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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по конституционни въпроси приканва водещата комисия по външни работи 
да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. Позоваване 1

Предложение за резолюция Изменение

– като взе предвид член 42, параграф 7 
от Договора за Европейския съюз (ДЕС)
и член 222 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз
(ДФЕС),

като взе предвид по-специално член 42, 
параграф 7 от Договора за Европейския 
съюз (ДЕС), член 222 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз
(ДФЕС) и Декларация 37 относно член 
222 от ДФЕС,

2. Позоваване 2

Предложение за резолюция Изменение

– като взе предвид член 24 и член 42, 
параграф 2 от ДЕС, член 122 и член 
196 от ДФЕС и Декларация 37 
относно член 222 от ДФЕС,

заличава се

3. Позоваване 6а (ново)

Предложение за резолюция Изменение

– като взе предвид членове 4 и 5 от 
Северноатлантическия договор,
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4. Съображение Д

Предложение за резолюция Изменение

Д. като има предвид, че Договорът от 
Лисабон въведе член 42, параграф 7 от 
ДЕС ("клауза за взаимна защита"1 или 
"клауза за взаимна помощ") и член 222 
от ДФЕС ("клауза за солидарност"), за 
да се отговори на тези притеснения, но 
практическото приложение на тези 
членове все още има нужда от 
поясняване, почти три години след 
влизането в сила на Договора;
_____________

1 оттук нататък „клауза за взаимна защита“,
въпреки че в Договора не е включено 
наименование. Виж по-специално ангажимента 
за взаимна защита в член V от изменения 
Договор от Брюксел, който се счита от 
подписалите го за обхванат от член 42, параграф 
7 от ДЕС (Изявление на председателството на 
Постоянния съвет на Западноевропейския съюз 
от 31 март 2010 г.)

Д. като има предвид, че Договорът от 
Лисабон въведе член 42, параграф 7 от 
ДЕС ("клауза за взаимна помощ"1) и 
член 222 от ДФЕС ("клауза за 
солидарност"), за да се отговори на тези 
притеснения, но практическото 
приложение на тези членове все още 
има нужда от поясняване, почти три 
години след влизането в сила на 
Договора;

_____________

1 оттук нататък „клауза за взаимна помощ“,
въпреки че в Договора не е включено 
наименование. Виж по-специално ангажимента 
за взаимна защита в член V от изменения 
Договор от Брюксел, който се счита от 
подписалите го за обхванат от член 42, параграф 
7 от ДЕС (Изявление на председателството на 
Постоянния съвет на Западноевропейския съюз 
от 31 март 2010 г.)

5. Съображение Е a (ново) 

Предложение за резолюция Изменение

Е а) като има предвид, че 21-те 
държави членки, които са също така 
членки на НАТО, могат да се 
съветват взаимно винаги, когато 
тяхната териториална цялост, 
политическа независимост или 
сигурност бъдат застрашени, и като 
има предвид, че тези държави са 
длъжни да участват в обща защита в 
случай на въоръжено нападение;
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6. Параграф 1

Предложение за резолюция Изменение

1. настоятелно призовава държавите 
членки, Комисията и върховния 
представител/заместник-председателя 
да използват в пълна степен потенциала 
на всички съответни разпоредби на 
Договора и по-специално на клаузата за 
взаимна защита и клаузата за 
солидарност, за да предоставят на 
европейците една силна политика, която 
да ги застрахова срещу сериозни 
рискове за сигурността, и която да се 
основава на повишена ефективност на 
разходите и справедливо разпределение 
на тежестите и разходите;

1. настоятелно призовава държавите 
членки, Комисията и върховния 
представител/заместник-председателя 
да използват в пълна степен потенциала 
на всички съответни разпоредби на 
Договора и по-специално на клаузата за 
взаимна помощ и клаузата за 
солидарност, за да предоставят на 
европейците една силна политика, която 
да ги застрахова срещу сериозни 
рискове за сигурността, и която да се 
основава на повишена ефективност на 
разходите и справедливо разпределение 
на тежестите и разходите;

7. Параграф 2 а (нов)

