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7.7.2015 B8-0676/3 

Изменение  3 
Мари-Кристин Вержиа, Марина Албиол Гусман, Барбара Спинели, Корнелия 
Ернст 
от името на групата GUE/NGL 
 
Предложение за резолюция B8-0676/2015 
Клод Морайс 
от името на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 
Европейска програма за сигурност 

Предложение за резолюция 
Съображение A 
 

Предложение за резолюция Изменение 

A. като има предвид, че заплахите за 
вътрешната сигурност на Съюза 
придобиха по-сложен, хибриден, 
асиметричен, неконвенционален, 
международен, бързо променящ се и 
труден за предвиждане характер, което 
надхвърля капацитета на отделните 
държави членки и следователно, повече 
от всякога, изисква последователен, 
всеобхватен, многопластов и 
координиран отговор на ЕС, който да 
взема изцяло предвид зачитането на 
основните права; 

A. като има предвид, че заплахите за 
вътрешната сигурност на Съюза 
придобиха по-сложен, хибриден и 
международен характер, което 
надхвърля капацитета на отделните 
държави членки и следователно, повече 
от всякога, изисква последователен, 
всеобхватен, многопластов и 
координиран отговор от страна на ЕС 
и на неговите държави членки, който 
да взема изцяло предвид зачитането на 
основните права и на принципите на 
правовата държава; като има 
предвид, че въпреки някои промени в 

сериозността на заплахите, 

реакциите на причините за тези 

заплахи в продължение на много 

години са били репресивни, дори 

военни при някои обстоятелства, и са 

влошили конфликтни ситуации и 

размирици в дадени държави, по-

специално в държавите в 

непосредствена близост до ЕС, без да 

отстранят заплахите; като има 

предвид, че предложената програма 

не предоставя пълен и надежден 

анализ на заплахите и причините за 

тях, нито води до оценка на 

съществуващите мерки и 

инструменти и следователно не е 

подходяща основа за различните 
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оперативни приоритети и мерки, 

предложени от Комисията; 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/4 

Изменение  4 
Мари-Кристин Вержиа, Барбара Спинели, Корнелия Ернст 
от името на групата GUE/NGL 
 
Предложение за резолюция B8-0676/2015 
Клод Морайс 
от името на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 
Европейска програма за сигурност 

Предложение за резолюция 
Съображение A a (ново) 
 

Предложение за резолюция Изменение 

 Aa. като има предвид, че 

предложението на Комисията за 

Европейска програма за сигурност за 

периода 2015 – 2020 г. се основава 

отчасти на неотдавнашните 

терористични нападения от 

началото на 2015 г., при които 

липсата на сътрудничество и обмен 

на информация между различните 

полицейски и разузнавателни служби 

както в рамките на държавите 

членки, така и между тях, изигра 

централна роля; 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/5 

Изменение  5 
Мари-Кристин Вержиа, Барбара Спинели, Корнелия Ернст 
от името на групата GUE/NGL 
 
Предложение за резолюция B8-0676/2015 
Клод Морайс 
от името на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 
Европейска програма за сигурност 

Предложение за резолюция 
Съображение Д 
 

Предложение за резолюция Изменение 

Д. като има предвид, че свободата, 
сигурността и правосъдието са цели, 
чието постигане следва да се преследва 
паралелно; като има предвид, че за да се 
реализират свободата и правосъдието, 
мерките за сигурност следва винаги да 
зачитат основните права в съответствие 
с принципите на необходимост и 
пропорционалност и следва да подлежат 
на надлежен демократичен надзор и 
отчетност; като има предвид, че 
измерението на правосъдието не е 
достатъчно застъпено в Европейската 
програма за сигурност; 

Д. като има предвид, че свободата, 
сигурността и правосъдието са цели, 
чието постигане следва да се преследва 
паралелно; като има предвид, че за да се 
реализират свободата и правосъдието, 
мерките за сигурност следва винаги да 
зачитат демокрацията, принципите на 
правовата държава и основните права 
в съответствие с принципите на 
необходимост и пропорционалност и 
следва да подлежат на надлежен 
демократичен надзор и отчетност; като 
има предвид, че измерението на 
правосъдието и на превенцията не е 
достатъчно застъпено в Европейската 
програма за сигурност; 

Or. en 



 

AM\1068099BG.doc  PE559.045v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 
7.7.2015 B8-0676/6 

Изменение  6 
Мари-Кристин Вержиа, Марина Албиол Гусман, Барбара Спинели, Корнелия 
Ернст 
от името на групата GUE/NGL 
 
