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15.12.2014 B8-0350/1 

Изменение  1 

Мари-Кристин Вержиа, Корнелия Ернст, Костас Хрисогонос, Марина Албиол 

Гусман, Патрик Льо Ярик 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция B8-0350/2014 

Клод Морайс 

от името на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 

Подновяване на стратегията за вътрешна сигурност на Европейския съюз 

Предложение за резолюция 

Съображение В a (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  Ва. като има предвид, че политиките 

в областта на сигурността следва да 

не са фокусирани върху репресии, а да 

включват превантивно измерение; 

като има предвид, че акцентът върху 

политики за превенция е особено 

важен в период на нарастващо 

икономическо и социално 

неравенство, което подрива 

социалните права и в частност 

упражняването и ефективността на 

основните права и гражданските 

свободи; 

Or. en 
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15.12.2014 B8-0350/2 

Изменение  2 

Мари-Кристин Вержиа, Корнелия Ернст, Костас Хрисогонос, Патрик Льо Ярик 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция B8-0350/2014 

Клод Морайс 

от името на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 

Подновяване на стратегията за вътрешна сигурност на Европейския съюз 

Предложение за резолюция 

Съображение Г 

 

Предложение за резолюция Изменение 

Г. като има предвид, че следва да се 

обърне специално внимание на 

подкрепата и защитата на всички 

жертви на престъпления на територията 

на ЕС; 

Г. като има предвид, че следва да се 

обърне специално внимание на 

подкрепата и защитата на всички 

жертви на престъпления на територията 

на ЕС и особено жертвите на 

организираната престъпност  и 

трафика на хора; 

 

Or. en 
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15.12.2014 B8-0350/3 

Изменение  3 

Мари-Кристин Вержиа, Корнелия Ернст, Костас Хрисогонос, Патрик Льо Ярик 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция B8-0350/2014 

Клод Морайс 

от името на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 

Подновяване на стратегията за вътрешна сигурност на Европейския съюз 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 

 

Предложение за резолюция Изменение 

1. приветства изготвянето на нова 

СВС за следващите четири години; 

посочва, че от създаването на 

настоящата СВС са се появили нови 

заплахи за сигурността, а други заплахи 

изискват различен политически отговор; 

припомня освен това, че влизането в 

сила на Договора от Лисабон направи 

Хартата на основните права на 

Европейския съюз част от 

законодателството на ЕС; поради това 

счита, че настоящата СВС следва да 

бъде щателно оценена, актуализирана и 

подобрена; 

1. отбелязва изготвянето на нова СВС 

за следващите четири години; посочва, 

че от създаването на настоящата СВС са 

се появили нови заплахи за сигурността, 

а други заплахи изискват различен 

политически отговор; припомня освен 

това, че влизането в сила на Договора от 

Лисабон направи Хартата на основните 

права на Европейския съюз част от 

законодателството на Съюза; поради 

това счита, че настоящата СВС следва 

да бъде щателно оценена, актуализирана 

и подобрена по независим, прозрачен и 

подлежащ на отчетност начин; 

Or. en 
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15.12.2014 B8-0350/4 

Изменение  4 

Мари-Кристин Вержиа, Корнелия Ернст, Костас Хрисогонос, Патрик Льо Ярик 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция B8-0350/2014 

Клод Морайс 

от името на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 

Подновяване на стратегията за вътрешна сигурност на Европейския съюз 

Предложение за резолюция 

Параграф 2 

 

Предложение за резолюция Изменение 

2. счита, че съществените предпоставки 

за ефективна СВС включват подробен 

анализ на заплахите за сигурността, 

които трябва да бъдат разгледани, който 

да бъде извършен от Европол в тясно 

сътрудничество с други съответни 

органи на ЕС и с държавите членки; 

2. счита, че съществените предпоставки 

за ефективна СВС включват подробен 

анализ на заплахите за сигурността, 

които трябва да бъдат разгледани, който 

да бъде извършен от съответните 

органи на ЕС и от държавите членки с 

участието на неправителствени 

организации и сдружения на 

гражданското общество; 

Or. en 
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15.12.2014 B8-0350/5 

Изменение  5 

Мари-Кристин Вержиа, Корнелия Ернст, Марина Албиол Гусман, Патрик Льо 

Ярик 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция B8-0350/2014 

Клод Морайс 

от името на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 

Подновяване на стратегията за вътрешна сигурност на Европейския съюз 

Предложение за резолюция 

Параграф 2 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  2a. отново изразява загрижеността 

