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5.12.2018 A8-0392/1 

Изменение  1 

Харалд Вилимски, Марио Боргецио 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0392/2018 

Дейвид Макалистър 

Годишен доклад относно прилагането на общата външна политика и политика на 

сигурност 

(2018/2097(INI)) 

Предложение за резолюция 

Съображение Ж 

 

Предложение за резолюция Изменение 

Ж. като има предвид, че 

глобализацията води до по-голяма 

взаимозависимост, като решенията, 

взети в Пекин или Вашингтон, имат 

пряко въздействие върху живота ни; 

като има предвид, че на свой ред 

взаимната зависимост води до 

положение, в което глобалното 

обществено мнение осъзнава 

необходимостта от намиране на 

транснационални решения за справяне 

с трансграничните проблеми, както и 

за подобряване на глобалното 

управление от страна на 

многостранните организации; 

Ж. като има предвид, че 

глобализацията води до по-голяма 

взаимозависимост; като има предвид, че 

на свой ред взаимната зависимост води 

до положение, в което глобалното 

обществено мнение осъзнава 

необходимостта от транснационално 

сътрудничество за справяне с 

трансграничните проблеми; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/2 

Изменение  2 

Харалд Вилимски, Марио Боргецио 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0392/2018 

Дейвид Макалистър 

Годишен доклад относно прилагането на общата външна политика и политика на 

сигурност 

(2018/2097(INI)) 

Предложение за резолюция 

Съображение Й 

 

Предложение за резолюция Изменение 

Й. като има предвид, че някои 

западни демокрации стават по-

уязвими, протекционистки и 

съсредоточени върху себе си и се 

приближават към крайни позиции в 

момент, когато многостранното 

сътрудничество е единственият 

начин да се отговори ефективно на 

глобалните предизвикателства; като 

има предвид, че други глобални сили, 

като например Китай или Русия, се 

стремят да запълнят този вакуум, 

като оспорват, вместо да приемат 

съществуващото глобално 

управление, основано на 

международното право; като има 

предвид, че горепосочените държави 

имат различен подход към 

сътрудничеството за развитие, 

което не е обвързано с напредъка в 

областта на правовата държава или 

други демократични реформи; 

заличава се 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/3 

Изменение  3 

Харалд Вилимски 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0392/2018 

Дейвид Макалистър 

Годишен доклад относно прилагането на общата външна политика и политика на 

сигурност 

(2018/2097(INI)) 

Предложение за резолюция 

Съображение К 

 

Предложение за резолюция Изменение 

К. като има предвид, че 

Съвместният всеобхватен план за 

действие (СВПД) с Иран е значимо 

многостранно постижение по пътя към 

стабилен и мирен Близък изток; като 

има предвид, че решението на 

президента Тръмп да се оттегли от 

СВПД и да наложи вторични санкции 

на европейските дружества, 

извършващи легитимна стопанска 

дейност с Иран, буди дълбоко 

съжаление и подкопава европейския 

икономически суверенитет, което 

подчерта особено проблематичната 

зависимост на ЕС от системата за 

търговия с долари; като има предвид, 

че ЕС и неговите държави членки 

отново потвърдиха своя ангажимент по 

отношение на СВПД и предприеха 

мерки за гарантиране на законните 

европейски икономически интереси; 

К. като има предвид, че 

Съвместният всеобхватен план за 

действие (СВПД) с Иран е значимо 

многостранно постижение по пътя към 

стабилен и мирен Близък изток; като 

има предвид, че ЕС и неговите държави 

членки отново потвърдиха своя 

ангажимент по отношение на СВПД и 

предприеха мерки за гарантиране на 

законните европейски икономически 

интереси; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/4 

Изменение  4 

Харалд Вилимски, Марио Боргецио 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0392/2018 

Дейвид Макалистър 

Годишен доклад относно прилагането на общата външна политика и политика на 

сигурност 

(2018/2097(INI)) 

Предложение за резолюция 

Съображение Л 

 

Предложение за резолюция Изменение 

Л. като има предвид, че ИДИЛ, Ал 

Кайда и други международни 

терористични организации все още 

представляват сериозна заплаха за 

Европа и нациите по света;  

