
 

AM\1109933BG.doc  PE593.663v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

16.11.2016 A8-0317/39 

Изменение  39 

Сабине Льозинг, Рина Роня Кари, Жуан Ферейра, Жуан Пимента Лопеш, Мигел 

Виегаш, Неоклис Силикиотис, Такис Хаджигеоргиу, Меря Кюльонен, Катержина 

Конечна, Костадинка Кунева, Лола Санчес Калдентей, Мигел Урбан Креспо, 

Шабиер Бенито Силуага, Естефания Торес Мартинес, Таня Гонсалес Пеняс 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0317/2016 

Йоан Мирча Пашку 

Прилагане на общата политика за сигурност и отбрана 

2016/2067(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 15 

 

Предложение за резолюция Изменение 

15. подчертава също така, че ОПСО 

следва да се основава на принцип на 

силна колективна отбрана и 

ефективно финансиране и да се 

прилага координирано с 

международните институции в 

областта на сигурността и 

отбраната и при пълно взаимно 

допълване с НАТО; счита, че ЕС 

следва да насърчава държавите 

членки да постигат целите на НАТО 

по отношение на капацитета, 

съгласно които се изисква 

минималното равнище на разходите 

за отбрана да бъде в размер на 2% от 

БВП, както беше потвърдено на 

срещите на върха в Уелс и Варшава; 

заличава се 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/40 

Изменение  40 

Сабине Льозинг, Рина Роня Кари, Жуан Ферейра, Жуан Пимента Лопеш, Мигел 

Виегаш, Неоклис Силикиотис, Такис Хаджигеоргиу, Меря Кюльонен, Катержина 

Конечна, Костадинка Кунева, Лола Санчес Калдентей, Мигел Урбан Креспо, 

Шабиер Бенито Силуага, Естефания Торес Мартинес, Таня Гонсалес Пеняс 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0317/2016 

Йоан Мирча Пашку 

Прилагане на общата политика за сигурност и отбрана 

2016/2067(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 19 

 

Предложение за резолюция Изменение 

19. счита, че разработването на 

секторна стратегия е необходимо 

последващо действие във връзка с 

ГСЕС – която следва да бъде приета и 

представена от Европейския съвет – в 

която да се уточняват по-подробно 

степента на гражданските и 

военните амбиции, задачите, 

изискванията и приоритетите по 

отношение на способностите; 

отново отправя призивите си от 

миналото за разработването на Бяла 

книга относно европейската отбрана 

и настоятелно призовава Съвета да 

подготви незабавно този документ; 

изразява загриженост по повод на 

това, че предложеният план за 

изпълнение в областта на 

сигурността и отбраната далеч не 

отговаря на очакванията на 

Парламента и на обществеността; 

припомня, че сигурността на всички 

държави – членки на Европейския 

съюз, е неделима; 

заличава се 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/41 

Изменение  41 

Сабине Льозинг, Рина Роня Кари, Неоклис Силикиотис, Такис Хаджигеоргиу, 

Меря Кюльонен, Катержина Конечна, Костадинка Кунева, Лола Санчес 

Калдентей, Мигел Урбан Креспо, Шабиер Бенито Силуага, Естефания Торес 

Мартинес, Таня Гонсалес Пеняс 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0317/2016 

Йоан Мирча Пашку 

Прилагане на общата политика за сигурност и отбрана 

2016/2067(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 22 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  22a. категорично отхвърля по-

нататъшното интегриране на 

вътрешната и външната сигурност и 

съответните им инструментариуми; 

противопоставя се на задействането 

на член 42, параграф 7 от Договора за 

ЕС; настоява всички мерки, 

предприети срещу терористични 

дейности, да се прилагат в рамките 

на принципите на правовата държава 

и само чрез средствата на 

полицейското разследване и 

правоприлагане, успоредно с 

многостранни превантивни мерки, 

основаващи се на всеобхватни 

програми за дерадикализация; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/42 

Изменение  42 

Сабине Льозинг, Рина Роня Кари, Неоклис Силикиотис, Такис Хаджигеоргиу, 

Меря Кюльонен, Костадинка Кунева, Барбара Спинели, Лола Санчес Калдентей, 

Мигел Урбан Креспо, Шабиер Бенито Силуага, Естефания Торес Мартинес, Таня 

Гонсалес Пеняс 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0317/2016 

Йоан Мирча Пашку 

Прилагане на общата политика за сигурност и отбрана 

2016/2067(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 29 

 

