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6.12.2017 A8-0351/12 

Изменение  12 

Бодил Валеро 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0351/2017 

Михаел Галер 

Годишен доклад относно изпълнението на общата политика за сигурност и отбрана 

2017/2123(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 3 

 

Предложение за резолюция Изменение 

3.  изразява съжаление относно 

факта, че транснационалните 

терористични и престъпни организации 

стават все по-силни и по-многобройни, 

за което вероятно способстват 

разгромът на ИДИЛ/Даиш и фактът, че 

нейните бойци се разбягват, като 

същевременно в южните региони и в 

Близкия Изток се възцарява 

нестабилност, тъй като лабилните и 

разпадащи се държави като Либия 

изоставят големи неуправлявани 

територии, уязвими за външни сили; 

изразява своята непрестанна 

загриженост по повод на 

транснационалното измерение на 

терористичната заплаха в региона на 

Сахел; изразява дълбока загриженост 

поради факта, че продължаващите 

действия на Корейската 

народнодемократична република, 

свързани с ядрени и балистични ракети, 

доведоха до повишаване на 

напрежението в региона и извън него, 

което представлява явна заплаха за 

международния мир и сигурността; 

3.  изразява съжаление относно 

факта, че транснационалните 

терористични и престъпни организации 

стават все по-силни и по-многобройни, 

за което вероятно способстват 

разгромът на ИДИЛ/Даиш и фактът, че 

нейните бойци се разбягват, като 

същевременно в южните региони и в 

Близкия Изток се възцарява 

нестабилност, тъй като лабилните и 

разпадащи се държави като Либия 

изоставят големи неуправлявани 

територии, уязвими за външни сили; 

изразява своята непрестанна 

загриженост по повод на 

транснационалното измерение на 

терористичната заплаха в региона на 

Сахел; също така изразява 

загриженост по повод на 

регионалната и глобалната 

надпревара във въоръжаването и 

износа на военни технологии за 

недемократични държави, които 

системно нарушават правата на 

човека и хуманитарното право, водят 

агресивна външна политика и 

подпомагат терористични 

организации; изразява дълбоко 

съжаление във връзка с 

продължаващото разширяване на 

местни и регионални въоръжени 

конфликти, които често съвпадат и 
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са свързани с кампании за етническо 

прочистване и сектантски политики; 

изразява дълбока загриженост поради 

факта, че продължаващите действия на 

Корейската народнодемократична 

република, свързани с ядрени и 

балистични ракети, доведоха до 

повишаване на напрежението в региона 

и извън него, което представлява явна 

заплаха за международния мир и 

сигурността; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0351/13 

Изменение  13 

Бодил Валеро 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0351/2017 

Михаел Галер 

Годишен доклад относно изпълнението на общата политика за сигурност и отбрана 

2017/2123(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 6 

 

Предложение за резолюция Изменение 

6. счита, че тероризмът днес 

представлява едно от основните 

предизвикателства за сигурността на 

гражданите на ЕС, което изисква 

незабавни, твърди и координирани 

действия, както на вътрешно, така и на 

външно равнище, за да се предотвратят 

нови терористични нападения и да се 

води борба с първопричините за това 

явление; посочва по-специално 

необходимостта да се предотврати 

радикализацията, да се блокира всеки 

източник на финансови средства за 

терористичните организации, да се води 

борба с терористичната пропаганда и да 

се предотврати използването на 

интернет и на социалните мрежи за тази 

цел, включително чрез 

автоматизирана система за 

отстраняване на такова съдържание, 
както и да се подобри обменът на 

разузнавателна информация както 

между държавите членки, така и с трети 

държави, НАТО и другите имащи 

отношение партньорски организации; 

счита, че мандатът на нашите мисии 

по линия на ОПСО следва да включва 

борбата срещу тероризма, за да се 

допринася по по-последователен начин 

за изпълнението на програмите за 

дерадикализация, особено EULEX в 

6. счита, че тероризмът днес 

представлява едно от основните 

предизвикателства за сигурността на 

гражданите на ЕС, което изисква 

незабавни, твърди и координирани 

действия, както на вътрешно, така и на 

външно равнище, за да се предотвратят 

нови терористични нападения и да се 

води борба с първопричините за това 

явление; посочва по-специално 

необходимостта да се предотврати 

радикализацията, да се блокира всеки 

източник на финансови средства за 

терористичните организации, да се води 

борба с терористичната пропаганда и да 

се предотврати използването на 

интернет и на социалните мрежи за тази 

цел, както и да се подобри обменът на 

разузнавателна информация както 

между държавите членки, така и с трети 

държави, НАТО и другите имащи 

отношение партньорски организации; 