Предложение за резолюция B8-0676/2015 
Клод Морайс 
от името на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 
Европейска програма за сигурност 
Предложение за резолюция 
Съображение Е 
 

Предложение за резолюция Изменение 

Е. като има предвид, че на голяма част 
от първопричините за престъпността, 
като увеличаващото се неравенство, 
бедност и насилие по расистки и 
ксенофобски подбуди, не може да се 
противодейства единствено чрез мерки 
за сигурност, а е необходимо да се 
предприемат мерки в по-широк 
политически контекст, който да 
включва социалната политика, 
политиката в областта на заетостта, 
образованието, културата и външната 
политика; 

Е. като има предвид, че на голяма част 
от първопричините за престъпността, 
като увеличаващото се неравенство, 
бедност, насилие по расистки и 
ксенофобски подбуди и престъпления 
от омраза, не може да се 
противодейства единствено чрез мерки 
за сигурност, а е необходимо да се 
предприемат мерки в по-широк 
политически контекст, който да 
включва социалната политика, 
политиката в областта на заетостта, 
образованието, културата и външната 
политика; 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/7 

Изменение  7 
Мари-Кристин Вержиа, Барбара Спинели, Корнелия Ернст 
от името на групата GUE/NGL 
 
Предложение за резолюция B8-0676/2015 
Клод Морайс 
от името на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 
Европейска програма за сигурност 

Предложение за резолюция 
Съображение Й 
 

Предложение за резолюция Изменение 

Й. като има предвид, че 
киберпрестъпността и улесняваната от 
интернет престъпност засягат 
сигурността на гражданите на ЕС, 
вътрешния пазар и интелектуалната 
собственост и просперитета на 
Европейския съюз; като има предвид, 
че ботмрежите, например, като 

форма на киберпрестъпност засягат 

по едно и също време милиони 

компютри и поразяват хиляди цели; 

Й. като има предвид, че 
киберпрестъпността и улесняваната от 
интернет престъпност засягат 
безопасността и сигурността на 
всички хора, живеещи в ЕС, както и 
благоденствието и просперитета на 
Европейския съюз;  

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/8 

Изменение  8 
Мари-Кристин Вержиа, Марина Албиол Гусман, Барбара Спинели, Корнелия 
Ернст 
от името на групата GUE/NGL 
 
Предложение за резолюция B8-0676/2015 
Клод Морайс 
от името на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 
Европейска програма за сигурност 

Предложение за резолюция 
Съображение К 
 

Предложение за резолюция Изменение 

K. като има предвид, че границите 

между вътрешна и външна сигурност 

все повече се размиват и че това 

изисква по-активно сътрудничество и 

координация между държавите 

членки, които да доведат до 

всеобхватен и многостранен подход; 

заличава се 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/9 

Изменение  9 
Мари-Кристин Вержиа, Марина Албиол Гусман, Барбара Спинели, Корнелия 
Ернст 
от името на групата GUE/NGL 
 
Предложение за резолюция B8-0676/2015 
Клод Морайс 
от името на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 
Европейска програма за сигурност 

Предложение за резолюция 
Параграф 1 
 

Предложение за резолюция Изменение 

1. приветства Европейската програма 
за сигурност за периода 2015 – 2020 г. 
във вида, предложен от Комисията, и 
определените в нея приоритети;  счита, 
че с оглед предизвикателствата, пред 
които е изправен в момента 
Европейският съюз, тероризмът, 
радикализацията, трансграничната 
организирана престъпност и 
киберпрестъпността са най-сериозните 
заплахи, които изискват координирани 
действия на национално и световно 
равнище и на равнището на ЕС; изтъква, 
че програмата следва да бъде 
структурирана гъвкаво, така че да 
отговори на евентуални нови 
предизвикателства в бъдеще; 

1. отбелязва Европейската програма за 
сигурност за периода 2015 – 2020 г. във 
вида, предложен от Комисията, и 
определените в нея приоритети;  счита, 
че с оглед предизвикателствата, пред 
които е изправен в момента 
Европейският съюз, тероризмът, 
екстремизмът, използващ насилие, 
трансграничната организирана 
престъпност и киберпрестъпността са 
най-сериозните заплахи, които изискват 
координирани действия на национално 
и световно равнище и на равнището на 
ЕС; изтъква, че програмата следва да 
бъде структурирана гъвкаво, така че да 
отговори на евентуални нови 
предизвикателства в бъдеще; 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/10 