си относно продължаващата липса 

на пълен и всеобхватен анализ на 

положението със сигурността на 

европейско равнище; поради това 

отново заявява, че представянето на 

настоящото положение със 

сигурността зависи главно от 

субективното възприятие и 

оценяването на някои заплахи за 

сигурността, без положението да е 

анализирано правилно във всичките 

му измерения и без основаване на 

конкретни и точни факти;  счита, че 

за да бъде една политика в областта 

на сигурността действително 

ефективна, тя следва да включва 

също така подробни политики за 

превенция; 

Or. en 
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15.12.2014 B8-0350/6 

Изменение  6 

Мари-Кристин Вержиа, Корнелия Ернст, Марина Албиол Гусман, Патрик Льо 

Ярик 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция B8-0350/2014 

Клод Морайс 

от името на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 

Подновяване на стратегията за вътрешна сигурност на Европейския съюз 

Предложение за резолюция 

Параграф 5 

 

Предложение за резолюция Изменение 

5. отбелязва с тревога бързо 

нарастващия брой граждани на ЕС, 

които пътуват до зони на 

конфликти, за да се присъединят в 

терористични организации, и след 

това се връщат на територията на 

ЕС и представляват нови типове 

рискове за вътрешната сигурност на 

ЕС; възнамерява да обърне внимание 

на тази тревожна тенденция чрез 

многостранен подход, включващ i) 

всеобхватно разглеждане на 

лежащите в основата й фактори 

като радикализация, нетърпимост и 

дискриминация посредством 

насърчаване на политическа и 

религиозна толерантност, развитие 

на социално сближаване и 

приобщаване и улесняване на 

реинтегрирането, ii) анализиране и 

противодействие на подбуждането 

към извършване на терористични 

действия, мотивирани от 

екстремизъм, и на заминаванията с 

цел присъединяване към 

терористични организации, iii) 

предотвратяван е и спиране на 

набирането на бойци и участието в 

конфликти, включително реалното 

пътуване на чуждестранни бойци да 

5. припомня, че за да може ЕС да бъде 

надежден участник в насърчаването 

на правата на човека в рамките на ЕС 

и извън него, така наречената „борба 

срещу тероризма“ трябва да се води в 

рамките на един многоизмерен подход 

(борба срещу дискриминацията, 

политическа и социална 

еманципация, борба срещу 

неравенството и др.) при пълно 

спазване на основните права и 

гражданските свободи;  счита, че 

всяка подобна стратегия следва да 

подлежи на демократичен и 

подлежащ на отчетност надзор 

както на равнището на  ЕС, така и 

на национално равнище, и да включва 

ясно доказателство, че се спазват 

принципите на необходимост и 

пропорционалност на средствата и 

инструментите, използвани в 

борбата с тероризма, и презумпцията 

за невиновност, и че е налице 

действително право на съдебен 

контрол; 
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конфликтни райони, в границите на 

подходящи правни рамки, iv) спиране 

на финансовата подкрепа за 

терористични организации и 

физически лица, желаещи да се 

присъединят към тях, и v) 

предвиждане на съдебно преследване, 

когато е целесъобразно; 

Or. en 
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15.12.2014 B8-0350/7 

Изменение  7 

Мари-Кристин Вержиа, Корнелия Ернст, Костас Хрисогонос, Патрик Льо Ярик 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция B8-0350/2014 

Клод Морайс 

от името на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 

Подновяване на стратегията за вътрешна сигурност на Европейския съюз 

Предложение за резолюция 

Параграф 6 

 

Предложение за резолюция Изменение 

6. изтъква, че заплахите срещу 

сигурността придобиват все по-

разнообразен, международен, 

многоброен и асиметричен характер и 

изискват по-тясно трансгранично и 

междуведомствено сътрудничество; 

призовава за по-ефективно оперативно 

сътрудничество между държавите 

членки чрез засилено използване на 

някои съществуващи ценни 

инструменти, като съвместните екипи за 

разследване, и по-бърз и ефикасен 

обмен на важни данни и информация, 

при спазване на подходящи предпазни 

мерки в областта на защитата на 

данните и неприкосновеността на 

личния живот; в този контекст 

подчертава огромното значение на 

бързото приемане на предложената 

директива за защита на данните, за да се 

осигури всеобхватна правна рамка за 

обмена на данни в областта на 

правоприлагането; посочва, че с цел да 

се стимулира по-нататък оперативното 

сътрудничество между държавите 

членки, са необходими допълнителни 

мерки за изграждане на доверие; във 

връзка с това поддържа засилването на 

европейските програми за обучение и 

обмен на национални специалисти с цел 

по-нататъшно насърчаване на 

6. изтъква, че заплахите срещу 

сигурността придобиват все по-

разнообразен, международен, 

многоброен и асиметричен характер и 

изискват по-тясно трансгранично и 

междуведомствено сътрудничество; 

