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5.12.2018 A8-0392/20 

Изменение  20 

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 24 

 

Предложение за резолюция Изменение 

24. счита, че въпреки тяхната 

значимост меката сила и 

институционалното изграждане сами по 

себе си не могат да бъдат достатъчни, за 

да се упражнява влияние в свят, в който 

силовата политика и „твърдата сила“ са 

все по-важни; счита, че ефективността 

на външната политика на ЕС в крайна 

сметка ще зависи до голяма степен от 

ефективната комбинация на 

инструменти за твърда и мека сила, 

включително открит диалог, от неговата 

способност да дава води чрез примера 

си, както и от ресурсите и 

способностите, използвани в нейна 

подкрепа, включително подходящи 

финансови ресурси, ефективно 

многостранно сътрудничество, 

комбинация от мека сила и надеждна 

твърда сила, обединяване на военни 

способности и готовността на 

държавите членки да делегират 

процеса на вземане на решения в този 

контекст, както и да работят с НАТО и 

други държави със сходни възгледи; 

24. счита, че въпреки тяхната 

значимост меката сила и 

институционалното изграждане сами по 

себе си не могат да бъдат достатъчни, за 

да се упражнява влияние в свят, в който 

силовата политика и „твърдата сила“ са 

все по-важни; счита, че ефективността 

на външната политика на ЕС в крайна 

сметка ще зависи до голяма степен от 

ефективната комбинация на 

инструменти за твърда и мека сила, 

включително открит диалог, от неговата 

способност да дава води чрез примера 

си, без огромната бюрокрация на 

ЕСВД, ефективно многостранно 

сътрудничество, комбинация от мека 

сила и надеждна твърда сила и 

готовността на държавите членки да 

координират процеса на вземане на 

решения в този контекст, както и да 

работят с НАТО и други държави със 

сходни възгледи; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/21 

Изменение  21 

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 27 

 

Предложение за резолюция Изменение 

27. подчертава, че разработването на 

нови формати, като например Съветът 

за сигурност на ЕС, за което се 

застъпват канцлерът Меркел и 

президента Макрон, и на нови начини 

за по-тясна координация в рамките на 

ЕС и с международни органи, би могло 

потенциално да улесни и направи по-

ефикасен процеса на вземане на 

решения в областта на ОВППС; счита, 

че успоредно със създаването на тези 

формати би трябвало да се разработят 

механизми за техния демократичен 

контрол; 

27. подчертава, че разработването на 

нови формати, като например Съветът 

за сигурност на ЕС, и на нови начини за 

по-тясна координация в рамките на ЕС и 

с международни органи, би могло 

потенциално да улесни и направи по-

ефикасен процеса на вземане на 

решения в областта на ОВППС; счита, 

че успоредно със създаването на тези 

формати би трябвало да се разработят 

механизми за техния демократичен 

контрол, като решенията се вземат 

от държавите членки при спазване на 

принципа за единодушие и със 

съгласието на националните 

парламенти; 

Or. en 



 

AM\1171282BG.docx  PE631.559v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

5.12.2018 A8-0392/22 

Изменение  22 

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 28 

 

Предложение за резолюция Изменение 

28. подкрепя дебатите в рамките 

на ЕС относно нови формати, 

включително предложението, 

представено от председателя на 

Комисията Юнкер в неговата реч за 

състоянието на Съюза на 12 

септември 2018 г. за преминаване към 

гласуване с квалифицирано 

мнозинство в конкретни области на 

ОВППС, в които Договорите 

понастоящем изискват единодушие, а 

именно въпросите, свързани с правата 

на човека, санкциите и гражданските 

мисии; насърчава държавите членки 

да проучат начините, по които те 

могат да действат по-ефективно в 

контекста на ОВППС и ОПСО; 

счита, че използването на 

квалифицирано мнозинство би дало 

възможност на ЕС да действа по-

решително, бързо и ефективно; 

призовава Европейския съвет да 

възприеме тази инициатива, като 

използва клаузата за преход (член 31, 

параграф 3 от ДЕС); насърчава 

Европейският съвет да разгледа 

въпроса за разширяване на използване 

на гласуването с квалифицирано 

мнозинство в областта на ОВППС 

като част от по-широк дебат 

заличава се 
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относно използването на гласуването 

с мнозинство в политиките на ЕС; 

признава необходимостта от търсене 

на творчески решения за бъдещо 

сътрудничество между Европейския 

съюз и Обединеното кралство в 

областта на ОВППС и ОПСО, като 

се имат предвид принципите, 

изложени в неговата резолюция от 14 

март 2018 г. относно рамката на 

бъдещите отношения между ЕС и 

Обединеното кралство; 

Or. en 

 

 