Изменение  10 
Мари-Кристин Вержиа, Марина Албиол Гусман, Барбара Спинели, Корнелия 
Ернст 
от името на групата GUE/NGL 
 
Предложение за резолюция B8-0676/2015 
Клод Морайс 
от името на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 
Европейска програма за сигурност 

Предложение за резолюция 
Параграф 1 a (нов) 
 

Предложение за резолюция Изменение 

  1a. изразява дълбоко съжаление, че 

Комисията не е извършила цялостна 

и задълбочена оценка на 

ефикасността и ефективността на 

мерките и действията, предприети в 

рамките на стратегията за 

вътрешна сигурност (СВС), или на 

тяхното въздействие върху 

основните права, гражданските 

свободи и зачитането на принципите 

на правовата държава, нито на 

мерките, предприети и прилагани от 

държавите членки в рамките на СВС; 

Or. en 
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Изменение  11 
Мари-Кристин Вержиа, Марина Албиол Гусман, Барбара Спинели, Корнелия 
Ернст 
от името на групата GUE/NGL 
 
Предложение за резолюция B8-0676/2015 
Клод Морайс 
от името на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 
Европейска програма за сигурност 

Предложение за резолюция 
Параграф 1 б (нов) 
 

Предложение за резолюция Изменение 

  1б. отново призовава за 

преустановяване на прилагането на 

международни споразумения, като 

например споразуменията със САЩ и 

Австралия относно резервационните 

данни на пътниците, споразумението 

относно Програмата за проследяване 

на финансирането на тероризма 

(ППФТ) със САЩ и т.нар. 

„споразумение Safe Harbour“ 

(споразумение относно сферата на 

неприкосновеност на личния живот), 

и изисква преустановяване на 

разглеждането на всички текущи 

законодателни предложения на ЕС, 

по-специално проекта за директива 

на ЕС относно резервационните 

данни на пътниците, като се има 

предвид липсата на каквото и да било 

доказателство за пропорционалност 

и необходимост; отново призовава за 

преустановяване на преговорите по 

предложението за система на ЕС за 

резервационни данни на пътниците, 

докато Съдът на Европейския съюз не 

се произнесе по споразумението 

между ЕС и Канада относно 

резервационните данни на 

пътниците и Комисията не направи 

пълна оценка на решението на Съда 
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на Европейския съюз от 8 април 2014 

г. по съединени дела C-293/12 и C-

594/12 (Digital Rights Ireland и Seitlinger 

и др.); 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/12 

Изменение  12 
Мари-Кристин Вержиа, Марина Албиол Гусман, Барбара Спинели, Корнелия 
Ернст 
от името на групата GUE/NGL 
 
Предложение за резолюция B8-0676/2015 
Клод Морайс 
от името на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 
Европейска програма за сигурност 

Предложение за резолюция 
Параграф 2 a (нов) 
 

Предложение за резолюция Изменение 

  2a. изразява съжаление относно 

слабостта на анализа на причините 

за тероризма, предложен от 

Комисията, и изразява съжаление, че 

в него се отчитат само малка част 

от терористичните актове, като се 

надценява и се представя неточно 

външното измерение на тези актове; 

Or. en 



 

AM\1068099BG.doc  PE559.045v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 
7.7.2015 B8-0676/13 

Изменение  13 
Мари-Кристин Вержиа, Барбара Спинели, Корнелия Ернст 
от името на групата GUE/NGL 
 
Предложение за резолюция B8-0676/2015 
Клод Морайс 
от името на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 
Европейска програма за сигурност 

Предложение за резолюция 
Параграф 5 
 

Предложение за резолюция Изменение 

5. изразява съжаление, че въпреки 
приемането на Договора от Лисабон, 
който предоставя на ЕС правомощия да 
предприема действия по въпроси от 
областта на свободата, сигурността и 
правосъдието, все още не е установено 
истинско европейско управление за 

това пространство; 

5. изразява съжаление, че въпреки 
приемането на Договора от Лисабон, 
който предоставя на ЕС правомощия да 
предприема действия по въпроси от 
областта на свободата, сигурността и 
правосъдието, не е постигнат значим 
напредък по тези въпроси, дори на 

практика се наблюдава тенденция 

към регрес по отношение зачитането 

на основните права в мерките, 

предложени в областта на 

правосъдието и вътрешните работи 

(ПВР); 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/14 

Изменение  14 
Мари-Кристин Вержиа, Марина Албиол Гусман, Барбара Спинели, Корнелия 
Ернст 
от името на групата GUE/NGL 
 
