) по всички аспекти, по които 
вече е постигнато съгласие, и освен 
това подчертава необходимостта от 
сътрудничество по икономически 
въпроси, както и в борбата срещу 
тероризма;

Or. en

Изменение 472
Джефри Ван Орден, Анна Фотига, Масали Агилар, Витолд Ян Вашчиковски, 
Чарли Веймерс

Предложение за резолюция
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Параграф 60ж (нов)

Предложение за резолюция Изменение

60ж. признава нарастващата 
политическа, икономическа и 
екологична стойност, както и 
стойността по отношение на 
сигурността и стратегическата 
стойност на Северния полярен кръг и 
настоятелно призовава държавите 
членки да продължат да си 
сътрудничат с Арктическия съвет по 
всички въпроси, които са от интерес 
за ЕС, както и да разработят 
всеобхватна стратегия за региона;

Or. en

Изменение 473
Рафаел Глюксман, Атила Ара-Ковач

Предложение за резолюция
Параграф 61

Предложение за резолюция Изменение

61. счита, че напредъкът, постигнат в 
областта на европейската отбрана, 
открива възможност за важни 
структурни промени; отбелязва 
обявяването на създаването на 
Генерална дирекция „Отбрана и 
космическо пространство“ в 
Европейската комисия под 
ръководството на кандидата за член 
на Комисията, отговарящ за 
вътрешния пазар; отбелязва, че тази 
нова ГД следва да отговаря за 
подкрепата, координацията или 
допълването на действията на 
държавите членки в областта на 
европейската отбрана и по този начин 
да допринася за укрепването на 
европейската стратегическа 
автономност; отбелязва 

61. счита, че напредъкът, постигнат в 
областта на европейската отбрана, 
открива възможност за важни 
структурни промени; включително 
създаването на обща отбрана в близко 
бъдеще, както е предвидено в член 42, 
параграф 2 от ДЕС; счита, че 
конференцията относно бъдещето на 
Европа ще трябва да намери 
отражение върху европейската 
отбрана, отговаряйки адекватно на 
напредъка в стратегическата среда 
на ЕС, включително като се обмисли 
внасянето на изменения в 
Договорите;
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определянето на петте ѝ основни 
задачи (изпълнение и контрол на 
ЕФО, създаване на отворен и 
конкурентен европейски пазар на 
отбранително оборудване, изпълнение 
на плана за действие за военната 
мобилност, укрепване на силна и 
иновативна космическа 
промишленост, изпълнение на 
бъдещата космическа програма), но 
призовава Комисията да уточни по-
подробно очертанията на новата 
генерална дирекция; поставя въпроса 
за нейната връзка с други структури, 
които работят в областта на 
политиката за отбрана и имат други 
отговорности (Европейската агенция 
по отбрана, ЕСВД и др.);

Or. en

Изменение 474
Тонино Пицула

Предложение за резолюция
Параграф 61

Предложение за резолюция Изменение

61. счита, че напредъкът, постигнат в 
областта на европейската отбрана, 
открива възможност за важни 
структурни промени; отбелязва 
обявяването на създаването на 
Генерална дирекция „Отбрана и 
космическо пространство“ в 
Европейската комисия под 
ръководството на кандидата за член на 
Комисията, отговарящ за вътрешния 
пазар; отбелязва, че тази нова ГД следва 
да отговаря за подкрепата, 
координацията или допълването на 
действията на държавите членки в 
областта на европейската отбрана и по 
този начин да допринася за укрепването 
на европейската стратегическа 

