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BG Единство в многообразието BG

13.1.2021 A9-0265/1

Изменение 1
Хана Нойман
от името на групата Verts/ALE

Доклад A9-0265/2020
Свен Миксер
Изпълнение на общата политика за сигурност и отбрана – годишен доклад за 2020 г.
(2020/2207(INI))

Предложение за резолюция
Параграф 4

Предложение за резолюция Изменение

4. отбелязва целта на Европейския 
съюз да развие европейска 
стратегическа автономност, което е 
амбиция, основана на способността на 
Съюза да оценява независимо дадена 
кризисна ситуация и да взема автономни 
решения, както и на способността му да 
действа автономно, когато 
обстоятелствата го изискват, за да 
защитава своите интереси и ценности 
при пълно зачитане на съюзите и на 
стратегическите си партньори, като 
същевременно се спазва принципът на 
взаимно допълване с НАТО;

4. отбелязва целта на Европейския 
съюз да се превърне в ефективен и 
надежден доставчик на сигурност, 
което е амбиция, основана също на 
способността на Съюза да оценява 
независимо дадена кризисна ситуация и 
да взема автономни решения, както и на 
способността му да действа автономно, 
когато обстоятелствата го изискват, за 
да защитава универсални и европейски 
интереси, принципи и ценности при 
пълно зачитане на съюзите и на 
стратегическите си партньори, като 
същевременно се спазва принципът на 
взаимно допълване с НАТО;

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/2

Изменение 2
Хана Нойман
от името на групата Verts/ALE

Доклад A9-0265/2020
Свен Миксер
Изпълнение на общата политика за сигурност и отбрана – годишен доклад за 2020 г.
(2020/2207(INI))

Предложение за резолюция
Параграф 5

Предложение за резолюция Изменение

5. призовава ЗП/ВП и Съвета да 
предоставят общо официално 
определение за стратегическа 
автономност и да определят много 
ясно нейните цели, средства и ресурси 
за прилагане; счита способността да 
действа автономно за важно средство за 
ЕС да засили своите многостранни 
действия, да стане по-малко уязвим на 
външни заплахи и да бъде по-надежден 
партньор в един многостранен, основан 
на правила ред;

5. призовава ЗП/ВП и Съвета да 
увеличат способностите на ЕС като 
доставчик на сигурност и да определят 
много ясно неговите цели, средства и 
ресурси за прилагане, по-конкретно в 
контекста на стратегическия 
компас; счита способността да действа 
автономно за важно средство за ЕС да 
засили своите многостранни действия, 
да стане по-малко уязвим на външни 
заплахи и да бъде по-надежден партньор 
в един многостранен, основан на 
правила ред;

Or. en
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BG Единство в многообразието BG

13.1.2021 A9-0265/3

Изменение 3
Хана Нойман
от името на групата Verts/ALE

Доклад A9-0265/2020
Свен Миксер
Изпълнение на общата политика за сигурност и отбрана – годишен доклад за 2020 г.
(2020/2207(INI))

Предложение за резолюция
Параграф 6

Предложение за резолюция Изменение

6. счита, че пандемията от COVID-
19 показа уязвимостта на ЕС и 
зависимостта му от трети държави; 
поради това подчертава още по-важната 
необходимост от засилване на усилията 
на ЕС за стратегическа автономност 
в този контекст;

6. счита, че пандемията от COVID-
19 показа уязвимостта на ЕС и 
зависимостта му от трети държави; 
поради това подчертава още по-важната 
необходимост от засилване на усилията 
на ЕС за създаване на ефективни и 
надеждни ОВППС и ОПСО;

Or. en
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BG Единство в многообразието BG

13.1.2021 A9-0265/4

Изменение 4
Хана Нойман
от името на групата Verts/ALE

Доклад A9-0265/2020
Свен Миксер
Изпълнение на общата политика за сигурност и отбрана – годишен доклад за 2020 г.
(2020/2207(INI))

Предложение за резолюция
Параграф 26

Предложение за резолюция Изменение

26. насърчава усилията, положени 
относно процеса на регионализация, 
който беше започнат чрез регионалното 
консултативно и координационно звено 
(РККЗ), и решението на Съвета от 12 
февруари 2019 г. да го въведе във втора 
фаза, като по този начин засили 
регионалния подход на ЕС в Сахел, и 
по-специално в мисията EUTM Мали, 
чрез разширяване на обхвата ѝ до 
държавите от Г-5 от Сахел с цел 
повишаване на ефективността и 
оперативността на действията на ЕС 
през границите на държавите от Г-5 от 
Сахел и подкрепяне на трансграничното 
сътрудничество, като така се направи 
по-ефективна работата на мисиите 
EUCAP Сахел Мали, EUCAP Сахел 
Нигер и EUTM Мали; призовава за 
преименуването ѝ на EUTM Сахел; 
отбелязва, че съгласуваността и 
сътрудничеството в областта на 
сигурността с африканските държави са 
от решаващо значение за постигането на 
стабилност и дългосрочното развитие на 
континента; счита, че регионализацията 
на подхода на ОПСО в Сахел е уместна, 
но изисква по-ясна организация между 
вече съществуващите граждански и 
военни мисии по линия на ОПСО, 
местните участници и другите 
международни организации (т.е. 

