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5.12.2018 A8-0375/42 

Изменение  42 

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 32 

 

Предложение за резолюция Изменение 

32. подчертава отново, че 

Европейската агенция по отбрана (EDA) 

следва да бъде изпълнителната агенция 

за действията на Съюза в рамките на 

европейската политика в областта на 

отбранителните способности и 

въоръжаването в случаите, когато това е 

предвидено в Договора от Лисабон; 

подчертава, че административните и 

оперативните разходи на EDA следва 

да бъдат финансирани от бюджета 

на Съюза; приветства 

незначителните корекции, направени 

в бюджета на EDA, но подчертава, че 

увеличените отговорности на EDA в 

контекста, наред с другото, на ПСС, 

Координирания годишен преглед на 

отбраната и ЕФР изискват 

адекватно финансиране; 

32. подчертава отново, че 

Европейската агенция по отбрана (EDA) 

следва да бъде изпълнителната агенция 

за действията на Съюза в рамките на 

европейската политика в областта на 

отбранителните способности и 

въоръжаването в случаите, когато това е 

предвидено в Договора от Лисабон; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/43 

Изменение  43 

Сабине Льозинг, Люк Минг Фланаган, Такис Хаджигеоргиу, Неоклис 

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

Лин Бойлан  

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 36 

 

Предложение за резолюция Изменение 

36. приветства осъществяването на 

приобщаващо постоянно 
структурирано сътрудничество (ПСС) 

като основна стъпка към по-тясно 

сътрудничество в областта на 

сигурността и отбраната между 

държавите членки; отчита, че ПСС 

представлява правно обвързващ 

дългосрочен проект, включващ набор 

от изключително амбициозни 

ангажименти, както и редица 

проекти за сътрудничество; 

подчертава необходимостта от 

пълно съгласуване между дейностите 

по ПСС и другите дейности по линия 

на ОПСО, по-специално с целите, 

определени с Договора за ЕС, и 

дейностите с НАТО; счита, че ПСС 

следва да бъде движеща сила за 

развитието на способностите и на 

двете организации; 

36. отхвърля осъществяването на 

постоянното структурирано 

сътрудничество (ПСС)  като стъпка към 

милитаризиране на Европейския съюз 

и де факто основаване на Европейския 

съюз за отбрана; предупреждава в 

тази връзка, че с ПСС действащото 

правило за единодушие в рамките на 

Съвета относно решенията в 

областта на ОВППС и ОПСО ще бъде 

отменено; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/44 

Изменение  44 

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 37 

 

Предложение за резолюция Изменение 

37. призовава участващите държави 

членки да представят проекти със 

стратегическо европейско измерение в 

отговор на установените от ЕС 

пропуски в способностите и за 

укрепване на ЕОТИБ; призовава 

участващите в ПСС държави членки 

да демонстрират по-голяма амбиция 

и напълно да отчитат степента на 

европейска добавена стойност при 

представянето на предложения за по-

нататъшни проекти по линия на 

ПСС; 

37. призовава участващите държави 

членки да представят проекти със 

стратегическо европейско измерение в 

отговор на установените от ЕС 

пропуски в способностите и за 

укрепване на ЕОТИБ;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/45 

Изменение  45 

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 38 

 

Предложение за резолюция Изменение 

38. подчертава тясната връзка 

между ПСС и Координирания годишен 

преглед на отбраната и Европейския 

фонд за отбрана в процеса на 

подобряване на отбранителните 

способности на държавите членки; 

заличава се 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/46 

Изменение  46 

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 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. отхвърля решението на Съвета 

за установяване на общ набор от 

правила за управление на проектите по 

линия на ПСС; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/47 

Изменение  47 

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 50 

 

Предложение за резолюция Изменение 

50. счита, че ЕС и неговите държави 

членки са изправени пред 

безпрецедентна заплаха под формата на 

държавно спонсорирани атаки и 

кибератаки, както и киберпрестъпност и 

тероризъм; счита, че естеството на 

кибератаките ги прави заплаха, която 

изисква реакция на равнището на ЕС; 

