
 

AM\1171281BG.docx  PE631.559v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

5.12.2018 A8-0392/11 

Изменение  11 

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 10 

 

Предложение за резолюция Изменение 

10. призовава ЕСВД да развива 

„коалиции по определени въпроси“ с 

държави със сходни виждания, да 

подкрепя и насърчава основан на 

правила международен ред, 

многостранния подход и свободната и 

справедлива търговия, както и да 

търси съвместни решения на 

глобалните предизвикателства, 

включително променящия се баланс 

на силите; призовава ЕСВД да се 

ангажира с новите бързо развиващи се 

сили за осигуряването на глобални 

обществени блага като мира и 

сигурността, включително чрез 

съвместна работа по операции за 

предотвратяването и управлението 

на кризи в целия свят, смекчаване на 

последиците от изменението на 

климата, включително устойчивото 

управление на природните ресурси, 

чист въздух и вода и незамърсени 

земи, както и закрила и насърчаване 

на правата на човека и на 

финансовата стабилност; припомня 

значението на 

междупарламентарните отношения 

в подкрепа на тези цели; 

заличава се 

Or. en 



 

AM\1171281BG.docx  PE631.559v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

5.12.2018 A8-0392/12 

Изменение  12 

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 11 

 

Предложение за резолюция Изменение 

11. осъжда многократното 

използване от страна на Русия на 

нейното право на вето в Съвета за 

сигурност на ООН и счита, че това 

подкопава международните усилия за 

мир и разрешаване на конфликтите; 
отбелязва, че блокирането на решения в 

Съвета за сигурност на ООН 

възпрепятства предприемането на 

действия от страна на международната 

общност за предотвратяване и 

разрешаване на кризи; отново призовава 

държавите членки да подкрепят 

реформите в състава и 

функционирането на Съвета за 

сигурност; подчертава, че ЕС е 

ангажиран с укрепването на 

международната роля на ООН; 

11. отбелязва, че блокирането на 

решения в Съвета за сигурност на ООН 

възпрепятства предприемането на 

действия от страна на международната 

общност за предотвратяване и 

разрешаване на кризи; отново призовава 

държавите членки да подкрепят 

реформите в състава и 

функционирането на Съвета за 

сигурност; подчертава, че ЕС е поел 

ангажимент за сътрудничество с 
ООН; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/13 

Изменение  13 

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 12 

 

Предложение за резолюция Изменение 

12. отбелязва, че ЕС изигра важна 

роля за деескалацията и 

разрешаването на кризи в областта 

на външната политика, а именно 

когато някои държави членки 

поеха инициативата под егидата на 

Съюза като цяло, като в случая на 

„нормандския формат“ или 

преговорите във формат EС3+3 с 

Иран; счита, че при засилването 

на сътрудничеството в 

областта на сигурността и 

отбраната в дългосрочен план, 

създаването – по 

целесъобразност – на коалиции 

ad hoc между държавите членки, 

които могат да се намесят 

бързо в отговор на 

международни кризи би могло да 

направи външната дейност на 

ЕС по-гъвкава и реактивна в 

краткосрочен план за справяне с 

променящите се 

обстоятелства, чрез намаляване 

на натиска за постигане на 

всеобщ консенсус сред 

държавите членки; 

 

12. отбелязва, че ЕС изигра важна 

роля за деескалацията и разрешаването 

на кризи в областта на външната 

политика, а именно когато някои 

държави членки поеха инициативата 

под егидата на Съюза като цяло, като в 

случая на „нормандския формат“ или 

преговорите във формат EС3+3 с Иран; 
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Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/14 

Изменение  14 

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 14 

 

