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5.12.2018 A8-0375/22 

Изменение  22 

Люк Минг Фланаган, Палома Лопес Бермехо, Марина Албиол Гусман, Анхела 

Валина 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0375/2018 

Йоан Мирча Пашку 

Годишен доклад относно изпълнението на общата политика за сигурност и отбрана 

(2018/2099(INI)) 

Предложение за резолюция 

Позоваване 10 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 като взе предвид документа за 

размисъл относно бъдещето на 

европейската отбрана от 7 юни 2017 г., 

 като взе предвид документа за 

размисъл относно бъдещето на 

европейската отбрана от 7 юни 2017 г. и 

последствията от него за неутрални 

държави членки като Ирландия, 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

5.12.2018 A8-0375/23 

Изменение  23 

Сабине Льозинг, Люк Минг Фланаган, Такис Хаджигеоргиу, Неоклис 

Силикиотис, Палома Лопес Бермехо, Марина Албиол Гусман, Еманюел Морел, 

Анхела Валина 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0375/2018 

Йоан Мирча Пашку 

Годишен доклад относно изпълнението на общата политика за сигурност и отбрана 

(2018/2099(INI)) 

Предложение за резолюция 

Съображение A 

 

Предложение за резолюция Изменение 

А. като има предвид намерението 

на държавите членки постепенно да 

определят рамката на обща 

отбранителна политика, което би 

могло да доведе до обща отбрана в 

съответствие с разпоредбите на член 

42 от Договора за ЕС, като по този 

начин се укрепва европейската 

идентичност и нейната 

независимост с цел насърчаване на 

мира, сигурността и напредъка в 

Европа и в света, 

заличава се 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/24 

Изменение  24 

Люк Минг Фланаган, Палома Лопес Бермехо, Марина Албиол Гусман, Анхела 

Валина 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 1 

 

Предложение за резолюция Изменение 

1. отбелязва растящите 

предизвикателства пред основания на 

правила световен ред в съседните на ЕС 

държави и извън тях, както на 

политическо и военно равнище, така 

отскоро и на търговско и 

икономическо равнище; отбелязва, че 

тези систематични предизвикателства са 

придружени от непрекъснато влошаване 

на стратегическата международна среда, 

която е изправена пред междудържавни 

и вътрешнодържавни конфликти и 

насилие, тероризъм, разпадане на 

държавността и кибернетични и 

хибридни атаки срещу основните 

стълбове на нашите общества, 

последиците от изменението на климата 

и природни бедствия; признава, че 

защитата на основания на правила 

международен ред, на международното 

право и на ценностите, защитавани от 

либералните демокрации, следва да 

бъде от изключително приоритетно 

значение и че с нея не следва да се 

правят компромиси; 

1. отбелязва растящите 

предизвикателства пред основания на 

правила световен ред в съседните на ЕС 

държави и извън тях; отбелязва, че тези 

систематични предизвикателства са 

придружени от непрекъснато влошаване 

на стратегическата международна среда, 

която е изправена пред междудържавни 

и вътрешнодържавни конфликти и 

насилие, тероризъм, разпадане на 

държавността и кибернетични и 

хибридни атаки срещу основните 

стълбове на нашите общества, 

последиците от изменението на климата 

и природни бедствия; признава, че 

защитата на основания на правила 

международен ред, на международното 

право и на ценностите, защитавани от 

либералните демокрации, следва да 

бъде от изключително приоритетно 

значение и че с нея не следва да се 

правят компромиси; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/25 

Изменение  25 

Люк Минг Фланаган, Такис Хаджигеоргиу, Неоклис Силикиотис, Палома Лопес 

Бермехо, Марина Албиол Гусман, Анхела Валина 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 5 

 

Предложение за резолюция Изменение 

5. отбелязва, че последните 

действия и политики на Русия са 

намалили стабилността и са 

променили обстановката по 

отношение на сигурността, и 

подчертава, че ЕС и държавите 

членки трябва да се договорят за по-

общ стратегически подход по 

отношение на Русия; 

заличава се 

Or. en 



AM\1171383BG.docx  PE631.558v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

5.12.2018 A8-0375/26 

Изменение  26 

Люк Минг Фланаган, Палома Лопес Бермехо, Марина Албиол Гусман, Анхела 

Валина 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 6 

 

Предложение за резолюция Изменение 

6. отбелязва със загриженост, че 

използването на 

нервнопаралитичното вещество 

новичок в Солзбъри през март 2018 г. 

беше първата подобна атака на 

европейска земя от Втората 

световна война насам и впоследствие 

доведе до смъртта на гражданин на 

ЕС; настоятелно призовава 

Европейския съвет да приеме 

ограничителни мерки срещу лицата, 

отговорни за използването и 

разпространението на химически 

оръжия; 

заличава се 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

5.12.2018 A8-0375/27 

Изменение  27 

Люк Минг Фланаган, Такис Хаджигеоргиу, Неоклис Силикиотис, Палома Лопес 

Бермехо, Марина Албиол Гусман, Анхела Валина 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 7 

 

Предложение за резолюция Изменение 

7. подчертава, че руската 

окупация в Украйна все още 

продължава, договорите от Минск, 

без които не може да има решение на 

конфликта, не са изпълнени, а 

незаконното анексиране и 

милитаризацията на Крим 

продължават; изразява дълбока 

загриженост, че извършваните от 

Русия прекомерни военни учения и 

дейности, нейната хибридна 

тактика, включваща 

кибертероризъм, фалшиви новини и 

дезинформационни кампании, както и 

икономическото и енергийното 

изнудване дестабилизират 

държавите от Източното 

партньорство и Западните Балкани и 

са също така насочени срещу 

западните демокрации и засилват 

напрежението в техните граници; 