Предложение за резолюция Изменение 

29. приветства предложението на 

Комисията за изменение на Регламент 

(ЕС) № 230/2014 (за създаване на 

инструмент, допринасящ за 

стабилността и мира), за да се разшири 

помощта на Съюза, така че да обхваща 

оборудването на военните фактори в 

държавите партньори, като счита, че 

това е крайно необходим принос към 

тяхната устойчивост, с което ще се 

намали вероятността да се 

превърнат отново в обект на 

конфликт и в убежища за лица, 

извършващи враждебни действия 

срещу ЕС; подчертава, че това следва 

да се прави при изключителни 

обстоятелства, както е посочено в 

член 3а от гореспоменатото 

предложение за изменение на 

Регламент (ЕС) № 230/2014, за да се 

допринесе за устойчивото развитие, 

доброто управление и принципите на 

правовата държава; във връзка с това 

насърчава ЕСВД и Комисията да 

ускорят изпълнението на 

инициативата за изграждане на 

капацитет в подкрепа на 

сигурността и развитието, за да се 

29. категорично отхвърля 

предложението на Комисията за 

изменение на Регламент (ЕС) 

№ 230/2014 (за създаване на 

инструмент, допринасящ за 

стабилността и мира), за да се разшири 

помощта на Съюза, така че да обхваща 

оборудването на военните фактори в 

държавите партньори, като счита, че 

това ще направи възможни 

злоупотреба с помощта за развитие и 

ще е в разрез с член 208 от Договора за 

функционирането на ЕС, 

подкопавайки допълнително целта за 

действително изкореняване на 

бедността и мирно решаване на 

конфликтите; 
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подобрят ефективността и 

устойчивостта на мисиите по линия 

на ОПСО; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/43 

Изменение  43 

Сабине Льозинг, Рина Роня Кари, Неоклис Силикиотис, Такис Хаджигеоргиу, 

Меря Кюльонен, Катержина Конечна, Костадинка Кунева, Лола Санчес 

Калдентей, Мигел Урбан Креспо, Шабиер Бенито Силуага, Естефания Торес 

Мартинес, Таня Гонсалес Пеняс 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0317/2016 

Йоан Мирча Пашку 

Прилагане на общата политика за сигурност и отбрана 

2016/2067(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 32 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  32a. отхвърля финансирането на 

мисиите и операциите по линия на 

ОПСО, особено тези от военен 

характер, и по-специално от 

бюджета на Съюза; припомня, че 

съгласно член 41, параграф 2 от 

Договора за ЕС никакви разходи, 

произтичащи от действия с военни 

или отбранителни отражения, не 

могат да бъдат поемани от бюджета 

на Съюза; отхвърля механизма Athena 

и предложеното разширяване на 

разходите, които са допустими за 

финансиране по този механизъм, 

като например разгръщането на 

бойни групи на ЕС, тъй като това 

автоматично повишава финансовото 

участие на всяка държава членка за 

всяка военна мисия на ЕС; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/44 

Изменение  44 

Сабине Льозинг, Рина Роня Кари, Жуан Ферейра, Жуан Пимента Лопеш, Мигел 

Виегаш, Неоклис Силикиотис, Такис Хаджигеоргиу, Меря Кюльонен, Катержина 

Конечна, Костадинка Кунева, Барбара Спинели, Лола Санчес Калдентей, Мигел 

Урбан Креспо, Шабиер Бенито Силуага, Естефания Торес Мартинес, Таня 

Гонсалес Пеняс 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0317/2016 

Йоан Мирча Пашку 

Прилагане на общата политика за сигурност и отбрана 

2016/2067(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 34 

 

Предложение за резолюция Изменение 

34. счита, че здравата основа за 

тясно и ефективно сътрудничество 

между ЕС и НАТО е осигурена от 

взаимното допълване и 

съвместимост на техните мисии, а 

оттам и на инструментариумите 

им; подчертава, че отношенията 

между двете организации следва да 

продължат да бъдат в дух на 

сътрудничество, а не на конкуренция; 

счита, че ЕС следва да насърчава 

държавите членки да постигат 

целите на НАТО по отношение на 

капацитета, съгласно които се 

изисква минималното равнище на 

разходите за отбрана да бъде в размер 

на 2 % от БВП; 

заличава се 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/45 

Изменение  45 

Сабине Льозинг, Рина Роня Кари, Неоклис Силикиотис, Такис Хаджигеоргиу, 

Меря Кюльонен, Костадинка Кунева, Лола Санчес Калдентей, Мигел Урбан 

Креспо, Шабиер Бенито Силуага, Естефания Торес Мартинес, Таня Гонсалес 

Пеняс 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0317/2016 

Йоан Мирча Пашку 

Прилагане на общата политика за сигурност и отбрана 

2016/2067(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 48 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  48a. отхвърля участието на 

държавите членки в общата 

европейска политика в областта на 

способностите и въоръжаването; 

възразява срещу плана за действие в 

областта на отбраната и срещу по-

нататъшното укрепване и 

подпомагане на промишлената и 

технологичната база на 

отбранителния сектор; подчертава, 

че текущата работа по планирането 

на подготвителната дейност за 

създаването на бъдеща 

научноизследователска програма, 

посветена на отбраната, с начало 

през 2021 г., нарушава разпоредбите 

на член 41, параграф 2 от ДЕС; 

отхвърля финансирана от ЕС 

научноизследователска дейност, 

посветена на отбраната; 

Or. en 

 

 


