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BG Единство в многообразието BG 

4.12.2018 A8-0375/11 

Изменение  11 

Бодил Валеро 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0375/2018 

Йоан Мирча Пашку 

Годишен доклад относно изпълнението на общата политика за сигурност и отбрана 

(2018/2099(INI)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 39 

 

Предложение за резолюция Изменение 

39. приветства решението на Съвета 

за установяване на общ набор от 

правила за управление на проектите по 

линия на ПСС, с които да се изясняват 

много от нерешените въпроси, свързани 

с подробности във връзка с прилагането 

на ПСС; отбелязва обаче, че може да 

бъдат необходими допълнителни 

бюджетни кредити за покриване на 

административните разходи на 

Европейската служба за външна 

дейност и EDA за изпълнението на 

техните функции като секретариат 

на ПСС; 

39. приветства решението на Съвета 

за установяване на общ набор от 

правила за управление на проектите по 

линия на ПСС, с които да се изясняват 

много от нерешените въпроси, свързани 

с подробности във връзка с прилагането 

на ПСС; 

Or. en 
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4.12.2018 A8-0375/12 

Изменение  12 

Бодил Валеро 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0375/2018 

Йоан Мирча Пашку 

Годишен доклад относно изпълнението на общата политика за сигурност и отбрана 

(2018/2099(INI)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 41 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 41a. изразява дълбока загриженост 

относно разследваните и 

докладваните от Интегрираната 

многостранна мисия на ООН за 

стабилизиране в Мали (MINUSMA) 

десетки случаи на много сериозни 

нарушения на правата на човека, 

извършени от малийските сили за 

сигурност, които могат да 

представляват военни престъпления 

по смисъла на хуманитарното право; 

настоятелно призовава заместник-

председателя/върховен представител 

да се увери, че партньорите на ЕС 

стриктно спазват международното 

хуманитарно право и правото в 

областта на правата на човека, 

както и правно обвързващите 

регламенти на ЕС, и че тези случаи 

своевременно се предават на съда; 

призовава ЕСВД да спира 

съответната помощ и незабавно да 

докладва тези случаи на Парламента; 

Or. en 
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4.12.2018 A8-0375/13 

Изменение  13 

Бодил Валеро 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0375/2018 

Йоан Мирча Пашку 

Годишен доклад относно изпълнението на общата политика за сигурност и отбрана 

(2018/2099(INI)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 46 

 

Предложение за резолюция Изменение 

46. приветства създаването и 

постигането на пълна оперативност на 

Способностите за планиране и 

провеждане на военни операции 

(МРСС) за мисии и операции на ЕС без 

изпълнителни правомощия 

(тренировъчни мисии); подчертава 

необходимостта от това на MPCC скоро 

да се предостави мандат за планиране и 

провеждане на всички военни операции 

по линия на ОПСО в бъдеще, както и 

необходимостта от премахване на някои 

пречки пред развръщането на бойните 

групи на ЕС; призовава за засилено 

сътрудничество между MPCC и 

Способностите за планиране и 

провеждане на граждански операции 

(CPCC) също в контекста на 

Съвместното координационно звено за 

подкрепа, за да се постигне максимална 

координация на гражданските и 

военните взаимодействия и споделянето 

на експертен опит като част от един по-

интегриран и всеобхватен подход към 

кризи и конфликти; призовава за 

укрепване на MPCC с оглед на 

увеличаване на способностите ѝ за 

командване и контрол на изпълнителни 

операции и увеличаване на 

взаимодействието с гражданските 

мисии; 

46. приветства създаването и 

постигането на пълна оперативност на 

Способностите за планиране и 

провеждане на военни операции 

(МРСС) за мисии и операции на ЕС без 

изпълнителни правомощия 

(тренировъчни мисии); подчертава 

необходимостта от това на MPCC скоро 

да се предостави мандат за планиране и 

провеждане на всички военни операции 

по линия на ОПСО в бъдеще, както и 

необходимостта от премахване на някои 

пречки пред развръщането на бойните 

групи на ЕС; призовава за засилено 

сътрудничество между MPCC и 

Способностите за планиране и 

провеждане на граждански операции 

(CPCC) също в контекста на 

Съвместното координационно звено за 

подкрепа, за да се постигне максимална 

координация на гражданските и 

военните взаимодействия и споделянето 

на експертен опит като част от един по-

интегриран и всеобхватен подход към 

кризи и конфликти, но настоява 

гражданските и военните вериги на 

командване да останат отделни; 

призовава за укрепване на MPCC с 

оглед на увеличаване на способностите 

ѝ за командване и контрол на 

изпълнителни операции и увеличаване 
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мисии; 

Or. en 
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4.12.2018 A8-0375/14 

Изменение  14 

Бодил Валеро 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0375/2018 

Йоан Мирча Пашку 

Годишен доклад относно изпълнението на общата политика за сигурност и отбрана 

(2018/2099(INI)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 48 

 

Предложение за резолюция Изменение 

48. призовава за бързо изпълнение 

на инициативата за изграждане на 

капацитет в подкрепа на 

сигурността и развитието, за да се 

подобри ефективността и 

устойчивостта на мисиите и 

операциите по линия на ОПСО и да се 

даде възможност на ЕС да засили 

способностите за сигурност и 

отбрана на своите страни 

партньори; 

заличава се 

Or. en 
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4.12.2018 A8-0375/15 

Изменение  15 

Бодил Валеро 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0375/2018 

Йоан Мирча Пашку 

Годишен доклад относно изпълнението на общата политика за сигурност и отбрана 

(2018/2099(INI)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 53 

 

Предложение за резолюция Изменение 

53. подчертава, че усилията, 

свързани с военната мобилност, следва 

да бъдат приоритет и принос за 

ефективното изпълнение на мисиите и 

операциите по линия на ОПСО, както и 

за позицията за отбрана на Алианса; 

насърчава следователно двете 

организации да продължат да си 

сътрудничат възможно най-тясно по 

въпросите на военната мобилност, 

включително чрез разработването на 

общи изисквания за улесняване на 

бързото придвижване на сили и 

оборудване в цяла Европа, като се имат 

предвид многопосочните 

предизвикателства, произтичащи главно 

от Юга и Изтока; призовава Комисията 

да подкрепи тези усилия с 

необходимите инвестиции и, когато е 

целесъобразно, със законодателство; 

подчертава необходимостта от 

облекчаване на административните 

процедури за трансгранично движение 

на силите за бързо реагиране в 

рамките на ЕС; 

53. подчертава, че усилията, 

свързани с военната мобилност, следва 

да бъдат приоритет и принос за 

ефективното изпълнение на мисиите и 

операциите по линия на ОПСО, както и 

за позицията за отбрана на Алианса; 

насърчава следователно двете 

организации да продължат да си 

сътрудничат възможно най-тясно по 

въпросите на военната мобилност, 

включително чрез разработването на 

общи изисквания за улесняване на 

бързото придвижване на сили и 

оборудване в цяла Европа, като се имат 

предвид многопосочните 

предизвикателства, произтичащи главно 

от Юга и Изтока; 

Or. en 

 

 