Предложение за резолюция Изменение

2 а) отбелязва новата стратегическа 
концепция на НАТО, според която, 
освен ролята си на военен съюз по 
време на война, НАТО се стреми да 
изгради капацитет, за да действа 
като политическа общност и 
общност за сигурност, която работи 
в сътрудничество с ЕС; отбелязва 
големите сходства между целите на 
НАТО и целите, изложени в член 43 
от ДФЕС (известни преди като 
задачите от Петерсберг); съответно 
предупреждава за скъпоструващото 
дублиране на усилия от двете 
организации и разхищението на 
ресурси, и настоятелно призовава за 
по-близко, редовно сътрудничество 
между върховния представител на 
Съюза и генералния секретар на 
НАТО с оглед оценката на риск, 
управлението на ресурси, 
планирането на политиката и 
изпълнението на операции от ОПСО, 
били те граждански или военни;
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8. Параграф 2 б (нов)

Предложение за резолюция Изменение

2 б) настоятелно призовава Съвета да 
не се увлича в крайна сметка ненужни 
спорове относно териториалността, 
а да последва подхода на НАТО, който 
урежда неизбежните случаи, които 
понякога изискват действия извън 
района на Северния Атлантически 
океан, за да се защитят интересите 
на съюзниците в областта на 
сигурността; 

9. Параграф 4

Предложение за резолюция Изменение

4. изтъква широкия набор от 
инструменти, с който разполагат 
Съюзът и неговите държави членки за 
справяне с извънредни ситуации в дух 
на солидарност, като например 
Механизма за гражданска защита, 
Фонда за солидарност, както и 
възможността за предоставяне на 
икономическа и финансова подкрепа в 
случаи на тежки затруднения, както 
е предвидено в член 122 от ДФЕС;
припомня също така ангажимента за 
разработване на взаимна политическа 
солидарност в рамките на външната 
политика и политиката на сигурност 
в съответствие с член 24 от ДЕС; 
изтъква, че целта на клаузите за 
взаимна защита и солидарност е не да 
заместят който и да било от тези 
инструменти, а да ги допълнят с 
оглед посрещането на ситуации, 
свързани с извънредна степен на 
заплаха или щети и по-специално 
когато ответната реакция ще 
изисква политическа координация на 
високо равнище и участието на 
военните сили;

4. изтъква широкия набор от 
инструменти, с който разполагат 
Съюзът и неговите държави членки за 
справяне с извънредни ситуации в дух 
на солидарност; изтъква полезната 
правна основа, предоставена 
съответно от член 122 от ДФЕС за 
спешно финансиране от 
икономически характер и от член 196 
от ДФЕС за мерки в областта на 
гражданската защита;



PA\912571BG.doc 7/14 PE496.318v01-00

BG

10. Параграф 4 б (нов)

Предложение за резолюция Изменение

4 б) припомня ангажимента за 
систематично разработване на 
взаимна политическа солидарност в 
рамките на външната политика и 
политиката на сигурност в 
съответствие с член 24 от ДЕС; 
отбелязва възможностите, 
предвидени в Договора от Лисабон, за 
засилено сътрудничество в областта 
на ОВППС, включително възлагането 
на специфични задачи и мисии на 
групи от държави, както и 
концепцията за постоянно 
структурирано сътрудничество по 
военните въпроси;  изтъква, че целта 
на клаузите за взаимна помощ и 
солидарност е не да заместят който 
и да било от тези инструменти, а да 
ги допълнят с оглед ситуации, 
свързани с извънредна степен на 
заплаха или щети и по-специално 
когато ответната реакция ще 
изисква политическа координация на 
високо равнище и участието на 
военните сили;

11. Параграф 5

Предложение за резолюция Изменение

5. призовава Комисията и върховния
представител/заместник-
председателя, в контекста на 
текущата им работа върху съвместно 
предложение за решение на Съвета за
прилагане на клаузата за солидарност, 
както се изисква от Договора, да
отдадат дължимото внимание на 
политическото и оперативното 
измерение и на двете клаузи и да се 
съобразят с препоръките на 
настоящата резолюция;

5. настоятелно призовава Комисията и
върховния представител до края на 
2012 г. да изготвят своето съвместно 
предложение за решение на Съвета, в 
което се определят мерките за
изпълнение на клаузата за солидарност
в съответствие с разпоредбите на 
член 222, параграф 3 от ДФЕС; с цел 
постигане на по-голямо единство, 
призовава комитета по политика и 
сигурност, както и постоянния 
комитет за оперативно 
сътрудничество в областта на 
вътрешната сигурност, да изпратят 
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съвместно становище относно 
прилагането на клаузата за 
солидарност и оперативните условие 
на клаузата за взаимна помощ, 
включително в сътрудничество с 
НАТО; отбелязва, че Съветът ще 
действа въз основата на гласуване с 
квалифицирано мнозинство по 
отношение на невоенните аспекти на 
взаимната помощ и съдействието; в 
тази връзка подчертава 
необходимостта от това, 
Парламентът да бъде напълно 
осведомен;
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12. Заглавие