Предложение за резолюция B8-0676/2015 
Клод Морайс 
от името на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 
Европейска програма за сигурност 

Предложение за резолюция 
Параграф 7 
 

Предложение за резолюция Изменение 

7. приветства специфичния акцент, 
поставен в програмата, върху основните 
права и по-конкретно ангажиментът на 
Комисията да оценява строго всяка 
предложена  мярка в областта на 
сигурността, не само от гледна точка на 
степента, в която мярката постига 
поставените ѝ цели, но и по отношение 
на съответствието с основните права; 
подчертава необходимостта 
Комисията да включи в оценката си 
всички заинтересовани органи и 
агенции, и по-конкретно Агенцията на 
ЕС за основните права, Европейския 
надзорен орган по защита на данните, 
Европол и Евроюст; призовава 
Комисията да предостави цялата 
информация и документация във връзка 
с оценката, така че Парламентът да има 
възможност да упражни ефективно своя 
демократичен надзор;  

7. приветства специфичния акцент, 
поставен в програмата, върху основните 
права и по-конкретно ангажиментът на 
Комисията да оценява строго всяка 
предложена  мярка в областта на 
сигурността, не само от гледна точка на 
степента, в която мярката постига 
поставените ѝ цели, но и по отношение 
на съответствието с основните права; 
изразява съжаление, че не е извършена 

оценка на действащите инструменти 

и мерки преди представянето на 

посочената програма; отправя искане 

към Комисията да включи в оценката си 
всички заинтересовани органи и 
агенции, и по-конкретно Агенцията на 
ЕС за основните права, Европейския 
надзорен орган по защита на данните, 
Европол и Евроюст; призовава 
Комисията да предостави цялата 
информация и документация във връзка 
с оценката, така че Парламентът да има 
възможност да упражни ефективно своя 
демократичен надзор;  

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/15 

Изменение  15 
Мари-Кристин Вержиа, Марина Албиол Гусман, Барбара Спинели, Корнелия 
Ернст 
от името на групата GUE/NGL 
 
Предложение за резолюция B8-0676/2015 
Клод Морайс 
от името на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 
Европейска програма за сигурност 

Предложение за резолюция 
Параграф 8 
 

Предложение за резолюция Изменение 

8. в това отношение припомня, че 
осъжда мерки, включващи обширно, 
системно, масово събиране на лични 
данни на невинни хора, особено с оглед 
на потенциала им да въздействат в 
значителна степен върху правото на 
справедлив съдебен процес, 
недопускането на дискриминация, 
неприкосновеността на личния живот и 
защитата на данните, свободата на 
печата, на мисълта и на словото и 
свободата на събиране и сдружаване, и 
които съдържат значителен потенциал 
за недобросъвестно използване на 
информация, събрана срещу 
политически противници; изразява 
дълбоки съмнения относно ползата 

от мерки за масово наблюдение, които 
често са прекалено обширни и поради 

това произвеждат прекалено много 

неверни положителни и отрицателни 

данни;  предупреждава за опасността 
мерките за масово наблюдение да 
засенчат необходимостта от 
инвестиране в мерки по правоприлагане, 
които вероятно са по-изгодни от 
икономическа гледна точка, по-
ефективни и водят до по-малка намеса; 

8. в това отношение припомня, че 
осъжда мерки, включващи обширно, 
системно, масово събиране на лични 
данни на невинни хора в нарушение на 
законодателството на ЕС и при явно 

неспазване на проверката за правна 

необходимост и пропорционалност, 
особено с оглед на потенциала им да 
въздействат в значителна степен върху 
правото на справедлив съдебен процес, 
недопускането на дискриминация, 
неприкосновеността на личния живот и 
защитата на данните, свободата на 
печата, на мисълта и на словото и 
свободата на събиране и сдружаване, и 
които съдържат значителен потенциал 
за недобросъвестно използване на 
информация, събрана срещу 
политически противници; осъжда 
мерките за масово наблюдение като 
незаконна практика на масово 

събиране на данни, която накърнява 

презумпцията за невинност и 

противоречи на законовото изискване 

за пропорционалност и необходимост 

на всяка мярка, нарушаваща правата 

на човека в едно демократично 

общество; предупреждава за 
опасността мерките за масово 
наблюдение да засенчат необходимостта 
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от инвестиране в мерки по 
правоприлагане, които вероятно са по-
изгодни от икономическа гледна точка, 
по-ефективни и водят до по-малка 
намеса; 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/16 