Л. като има предвид, че ИДИЛ, Ал 

Кайда и други международни 

терористични организации все още 

представляват сериозна заплаха за 

Европа и нациите по света; като има 

предвид, че политическият ислям и 

свързаните с него организации са една 

от най-големите заплахи за Европа и 

нейните демократични ценности; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/5 

Изменение  5 

Харалд Вилимски, Марио Боргецио 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0392/2018 

Дейвид Макалистър 

Годишен доклад относно прилагането на общата външна политика и политика на 

сигурност 

(2018/2097(INI)) 

Предложение за резолюция 

Съображение М 

 

Предложение за резолюция Изменение 

М. като има предвид, че 

европейската сигурност се основава на 

амбицията за обща стратегическа 

автономност, както се подчертава в 

Глобалната стратегия на Съюза; като 

има предвид, че една амбициозна, 

надеждна и ефективна обща външна 

политика трябва да бъде подкрепена 

от адекватни финансови ресурси и 

средства и трябва да се основава на 

съгласуван, навременен и 

последователен подход на 

държавите членки;  

М. като има предвид, че 

европейската сигурност се основава на 

амбицията за обща стратегическа 

автономност, както се подчертава в 

Глобалната стратегия на Съюза; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/6 

Изменение  6 

Харалд Вилимски, Марио Боргецио 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0392/2018 

Дейвид Макалистър 

Годишен доклад относно прилагането на общата външна политика и политика на 

сигурност 

(2018/2097(INI)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 

 

Предложение за резолюция Изменение 

1. подчертава, че е назрял 

моментът Европейският съюз да 

поеме съдбата си в своите собствени 

ръце; счита, че ЕС трябва да поеме 

ролята си на пълноправна, суверенна 

политическа и икономическа сила в 

международните отношения, която 

спомага за разрешаването на 

конфликти в световен мащаб и 

насочва глобалното управление; 

поради това подчертава, че е 

необходима една наистина обща 

европейска външна политика и 

политика на сигурност, основана на 

стратегическа автономност и 

интеграция, включително по 

отношение на способностите, в 

областта на промишлеността и 

операциите, за насърчаване на нашите 

общи интереси, както и на нашите 

принципи и ценности; 

1. счита, че ЕС трябва да поеме 

ролята си на пълноправна политическа и 

икономическа сила в международните 

отношения; поради това подчертава, че 

е необходима една наистина обща 

европейска външна политика и 

политика на сигурност за насърчаване 

на общите интереси на държавите 

членки; подчертава, че водещата роля 

на Европа в световния контекст 

може да бъде консолидирана само чрез 

определянето на общи цели между 

държавите членки, като се зачита 

целият набор от различни социални и 

икономически потребности; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/7 

Изменение  7 

Харалд Вилимски, Марио Боргецио 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0392/2018 

Дейвид Макалистър 

Годишен доклад относно прилагането на общата външна политика и политика на 

сигурност 

(2018/2097(INI)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 2 

 

2. изразява убеждение, че нито една 

отделна държава – членка на ЕС, не 

може сама да отговори ефективно на 

днешните глобални предизвикателства; 

счита, че чрез обединяване на своята 

тежест в рамките на ЕС държавите 

членки могат да упражняват на 

световната сцена влияние, което иначе 

не биха имали; изразява убеждение, че 

28-те държави членки, работейки заедно 

за постигане на последователни и 

обединени позиции и представляващи 

500 милиона граждани, разполагат с по-

голямо влияние в контекста на 

международни преговори, за 

насърчаване на правата на човека и 

отчетността, както и в определянето на 

международни регламенти и 

политически, демократични, 

екологични, социални и икономически 

стандарти; освен това счита, че под 

закрилата на социалния модел на ЕС, 

глобализацията може да 

представлява възможност за 

гражданите на ЕС, а не заплаха, 

възможност, която трябва да бъде 

ясно и положително представена от 

европейските и националните лидери; 

2. изразява убеждение, че нито една 

отделна държава – членка на ЕС, не 

може сама да отговори ефективно на 

днешните глобални предизвикателства; 

счита, че чрез обединяване на своята 

тежест в рамките на ЕС държавите 

членки могат да упражняват на 

световната сцена влияние, което иначе 

не биха имали; изразява убеждение, че 

28-те държави членки, работейки заедно 

за постигане на последователни и 

обединени позиции и представляващи 

500 милиона граждани, разполагат с по-

голямо влияние в контекста на 

международни преговори, за 

насърчаване на правата на човека и 

отчетността, както и в определянето на 

международни регламенти и 

политически, демократични, 

екологични, социални и икономически 

стандарти; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/8 

Изменение  8 

Харалд Вилимски, Марио Боргецио 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0392/2018 

