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5.12.2018 A8-0375/52 

Изменение  52 

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 55 

 

Предложение за резолюция Изменение 

55. подчертава значението на 

сътрудничеството и интеграцията в 

областта на киберсигурността не 

само между държавите – членки на 

ЕС, ключовите партньори и НАТО, но 

и между различните участници в 

обществото; 

заличава се 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/53 

Изменение  53 

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 57 

 

Предложение за резолюция Изменение 

57. счита, че е от съществено 

значение да се задълбочава 

сътрудничеството с институционалните 

партньори, включително с ООН, НАТО, 

Африканския съюз и ОССЕ, както и със 

стратегически двустранни партньори 

като САЩ; препоръчва партньорствата 

по линия на ОПСО в областта на 

укрепването на устойчивостта на 

партньорите и на реформата в сектора за 

сигурност да продължат да се развиват; 

57. счита, че е от съществено 

значение да се задълбочава 

сътрудничеството с институционалните 

партньори, включително с ООН, 

Африканския съюз и ОССЕ, както и със 

стратегически двустранни партньори 

като САЩ; препоръчва партньорствата 

по линия на ОПСО в областта на 

укрепването на устойчивостта на 

партньорите и на реформата в сектора за 

сигурност да продължат да се развиват; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/54 

Изменение  54 

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 61 

 

Предложение за резолюция Изменение 

61. отбелязва, приветствайки 

цялостния напредък, постигнат в 

областта на ОПСО след представянето 

на Глобалната стратегия за външната 

политика и политика на сигурност на 

Европейския съюз, че парламентарните 

структури на равнище ЕС, създадени 

във времена на сравнително ограничено 

равнище на амбиция и активност на ЕС 

по отношение на въпросите на 

сигурността и отбраната, вече не са 

подходящи за осигуряване на 

необходимия парламентарен контрол 

върху тази бързо развиваща се област на 

политиката, при която се изисква 

способност за бързо реагиране; повтаря 

призива си поради това за 

трансформиране на подкомисията за 

сигурност и отбрана в пълноправна 

комисия с необходимите 

компетентности за принос в 

осъществяването на цялостен 

парламентарен контрол на ОПСО, 

включително ПСС, EDA и всички 

други действия по линия на ОПСО, 

които са предвидени в Договорите; 

счита, че трансформацията от 

подкомисия в комисия следва да бъде 

следствие от замяната на ad hoc 

управлението на отбраната и 

61. отбелязва, приветствайки 

цялостния напредък, постигнат в 

областта на ОПСО след представянето 

на Глобалната стратегия за външната 

политика и политика на сигурност на 

Европейския съюз, че парламентарните 

структури на равнище ЕС, създадени 

във времена на сравнително ограничено 

равнище на амбиция и активност на ЕС 

по отношение на въпросите на 

сигурността и отбраната, вече не са 

подходящи за осигуряване на 

необходимия парламентарен контрол 

върху тази бързо развиваща се област на 

политиката, при която се изисква 

способност за бързо реагиране; повтаря 

призива си поради това за 

трансформиране на подкомисията за 

сигурност и отбрана в пълноправна 

комисия с необходимите 

компетентности за принос в 

осъществяването на цялостен 

парламентарен контрол на ОПСО; 

счита, че трансформацията от 

подкомисия в комисия следва да бъде 

следствие от замяната на ad hoc 

управлението на отбраната и 

сигурността на равнището на Комисията 

с по-специализиран модел, при който се 

отчита нарастващата сложност на 
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сигурността на равнището на Комисията 

с по-специализиран модел, при който се 

отчита нарастващата сложност на 

усилията, които трябва да бъдат 

управлявани; 

усилията, които трябва да бъдат 

управлявани; 

Or. en 

 

 