Предложение за резолюция Изменение

Клауза за взаимна защита Клауза за взаимна помощ

13. Параграф 6

Предложение за резолюция Изменение

6. припомня на държавите членки 
еднозначното им задължение за 
оказване на помощ и подкрепа с всички 
средства, с които разполагат, в случай 
че дадена държава членка стане жертва 
на въоръжено нападение на нейна 
територия; подчертава, че макар и в 
обозримото бъдеще да няма 
вероятност за широкомащабно 
нападение срещу държава членка, 
както традиционната териториална
отбрана, така и отбраната срещу 
нови заплахи трябва да останат сред 
приоритетите; припомня, че 
Договорът гласи, че за държавите от 
ЕС, които са членове на
Организацията на 
Северноатлантическия договор, 
НАТО остава основата на тяхната 
колективна отбрана и форум за 
нейното прилагане, както и че
ангажиментите и сътрудничеството в
областта на взаимната защита 
трябва да съответстват на 
ангажиментите в рамките на НАТО;

6. припомня на държавите членки 
еднозначното им задължение за 
оказване на помощ и подкрепа с всички 
средства, с които разполагат, в случай 
че дадена държава членка стане жертва 
на въоръжено нападение на нейна 
територия; припомня също така, че по-
голямата част от държавите членки 
са членки на НАТО и че съответно 
общата политика на Съюза за 
сигурност и отбрана трябва да бъде 
съвместима и да съответства на 
ангажиментите в рамките на НАТО;
отчита недвусмислено специфичното 
естество на политика за сигурност и 
отбрана не тези държави членки, 
които не членуват в НАТО, но 
отбелязва въпреки това, че клаузата 
на ЕС за взаимна помощ няма да бъде 
задействана без провеждането на 
консултации с  НАТО и без искането 
на неговата намеса.

14. Параграф 7

Предложение за резолюция Изменение

7. в същото време изтъква не по-малко 
важната необходимост за подготовка 
по отношение на ситуации,
включващи държави членки на ЕС,
които не са членове на НАТО или 
територии на държави членки на ЕС, 

7. в същото време изтъква
необходимостта от подготовка за
ситуации, в които НАТО решава да не
се намесва;
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намиращи се извън района на 
Северния Атлантически океан, които 
следователно не са обхванати от 
Вашингтонския договор, или 
ситуации при които няма 
постигнато споразумение за 
колективни действия в рамките на 
НАТО;
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15. Параграф 9

Предложение за резолюция Изменение

9. изтъква значението на възпиращите 
мерки, а оттам и необходимостта 
Европейските държави да разполагат с 
надежден военен капацитет; насърчава 
държавите членки да интензифицират 
усилията си в посока разработване на 
съвместен военен капацитет, по-
специално посредством допълнителни 
инициативи на ЕС и НАТО от типа 
"обединяване и споделяне" и 
"интелигентна отбрана", които 
представляват изключително важен път 
напред във времена на ограничени 
бюджети за отбрана;

9. изтъква значението на възпиращите 
мерки, а оттам и необходимостта 
Европейските държави да разполагат с 
надежден военен капацитет; насърчава 
държавите членки да интензифицират 
усилията си в посока разработване на 
съвместен военен капацитет, по-
специално посредством допълнителни 
инициативи на ЕС и НАТО от типа 
"обединяване и споделяне" и 
"интелигентна отбрана", които 
представляват изключително важен път 
напред във времена на ограничени 
бюджети за отбрана; в този контекст 
призовава отново дейността на 
Европейската агенция по отбрана да 
бъде зачитана в по-голяма степен и да 
бъде използвана от националните 
министерства на отбраната;