26. отбелязва усилията, положени 
относно процеса на регионализация, 
който беше започнат чрез регионалното 
консултативно и координационно звено 
(РККЗ), и решението на Съвета от 12 
февруари 2019 г. да го въведе във втора 
фаза, като по този начин засили 
регионалния подход на ЕС в Сахел, и 
по-специално в мисията EUTM Мали, 
чрез разширяване на обхвата ѝ до 
държавите от Г-5 от Сахел с цел 
повишаване на ефективността и 
оперативността на действията на ЕС 
през границите на държавите от Г-5 от 
Сахел и подкрепяне на трансграничното 
сътрудничество, като така се направи 
по-ефективна работата на мисиите 
EUCAP Сахел Мали, EUCAP Сахел 
Нигер и EUTM Мали; отбелязва, че 
съгласуваността, стандартите за 
демокрация и права на човека и 
сътрудничеството в областта на 
сигурността с африканските държави са 
от решаващо значение за постигането на 
стабилност и дългосрочното развитие на 
континента; счита, че регионализацията 
на подхода на ОПСО в Сахел е уместна, 
но изисква по-ясна организация между 
вече съществуващите граждански и 
военни мисии по линия на ОПСО, 
местните участници и другите 
международни организации (т.е. 
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мироопазващата мисия на ООН 
MINUSMA (Интегрирана многостранна 
мисия на ООН за стабилизиране в 
Мали) и операцията „Баркан“, 
ръководена от френската армия), за да 
се осигурят оперативно взаимодействие 
и координирани усилия на равнището на 
Съюза;

мироопазващата мисия на ООН 
MINUSMA (Интегрирана многостранна 
мисия на ООН за стабилизиране в 
Мали) и операцията „Баркан“, 
ръководена от френската армия), за да 
се осигурят оперативно взаимодействие 
и координирани усилия на равнището на 
Съюза; изразява дълбоко съжаление 
във връзка с многобройните военни 
престъпления и много тежки 
нарушения на правата на човека, 
извършени от въоръжените сили на 
Г-5 от Сахел, и по-специално от 
малийската армия, според сведенията 
на MINUSMA за период от няколко 
години; настоятелно призовава ЕС, 
неговите държави членки и ЗП/ВП да 
преустановят помощта за сигурност 
на участници, обвинени в такива 
тежки престъпления, докато не 
бъдат въведени ефективни 
превантивни мерки и докато не бъдат 
предприети надеждни действия за 
прекратяване на безнаказаността 
чрез изправяне на виновните пред 
правосъдието; подчертава 
необходимостта от разработване и 
прилагане на строги стандарти в 
областта на правата на човека и 
хуманитарното право, които да 
предотвратяват подобни тежки и 
системни нарушения;

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/5

Изменение 5
Хана Нойман
от името на групата Verts/ALE

Доклад A9-0265/2020
Свен Миксер
Изпълнение на общата политика за сигурност и отбрана – годишен доклад за 2020 г.
(2020/2207(INI))

Предложение за резолюция
Параграф 28

Предложение за резолюция Изменение

28. изразява дълбока загриженост 
относно влошаването на положението 
по отношение на сигурността и 
хуманитарното положение в региона на 
Сахел, където тероризмът оказва 
повишен натиск върху държавите от Г-5 
от Сахел и върху съседните им държави, 
като изостря местното политическо, 
етническо и религиозно напрежение; 
подчертава значението на 
подкрепата, предоставяна от 
мисиите и операциите на ЕС в Сахел 
в тази връзка; припомня, че е 
жизненоважно да се запазят 
дългосрочните инвестиции, направени 
от международната общност, за да се 
работи за постигането на сигурност и 
стабилност в Мали и Сахел; призовава 
ЗП/ВП бързо да изпълни решението за 
възобновяване на дейностите по 
линия на мисиите и операциите на ЕС в 
Мали след решението на 
Икономическата общност на 
западноафриканските държави 
(ECOWAS) да отмени санкциите 
срещу Мали;