61. счита, че напредъкът, постигнат в 
областта на европейската отбрана, 
открива възможност за важни 
структурни промени; отбелязва 
обявяването на създаването на 
Генерална дирекция „Отбрана и 
космическо пространство“ в 
Европейската комисия под 
ръководството на кандидата за член на 
Комисията, отговарящ за вътрешния 
пазар; отбелязва, че тази нова ГД следва 
да отговаря за подкрепата, 
координацията или допълването на 
действията на държавите членки в 
областта на европейската отбрана и по 
този начин да допринася за укрепването 
на европейската стратегическа 
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автономност; отбелязва определянето на 
петте ѝ основни задачи (изпълнение и 
контрол на ЕФО, създаване на отворен и 
конкурентен европейски пазар на 
отбранително оборудване, изпълнение 
на плана за действие за военната 
мобилност, укрепване на силна и 
иновативна космическа промишленост, 
изпълнение на бъдещата космическа 
програма), но призовава Комисията да 
уточни по-подробно очертанията на 
новата генерална дирекция; поставя 
въпроса за нейната връзка с други 
структури, които работят в областта на 
политиката за отбрана и имат други 
отговорности (Европейската агенция по 
отбрана, ЕСВД и др.);

автономност; отбелязва определянето на 
петте ѝ основни задачи (изпълнение и 
контрол на ЕФО, създаване на отворен и 
конкурентен европейски пазар на 
отбранително оборудване, изпълнение 
на плана за действие за военната 
мобилност, укрепване на силна и 
иновативна космическа промишленост, 
изпълнение на бъдещата космическа 
програма), но призовава Комисията да 
уточни по-подробно очертанията на 
новата генерална дирекция; поставя 
въпроса за нейната връзка с други 
структури, които работят в областта на 
политиката за отбрана и имат други 
отговорности (Европейската агенция по 
отбрана, ЕСВД и др.), за да се постигне 
максимална ефикасност от 
използването на наличните ресурси и 
да се гарантира ефективното 
сътрудничество;

Or. en

Изменение 475
Хана Нойман
от името на групата Greens/EFA

Предложение за резолюция
Параграф 61

Предложение за резолюция Изменение

61. счита, че напредъкът, постигнат в 
областта на европейската отбрана, 
открива възможност за важни 
структурни промени; отбелязва 
обявяването на създаването на 
Генерална дирекция „Отбрана и 
космическо пространство“ в 
Европейската комисия под 
ръководството на кандидата за член на 
Комисията, отговарящ за вътрешния 
пазар; отбелязва, че тази нова ГД следва 
да отговаря за подкрепата, 
координацията или допълването на 

61. счита, че напредъкът, постигнат в 
областта на европейската отбрана, 
открива възможност за важни 
структурни промени; отбелязва 
обявяването на създаването на 
Генерална дирекция „Отбрана и 
космическо пространство“ в 
Европейската комисия под 
ръководството на кандидата за член на 
Комисията, отговарящ за вътрешния 
пазар; отбелязва, че тази нова ГД следва 
да отговаря за подкрепата, 
координацията или допълването на 
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действията на държавите членки в 
областта на европейската отбрана и по 
този начин да допринася за 
укрепването на европейската 
стратегическа автономност; 
отбелязва определянето на петте ѝ 
основни задачи (изпълнение и контрол 
на ЕФО, създаване на отворен и 
конкурентен европейски пазар на 
отбранително оборудване, изпълнение 
на плана за действие за военната 
мобилност, укрепване на силна и 
иновативна космическа промишленост, 
изпълнение на бъдещата космическа 
програма), но призовава Комисията да 
уточни по-подробно очертанията на 
новата генерална дирекция; поставя 
въпроса за нейната връзка с други 
структури, които работят в областта на 
политиката за отбрана и имат други 
отговорности (Европейската агенция по 
отбрана, ЕСВД и др.);

действията на държавите членки в 
областта на европейската отбрана; 
отбелязва определянето на петте ѝ 
основни задачи (изпълнение и контрол 
на ЕФО, създаване на отворен и 
конкурентен европейски пазар на 
отбранително оборудване, изпълнение 
на плана за действие за военната 
мобилност, укрепване на силна и 
иновативна космическа промишленост, 
изпълнение на бъдещата космическа 
програма), но призовава Комисията да 
уточни по-подробно очертанията на 
новата генерална дирекция; поставя 
въпроса за нейната връзка с други 
структури, които работят в областта на 
политиката за отбрана и имат други 
отговорности (Европейската агенция по 
отбрана, ЕСВД и др.), и какви 
инициативи ще предприеме за 
прилагането на пакета за отбрана от 
2009 г., както и по отношение на 
други регулаторни аспекти на 
нововъзникващия европейски пазар в 
областта на отбраната и контрола 
на износа;