Предложение за резолюция Изменение 

14. разбира, че близостта на 

заплахите определя политическите 

приоритети; при все това призовава 

всички държави членки да спазват 

принципа на солидарност, залегнал в 

Договорите (член 80 от Договора за 

функционирането на Европейския 

съюз) и да предприемат 

необходимите съвместни действия за 

справяне с миграционната криза, 

така както всички държави членки 

отговориха със солидарност на 

предизвикателствата, свързани със 

завръщането на една активна Русия, 

и с Китай, в контекста на 

икономическите връзки и 

сигурността; освен това вярва, че 

настоящите кризи подложиха на 

изпитание желанието на държавите 

членки да си сътрудничат по-ефективно 

за справяне с общите 

предизвикателства; призовава за 

допълнителна хуманитарна помощ и 

подкрепа за засегнато от конфликта 

население; 

14. разбира, че близостта на 

заплахите определя политическите 

приоритети; освен това вярва, че 

настоящите кризи подложиха на 

изпитание желанието на държавите 

членки да си сътрудничат по-ефективно 

за справяне с общите 

предизвикателства; призовава за 

допълнителна хуманитарна помощ и 

подкрепа за засегнато от конфликта 

население; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/15 

Изменение  15 

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 15 

 

Предложение за резолюция Изменение 

15. подчертава, че вътрешната и 

външната сигурност са все по-тясно 

свързани; подчертава необходимостта 

от засилване на вътрешната устойчивост 

на ЕС спрямо външни намеси и от 

установяване на обща стратегия с 

международните партньори, както по 

отношение на опазването на критичната 

инфраструктура, така и на основните 

институции и отличителни белези на 

нашите демокрации; подкрепя 

Комисията и ЗП/ВП за по-нататъшното 

подобряване на устойчивостта на ЕС 

като част от стратегията за намаляване 

на риска от терористични атаки, и по-

специално джихадисткия тероризъм, 

като едно от основните 

предизвикателства, пред които е 

изправена обществената сигурност в ЕС 

днес, радикализацията, незаконната 

миграция, многократното използване на 

химически оръжия, пропагандата, 

кампаниите за дезинформация онлайн и 

офлайн, руските опити за извършване 

на кибератаки и намеса по време на 

кампании за избори и референдуми и 

други хибридни заплахи, които изискват 

бързо, решително и координирано 

противодействие; подчертава, че следва 

да бъдат взети всички възможни мерки, 

15. подчертава, че вътрешната и 

външната сигурност са все по-тясно 

свързани; подчертава необходимостта 

от засилване на вътрешната устойчивост 

на ЕС спрямо външни намеси и от 

установяване на обща стратегия с 

международните партньори, както по 

отношение на опазването на критичната 

инфраструктура, така и на основните 

институции и отличителни белези на 

нашите демокрации; подкрепя 

Комисията и ЗП/ВП за по-нататъшното 

подобряване на устойчивостта на ЕС 

като част от стратегията за намаляване 

на риска от терористични атаки, и по-

специално джихадисткия тероризъм, 

като едно от основните 

предизвикателства, пред които е 

изправена обществената сигурност в ЕС 

днес, радикализацията, незаконната 

миграция, многократното използване на 

химически оръжия, пропагандата, 

кампаниите за дезинформация онлайн и 

офлайн, опитите за извършване на 

кибератаки и намеса по време на 

кампании за избори и референдуми и 

други хибридни заплахи, които изискват 

бързо, решително и координирано 

противодействие; подчертава, че следва 

да бъдат взети всички възможни мерки, 
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за да се избегне всякаква намеса в 

изборите за Европейски парламент през 

2019 г.; 

за да се избегне всякаква намеса в 

изборите за Европейски парламент през 

2019 г.; 

Or. en 



 

AM\1171281BG.docx  PE631.559v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

5.12.2018 A8-0392/16 

Изменение  16 

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 16 

 

Предложение за резолюция Изменение 

16. изтъква факта, че 

трансатлантическото партньорство е 

изправено пред значителен брой 

предизвикателства и смущения в 

краткосрочен план, но въпреки това 

продължава да бъде необходимо за 

сигурността и просперитета от двете 

страни на Атлантическия океан; 