счита, че мандатът на някои действия в 

рамките на ОВППС/ОПСО следва да 

включва борбата срещу тероризма, за да 

се допринася по-последователен начин 

за изпълнението на програмите за 

дерадикализация; 
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Косово и EUFOR ALTHEA в Босна и 

Херцеговина – държави, които са 

изправени пред значителен брой 

бойци, завръщащи се от чужбина; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0351/14 

Изменение  14 

Бодил Валеро 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0351/2017 

Михаел Галер 

Годишен доклад относно изпълнението на общата политика за сигурност и отбрана 

2017/2123(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 11 

 

Предложение за резолюция Изменение 

11.  изразява категорична увереност, 

че когато е необходимо, ЕС следва да 

предприема решителни действия, за да 

осигури своето бъдеще, тъй като 

вътрешната и външната сигурност 

стават все по-силно свързани и тъй като 

това въздейства пряко на всички 

европейски граждани; предупреждава, 

че липсата на общ подход може да 

доведе до некоординирани и 

разпокъсани действия, като създава 

възможност за множество случаи на 

дублиране и неефективност и в резултат 

на това ще направи Съюза и неговите 

държави членки уязвими; поради това 

счита, че ЕС следва да бъде в състояние 

да действа ефективно по целия спектър 

от инструменти на вътрешната и 

външната сигурност, до равнището, 

предвидено в член 42, параграф 7 от 

ДЕС; подчертава, че определянето на 

обща политика на Съюза в областта 

на отбраната, посочено в член 42, 

параграф 2 от ДЕС, има за цел да се 

установи обща отбрана и да се 

предостави на Съюза стратегическа 

автономност, за да може той да 

насърчава мира и сигурността в Европа 

и по света; изтъква практическите и 

финансовите ползи от по-нататъшното 

интегриране на европейските 

11. изразява категорична увереност, 

че когато е необходимо, ЕС следва да 

предприема решителни действия, за да 

осигури своето бъдеще, тъй като 

вътрешната и външната сигурност 

стават все по-силно свързани и тъй като 

това въздейства пряко на всички 

европейски граждани; предупреждава, 

че липсата на общ подход може да 

доведе до некоординирани и 

разпокъсани действия, като създава 

възможност за множество случаи на 

дублиране и неефективност и в резултат 

на това ще направи Съюза и неговите 

държави членки уязвими; поради това 

счита, че ЕС следва да бъде в състояние 

да действа ефективно по целия спектър 

от инструменти на външната сигурност 

на посочените в член 43, параграф 1 от 

ДЕС задачи от Питъсбърг; 

подчертава, че една ефективна ОПСО 

има за цел да се установи обща отбрана 

и да се предостави на Съюза 

оперативна автономност, за да може 

той да насърчава мира и сигурността в 

Европа и по света; изтъква 

практическите и финансовите ползи от 

по-нататъшното интегриране на 

европейските отбранителни 

способности; 
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отбранителни способности; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0351/15 

Изменение  15 

Бодил Валеро 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0351/2017 

Михаел Галер 

Годишен доклад относно изпълнението на общата политика за сигурност и отбрана 

2017/2123(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 13 

 

Предложение за резолюция Изменение 

13. приветства видимия напредък 

при формулирането на по-силна 

европейска позиция в областта на 

отбраната след приемането на 

Глобалната стратегия за външната 

политика и политика на сигурност 

(ГСВППС) на ЕС през юни 2016 г.;  

приветства по-специално поставянето 

на началото на Европейски фонд за 

отбрана (ЕФО), предложеното 

разширяване на подготвителното 

действие за научни изследвания в 

областта на отбраната и 

законодателното предложение за 

Европейска програма за промишлено 

развитие в областта на отбраната 

(ЕППРОО); призовава държавите 

членки да увеличат своите бъдещи 

финансови вноски в бюджета на ЕС, за 

да бъдат покрити всички допълнителни 

разходи на ЕС във връзка с ЕФО; 

13. приветства видимия напредък 

при формулирането на по-силна 

европейска позиция в областта на 

отбраната след приемането на 

Глобалната стратегия за външната 

политика и политика на сигурност 

(ГСВППС) на ЕС през юни 2016 г.; 