28. изразява дълбока загриженост 
относно влошаването на положението 
по отношение на сигурността и 
хуманитарното положение в региона на 
Сахел, където липсата на добро 
управление и демократичен контрол 
на въоръжените сили, както и 
безнаказаността, корупцията и 
тероризмът оказват повишен натиск 
върху населението на държавите от Г-5 
от Сахел и върху съседните им държави, 
като изостря местното политическо, 
етническо и религиозно напрежение; 
припомня, че е жизненоважно да се 
запазят дългосрочните инвестиции, 
направени от международната общност, 
за да се работи за постигането на 
сигурност и стабилност в 
демократична Мали и Сахел; 
призовава ЗП/ВП бързо да изпълни нов 
подход в сектора на сигурността, 
който поставя в центъра на 
вниманието потребностите на 
местното население, и да 
преустанови дейността на мисиите и 
операциите на ЕС в Мали до 
въдворяването на демократично 
избрано правителство; отбелязва, че 
EUTM Мали съществува от почти 
осем години и не е била в състояние да 
предотврати или възпре военен 
преврат от нейния военен партньор; 
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настоятелно призовава ЗП/ВП и 
държавите членки да направят 
критична оценка на концепцията за 
операцията, нейното провеждане и 
бъдеще ;

Or. en
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BG Единство в многообразието BG

13.1.2021 A9-0265/6

Изменение 6
Хана Нойман
от името на групата Verts/ALE

Доклад A9-0265/2020
Свен Миксер
Изпълнение на общата политика за сигурност и отбрана – годишен доклад за 2020 г.
(2020/2207(INI))

Предложение за резолюция
Параграф 31

Предложение за резолюция Изменение

31. приветства започването на 
операция EUNAVFOR MED Irini, която 
има за цел да допринесе за траен мир, 
сигурност и стабилност чрез подкрепа 
за прилагането на оръжейното ембарго 
срещу Либия в съответствие с 
Резолюция 2526 (2020) на Съвета за 
сигурност на ООН, обучението на 
либийската брегова охрана и 
възпрепятстването на трафика на хора; 
по-специално настоятелно призовава 
държавите членки спешно да 
предоставят разузнавателните средства, 
средствата за наблюдение и 
разузнаване, и полицейските и 
военноморските ресурси, необходими за 
укрепване на досега ограничените 
способности на операция Irini, и 
насърчава засилването на 
сътрудничеството с текущата морска 
операция на НАТО „Морски страж“, 
както и сътрудничеството с 
регионалните партньори; припомня 
международните задължения по 
отношение на търсенето и спасяването 
по море; призовава ЗП/ВП да използва в 
пълна степен активите на ЕС в тази 
област, по-специално сателитния и 
разузнавателния център на ЕС; 
приветства продължаващия напредък 
към стабилизиране на положението в 
Либия; призовава ЕС да поеме активна 

31. отбелязва започването на 
операция EUNAVFOR MED Irini, която 
има за цел да допринесе за траен мир, 
сигурност и стабилност чрез подкрепа 
за прилагането на оръжейното ембарго 
срещу Либия в съответствие с 
Резолюция 2526 (2020) на Съвета за 
сигурност на ООН, обучението на 
либийската брегова охрана и 
възпрепятстването на трафика на хора; 
по-специално настоятелно призовава 
държавите членки спешно да 
предоставят разузнавателните средства, 
средствата за наблюдение и 
разузнаване, и полицейските и 
военноморските ресурси, необходими за 
укрепване на досега ограничените 
способности на операция Irini, и 
насърчава засилването на 
сътрудничеството с текущата морска 
операция на НАТО „Морски страж“, 
както и сътрудничеството с 
регионалните партньори; припомня 
международните задължения по 
отношение на търсенето и спасяването 
по море; призовава ЗП/ВП да използва в 
пълна степен активите на ЕС в тази 
област, по-специално сателитния и 
разузнавателния център на ЕС; 
приветства продължаващия напредък 
към стабилизиране на положението в 
Либия; призовава ЕС да поеме активна 
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роля в процеса на медиация, за да 
допринесе за полагането на 
необходимите основи за мирна, 
стабилна и демократична Либия;

роля в процеса на медиация, за да 
допринесе за полагането на 
необходимите основи за мирна, 
стабилна и демократична Либия; 
противопоставя се на всякакви 
планове за дебалансиране на морското 
пространство на операцията, 
включително чрез ограничаване на 
операциите до източната част на 
Либия и/или до 100 километра от 
брега на Либия в опит да останат 
далеч от миграционните маршрути; 
припомня, че според окончателния 
доклад на експертната група на ООН 
относно Либия незаконният 
трансфер на оръжие не се ограничава 
до конкретна част от страната или 
до морския транспорт; отбелязва, че 
много от незаконните маршрути за 
износ на нефт започват от западния 
бряг на Либия; призовава за 
разширяване на морското 
пространство на операцията, така че 
да обхване цялата брегова ивица на 
Либия, и за постоянна въздушна 
мисия с цел ефективно прилагане на 
ембаргото;