изразява съжаление относно 

постепенното оттегляне на САЩ от 

многостранния, основан на правила 

световен ред, и по-специално тяхното 

оттегляне от Парижкото 

споразумение, Съвместния 

всеобхватен план за действие (СВПД), 

Споразумението за Транс-

тихоокеанско партньорство (ТТП) и 

Съвета на ООН по правата на човека, 

прекратяването на финансирането за 

Агенцията на ООН за подпомагане и 

работа на бежанците от Палестина 

в Близкия изток (UNRWA) и различни 

други агенции на ООН и 

международни форуми, както и за 

операции за опазване на мира, и 

техните атаки срещу 

Международния наказателен съд 

(МНС); призовава ЕС да покаже 

единство, решителност и 

пропорционалност в отговора си на 

16. изтъква факта, че 

трансатлантическото партньорство е 

изправено пред значителен брой 

предизвикателства и смущения в 

краткосрочен план, но въпреки това 

продължава да бъде необходимо за 

сигурността и просперитета от двете 

страни на Атлантическия океан; 

отбелязва, че ЕС потвърждава отново 

пълната си подкрепа за СВПД, да 

осигури осезаеми икономически 

резултати с Иран и да защити 

европейските дружества, инвестиращи в 

Иран, от санкциите на САЩ; 
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подобни решения, да потвърди отново 

пълната си подкрепа за СВПД, да 

осигури осезаеми икономически 

резултати с Иран и да защити 

европейските дружества, инвестиращи в 

Иран, от санкциите на САЩ; призовава 

освен това ЕС да засили усилията си 

за дипломация в областта на 

климата и да включи спазването на 

Парижкото споразумение във всички 

споразумения за търговия и 

инвестиции; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/17 

Изменение  17 

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 19 

 

Предложение за резолюция Изменение 

19. отново заявява ангажимента на 

ЕС да подкрепя суверенитета, 

независимостта и териториалната 

цялост на своите партньори; подчертава 

необходимостта да се обърне внимание 

на всички замразени конфликти в 

съответствие с международното право, 

норми и принципи, да се увеличи 

подкрепата за лицата, живеещи в зоната 

на конфликта, вътрешно разселените 

лица и бежанците, както и да се 

противодейства на опитите за 

дестабилизация от трети държави, и по-

специално Русия; отново осъжда 

незаконното анексиране на Крим от 

страна на Русия и военната намеса в 

Източна Украйна; призовава за 

продължаване на усилията за 

гарантиране на прилагането на 

договореностите от Минск и призовава 

санкциите на ЕС срещу Русия да бъдат 

разширени, докато тя не изпълни 

горепосочените договорености; 

осъжда освен това продължаващата 

милитаризация и влошаването на 

сигурността и хуманитарното 

положение в окупираните грузински 

територии Абхазия и 

Цхинвали/Южна Осетия и призовава 

Русия да изпълни своите задължения 

19. отново заявява ангажимента на 

ЕС да подкрепя суверенитета, 

независимостта и териториалната 

цялост на своите партньори; подчертава 

необходимостта да се обърне внимание 

на всички замразени конфликти в 

съответствие с международното право, 

норми и принципи, да се увеличи 

подкрепата за лицата, живеещи в зоната 

на конфликта, вътрешно разселените 

лица и бежанците, както и да се 

противодейства на опитите за 

дестабилизация от трети държави; 

призовава за продължаване на усилията 

за гарантиране на прилагането на 

договореностите от Минск и призовава 

ЕС да стабилизира 

дипломатическите и икономическите 

отношения с Русия чрез прекратяване 

на санкциите; 
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съгласно Споразумението за 

прекратяване на огъня от 2008 г., 

постигнато с посредничеството на 

ЕС; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/18 

Изменение  18 

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 21 

 