Изменение  16 
Мари-Кристин Вержиа, Марина Албиол Гусман, Барбара Спинели, Корнелия 
Ернст 
от името на групата GUE/NGL 
 
Предложение за резолюция B8-0676/2015 
Клод Морайс 
от името на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 
Европейска програма за сигурност 

Предложение за резолюция 
Параграф 23 
 

Предложение за резолюция Изменение 

23. отбелязва, че границата между 
външна и вътрешна сигурност се 

размива все повече, и приветства по 

тази причина ангажимента на 
Комисията да гарантира, че вътрешните 
и външните измерения на политиката на 
сигурност функционират съвместно; 
призовава Комисията и държавите 
членки редовно да правят оценка на 
въздействието на програмата върху 
стратегията за външна сигурност на ЕС 
и обратно, включително задълженията 
за зачитане и насърчаване на основните 
свободи и права, както и на 
демократичните ценности и принципи, 
съдържащи се в международните 
конвенции и споразумения, подписани и 
ратифицирани от тях; подчертава 
необходимостта от по-нататъшно 

укрепване на връзките, полезните 

взаимодействия и съгласуваността 

между тях, особено по отношение на 

новите, междусекторни, хибридни 

заплахи, пред които е изправена 

Европа, като същевременно се 

зачитат ценностите на Съюза и 

основните права; изисква от 
Комисията да докладва редовно на 
Парламента за всички по-нататъшни 
действия, насочени към развиване на 

23. отправя искане за ангажимент от 
страна на Комисията да гарантира, че 
вътрешните и външните измерения на 
политиката на сигурност функционират 
съвместно; призовава Комисията и 
държавите членки редовно да правят 
оценка на въздействието на програмата 
върху стратегията за външна сигурност 
на ЕС и обратно, включително 
задълженията за зачитане и насърчаване 
на основните свободи и права, както и 
на демократичните ценности и 
принципи, съдържащи се в 
международните конвенции и 
споразумения, подписани и 
ратифицирани от тях; изисква от 
Комисията да докладва редовно на 
Парламента за всички по-нататъшни 
действия, насочени към развиване на 
връзката между вътрешното и външното 
измерение на политиката на сигурност, 
и за своето сътрудничество с трети 
държави в областта на сигурността, за 
да може Парламентът да упражнява 
своето право на демократичен контрол, 
заедно с националните парламенти; 
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връзката между вътрешното и външното 
измерение на политиката на сигурност, 
и за своето сътрудничество с трети 
държави в областта на сигурността, за 
да може Парламентът да упражнява 
своето право на демократичен контрол, 
заедно с националните парламенти; 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/17 

Изменение  17 
Мари-Кристин Вержиа, Марина Албиол Гусман, Барбара Спинели, Корнелия 
Ернст 
от името на групата GUE/NGL 
 
Предложение за резолюция B8-0676/2015 
Клод Морайс 
от името на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 
Европейска програма за сигурност 

Предложение за резолюция 
Параграф 24 
 

Предложение за резолюция Изменение 

24. призовава за много строги клаузи 
относно правата на човека в 
споразуменията за сътрудничество с 
трети държави, по-специално в Северна 
Африка и региона на Персийския залив 

по отношение на сътрудничеството в 

областта на сигурността; призовава 
за преразглеждане на сътрудничеството 
с недемократични държави, които 
нарушават правата на човека; 

24. призовава за много строги клаузи 
относно правата на човека в 
споразуменията за сътрудничество с 
трети държави, които следва да се 
прилагат и следят правилно и 

цялостно; призовава за преразглеждане 
на сътрудничеството с недемократични 
държави, които нарушават правата на 
човека; 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/18 

Изменение  18 
Мари-Кристин Вержиа, Марина Албиол Гусман, Барбара Спинели, Корнелия 
Ернст 
от името на групата GUE/NGL 
 
Предложение за резолюция B8-0676/2015 
Клод Морайс 
от името на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 
Европейска програма за сигурност 