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/7

Изменение 7
Хана Нойман
от името на групата Verts/ALE

Доклад A9-0265/2020
Свен Миксер
Изпълнение на общата политика за сигурност и отбрана – годишен доклад за 2020 г.
(2020/2207(INI))

Предложение за резолюция
Параграф 31 a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

 31a. счита, че основната цел на 
новия подход на ЕС към реформата в 
сектора на сигурността, 
подпомагането в областта на 
сигурността и изграждането на 
военен капацитет следва да бъде 
прилагането на подхода за сигурност 
на хората и предоставянето на пряк 
отговор на основателните 
безпокойства на цялото местно 
население във връзка със сигурността; 
изразява съжаление относно 
инцидентите, при които мисиите на 
ЕС по линия на ОПСО, на които са 
възложени задачи за обучение и/или 
реформа на сектора на сигурността, 
не са реагирали адекватно на масови 
нарушения на правата на човека, 
извършени от силите за сигурност на 
държави, в които те действат, 
включително неотдавна в Ирак, 
където силите за сигурност и 
милициите бяха отговорни за 
бруталните репресии, причинили 
смъртта на стотици граждани след 
масовите протести, започнали през 
октомври 2019 г.;

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/8

Изменение 8
Хана Нойман
от името на групата Verts/ALE

Доклад A9-0265/2020
Свен Миксер
Изпълнение на общата политика за сигурност и отбрана – годишен доклад за 2020 г.
(2020/2207(INI))

Предложение за резолюция
Параграф 32

Предложение за резолюция Изменение

32. приветства решението на 
Съвета от 20 юни 2020 г. да удължи 
мандатите на три от гражданските си 
мисии по линия на ОПСО: мисията на 
Европейския съюз за подкрепа за 
интегрирано управление на границите в 
Либия (EUBAM Libya), мисията на 
Европейския съюз за подпомагане на 
контролно-пропускателен пункт Рафа 
(EUBAM Rafah) и полицейската мисия 
на Европейския съюз за палестинските 
територии (EUPOL COPPS);

32. приема за сведение решението 
на Съвета от 20 юни 2020 г. да удължи 
мандатите на три от гражданските си 
мисии по линия на ОПСО: мисията на 
Европейския съюз за подкрепа за 
интегрирано управление на границите в 
Либия (EUBAM Libya), мисията на 
Европейския съюз за подпомагане на 
контролно-пропускателен пункт Рафа 
(EUBAM Rafah) и полицейската мисия 
на Европейския съюз за палестинските 
територии (EUPOL COPPS);
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Изменение 9
Хана Нойман
от името на групата Verts/ALE

Доклад A9-0265/2020
Свен Миксер
Изпълнение на общата политика за сигурност и отбрана – годишен доклад за 2020 г.
(2020/2207(INI))

Предложение за резолюция
Параграф 33

Предложение за резолюция Изменение

33. призовава за доразвиване и 
засилване на гражданско-военното 
вземане на решения в ЕС и на 
структурите за командване и контрол;

33. призовава за доразвиване и 
засилване на гражданско-военното 
вземане на решения в ЕС и на 
структурите за командване и контрол 
при същевременно гарантиране на 
отделни военни и граждански вериги 
на командване;
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Изменение 10
Хана Нойман
от името на групата Verts/ALE

Доклад A9-0265/2020
Свен Миксер
Изпълнение на общата политика за сигурност и отбрана – годишен доклад за 2020 г.
(2020/2207(INI))

Предложение за резолюция
Параграф 41

Предложение за резолюция Изменение

41. приветства инициативите на ЕС 
за развитие на способностите, като 
Европейската програма за промишлено 
развитие в областта на отбраната 
(CARD), постоянното структурирано 
сътрудничество (ПСС) и бъдещия 
Европейски фонд за отбрана (ЕФО) и 
предшестващите го програми – 
Подготвителното действие във 
връзка с научни изследвания в 
областта на отбраната (PADR) и 
Европейската програма за 
промишлено развитие в областта на 
отбраната (EDIDP), тъй като те могат 
да допринесат за по-голяма 
съгласуваност, координация, оперативна 
съвместимост при прилагането на 
ОПСО и проправянето на пътя към 
изпълнението на задачите от Петербург 
и укрепването на солидарността, 
сближаването, устойчивостта и 
стратегическата автономност на 
Съюза;

41. приветства инициативите на ЕС 
за развитие на способностите, като 
Европейската програма за промишлено 
развитие в областта на отбраната 
(CARD) и постоянното структурирано 
сътрудничество (ПСС), тъй като те 
могат да допринесат за по-голяма 
съгласуваност, координация, оперативна 
съвместимост при прилагането на 
ОПСО и проправянето на пътя към 
изпълнението на задачите от Петербург 
и укрепването на солидарността, 
сближаването и устойчивостта на 
Съюза, както и неговата цел да 
увеличи способностите си като 
доставчик на сигурност;

Or. en