16. Параграф 10

Предложение за резолюция Изменение

10. отново призовава за систематично 
хармонизиране на военните изисквания 
и за хармонизирано планиране на 
отбраната на ЕС и на процеса на 
придобиване, така че да отговарят на 
нивото на амбициите на ЕС и да бъдат 
координирани с процеса на НАТО за 
планиране в областта на отбраната; като 
има предвид повишеното ниво на 
гаранциите за сигурност, предоставяни 
от клаузата за взаимна защита, 
насърчава държавите членки да 
разгледат възможността за 
многонационално сътрудничество при 
разработването на капацитет, и когато 
това е уместно – специализация, като 
основни принципи на планирането им в 
областта на отбраната;

10. отново призовава за систематично 
хармонизиране на военните изисквания 
и за хармонизирано планиране на 
отбраната на ЕС и на процеса на 
придобиване, така че да отговарят на 
нивото на амбициите на ЕС и да бъдат 
координирани с процеса на НАТО за 
планиране в областта на отбраната; като 
има предвид повишеното ниво на 
гаранциите за сигурност, предоставяни 
от клаузата за взаимна помощ, 
насърчава държавите членки да 
разгледат възможността за 
многонационално сътрудничество при 
разработването на капацитет, и когато 
това е уместно – специализация, като 
основни принципи на планирането им в 
областта на отбраната;
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17. Параграф 11

Предложение за резолюция Изменение

11. приканва върховния 
представител/заместник-
председателя да предложи 
практически разпоредби за 
гарантиране на ефективна ответна 
реакция в случай, че дадена държава 
членка задейства клаузата за взаимна 
защита, както и анализ на ролята на 
институциите на ЕС, в случай на 
задействане на клаузата; счита, че 
задължението за предоставяне на 
помощ и подкрепа, заявяващи 
политическата солидарност между 
държавите членки, следва да 
гарантира бързото вземане на 
решение в Съвета в подкрепа на 
атакуваната държава членка;

заличава се

18. Параграф 12

Предложение за резолюция Изменение

12. счита, че при предприемането на
колективни действия в защита на 
дадена държава членка, намираща се 
под нападение, следва да бъде 
възможно използването на 
съществуващи структури на ЕС за 
управление на кризи, когато това е 
уместно, и по-специално, следва да 
бъде обмислена възможността за 
активиране на Оперативен щаб на 
ЕС; изтъква, че е необходим 
пълноценен постоянен оперативен щаб 
на ЕС, който да осигури адекватно 
ниво на готовност и бързина на 
ответната реакция, и отново 
отправя призива си към държавите 
членки за създаването на такъв 
постоянен капацитет, надграждайки 
върху наскоро активирания
Оперативния център на ЕС;

12. счита, че при предприемането на 
действия по член 42, параграф 7 от 
Договора за Европейския съюз следва 
да бъдат използвани по-възможно 
най-ефективен начин 
съществуващите структури на ЕС за 
управление на кризи, но че в по-
дългосрочен план трябва да бъде
обмислено създаването на постоянен 
оперативен щаб на ЕС, като се 
използва опитът от наскоро 
активирания оперативен център на ЕС;
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19. Параграф 32
[параграф 32 да бъде преместен и добавен след параграф 27]
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20. Параграф 35

Предложение за резолюция Изменение

35. припомня, че клаузата за 
солидарност изисква Европейският 
съвет редовно да извършва оценка на 
заплахите, пред които е изправена 
Европа; счита, че тези оценки трябва да 
бъдат осъществявани на поне две 
отделни равнища: в по-дългосрочен 
план в рамките на Европейския съвет, в 
процес, който трябва да захранва също 
така стратегическото мислене и да бъде 
отразен при последващото 
осъвременяване на Европейската 
стратегия за сигурност и Стратегията за 
вътрешна сигурност, както и 
посредством по-чести всеобхватни 
прегледи на съществуващите заплахи;

35. припомня, че клаузата за 
солидарност изисква Европейският 
съвет редовно да извършва оценка на 
заплахите, пред които е изправена 
Европа, и да координира тези 
действия с партньорите по НАТО; 
счита, че тези оценки трябва да бъдат 
осъществявани на поне две отделни 
равнища: в по-дългосрочен план в 
рамките на Европейския съвет, в процес, 
който трябва да захранва също така 
стратегическото мислене и да бъде 
отразен при последващото 
осъвременяване на Европейската 
стратегия за сигурност и Стратегията за 
вътрешна сигурност, както и 
посредством по-чести всеобхватни 
прегледи на съществуващите заплахи;