отбелязва по-специално поставянето на 

началото на Европейски фонд за 

отбрана (ЕФО), предложеното 

разширяване на подготвителното 

действие за научни изследвания в 

областта на отбраната и 

законодателното предложение за 

Европейска програма за промишлено 

развитие в областта на отбраната 

(ЕППРОО); призовава държавите 

членки да обединят своите бъдещи 

финансови вноски в рамките на 

междуправителствените фондове на 

равнището на ЕС, за да бъдат покрити 

всички допълнителни разходи във 

връзка с изпълнението на целта за 

укрепване на ОПСО; 

Or. en 



 

AM\1141468BG.docx  PE614.283v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

6.12.2017 A8-0351/16 

Изменение  16 

Бодил Валеро 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0351/2017 

Михаел Галер 

Годишен доклад относно изпълнението на общата политика за сигурност и отбрана 

2017/2123(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 16 

 

Предложение за резолюция Изменение 

16.  подчертава, че Комисията и все 

по-голям брой държави членки поеха 

ангажимент за поставянето на 

началото на Европейския съюз за 

отбрана (ЕСО) и че е налице солидна 

подкрепа по този въпрос сред 

европейските граждани; подчертава, че 

това съответства на искане от страна на 

гражданите на ЕС и на Парламента, по-

специално чрез многобройните призиви, 

изразени в негови предходни 

резолюции; подчертава, че по-силната 

европейска интеграция в областта на 

отбраната ще доведе до по-голяма 

ефикасност, премахване на дублирането 

и намаляването на разходите; 

подчертава обаче, че поставянето на 

началото на истински Европейски 

съюз за отбрана изисква постоянна 

политическа воля и решимост; 

настоятелно призовава държавите 

членки да се ангажират с обща и 

независима европейска отбрана, 

както и да се стремят да 

гарантират, че техните национални 

бюджети за отбрана са в размер на 

най-малко 2% от техния съответен 

БВП в рамките на десет години; 

16.  подчертава, че Комисията и все 

по-голям брой държави членки поеха 

ангажимент за укрепването на ОПСО и 

че е налице солидна подкрепа по този 

въпрос сред европейските граждани; 

подчертава, че това съответства на 

искане от страна на гражданите на ЕС и 

на Парламента, по-специално чрез 

многобройните призиви, изразени в 

негови предходни резолюции; 

подчертава, че по-силната европейска 

интеграция в областта на отбраната ще 

доведе до по-голяма ефикасност, 

премахване на дублирането и 

намаляването на разходите; подчертава 

обаче, че укрепването на ОПСО 

изисква постоянна политическа воля и 

решимост; изразява твърда увереност, 

че общите годишни разходи за 

отбрана в размер на 200 милиарда 

евро, които нареждат ЕС-28 на второ 

място в света по размер на разходите 

за отбрана, осигуряват достатъчно 

финансови ресурси за сектора на 

отбраната; подчертава, че на фона 

на произтичащите от ефикасността 

ползи в размер между 25 и 

100 милиарда евро няма абсолютно 

никаква необходимост от 

милитаризиране на сегашния 

бюджет на ЕС или от изготвяне на 
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подобни планове за следващата МФР; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0351/17 

Изменение  17 

Бодил Валеро 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0351/2017 

Михаел Галер 

Годишен доклад относно изпълнението на общата политика за сигурност и отбрана 

2017/2123(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 18 

 

Предложение за резолюция Изменение 

18.  призовава ЗП/ВП и Комисията да 

предприемат действия във връзка с 

призивите на Парламента за Бяла книга 

на ЕС за сигурността и отбраната в 

контекста на подготовката на 

следващата многогодишна финансова 

рамка (МФР), както се изисква в 

резолюциите на Парламента от 

22 ноември 2016 г., 23 ноември 2016 г. и 

16 март 2017 г.; счита, че изграждането 

на Европейския съюз за отбрана, 

свързването на неговата стратегическа 

ориентация с приноса на ЕС за 

изграждането на способности и 

оформянето на европейска 

институционална рамка за отбрана са 

елементи, които трябва да се опират на 

междуинституционално споразумение; 

подчертава, че чрез всеобхватна и 

надеждна работа на всички 

заинтересовани страни е възможно да 

бъдат увеличени обхватът и 

ефективността на разходите за отбрана; 

призовава да се определи силна роля за 

неутралните държави, като например 

Австрия и Швеция, като част от този 

процес, без това да поставя под въпрос 

неутралитета на отделните държави 

членки; 

