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13.1.2021 A9-0265/33

Изменение 33
Кати Пири, Тонино Пицула, Свен Миксер
от името на групата S&D

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 11

Предложение за резолюция Изменение

11. посочва факта, че 
нестабилността в европейското южно 
съседство, и по-специално в регионите 
на Сахел, Западна Африка и 
Африканския рог, в крайна сметка има 
отрицателни вторични последици, 
по-специално за южното съседство 
на ЕС, и поради това представлява 
пряко предизвикателство за 
управлението на нашите външни 
европейски граници;

11. посочва нестабилността в 
европейското южно съседство, и по-
специално в регионите на Сахел, 
Западна Африка и Африканския рог, 
която може да окаже въздействие 
върху ЕС;

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/34

Изменение 34
Кати Пири, Тонино Пицула, Свен Миксер
от името на групата S&D

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 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; 
приветства възобновяването на 
дейностите по линия на мисиите и 
операциите на ЕС в Мали;

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/35

Изменение 35
Кати Пири, Тонино Пицула, Свен Миксер
от името на групата S&D

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. приветства започването на 
операция EUNAVFOR MED Irini, която 
има за основна задача да допринесе за 
траен мир, сигурност и стабилност чрез 
прилагане на оръжейното ембарго 
срещу Либия в съответствие с 
Резолюция 2526 (2020) на Съвета за 
сигурност на ООН; 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 
роля в процеса на медиация, за да 
допринесе за полагането на 
необходимите основи за мирна, 
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роля в процеса на медиация, за да 
допринесе за полагането на 
необходимите основи за мирна, 
стабилна и демократична Либия;

стабилна и демократична Либия;

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/36

Изменение 36
Кати Пири, Тонино Пицула, Свен Миксер
от името на групата S&D

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 38

Предложение за резолюция Изменение

38. счита, че Съюзът трябва да 
съсредоточи усилията си върху мисиите 
и операциите, в които той има най-
голяма добавена стойност; поставя 
въпроса за уместността на 
запазването на някои мисии;

38. счита, че Съюзът трябва да 
съсредоточи усилията си върху мисиите 
и операциите, в които той има най-
голяма добавена стойност; поради това 
би приветствал размисъл относно 
целесъобразността и ефикасността 
на някои мисии;

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/37

Изменение 37
Кати Пири, Тонино Пицула, Свен Миксер
от името на групата S&D

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 45

Предложение за резолюция Изменение

45. призовава за бързото приемане и 
създаване на ЕФО, който ще разгледа и 
ускори постигането на съгласуваните 
общи приоритети за развитие на 
способностите за отбрана в областта на 
въздушното пространство, сушата, 
морето и киберпространството и по този 
начин ще насърчи способността на ЕС 
да действа като глобален участник и 
международен източник и фактор за 
сигурността; призовава държавите 
членки, Съвета и Комисията да осигурят 
адекватно финансиране на ЕФО и да се 
съсредоточат върху структурни проекти 
с висока добавена стойност, като по 
този начин улесняват индустриалното 
сътрудничество между държавите 
членки и консолидирането на силна 
европейска отбранителна технологична 
и индустриална база (EDTIB) и засилват 
техническите, индустриалните и 
стратегическите способности, така че да 
се укрепи способността на ЕС 
автономно да създава и разполага с 
военни способности и да се запази 
европейската технологична автономност 
в дългосрочен план; насърчава 
инициативите за развиване на 
отбранителни способности, за да се 
улесни ангажирането на малките и 
средните предприятия;

45. приветства постигнатото 
споразумение относно регламента за 
ЕФО и призовава за бързото приемане 
и създаване на ЕФО, който ще разгледа 
и ускори постигането на съгласуваните 
общи приоритети за развитие на 
способностите за отбрана в областта на 
въздушното пространство, сушата, 
морето и киберпространството и по този 
начин ще насърчи способността на ЕС 
да действа като глобален участник и 
международен източник и фактор за 
сигурността; призовава държавите 
членки, Съвета и Комисията да осигурят 
адекватно финансиране на ЕФО и да се 
съсредоточат върху структурни проекти 
с висока добавена стойност, като по 
този начин улесняват индустриалното 
сътрудничество между държавите 
членки и консолидирането на силна 
европейска отбранителна технологична 
и индустриална база (EDTIB) и засилват 
техническите, индустриалните и 
стратегическите способности, така че да 
се укрепи способността на ЕС 
автономно да създава и разполага с 
военни способности и да се запази 
европейската технологична автономност 
в дългосрочен план; насърчава 
инициативите за развиване на 
отбранителни способности, за да се 
улесни ангажирането на малките и 
средните предприятия;
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13.1.2021 A9-0265/38

Изменение 38
Кати Пири, Тонино Пицула, Свен Миксер
от името на групата S&D

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 50

Предложение за резолюция Изменение

50. в тази връзка приветства 
операцията „Atlantic Resolve“ и 
засиленото присъствие на предна линия 
на НАТО на европейския континент, и 
признава значението на войските на 
НАТО в усилията за възпиране на по-
нататъшната руска агресия и 
осигуряване на решаваща подкрепа в 
случай на конфликт;