Or. en

Изменение 476
Жером Ривиер, Тиери Мариани, Никола Бе

Предложение за резолюция
Параграф 61

Предложение за резолюция Изменение

61. счита, че напредъкът, 
постигнат в областта на 
европейската отбрана, открива 
възможност за важни структурни 
промени; отбелязва обявяването на 
създаването на Генерална дирекция 
„Отбрана и космическо пространство“ в 
Европейската комисия под 
ръководството на кандидата за член на 

61. се противопоставя на 
създаването на Генерална дирекция 
„Отбрана и космическо пространство“ в 
Европейската комисия под 
ръководството на кандидата за член на 
Комисията, отговарящ за вътрешния 
пазар; отбелязва, че тази нова ГД следва 
да отговаря за подкрепата, 
координацията или допълването на 
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Комисията, отговарящ за вътрешния 
пазар; отбелязва, че тази нова ГД следва 
да отговаря за подкрепата, 
координацията или допълването на 
действията на държавите членки в 
областта на европейската отбрана и по 
този начин да допринася за укрепването 
на европейската стратегическа 
автономност; отбелязва определянето на 
петте ѝ основни задачи (изпълнение и 
контрол на ЕФО, създаване на отворен и 
конкурентен европейски пазар на 
отбранително оборудване, изпълнение 
на плана за действие за военната 
мобилност, укрепване на силна и 
иновативна космическа промишленост, 
изпълнение на бъдещата космическа 
програма), но призовава Комисията да 
уточни по-подробно очертанията на 
новата генерална дирекция; поставя 
въпроса за нейната връзка с други 
структури, които работят в областта на 
политиката за отбрана и имат други 
отговорности (Европейската агенция по 
отбрана, ЕСВД и др.);

действията на държавите членки в 
областта на европейската отбрана и по 
този начин да допринася за укрепването 
на европейската стратегическа 
автономност; отбелязва определянето на 
петте ѝ основни задачи (изпълнение и 
контрол на ЕФО, създаване на отворен и 
конкурентен европейски пазар на 
отбранително оборудване, изпълнение 
на плана за действие за военната 
мобилност, укрепване на силна и 
иновативна космическа промишленост, 
изпълнение на бъдещата космическа 
програма), но призовава Комисията да 
уточни по-подробно очертанията на 
новата генерална дирекция; поставя 
въпроса за нейната връзка с други 
структури, които работят в областта на 
политиката за отбрана и имат други 
отговорности (Европейската агенция по 
отбрана, ЕСВД и др.);

Or. fr

Изменение 477
Крис Питeрс

Предложение за резолюция
Параграф 61

Предложение за резолюция Изменение

61. счита, че напредъкът, постигнат в 
областта на европейската отбрана, 
открива възможност за важни 
структурни промени; отбелязва 
обявяването на създаването на 
Генерална дирекция „Отбрана и 
космическо пространство“ в 
Европейската комисия под 
ръководството на кандидата за член на 
Комисията, отговарящ за вътрешния 

61. счита, че напредъкът, постигнат в 
областта на европейската отбрана, 
открива възможност за важни 
структурни промени; приветства 
обявяването на създаването на 
Генерална дирекция „Отбрана и 
космическо пространство“ в 
Европейската комисия под 
ръководството на кандидата за член на 
Комисията, отговарящ за вътрешния 
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пазар; отбелязва, че тази нова ГД следва 
да отговаря за подкрепата, 
координацията или допълването на 
действията на държавите членки в 
областта на европейската отбрана и по 
този начин да допринася за укрепването 
на европейската стратегическа 
автономност; отбелязва определянето на 
петте ѝ основни задачи (изпълнение и 
контрол на ЕФО, създаване на отворен и 
конкурентен европейски пазар на 
отбранително оборудване, изпълнение 
на плана за действие за военната 
мобилност, укрепване на силна и 
иновативна космическа промишленост, 
изпълнение на бъдещата космическа 
програма), но призовава Комисията да 
уточни по-подробно очертанията на 
новата генерална дирекция; поставя 
въпроса за нейната връзка с други 
структури, които работят в областта на 
политиката за отбрана и имат други 
отговорности (Европейската агенция по 
отбрана, ЕСВД и др.);