изразява загриженост, че 

обстановката по отношение на 

сигурността в съседните на ЕС 

региони ще продължи да бъде силно 

неустойчива за години напред; отново 

изтъква стратегическото значение 

на Западните Балкани за сигурността 

и стабилността на ЕС и 

необходимостта от съсредоточаване 

и засилване на политическия 

заличава се 
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ангажимент на ЕС по отношение на 

региона, включително чрез засилване 

на мандата на мисиите на ЕС по 

линия на ОПСО; изразява твърдо 

убеждение, че за да може да се 

преодолее уязвимостта на ЕС, е 

необходима по-голяма степен на 

интеграция и координация; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/28 

Изменение  28 

Люк Минг Фланаган, Такис Хаджигеоргиу, Неоклис Силикиотис, Палома Лопес 

Бермехо, Марина Албиол Гусман, Еманюел Морел, Анхела Валина 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 8 

 

Предложение за резолюция Изменение 

8. отбелязва, че тази 

необходимост от сътрудничество се 

осъзнава все повече през последните 

години и приветства напредъка, 

постигнат в тази насока, като 

създаването на постоянно 

структурирано сътрудничество 

(ПСС), въпреки че конкретните 

резултати все още трябва да бъдат 

надлежно оценени; счита, че ЕС 

следва също така да засили диалога и 

сътрудничеството с трети държави 

от своя регион, както и с 

регионалните и подрегионалните 

организации; 

заличава се 

Or. en 



AM\1171383BG.docx  PE631.558v01-00 
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5.12.2018 A8-0375/29 

Изменение  29 

Люк Минг Фланаган, Палома Лопес Бермехо, Марина Албиол Гусман, Еманюел 

Морел, Анхела Валина 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 9 

 

Предложение за резолюция Изменение 

9. подчертава обаче, че към тази 

дата сътрудничеството все още е в 

стадий на развитие и че е необходимо 

да се направи много повече, за да 

могат ЕС и държавите членки да се 

възползват от предимствата на едно 

задълбочено, трайно и дългосрочно 

сътрудничество в областта на 

отбраната; 

заличава се 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

5.12.2018 A8-0375/30 

Изменение  30 

Люк Минг Фланаган, Палома Лопес Бермехо, Марина Албиол Гусман, Еманюел 

Морел, Анхела Валина 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 10 

 

Предложение за резолюция Изменение 

10. изтъква практическите и 

финансовите ползи от по-

нататъшното интегриране на 

европейския отбранителен 

капацитет; подчертава, че чрез 

всеобхватна и надеждна работа от 

страна на всички заинтересовани страни 

е възможно да бъдат увеличени 

обхватът и ефективността на разходите 

за отбрана, без това до води до тяхното 

увеличаване; 

10. подчертава, че чрез всеобхватна 

и надеждна работа от страна на всички 

заинтересовани страни е възможно да 

бъдат увеличени обхватът и 

ефективността на разходите за отбрана, 

без това до води до тяхното 

увеличаване; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/31 

Изменение  31 

Люк Минг Фланаган, Такис Хаджигеоргиу, Неоклис Силикиотис, Палома Лопес 

Бермехо, Марина Албиол Гусман, Еманюел Морел, Анхела Валина 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 11 

 

Предложение за резолюция Изменение 

11. отбелязва, че отбраната на 

държавите – членки на ЕС, зависи на 

първо място от политическата воля и 

тяхната военна способност да поемат 

своята отговорност в една несигурна 

стратегическа обстановка; подчертава 

значението на трансатлантическата 

връзка за сигурността и защитата на 

европейските и северноамериканските 

демокрации; при все това изразява 

загриженост във връзка със сегашното 

състояние на тази връзка и призовава 

всички отговорни политически и 

обществени сили от двете страни на 

Атлантика да продължат да укрепват, 

вместо да подкопават, тази 

изключително важна връзка; подчертава 

необходимостта от предотвратяване на 

разпространението на наскоро 

появилите се затруднения в търговските 

отношения към трансатлантическата 

връзка за сигурност; подчертава, че 

една ясно определена стратегическа 

автономност ще укрепи европейската 

сигурност, както и отношенията 

между ЕС и НАТО; в този контекст 

отново заявява, че съществува 

нараснала необходимост от 

сътрудничество в областта на 

отбраната на европейско равнище и 

от съсредоточаване на ресурсите 

11. отбелязва, че отбраната на 

държавите – членки на ЕС, зависи на 

първо място от политическата воля и 

тяхната военна способност да поемат 

своята отговорност в една несигурна 

стратегическа обстановка; подчертава 

значението на трансатлантическата 

връзка за сигурността и защитата на 

европейските и северноамериканските 

демокрации; при все това изразява 

загриженост във връзка със сегашното 

състояние на тази връзка и призовава 

всички отговорни политически и 

обществени сили от двете страни на 

Атлантика да продължат да укрепват, 

вместо да подкопават, тази 

изключително важна връзка; подчертава 

необходимостта от предотвратяване на 

разпространението на наскоро 

появилите се затруднения в търговските 

отношения към трансатлантическата 

връзка за сигурност; 
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върху основните приоритети; 

Or. en 

 

 


