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5.12.2018 A8-0392/28 

Изменение  28 

Йорг Мойтен 

от името на групата EFDD 

 

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 1 а (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  – защита на нашите граници и 

на разнообразните и уникални 

европейски национални 

идентичности; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/29 

Изменение  29 

Йорг Мойтен 

от името на групата EFDD 

 

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 1 б (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  – зачитане на 

самоопределението на нациите и 

насърчаване на свободата, 

демокрацията, правата на човека и 

принципите на правовата държава 

чрез мирна търговия, а не чрез военна 

агресия; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/30 

Изменение  30 

Йорг Мойтен 

от името на групата EFDD 

 

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 25 

 

Предложение за резолюция Изменение 

25. приветства засиленото 

сътрудничество в областта на отбраната 

между държавите — членки на ЕС, и 

стъпките, предприети за увеличаване на 

военната автономия на ЕС, а именно 

създаването на единен европейски 

команден център в Брюксел за мисии за 

военно обучение на ЕС и премахването 

на пречките пред разгръщането на 

бойните групи на ЕС; счита, че 

установяването на постоянно 

структурирано сътрудничество 

(ПСС) по проекти в областта на 

отбраната и Координираният 

годишен преглед на отбраната  ще 

помогне на държавите членки да 

задълбочат своето сътрудничество в 

областта на отбраната и да 

изразходват по-ефективно своите 

бюджети за отбрана; приветства 

предложението на ЗП//ВП за 

Европейски механизъм за подкрепа на 

мира и новата рамка за 

гражданските мисии по линия на 

ОПСО, както и ангажимента за 

напредък по отношение на военната 

мобилност с цел постигане на по-

голяма на европейска стратегическа 

автономност, включително чрез 

Европейската инициатива за намеса; 

25. отбелязва засиленото 

сътрудничество в областта на отбраната 

между държавите — членки на ЕС; 

отхвърля стъпките, предприети за 

увеличаване на военната автономия на 

ЕС, а именно създаването на единен 

европейски команден център в Брюксел 

за мисии за военно обучение на ЕС и 

премахването на пречките пред 

разгръщането на бойните групи на ЕС; 

изразява съжаление, че това е още 

една стъпка по пътя към създаването 

на армия на ЕС; 
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счита, че развитието на силна 

отбранителна промишленост укрепва 

технологичната независимост на ЕС, 

включително чрез насърчаването на 

единен пазар за продукти на 

киберсигурността, за които е 

необходимо капацитетът на ЕС да се 

увеличи;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/31 

Изменение  31 

Йорг Мойтен 

от името на групата EFDD 

 

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 структури би 

трябвало да се разработят механизми 

за гарантиране на техния 

демократичен контрол;  

27. отхвърля разработването на 

нови формати, като например Съвет за 

сигурност на ЕС, за което се застъпват 

канцлерът Меркел и президентът 

Макрон; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/32 

Изменение  32 

Йорг Мойтен 

от името на групата EFDD 

 

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 

относно използването на гласуването 

28. отхвърля провеждането на 

дебати 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; 

предупреждава, че използването на 

квалифицирано мнозинство би дало 

възможност на ЕС да действа без 

пълната подкрепа на всички свои 

държави членки; 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; 
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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 