пазар; отбелязва, че тази нова ГД следва 
да отговаря за подкрепата, 
координацията или допълването на 
действията на държавите членки в 
областта на европейската отбрана и по 
този начин да допринася за укрепването 
на европейската стратегическа 
автономност; отбелязва определянето на 
петте ѝ основни задачи (изпълнение и 
контрол на ЕФО, създаване на отворен и 
конкурентен европейски пазар на 
отбранително оборудване, изпълнение 
на плана за действие за военната 
мобилност, укрепване на силна и 
иновативна космическа промишленост, 
изпълнение на бъдещата космическа 
програма), но призовава Комисията да 
уточни по-подробно очертанията на 
новата генерална дирекция; насърчава 
Комисията да представи план, в 
който се определя как ще координира 
дейността си с други структури, които 
работят в областта на политиката за 
отбрана и имат други отговорности 
(Европейската агенция по отбрана, 
ЕСВД и др.);

Or. en

Изменение 478
Раса Юкнявичиене, Андрюс Кубилюс, Сандра Калниете

Предложение за резолюция
Параграф 61

Предложение за резолюция Изменение

61. счита, че напредъкът, постигнат в 
областта на европейската отбрана, 
открива възможност за важни 
структурни промени; отбелязва 
обявяването на създаването на 
Генерална дирекция „Отбрана и 
космическо пространство“ в 
Европейската комисия под 
ръководството на кандидата за член на 

61. счита, че напредъкът, постигнат в 
областта на европейската отбрана, 
намира отражение в структурни 
промени; отбелязва обявяването на 
създаването на Генерална дирекция 
„Отбрана и космическо пространство“ в 
Европейската комисия под 
ръководството на кандидата за член на 
Комисията, отговарящ за вътрешния 
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Комисията, отговарящ за вътрешния 
пазар; отбелязва, че тази нова ГД следва 
да отговаря за подкрепата, 
координацията или допълването на 
действията на държавите членки в 
областта на европейската отбрана и по 
този начин да допринася за 
укрепването на европейската 
стратегическа автономност; 
отбелязва определянето на петте ѝ 
основни задачи (изпълнение и контрол 
на ЕФО, създаване на отворен и 
конкурентен европейски пазар на 
отбранително оборудване, изпълнение 
на плана за действие за военната 
мобилност, укрепване на силна и 
иновативна космическа промишленост, 
изпълнение на бъдещата космическа 
програма), но призовава Комисията да 
уточни по-подробно очертанията на 
новата генерална дирекция; поставя 
въпроса за нейната връзка с други 
структури, които работят в областта на 
политиката за отбрана и имат други 
отговорности (Европейската агенция по 
отбрана, ЕСВД и др.);

пазар; отбелязва, че тази нова ГД следва 
да отговаря за подкрепата, 
координацията или допълването на 
действията на държавите членки в 
областта на европейската отбрана; 
отбелязва определянето на петте ѝ 
основни задачи (изпълнение и контрол 
на ЕФО, създаване на отворен и 
конкурентен европейски пазар на 
отбранително оборудване, изпълнение 
на плана за действие за военната 
мобилност, укрепване на силна и 
иновативна космическа промишленост, 
изпълнение на бъдещата космическа 
програма), но призовава Комисията да 
уточни по-подробно очертанията на 
новата генерална дирекция; поставя 
въпроса за нейната връзка с други 
структури, които работят в областта на 
политиката за отбрана и имат други 
отговорности (Европейската агенция по 
отбрана, ЕСВД и др.);

Or. en

Изменение 479
Натали Лоазо, Хавиер Нарт, Бернар Гета, Петрас Аущревичюс, Кристоф Грюдлер, 
Илхан Кючюк, Урмас Пает, Хилде Вотманс, Мартин Хоруд