насърчава държавите членки да си 

предоставят взаимно помощ в случай 

на кибератака, извършена срещу 

някоя от тях; 

50. счита, че ЕС и неговите държави 

членки са изправени пред 

безпрецедентна заплаха под формата на 

държавно спонсорирани атаки и 

кибератаки, както и киберпрестъпност и 

тероризъм; счита, че естеството на 

кибератаките ги прави заплаха, която 

изисква реакция на равнището на ЕС;  

Or. en 



AM\1171387BG.docx  PE631.558v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

5.12.2018 A8-0375/48 

Изменение  48 

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 51 

 

Предложение за резолюция Изменение 

51. подчертава, че стратегическото 

партньорство между ЕС и НАТО е от 

основно значение за справяне със 

свързаните със сигурността 

предизвикателствата пред които са 

изправени ЕС и неговите съседни 

държави; като има предвид, че 22 от 

28-те държави – членки на ЕС, са също 

членки на НАТО, подчертава, че 

сътрудничеството между ЕС и НАТО 

следва да допълва и зачита 

специфичните им характеристики и 

роли; посочва че двете организации 

имат различни характеристики, че те 

следва да си сътрудничат при пълно 

взаимно зачитане на своята автономност 

и процедури на вземане на решение, въз 

основа на принципите на реципрочност, 

без да се засягат специфичните 

особености на политиката за сигурност 

и отбрана на която и да било държава 

членка; изразява убеждението си, че 

един по-силен ЕС и един по-силен съюз 

на НАТО биха се подсилвали взаимно, 

създавайки повече полезни 

взаимодействия и осигурявайки по-

голяма ефективност за сигурността 

и отбраната на всички партньори; 

подчертава, че стратегическото 

партньорство между ЕС и НАТО е 

еднакво важно както за променящата 

51. подчертава, че стратегическото 

партньорство между ЕС и НАТО не е от 

основно значение за справяне със 

свързаните със сигурността 

предизвикателствата пред които са 

изправени ЕС и неговите съседни 

държави; приема че, че 22 от 28-те 

държави – членки на ЕС, са също 

членки на НАТО, но шест не са; 

посочва че двете организации имат 

различни характеристики, че те следва 

да си сътрудничат при пълно взаимно 

зачитане на своята автономност и 

процедури на вземане на решение, въз 

основа на принципите на реципрочност, 

без да се засягат специфичните 

особености на политиката за сигурност 

и отбрана на която и да било държава 

членка; изразява убеждението си, че 

един по-силен ЕС и един по-силен съюз 

на НАТО биха се подсилвали взаимно; 
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се ОПСО на ЕС, така и за бъдещето 

на Алианса и за отношенията между 

ЕС и Обединеното кралство след 

Брексит; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/49 

Изменение  49 

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 52 

 

Предложение за резолюция Изменение 

52. приветства основните 

стълбове на новата декларация на ЕС 

и НАТО, приета на срещата на върха 

на НАТО в Брюксел на 12 юли 2018 г., 

и подчертава, че успешното 

изпълнение на съвместната 

декларация зависи от политическата 

воля на всички държави членки по 

време на целия процес; признавайки 

осезаемите резултати при 

изпълнението на 74-те общи 

действия, счита, че са необходими 

допълнителни усилия по отношение 

на практическото изпълнение на 

множеството вече поети 

ангажименти, особено в областта на 

борбата с хибридните заплахи, 

киберсигурността и съвместните 

учения; отбелязва по-специално 

участието на EDA в изпълнението на 

30 действия; 

заличава се 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/50 

Изменение  50 

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 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, не 

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; 

подчертава освен това, че опазването 

на мира следва да бъде приоритет; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/51 

Изменение  51 

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 54 

 

Предложение за резолюция Изменение 

54. подчертава в този контекст 

допълването на ЕС и НАТО и изтъква 

необходимостта да се гарантира 

взаимното допълване и подсилване на 

многонационалните инициативи в 

развитието на способностите както 

на ЕС, така и на НАТО; 

заличава се 

Or. en 

 

 