призовава за по-ефективно оперативно 

сътрудничество между държавите 

членки чрез засилено използване на 

някои съществуващи ценни 

инструменти, като съвместните екипи за 

разследване, и по-бърз и ефикасен 

обмен на важни данни и информация, 

при пълно спазване на предпазните 

мерки в областта на защитата на 

данните и неприкосновеността на 

личния живот; в този контекст 

подчертава огромното значение на 

бързото приемане на предложената 

директива за защита на данните, за да се 

осигури всеобхватна правна рамка за 

обмена на данни в областта на 

правоприлагането; посочва, че с цел да 

се стимулира по-нататък оперативното 

сътрудничество между държавите 

членки, са необходими допълнителни 

мерки за изграждане на доверие; във 

връзка с това поддържа засилването на 

европейските програми за обучение и 

обмен на национални специалисти;  
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европейската култура в областта на 

правоприлагането;  

Or. en 
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15.12.2014 B8-0350/8 

Изменение  8 

Мари-Кристин Вержиа, Корнелия Ернст, Костас Хрисогонос, Марина Албиол 

Гусман, Патрик Льо Ярик 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция B8-0350/2014 

Клод Морайс 

от името на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 

Подновяване на стратегията за вътрешна сигурност на Европейския съюз 

Предложение за резолюция 

Параграф 11 

 

Предложение за резолюция Изменение 

11. подчертава значението на 

съгласуваността между вътрешните и 

външните аспекти на сигурността; 

счита, че полезните взаимодействия 

между инструментите на общата 

външна политика и политиката на 

сигурност и правосъдието и вътрешните 

работи, включително обменът на 

информация и полицейското и 

съдебно сътрудничество с трети 

държави, особено чрез използването 

на споразуменията за правна 

взаимопомощ, следва да се използват в 

максимална степен при пълно 

спазване на принципите, изложени в 

членове 2, 3, 6 и 21 от ДФЕС; в тази 

връзка подчертава, че всички 

съответни участници, в т.ч. 

координаторът на ЕС за борба с 

тероризма и координаторът на ЕС за 

борба с трафика на хора, следва да 

работят в тясно сътрудничество, 

като интегрират външните и 

вътрешните аспекти; 

11. подчертава факта, че 

определянето и прилагането на СВС 

следва да отчита взаимодействието 

между вътрешните и външните 

измерения на политиката за сигурност 

и че в тези две измерения 

действащите институции и органи 

на Съюза в областта на правосъдието 

и вътрешните работи трябва да 

изпълняват мисията си при пълно 

спазване на ценностите и принципите 

на правото на ЕС (в частност членове 

2, 3, 6 и 21 от ДФЕС) и Хартата на 

основните права на Европейския съюз; 

настоятелно призовава Комисията и 

държавите членки да спазват в 

своите вътрешни и външни политики 

задължението да зачитат и 

насърчават основните права и 

свободи, както и ценностите и 

демократичните принципи, залегнали 

в Договорите за ЕС и в 

международните конвенции и 

споразумения, подписани и 

ратифицирани от тях; 

Or. en 



 

AM\1043949BG.doc  PE545.598v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

15.12.2014 B8-0350/9 

Изменение  9 

Мари-Кристин Вержиа, Корнелия Ернст, Костас Хрисогонос, Патрик Льо Ярик 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция B8-0350/2014 

Клод Морайс 

от името на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 

Подновяване на стратегията за вътрешна сигурност на Европейския съюз 

Предложение за резолюция 

Параграф 12 

 

Предложение за резолюция Изменение 

12. набляга на необходимостта да се 

предвидят подходящи финансови 

ресурси за правилното изпълнение на 

мерките, заложени в СВС, и по-

специално, за да се гарантира, че 

агенциите на ЕС като Европол и 

Евроюст са оборудвани в достатъчна 

степен за изпълнението на 

възложените им задачи; признава в 

тази връзка важната роля, която 

научните изследвания и иновациите 

могат да играят за разработването на 

инструменти, помагащи за справянето 

с тероризма и с тежката и 

организираната престъпност; 

12. признава важната роля, която 

научните изследвания в различни 

области могат да играят за 

разработването на инструменти, 

помагащи за по-доброто справяне с 

тероризма, с тежката и организираната 

престъпност и с трафика на хора; 

Or. en 

 

 