Предложение за резолюция Изменение 

21. подчертава, че ЕС трябва да 

играе водеща роля в Близкия изток и в 

Персийския залив, чрез своята 

решителна мека сила и пълното 

прилагане на всички разпоредби на 

всички съществуващи споразумения за 

асоцииране; изразява дълбоко 

съжаление във връзка с решението на 

правителството на САЩ за 

преместване на американското 

посолство в Израел от Тел Авив в 

Йерусалим; призовава ЕС да бъде 

движеща сила за възстановяването на 

реален мирен процес в Близкия Изток, 

насочен към решение, основано на 

съществуването на две държави; отново 

потвърждава първостепенната роля на 

ръководения от ООН Женевски процес 

при решаването на конфликта в Сирия, 

в съответствие с Резолюция 2254 на 

Съвета за сигурност на ООН; осъжда 

подкрепата на Русия и Иран за 

режима на Асад, неговите военни 

престъпления и престъпления срещу 

човечеството, и призовава ЕС и 

държавите членки да направят всичко 

възможно, за да се сложи край на 

престъпленията срещу сирийския народ 

и преди всичко срещу използването на 

химическо оръжие срещу него; 

21. подчертава, че ЕС трябва да 

играе водеща роля в Близкия изток и в 

Персийския залив, чрез своята 

решителна мека сила и пълното 

прилагане на всички разпоредби на 

всички съществуващи споразумения за 

асоцииране; отбелязва, че ЕС се 

стреми към постигане на решение, 

основано на съществуването на две 

държави; отново потвърждава 

първостепенната роля на ръководения 

от ООН Женевски процес при 

решаването на конфликта в Сирия, в 

съответствие с Резолюция 2254 на 

Съвета за сигурност на ООН; осъжда 

всяка подкрепа за водещите воюващи 

фракции в Сирия и техните военни 

престъпления и престъпления срещу 

човечеството, и призовава ЕС и 

държавите членки да направят всичко 

възможно, за да се сложи край на 

престъпленията срещу сирийския народ 

и преди всичко срещу използването на 

химическо оръжие срещу него; 
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5.12.2018 A8-0392/19 

Изменение  19 

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 23 

 

Предложение за резолюция Изменение 

23. след провеждането на 

последните президентски и 

парламентарни избори в региона отново 

потвърждава ангажимента си да 

продължи да изгражда силни отношения 

с държавите от Латинска Америка, като 

насърчава защитата на демокрацията, 

принципите на правовата държава и 

правата на човека, като основа за по-

дълбока интеграция и сътрудничество; 

изразява сериозната си загриженост 

относно липсата на зачитане на 

демокрацията, правата на човека и 

върховенството на закона в Куба, 

Никарагуа и Венецуела; отбелязва със 

загриженост развитието на изборите в 

Бразилия и изразява надежда, че 

новото правителство ще остане 

вярно на пътя на демокрацията и 

принципите на правовата държава; 

приветства усилията на всички 

заинтересовани страни в мирния процес 

в Колумбия; отново изразява пълната си 

подкрепа за този мирен процес и 

ефективното му прилагане; 

23. след провеждането на 

последните президентски и 

парламентарни избори в региона отново 

потвърждава ангажимента си да 

продължи да изгражда силни отношения 

с държавите от Латинска Америка, като 

насърчава защитата на демокрацията, 

принципите на правовата държава и 

правата на човека, като основа за по-

дълбока интеграция и сътрудничество; 

изразява сериозната си загриженост 

относно липсата на зачитане на 

демокрацията, правата на човека и 

върховенството на закона в Куба, 

Никарагуа и Венецуела; отбелязва 

развитието на изборите в Бразилия; 

приветства усилията на всички 

заинтересовани страни в мирния процес 

в Колумбия; отново изразява пълната си 

подкрепа за този мирен процес и 

ефективното му прилагане; 

Or. en 

 



 

AM\1171281BG.docx  PE631.559v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 