50. в тази връзка приветства 
операцията „Atlantic Resolve“ и 
засиленото присъствие на предна линия 
на НАТО на европейския континент, и 
признава неговата възпираща роля;

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/39

Изменение 39
Кати Пири, Тонино Пицула, Свен Миксер
от името на групата S&D

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 54

Предложение за резолюция Изменение

54. отново потвърждава, че въпреки 
излизането си от ЕС Обединеното 
кралство продължава да бъде близък 
стратегически партньор на ЕС и на 
неговите държави членки и че е 
изключително важно да се поддържа 
засилено и тясно сътрудничество в 
областта на отбраната и сигурността 
между ЕС и Обединеното кралство, тъй 
като както ЕС, така и Обединеното 
кралство, споделят една и съща 
стратегическа среда и едни и същи 
заплахи за техния мир и сигурност; 
насърчава Обединеното кралство да 
участва в мисиите и операциите по 
линия на ОПСО, операциите за 
управление на кризи, в развитието на 
отбранителни способности, в 
съответните агенции на Съюза, както и 
в проекти в рамките на ПСС, като 
същевременно се зачитат 
независимостта на ЕС за вземане на 
решения, суверенитетът на Обединеното 
кралство, принципът на балансирани 
права и задължения, въз основа на 
ефективна реципрочност и наличието на 
справедлив и целесъобразен финансов 
принос; отбелязва, че Обединеното 
кралство ще се оттегли от мисиите и 
операциите по линия на ОПСО до края 
на преходния период — 31 декември 
2020 г.; призовава за въвеждане на 

54. отново потвърждава, че въпреки 
излизането си от ЕС Обединеното 
кралство продължава да бъде близък 
стратегически партньор на ЕС и на 
неговите държави членки и че е 
изключително важно да се поддържа 
засилено и тясно сътрудничество в 
областта на отбраната и сигурността 
между ЕС и Обединеното кралство, тъй 
като както ЕС, така и Обединеното 
кралство, споделят една и съща 
стратегическа среда и едни и същи 
заплахи за техния мир и сигурност; 
насърчава Обединеното кралство да 
участва в мисиите и операциите по 
линия на ОПСО, операциите за 
управление на кризи, в развитието на 
отбранителни способности, в 
съответните агенции на Съюза, както и 
в проекти в рамките на ПСС, като 
същевременно се зачитат 
независимостта на ЕС за вземане на 
решения, суверенитетът на Обединеното 
кралство, принципът на балансирани 
права и задължения, въз основа на 
ефективна реципрочност и наличието на 
справедлив и целесъобразен финансов 
принос; отбелязва оттеглянето на 
Обединеното кралство от мисиите и 
операциите по линия на ОПСО на 31 
декември 2020 г.; призовава за 
въвеждане на процедури за бърза 
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процедури за бърза подмяна, за да се 
гарантира непрекъснатостта на мисиите 
и операциите по линия на ОПСО, в 
които изпратените на място британски 
членове на персонала имат значителна 
роля;

подмяна, за да се гарантира 
непрекъснатостта на мисиите и 
операциите по линия на ОПСО, в които 
изпратените на място британски 
членове на персонала имаха значителна 
роля;

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/40

Изменение 40
Кати Пири, Тонино Пицула, Свен Миксер
от името на групата S&D

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 59

Предложение за резолюция Изменение

59. призовава ЕС да преодолее 
последователните и нарастващи заплахи 
за опазването и защитата на културното 
наследство и да пресече контрабандата с 
произведения на културата, особено в 
зони на конфликт; отбелязва, че 
лишаването на обществата от 
тяхното културно наследство и от 
техните исторически корени ги прави 
по-уязвими от радикализация и по-
податливи на глобални джихадистки 
идеологии; призовава ЕС да разработи 
обширна стратегия за противодействие 
на подобни заплахи;

59. призовава ЕС да преодолее 
последователните и нарастващи заплахи 
за опазването и защитата на културното 
наследство и да пресече контрабандата с 
произведения на културата, особено в 
зони на конфликт; отбелязва 
значението на насърчаването, 
зачитането и опазването на 
историческото и културното 
наследство за предотвратяването на 
конфликти и помирението; призовава 
ЕС да разработи обширна стратегия за 
противодействие на подобни заплахи и 
да насърчава уважаването на 
културното многообразие;