18.  призовава ЗП/ВП и Комисията да 

предприемат действия във връзка с 

призивите на Парламента за Бяла книга 

на ЕС за сигурността и отбраната, както 

се изисква в резолюциите на 

Парламента от 22 ноември 2016 г., 

23 ноември 2016 г. и 16 март 2017 г.; 

счита, че изграждането на ефективна 

ОПСО, свързването на неговата 

стратегическа ориентация с подкрепата 

от страна на ЕС за изграждането на 

способности и оформянето на 

европейска институционална рамка за 

отбрана са елементи, които трябва да се 

опират на междуинституционално 

споразумение; подчертава, че чрез 

всеобхватна и надеждна работа на 

всички заинтересовани страни е 

възможно да бъдат увеличени обхватът 

и ефективността на разходите за 

отбрана; призовава да се определи силна 

роля за неутралните държави, като 

например Австрия и Швеция, като част 

от този процес, без това да поставя под 

въпрос неутралитета на отделните 

държави членки; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0351/18 

Изменение  18 

Бодил Валеро 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0351/2017 

Михаел Галер 

Годишен доклад относно изпълнението на общата политика за сигурност и отбрана 

2017/2123(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 19 

 

Предложение за резолюция Изменение 

19. подчертава, че в допълнение към 

описанието на стратегическата среда и 

на стратегическите амбиции, Бялата 

книга на ЕС за сигурност и отбрана 

следва да установи, за целите на 

следващата МФР, необходимите и 

наличните способности, както и 

пропуските по отношение на 

способностите, под формата на Плана за 

развитие на способностите на ЕС (CDP), 

и следва да бъде допълнена от обширно 

описание на предвижданите действия на 

държавите членки и на Съюза съгласно 

Многогодишната финансова рамка 

(МФР) и в по-дългосрочен план; 

19. подчертава, че в допълнение към 

описанието на стратегическата среда и 

на стратегическите амбиции, Бялата 

книга на ЕС за сигурност и отбрана 

следва да установи необходимите и 

наличните способности, както и 

пропуските по отношение на 

способностите, под формата на Плана за 

развитие на способностите на ЕС (CDP), 

и следва да бъде допълнена от обширно 

описание на предвижданите действия на 

държавите членки и на Съюза в по-

дългосрочен план; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0351/19 

Изменение  19 

Бодил Валеро 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0351/2017 

Михаел Галер 

Годишен доклад относно изпълнението на общата политика за сигурност и отбрана 

2017/2123(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 21 

 

Предложение за резолюция Изменение 

21. приветства намерението на 

Комисията да предложи специална 

програма за научни изследвания в 

областта на отбраната, със заделен за 

целта бюджет и собствени правила, в 

рамките на следващата МФР; 

подчертава, че държавите членки следва 

да предоставят на разположение 

допълнителни ресурси за тази 

програма, без да се засягат 

съществуващите рамкови програми за 

финансиране на научните 

изследвания, технологичното 

развитие и иновациите, както беше 

поискано в резолюцията на 

Парламента от 5 юли 2017 г.; 

повтаря предишните си призиви към 
Комисията да осигури участието на 

Съюза в програмите за 

научноизследователска и развойна 

дейност в областта на отбраната, 

предприети от държавите членки или, 

когато е целесъобразно, съвместно със 

сектора, както е посочено в член 185 и 

член 187 от ДФЕС; 

21. отбелязва намерението на 

Комисията да предложи конкретна 

програма за научни изследвания в 

областта на отбраната, със заделен за 

целта бюджет и собствени правила, в 

рамките на следващата МФР; 

подчертава, че единствено държавите 

членки следва да предоставят на 

разположение средства за общ фонд за 

отбрана; призовава Комисията да 

ограничи приноса на Съюза за 

административна помощ в 

програмите за научноизследователска и 

развойна дейност в областта на 

отбраната, предприети от държавите 

членки; 

Or. en 



 

AM\1141468BG.docx  PE614.283v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

6.12.2017 A8-0351/20 

Изменение  20 

Бодил Валеро 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0351/2017 

Михаел Галер 

Годишен доклад относно изпълнението на общата политика за сигурност и отбрана 

2017/2123(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 22 

 