Предложение за резолюция
Параграф 61

Предложение за резолюция Изменение

61. счита, че напредъкът, постигнат в 
областта на европейската отбрана, 
открива възможност за важни 
структурни промени; отбелязва 
обявяването на създаването на 
Генерална дирекция „Отбрана и 
космическо пространство“ в 
Европейската комисия под 

61. счита, че напредъкът, постигнат в 
областта на европейската отбрана, 
открива възможност за важни 
структурни промени; посреща със 
задоволство обявяването на 
създаването на Генерална дирекция 
„Отбранителна промишленост и 
космическо пространство“ в 
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ръководството на кандидата за член на 
Комисията, отговарящ за вътрешния 
пазар; отбелязва, че тази нова ГД следва 
да отговаря за подкрепата, 
координацията или допълването на 
действията на държавите членки в 
областта на европейската отбрана и по 
този начин да допринася за укрепването 
на европейската стратегическа 
автономност; отбелязва определянето на 
петте ѝ основни задачи (изпълнение и 
контрол на ЕФО, създаване на отворен и 
конкурентен европейски пазар на 
отбранително оборудване, изпълнение 
на плана за действие за военната 
мобилност, укрепване на силна и 
иновативна космическа промишленост, 
изпълнение на бъдещата космическа 
програма), но призовава Комисията да 
уточни по-подробно очертанията на 
новата генерална дирекция; поставя 
въпроса за нейната връзка с други 
структури, които работят в областта на 
политиката за отбрана и имат други 
отговорности (Европейската агенция по 
отбрана, ЕСВД и др.);

Европейската комисия под 
ръководството на члена на Комисията, 
отговарящ за вътрешния пазар; 
отбелязва, че тази нова ГД следва да 
отговаря за подкрепата, координацията 
или допълването на действията на 
държавите членки в областта на 
европейската отбрана и по този начин 
да допринася за укрепването на 
европейската стратегическа 
автономност; отбелязва определянето на 
петте ѝ основни задачи (изпълнение и 
контрол на ЕФО, създаване на отворен и 
конкурентен европейски пазар на 
отбранително оборудване, изпълнение 
на плана за действие за военната 
мобилност, укрепване на силна и 
иновативна космическа промишленост, 
изпълнение на бъдещата космическа 
програма); призовава Комисията да 
уточни по-подробно очертанията на 
новата генерална дирекция; поставя 
въпроса за нейната връзка с други 
структури, които работят в областта на 
политиката за отбрана и имат други 
отговорности (Европейската агенция по 
отбрана, ЕСВД и др.);

Or. fr

Изменение 480
Михаел Галер

Предложение за резолюция
Параграф 61

Предложение за резолюция Изменение

61. счита, че напредъкът, постигнат в 
областта на европейската отбрана, 
открива възможност за важни 
структурни промени; отбелязва 
обявяването на създаването на 
Генерална дирекция „Отбрана и 
космическо пространство“ в 
Европейската комисия под 

61. счита, че напредъкът, постигнат в 
областта на европейската отбрана, 
открива възможност за важни 
структурни промени; отбелязва 
обявяването на създаването на 
Генерална дирекция „Отбранителна 
промишленост и космическо 
пространство“ в Европейската комисия 
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ръководството на кандидата за член на 
Комисията, отговарящ за вътрешния 
пазар; отбелязва, че тази нова ГД следва 
да отговаря за подкрепата, 
координацията или допълването на 
действията на държавите членки в 
областта на европейската отбрана и по 
този начин да допринася за укрепването 
на европейската стратегическа 
автономност; отбелязва определянето на 
петте ѝ основни задачи (изпълнение и 
контрол на ЕФО, създаване на отворен и 
конкурентен европейски пазар на 
отбранително оборудване, изпълнение 
на плана за действие за военната 
мобилност, укрепване на силна и 
иновативна космическа промишленост, 
изпълнение на бъдещата космическа 
програма), но призовава Комисията да 
уточни по-подробно очертанията на 
новата генерална дирекция; поставя 
въпроса за нейната връзка с други 
структури, които работят в областта на 
политиката за отбрана и имат други 
отговорности (Европейската агенция по 
отбрана, ЕСВД и др.);