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/41

Изменение 41
Кати Пири, Тонино Пицула, Свен Миксер
от името на групата S&D

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 64

Предложение за резолюция Изменение

64. счита за изключително важно да 
се защитят всички слаби места на 
Европейския съюз, за да се гарантира 
ефективната обща отбрана на 
европейските граждани; отбелязва със 
загриженост нарастващата 
милитаризация на Кримския полуостров 
и опитите на Руската федерация за 
дестабилизиране на Черноморския 
регион, като тази ситуация доведе до 
признаването на срещата на върха на 
НАТО в Уелс през 2014 г. на 
уязвимостта на източния фланг на 
Северноатлантическия алианс; 
призовава ЕС да признае уязвимостта 
на държавите членки от Източна 
Европа като начин за засилване на 
европейската отбрана и да разработи 
съвместно с НАТО всеобхватна 
стратегия за сигурност и отбрана на 
източния фланг;

64. счита за изключително важно да 
се защитят целият Европейски съюз и 
всички европейски граждани, за да се 
предотврати всякаква уязвимост; 
отбелязва със загриженост нарастващата 
милитаризация на Кримския полуостров 
и опитите на Руската федерация за 
дестабилизиране на Черноморския 
регион; 
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Изменение 42
Кати Пири, Тонино Пицула, Свен Миксер
от името на групата S&D

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 67

Предложение за резолюция Изменение

67. приветства приемането от Съвета 
на решение, което за първи път 
позволява на ЕС да налага целенасочени 
ограничителни мерки за възпиране и 
реагиране на кибератаки, които 
представляват външна заплаха за ЕС 
или за неговите държави членки, 
включително кибератаки срещу трети 
държави или международни 
организации, и да налага санкции на 
лица или образувания, отговорни за 
кибератаки; подчертава 
необходимостта от подобряване на 
системата за ограничаване на 
издаването на визи като част от 
механизма на ЕС за прилагане на 
санкции чрез използване на 
биометрични визови процедури, за да 
се ограничат пътуванията до ЕС под 
фалшива самоличност на субектите, 
участващи в хибридни войни; 
подчертава неотложната необходимост 
от по-нататъшно интегриране на 
кибернетичните аспекти в системите на 
ЕС за управление на кризи; подчертава, 
че по-тясното сътрудничество за 
предотвратяване и противодействие на 
кибератаките е от съществено значение 
в тези времена на особена уязвимост, за 
да се постигне напредък по отношение 
на международната сигурност и 
стабилност в киберпространството; в 

67. приветства приемането от Съвета 
на решение, което за първи път 
позволява на ЕС да налага целенасочени 
ограничителни мерки за възпиране и 
реагиране на кибератаки, които 
представляват външна заплаха за ЕС 
или за неговите държави членки, 
включително кибератаки срещу трети 
държави или международни 
организации, и да налага санкции на 
лица или образувания, отговорни за 
кибератаки; подчертава неотложната 
необходимост от по-нататъшно 
интегриране на кибернетичните аспекти 
в системите на ЕС за управление на 
кризи; подчертава, че по-тясното 
сътрудничество за предотвратяване и 
противодействие на кибератаките е от 
съществено значение в тези времена на 
особена уязвимост, за да се постигне 
напредък по отношение на 
международната сигурност и 
стабилност в киберпространството; в 
тази връзка приветства значителния 
напредък, постигнат от проекта по 
линия на ПСС за екип за бързо 
реагиране при кибератаки; призовава за 
засилване на подкрепата за Агенцията 
на Европейския съюз за киберсигурност 
(ENISA) и за силна координация в това 
отношение със Съвместния център на 
НАТО за високи постижения в областта 
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тази връзка приветства значителния 
напредък, постигнат от проекта по 
линия на ПСС за екип за бързо 
реагиране при кибератаки; призовава за 
засилване на подкрепата за Агенцията 
на Европейския съюз за киберсигурност 
(ENISA) и за силна координация в това 
отношение със Съвместния център на 
НАТО за високи постижения в областта 
на кибернетичната отбрана; призовава 
за засилена координация на равнище ЕС 
по отношение на установяването на 
колективна отговорност за злонамерени 
киберинциденти, както и за по-тясно 
сътрудничество с международни 
организации и държави със сходни 
възгледи; изразява особена загриженост 
във връзка с непрекъснатото разкриване 
на кибератаки с малък мащаб или 
прониквания в системите на критичната 
инфраструктура, които остават пасивни, 
но биха могли да окажат съществено 
въздействие; настоятелно призовава 
държавите членки да извършат 
съкращения в своите системи на 
критичната инфраструктура, като 
например производството на 
електроенергия и стратегическите 
комуникации, на всички равнища;

на кибернетичната отбрана; призовава 
за засилена координация на равнище ЕС 
по отношение на установяването на 
колективна отговорност за злонамерени 
киберинциденти, както и за по-тясно 
сътрудничество с международни 
организации и държави със сходни 
възгледи; изразява особена загриженост 
във връзка с непрекъснатото разкриване 
на кибератаки с малък мащаб или 
прониквания в системите на критичната 
инфраструктура, които остават пасивни, 
но биха могли да окажат съществено 
въздействие; настоятелно призовава 
държавите членки да извършат 
съкращения в своите системи на 
критичната инфраструктура, като 
например производството на 
електроенергия и стратегическите 
комуникации, на всички равнища;
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