Предложение за резолюция Изменение 

22.  приветства предложението на 

Комисията за ЕППРОО; подчертава, че 

всяко действие на Съюза за 

подпомагане, координиране или 

допълване на действията на държавите 

членки в областта на отбраната следва 

да има за цел да способства за 

постепенното определяне на обща 

политика за отбрана, както е 

посочено, наред с другото, в член 2, 

параграф 4 от ДФЕС, и следователно 

да обхваща общото развитие, 

стандартизацията, сертифицирането и 

поддръжката, което да води до 

съвместни програми и по-висока степен 

на оперативна съвместимост; призовава 

Комисията да популяризира новата 

ЕППРОО възможно най-широко и по-

специално да насърчава МСП да 

участват в съвместни трансгранични 

проекти; 

22.  отбелязва предложението на 

Комисията за ЕППРОО; подчертава, че 

всяко действие на Комисията за 

подкрепа, координиране или 

подпомагане на действията на 

държавите членки в областта на 

отбраната следва да има за цел да 

способства за създаването на ефикасен 

европейски пазар в сферата на 

отбраната, който произвежда военни 

технологии изключително за 

държавите членки, а не с цел износ, и 

следователно да обхваща общото 

развитие, стандартизацията, 

сертифицирането и поддръжката, което 

да води до съвместни програми и по-

висока степен на оперативна 

съвместимост; призовава Комисията да 

популяризира възможно най-широко 

идеята за нов механизъм за 

сътрудничество, имащ за цел 

ефикасно сътрудничество в 

промишления сектор на отбраната и 

по-специално да насърчава МСП да 

участват в съвместни трансгранични 

проекти;  

Or. en 
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6.12.2017 A8-0351/21 

Изменение  21 

Бодил Валеро 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0351/2017 

Михаел Галер 

Годишен доклад относно изпълнението на общата политика за сигурност и отбрана 

2017/2123(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 27 

 

Предложение за резолюция Изменение 

27. призовава Комисията, Съвета и 

ЗП/ВП да работят съвместно с 

Европейския парламент в рамките на 

междуинституционален диалог за 
постепенното определяне на обща 

политика за отбрана; подчертава, че в 

рамките на следващата МФР следва 

да се установи пълноценен бюджет за 

отбрана на ЕС за всички вътрешни 

аспекти на ОПСО и че следва да се 

разработи доктрина за неговото 

изпълнение в рамките на обхвата на 

Договора от Лисабон; подчертава 

необходимостта от преразглеждане на 

механизма ATHENA, за да се разшири 

обхватът на операциите, които се считат 

за общи разходи, и за да се създадат 

стимули за участие в мисии и операции 

по линия на ОПСО; 

27. призовава Европейския съвет да 

обсъди публично и да вземе решение, в 

съответствие с член 42, параграф 2 

от ДЕС, чиито разпоредби изискват 

единодушие, по въпроса дали да 

постави началото на постепенното 

определяне на обща политика за 

отбрана; подчертава необходимостта от 

преразглеждане на механизма ATHENA, 

за да се разшири обхватът на 

операциите, които се считат за общи 

разходи, и за да се създадат стимули за 

участие в мисии и операции по линия на 

ОПСО; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0351/22 

Изменение  22 

Бодил Валеро 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0351/2017 

Михаел Галер 

Годишен доклад относно изпълнението на общата политика за сигурност и отбрана 

2017/2123(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 32 

 

Предложение за резолюция Изменение 

32. подчертава, че ПСС следва да се 

развива в рамките на ЕС и следва да се 

ползва от действителна подкрепа от 

страна на Съюза, при пълно зачитане на 

компетентността на държавите членки в 

областта на отбраната; отново отправя 

призив да се предостави подходящо 

финансиране на ПСС от бюджета на 

Съюза; счита, че участието във всички 

агенции и органи на Съюза, попадащи в 

обхвата на ОПСО, включително 

Европейския колеж по сигурност и 

отбрана (ЕКСО), следва да се превърне 

в изискване в рамките на постоянното 

структурирано сътрудничество; отново 

отправя призив системата за бойните 

групи на ЕС да се счита за общ разход в 

рамките на преразгледания механизъм 

ATHENA; 

32. подчертава, че ПСС следва да се 

развива в рамките на ЕС и следва да се 

ползва от действителна подкрепа от 

страна на Съюза, при пълно зачитане на 

компетентността на държавите членки в 

областта на отбраната; изразява 

съжаление, че в съвместното 

уведомление относно постоянното 

структурирано сътрудничество, 

подписано на 13 ноември 2017 г., 

държавите членки да се ангажират 

да увеличат разходите за отбрана и 

да използват средства от бюджета 

на ЕС за целите на отбраната; счита, 

че участието във всички агенции и 

органи на Съюза, попадащи в обхвата на 

ОПСО, включително Европейския 

колеж по сигурност и отбрана (ЕКСО), 

следва да се превърне в изискване в 

рамките на постоянното структурирано 

сътрудничество; отново отправя призив 

системата за бойните групи на ЕС да се 

счита за общ разход в рамките на 

преразгледания механизъм ATHENA; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0351/23 