под ръководството на кандидата за член 
на Комисията, отговарящ за вътрешния 
пазар; отбелязва, че тази нова ГД следва 
да отговаря за подкрепата, 
координацията или допълването на 
действията на държавите членки в 
областта на европейската отбрана и по 
този начин да допринася за укрепването 
на европейската стратегическа 
автономност; отбелязва определянето на 
петте ѝ основни задачи (изпълнение и 
контрол на ЕФО, създаване на отворен и 
конкурентен европейски пазар на 
отбранително оборудване, изпълнение 
на плана за действие за военната 
мобилност, укрепване на силна и 
иновативна космическа промишленост, 
изпълнение на бъдещата космическа 
програма), но призовава Комисията да 
уточни по-подробно очертанията на 
новата генерална дирекция; поставя 
въпроса за нейната връзка с други 
структури, които работят в областта на 
политиката за отбрана и имат други 
отговорности (Европейската агенция по 
отбрана, ЕСВД и др.);

Or. de

Изменение 481
Урмас Пает, Хилде Вотманс, Петрас Аущревичюс, Клемен Грошел, Малик 
Азмани, Натали Лоазо, Михал Шимечка, Кристоф Грюдлер

Предложение за резолюция
Параграф 61

Предложение за резолюция Изменение

61. счита, че напредъкът, постигнат в 
областта на европейската отбрана, 
открива възможност за важни 
структурни промени; отбелязва 
обявяването на създаването на 
Генерална дирекция „Отбрана и 
космическо пространство“ в 
Европейската комисия под 

61. счита, че напредъкът, постигнат в 
областта на европейската отбрана, 
открива възможност за важни 
структурни промени; отбелязва 
обявяването на създаването на 
Генерална дирекция „Отбрана и 
космическо пространство“ в 
Европейската комисия под 
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ръководството на кандидата за член на 
Комисията, отговарящ за вътрешния 
пазар; отбелязва, че тази нова ГД следва 
да отговаря за подкрепата, 
координацията или допълването на 
действията на държавите членки в 
областта на европейската отбрана и по 
този начин да допринася за укрепването 
на европейската стратегическа 
автономност; отбелязва определянето на 
петте ѝ основни задачи (изпълнение и 
контрол на ЕФО, създаване на отворен и 
конкурентен европейски пазар на 
отбранително оборудване, изпълнение 
на плана за действие за военната 
мобилност, укрепване на силна и 
иновативна космическа промишленост, 
изпълнение на бъдещата космическа 
програма), но призовава Комисията да 
уточни по-подробно очертанията на 
новата генерална дирекция; поставя 
въпроса за нейната връзка с други 
структури, които работят в областта на 
политиката за отбрана и имат други 
отговорности (Европейската агенция по 
отбрана, ЕСВД и др.);

ръководството на кандидата за член на 
Комисията, отговарящ за вътрешния 
пазар; отбелязва, че тази нова ГД следва 
да отговаря за подкрепата, 
координацията или допълването на 
действията на държавите членки в 
областта на европейската отбрана и по 
този начин да допринася за укрепването 
на европейската стратегическа 
автономност; отбелязва определянето на 
петте ѝ основни задачи (изпълнение и 
контрол на ЕФО, създаване на отворен и 
конкурентен европейски пазар на 
отбранително оборудване, изпълнение 
на плана за действие за военната 
мобилност, укрепване на силна и 
иновативна космическа промишленост, 
изпълнение на бъдещата космическа 
програма), но призовава Комисията да 
уточни по-подробно очертанията на 
новата генерална дирекция; подчертава 
необходимостта от координация с 
други структури, които работят в 
областта на политиката за отбрана и 
имат други отговорности (Европейската 
агенция по отбрана, ЕСВД и др.);

Or. en

Изменение 482
Рафаел Глюксман, Атила Ара-Ковач

Предложение за резолюция
Параграф 61а (нов)