Дейвид Макалистър 

Годишен доклад относно прилагането на общата външна политика и политика на 

сигурност 

(2018/2097(INI)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 3 

 

Предложение за резолюция Изменение 

3. изразява съжаление относно 

факта, че твърде често държавите 

членки отдават приоритет на своите 

национални интереси, независимо от 

възможните последици на европейско 

равнище, като по този начин 

подкопават единството, 

последователността и 

ефективността на ЕС и съответно 

доверието в него като фактор от 

световно значение; призовава за по-

добро разделение на отговорностите, 

по-голяма солидарност и засилена 

координация между ЕС и неговите 

държави членки; припомня 

необходимостта външните политики на 

Съюза да бъдат съгласувани помежду си 

и с останалите политики, които имат 

външно измерение, както и да бъдат 

съгласувани с международните 

партньори; счита, че доброто 

сътрудничество между държавите 

членки е от съществено значение за 

запазване на нашата демокрация, 

нашите общи ценности, нашата 

свобода, както и на нашите социални и 

екологични стандарти; подчертава 

необходимостта от разширяване на 

сътрудничеството между държавите 

членки, партньорските държави и 

3. подчертава факта, че държавите 

членки са в състояние да определят 

собствената си външна политика и 

че това не следва да се разглежда 

като заплаха, а като възможност за 

разрешаване на дипломатически 

кризи и подобряване на 

дипломатическите и икономическите 

отношения между ЕС и трети 

държави ; призовава за по-добро 

разделение на отговорностите, по-

голяма солидарност и засилена 

координация между ЕС и неговите 

държави членки; припомня 

необходимостта външните политики на 

Съюза да бъдат съгласувани помежду си 

и с останалите политики, които имат 

външно измерение, както и да бъдат 

съгласувани с международните 

партньори; счита, че доброто 

сътрудничество между държавите 

членки е от съществено значение за 

запазване на нашата демокрация, 

нашата свобода, както и на нашите 

социални и екологични стандарти; 

подчертава необходимостта от 

разширяване на сътрудничеството 

между държавите членки, 

партньорските държави и 

международните организации; 
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Or. en 



 

AM\1171280BG.docx  PE631.559v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

5.12.2018 A8-0392/9 

Изменение  9 

Харалд Вилимски, Марио Боргецио 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0392/2018 

Дейвид Макалистър 

Годишен доклад относно прилагането на общата външна политика и политика на 

сигурност 

(2018/2097(INI)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 5 – тире 2 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 – ангажимент за многостранно 
сътрудничество и основан на правила 

международен ред, с подкрепата на 

системата на ООН и регионални 

организации, ОССЕ; 

– добро сътрудничество и основан 

на правила международен ред, с 

подкрепата на системата на ООН и 

регионални организации, като ОССЕ; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/10 

Изменение  10 

Харалд Вилимски, Марио Боргецио 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0392/2018 

Дейвид Макалистър 

Годишен доклад относно прилагането на общата външна политика и политика на 

сигурност 

(2018/2097(INI)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 9 

 

Предложение за резолюция Изменение 

9. призовава да бъдат 

предоставени достатъчни финансови 

ресурси за външната дейност на ЕС в 

следващата многогодишна финансова 

рамка (МФР) (2021—2027 г.), а ЕС да 

съсредоточи ресурсите си върху 

стратегическите си приоритети; 

припомня важната роля на външните 

финансови инструменти на ЕС за 

постигането на интересите на 

външната политика на ЕС; 

подчертава значението на 

укрепването на съгласуваността, 

ефективността, способността за 

реагиране и гъвкавостта на 

инструментите за външно 

финансиране; подчертава 

необходимостта от адекватно 

включване на Парламента в контрола 

и стратегическото управление на 

инструментите; счита, че 

нарастващите предизвикателства в 

съседните на ЕС държави и извън тях 

изискват значително увеличаване на 

бюджетните кредити за външни 

действия, както и значително 

укрепване на гражданските мисии на 

ОПСО; 

заличава се 

Or. en 
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