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Изменение 7
Paul Murphy

Предложение за регламент
Съображение 2 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2а) Конфликтите и кризисните 
ситуации, включително природни и 
причинени от човека бедствия, често 
са в резултат на неуспешни 
икономически, търговски, социални и 
екологични политики на всички 
равнища на вземане на решения, 
включително и на равнището на 
Съюза. Затова коренната промяна на 
тези неуспешни политики трябва да 
бъде първи приоритет на ЕС в 
ангажимента му за запазване на мира 
и предотвратяване на конфликти. 
Международната търговска 
политика може да бъде мощен 
инструмент за постигането на тези 
ангажименти, при условие че се 
използва в интерес на едно устойчиво, 
хуманно, икономическо развитие, на 
околната среда и солидарността и че 
прилага най-високите възможни 
екологични и социални стандарти.

Or. en

Изменение 8
Paul Murphy

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) С цел приложното поле на 
настоящия регламент да се адаптира 
към бързо развиващата се 

(11) С цел приложното поле на 
настоящия регламент да се адаптира 
към бързо развиващата се 
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действителност, на Комисията следва да 
бъде делегирано правомощието да 
приема актове в съответствие с член 290 
от Договора за функционирането на 
Европейския съюз във връзка с 
подробно описаните области на 
техническа и финансова помощ, 
посочени в приложенията към 
настоящия регламент, и да приема 
допълнителни процедури за обмен на 
информация и сътрудничество. От 
особена важност е по време на 
подготвителната си работа Комисията 
да проведе подходящи консултации, 
включително на експертно равнище. 
При подготовката и изготвянето на 
делегираните актове Комисията следва
да осигури едновременното и 
своевременното предаване на 
съответните документи по подходящ 
начин на Европейския парламент и 
Съвета.

действителност, на Комисията следва да 
бъде делегирано правомощието да 
приема актове в съответствие с член 290 
от Договора за функционирането на 
Европейския съюз във връзка с 
подробно описаните области на 
техническа и финансова помощ, 
посочени в приложенията към 
настоящия регламент, и да приема 
допълнителни процедури за обмен на 
информация и сътрудничество. От 
особена важност е по време на 
подготвителната си работа Комисията 
да проведе подходящи консултации, 
включително на експертно равнище. 
При подготовката и изготвянето на 
делегираните актове Комисията трябва
да осигури едновременното и 
своевременното предаване на 
съответните документи по подходящ 
начин на Европейския парламент и 
Съвета, за да бъдат тези институции 
в състояние да упражнят изцяло 
своите правомощия, включително 
правото да наложат вето на 
делегирани актове или да отменят 
делегирането.

Or. en

Изменение 9
Maria Eleni Koppa

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) да се посрещнат специфични 
глобални и трансрегионални заплахи с 
дестабилизиращ ефект, включително 
изменението на климата.

в) да се посрещнат специфични 
глобални и трансрегионални заплахи с 
дестабилизиращ ефект и да се осигури 
подготвеност за справяне с 
предкризисни и следкризисни 
ситуации, включително изменението на 
климата.



AM\903824BG.doc 5/8 PE491.012v01-00

BG

Or. el

Изменение 10
Paul Murphy

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) да се посрещнат специфични 
глобални и трансрегионални заплахи с 
дестабилизиращ ефект, включително 
изменението на климата.

в) да се вземат спешни мерки по 
отношение на изменението на 
климата като специфична глобална и 
трансрегионална заплаха с 
дестабилизиращ ефект.

Or. en

Изменение 11
Maria Eleni Koppa

Предложение за регламент
Приложение І – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) подкрепа за развитие на 
демократични, плуралистични 
държавни институции, включително 
мерки за засилване ролята на жените в 
тези институции, на ефективна 
гражданска администрация и съответни 
правни рамки на национално и местно 
равнище, на независима съдебна 
система, на добро управление и 
законност и ред, включително невоенно 
техническо сътрудничество за засилване 
на общия граждански контрол, на 
надзор върху системата за сигурност, 
както и на мерки за засилване на 
капацитета на правоприлагащите и 
съдебните органи, които участват в 
борбата срещу тероризма, 
организираната престъпност и всички 