Изменение  23 

Бодил Валеро 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0351/2017 

Михаел Галер 

Годишен доклад относно изпълнението на общата политика за сигурност и отбрана 

2017/2123(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 34 

 

Предложение за резолюция Изменение 

34. изисква създаването на 

пълноправен гражданско-военен 

стратегически щаб на ЕС в рамките на 

ПСС, който да включва 

съществуващите структури 
„Способности за планиране и 

провеждане на военни операции” 

(MPCC) и „Способности за планиране 

и провеждане на граждански 

операции” (CPCC) и Дирекцията за 

управление и планиране при кризи 

(CMPD), като осигурява платформа за 

интегрирана оперативна подкрепа през 

целия цикъл на планиране, от 

първоначалната политическа концепция 

до подробните планове; 

34. изисква създаването на 

пълноправен военен стратегически щаб 

на ЕС, който да включва 

съществуващата структура 
„Способности за планиране и 

провеждане на военни операции” 

(MPCC) и Дирекцията за управление и 

планиране при кризи (CMPD), като 

осигурява платформа за интегрирана 

оперативна подкрепа през целия цикъл 

на планиране, от първоначалната 

политическа концепция до подробните 

планове; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0351/24 

Изменение  24 

Бодил Валеро 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0351/2017 

Михаел Галер 

Годишен доклад относно изпълнението на общата политика за сигурност и отбрана 

2017/2123(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 43 

 

Предложение за резолюция Изменение 

43. подчертава, че CARD следва да 

се основава на Бялата книга за 

сигурност и отбрана на ЕС и на ПРС и 

следва да обхване пълния спектър на 

свързаните с ОПСО способности, по-

специално тези на държавите членки, 

които участват в ПСС; счита, че CARD 

следва да представи набор от конкретни 

предложения за запълване на 

пропуските и да установи в кои случаи 

действия на Съюза биха били 

подходящи, което да бъде взето 

предвид при планирането на 

бюджета на ЕС за следващата 

година; подчертава, че е необходимо 

Комисията и Европейската агенция по 

отбрана да работят заедно при 

изготвянето на годишните работни 

програми за способностите и 

научните изследвания в рамките на 

предложения Европейски фонд за 

отбрана; посочва, че Европейската 

агенция по отбрана следва да има ясна 

роля не само при създаването на 

програмата, но също и в управлението 

на проектите, финансирани от 

компонента „способности“; 

43. подчертава, че CARD следва да 

се основава на Бялата книга за 

сигурност и отбрана на ЕС и на ПРС и 

следва да обхване пълния спектър на 

свързаните с ОПСО способности, по-

специално тези на държавите членки, 

които участват в ПСС; счита, че CARD 

следва да представи набор от конкретни 

предложения за запълване на 

пропуските и да установи в кои случаи 

действия на Съюза биха били 

подходящи; подчертава, че е 

необходимо Комисията и Европейската 

агенция по отбрана да работят заедно 

при изготвянето на годишните работни 

програми; посочва, че Европейската 

агенция по отбрана следва да има ясна 

роля не само при създаването на 

програмата, но също и в управлението 

на проектите; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0351/25 

Изменение  25 

Бодил Валеро 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0351/2017 

Михаел Галер 

Годишен доклад относно изпълнението на общата политика за сигурност и отбрана 

2017/2123(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 50 

 

Предложение за резолюция Изменение 

50. приветства дейностите на 

EUNAVFOR MED и призовава ЗП/ВП и 

държавите членки да увеличат 

подкрепата за местните фактори в 

сферата на сигурността по южните 

брегове на Средиземно море; 

50. отбелязва дейностите на 

EU NAVFOR MED и призовава ЗП/ВП и 

държавите членки да увеличат 

подкрепата за местните фактори в 

сферата на сигурността по южните 

брегове на Средиземно море и 

призовава за стриктно спазване на 

международното хуманитарно право 

и на международното право в 

областта на правата на човека, по-

специално в случаите на 

сътрудничество с либийската брегова 

охрана и другите либийски 

участници; 

Or. en 

 

 