Предложение за резолюция Изменение

61a. отбелязва обявяването на 
създаването на генерална дирекция за 
отбрана и космическо пространство в 
Европейската комисия под 
ръководството на кандидата за член 
на Комисията, отговарящ за 
вътрешния пазар; отбелязва, че тази 
нова ГД следва да отговаря за 
подкрепата, координацията или 
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допълването на действията на 
държавите членки в областта на 
европейската отбрана и по този 
начин да допринася за укрепването на 
европейската стратегическа 
автономност; отбелязва 
определянето на петте ѝ основни 
задачи (изпълнение и контрол на 
ЕФО, създаване на отворен и 
конкурентен европейски пазар на 
отбранително оборудване, изпълнение 
на плана за действие за военната 
мобилност, укрепване на силна и 
иновативна космическа 
промишленост, изпълнение на 
бъдещата космическа програма), но 
призовава Комисията да уточни по-
подробно очертанията на новата 
генерална дирекция; поставя въпроса 
за нейната връзка с други структури, 
които работят в областта на 
политиката за отбрана и имат други 
отговорности (Европейската агенция 
по отбрана, ЕСВД и др.);

Or. en

Изменение 483
Кристоф Грюдлер, Натали Лоазо, Бернар Гета

Предложение за резолюция
Параграф 61a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

61а. припомня, че разработването 
на нови формати, като например 
Съветът за сигурност на ЕС, за което 
се застъпват канцлерът Меркел и 
президентът Макрон, и на нови 
начини за по-тясна координация в 
рамките на ЕС и с международни 
органи, би могло потенциално да 
улесни и направи по-ефикасен процеса 
на вземане на решения в областта на 
ОВППС; счита, че успоредно със 
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създаването на тези структури би 
трябвало да се разработят механизми 
за гарантиране на техния 
демократичен контрол от 
Европейския парламент;

Or. fr

Изменение 484
Натали Лоазо, Хавиер Нарт, Бернар Гета, Петрас Аущревичюс, Кристоф Грюдлер, 
Илхан Кючюк, Урмас Пает, Мартин Хоруд

Предложение за резолюция
Параграф 61a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

61а. се ангажира да осигури 
проследяване и строг парламентарен 
контрол на мисиите, инструментите 
и инициативите, разработвани в 
областта на европейската отбрана; 
призовава ВП/ЗП, Съвета и 
съответните различни европейски 
структури да докладват редовно пред 
подкомисията за изпълнението на 
своя мандат;

Or. fr

Изменение 485
Натали Лоазо, Хавиер Нарт, Бернар Гета, Петрас Аущревичюс, Кристоф Грюдлер, 
Илхан Кючюк, Урмас Пает, Мартин Хоруд, Клемен Грошел

Предложение за резолюция
Параграф 61б (нов)

Предложение за резолюция Изменение

61б. призовава за изготвяне на 
европейска стратегия за отбрана, 
необходимо допълнение към 
глобалната стратегия от 2016 г., 
като по този начин се създаде рамка 
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за насоки и планиране, които са 
абсолютно необходими за 
ефективното прилагане на новите 
инструменти и средства;

Or. fr

Изменение 486
Бернхарт Цимниок, Ларс Патрик Берг

Предложение за резолюция
Параграф 62

Предложение за резолюция Изменение

62. възлага на своя председател да 
предаде настоящата резолюция на 
Европейския съвет, на Съвета, на 
кандидата за член на Комисията, 
отговарящ за вътрешния пазар, на 
върховния представител на Съюза по 
въпросите на външните работи и 
политиката на сигурност и заместник-
председател на Комисията, на 
генералния секретар на Организацията 
на обединените нации, на генералния 
секретар на НАТО, на агенциите на ЕС в 
областта на космическото пространство, 
сигурността и отбраната, както и на 
правителствата и на националните 
парламенти на държавите членки.

62. възлага на своя председател да 
предаде настоящата резолюция на 
Европейския съвет, на Съвета, на 
кандидата за член на Комисията, 
отговарящ за вътрешния пазар, на 
върховния представител на Съюза по 
въпросите на външните работи и 
политиката на сигурност и заместник-
председател на Комисията, на ОССЕ, на 
генералния секретар на Организацията 
на обединените нации, на генералния 
секретар на НАТО, на агенциите на ЕС в 
областта на космическото пространство, 
сигурността и отбраната, както и на 
правителствата и на националните 
парламенти на държавите членки.
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