в) подкрепа за развитие на 
демократични, плуралистични 
държавни институции, включително 
мерки за засилване ролята на жените в 
тези институции, на ефективна 
гражданска администрация и съответни 
правни рамки на национално и местно 
равнище, на независима съдебна 
система, на добро управление и 
законност и ред, включително невоенно 
техническо сътрудничество за засилване 
на общия граждански контрол, на 
надзор върху системата за сигурност, 
както и на мерки за засилване на 
капацитета на правоприлагащите и 
съдебните органи, които участват в 
борбата срещу тероризма, 
организираната престъпност и всички 
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форми на незаконен трафик; форми на незаконен трафик, 
включително трафика на хора;

Or. el

Изменение 12
Maria Eleni Koppa

Предложение за регламент
Приложение І – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) подкрепа за мерките, необходими за 
започване на възстановяване и 
реконструкция на ключови 
инфраструктури, жилища, обществени 
сгради и икономически активи, както и 
съществен производствен капацитет, 
както и други мерки за повторното 
започване на икономическа дейност и 
създаването на заетост и установяването 
на минимални условия, необходими за 
устойчиво социално развитие;

д) подкрепа за мерките, необходими за 
започване на възстановяване и 
реконструкция на ключови 
инфраструктури, жилища, обществени 
сгради и икономически активи, както и 
съществен производствен капацитет, 
както и други мерки за повторното 
започване на икономическа дейност и 
създаването и поддържането на 
заетост и установяването на минимални 
условия, необходими за устойчиво 
социално развитие;

Or. el

Изменение 13
Maria Eleni Koppa

Предложение за регламент
Приложение І – буква м)

Текст, предложен от Комисията Изменение

м) подкрепа за социално-икономически 
мерки за насърчаване на справедливия 
достъп и прозрачното управление на 
природните ресурси в ситуация на криза 
или на възникваща криза;

м) подкрепа за социално-икономически 
мерки за насърчаване на справедливия 
достъп и устойчивото и прозрачното 
управление на природните ресурси в 
ситуация на криза или на възникваща 
криза;

Or. el
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Изменение 14
Maria Eleni Koppa

Предложение за регламент
Приложение І – буква о)

Текст, предложен от Комисията Изменение

o) подкрепа за мерки за подкрепа на 
развитието и организацията на 
гражданското общество и неговото 
участие в политическия процес, 
включително мерки за засилване на 
ролята на жените в тези процеси и 
мерки за насърчаване на независими, 
плуралистични и професионални медии;

о) подкрепа за мерки за подкрепа на 
развитието и организацията на 
гражданското общество и неговото 
участие в политическия процес, 
включително мерки за засилване на 
ролята на жените в тези процеси и 
мерки за насърчаване на интернет и на 
независими, плуралистични и 
професионални медии;

Or. el

Изменение 15
Damien Abad

Предложение за регламент
Приложение ІI – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. По отношение на помощта за 
усилията за ограничаване на 
конфликти, в които въоръжени 
движения или техните съюзници 
използват необработени минерали, за 
да финансират тези конфликти, се 
обръща специално внимание на 
подпомагането на законните органи в 
борбата срещу тази практика и 
спазването на схемата на 
сертификация на процеса Кимбърли, 
по-специално по отношение на 
прилагането на ефективен вътрешен 
контрол на добива и търговията с 
необработени диаманти.
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Or. en

Изменение 16
Maria Eleni Koppa

Предложение за регламент
Приложение ІІІ – точка 1 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) засилване на капацитета на 
правоприлагащите, съдебните и 
гражданските органи, които участват в 
борбата срещу тероризма, 
организираната престъпност и всички 
форми на незаконен трафик, както и в 
ефективния контрол върху незаконната 
търговия и транзит.

a) засилване на капацитета на 
правоприлагащите, съдебните и 
гражданските органи, които участват в 
борбата срещу тероризма, 
организираната престъпност и всички
форми на незаконен трафик, 
включително трафика на хора, както 
и в ефективния контрол върху 
незаконната търговия и транзит.

Or. el