Предложение за резолюция 
Параграф 27 
 

Предложение за резолюция Изменение 

27. отбелязва спешния призив на 

Комисията за приключване на 

работата по приемането на 

Директивата на ЕС за 

резервационните данни на 

пътниците; изтъква отново своя 

ангажимент да работи за 

финализирането ѝ до края на 

годината; подчертава, че 

Директивата за резервационните 

данни на пътниците следва да зачита 

основните права и стандартите за 

защита на данните, включително 

съответната съдебна практика на 

Съда на Европейския съюз, като 

осигури ефикасен инструмент на 

равнището на ЕС; призовава 

Комисията да продължи да подкрепя 

този процес, като предостави всички 

относими допълнителни елементи за 

необходимостта и 

пропорционалността на 

Директивата на ЕС за 

резервационните данни на 

пътниците; изисква всяко бъдещо 

предложение за създаване на нови 

инструменти в областта на 

сигурността, като свързаното с 

резервационните данни на 

пътниците, систематично да 

заличава се 
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включва механизми за обмен на 

информация и сътрудничество между 

държавите членки; 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/19 

Изменение  19 
Мари-Кристин Вержиа, Марина Албиол Гусман, Барбара Спинели, Корнелия 
Ернст 
от името на групата GUE/NGL 
 
Предложение за резолюция B8-0676/2015 
Клод Морайс 
от името на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 
Европейска програма за сигурност 

Предложение за резолюция 
Параграф 30 
 

Предложение за резолюция Изменение 

30. приветства мерките, определени в 
програмата за борба с тероризма, за 
справяне с финансирането на тероризма, 
за да се противодейства на заплахата от 
граждани на ЕС и лица, постоянно 
пребиваващи в ЕС, които пътуват в 
чужбина за целите на тероризма 
(„чуждестранни бойци“), и за 
предотвратяване на радикализацията; 
отбелязва предложението за нова 
структура на Европейския център за 
борба с тероризма в рамките на Европол 
и призовава Комисията да поясни 
допълнително точните му функции, 
задачи, правомощия и надзор, особено с 
оглед на необходимостта да се 
гарантира адекватен демократичен и 
съдебен надзор на подходящите 
равнища, включително чрез текущото 
преразглеждане на мандата на Европол; 
подчертава, че увеличеното споделяне 
на информация между държавите 
членки е от решаващо значение в 
борбата срещу тероризма и че то следва 
да протича на по-структурна основа; 

30. отбелязва мерките, определени в 
програмата за борба с тероризма, за 
справяне с финансирането на тероризма, 
за да се противодейства на заплахата от 
граждани на ЕС и лица, постоянно 
пребиваващи в ЕС, които пътуват в 
чужбина за целите на тероризма 
(„чуждестранни бойци“), и за 
предотвратяване на екстремизма, 
използващ насилие; отбелязва 
предложението за нова структура на 
Европейския център за борба с 
тероризма в рамките на Европол и 
призовава Комисията да поясни 
допълнително точните му функции, 
задачи, правомощия и надзор, особено с 
оглед на необходимостта да се 
гарантира адекватен демократичен и 
съдебен надзор на подходящите 
равнища, включително чрез текущото 
преразглеждане на мандата на Европол; 
подчертава, че увеличеното споделяне 
на информация между държавите 
членки е от решаващо значение в 
борбата срещу тероризма и че то следва 
да протича на по-структурна основа; 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/20 

Изменение  20 
Мари-Кристин Вержиа, Марина Албиол Гусман, Барбара Спинели, Корнелия 
Ернст 
от името на групата GUE/NGL 
 
Предложение за резолюция B8-0676/2015 
Клод Морайс 
от името на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 
Европейска програма за сигурност 

Предложение за резолюция 
Параграф 33 
 

Предложение за резолюция Изменение 

33. подчертава, че действията за 
преодоляване на заплахата, свързана с 
чуждестранните бойци и с тероризма 
въобще, изискват прилагането на 
многопластов подход, който включва 
предприемането на всеобхватни 
действия във връзка със залегналите в 
основата ѝ фактори като 
радикализацията, развитие на 
социалното сближаване и на 
приобщаването и улесняване на 
повторната интеграция чрез 
насърчаване на политическа и 
религиозна толерантност, анализ и 
неутрализиране на подбуждането към 
извършване на терористични актове по 
интернет, предотвратяване на 
присъединяването към терористични 
организации, предотвратяване и 
възпиране на набирането на бойци и на 
участието във въоръжени конфликти, 
спиране на финансовата подкрепа за 
терористични организации и физически 
лица, които имат за цел да се 
присъединят към тях, осигуряване на 
строго съдебно преследване, по 
целесъобразност, и предоставяне на 
правоприлагащите органи на 
необходимите средства за изпълнението 
на техните задължения при пълно 

33. подчертава, че действията за 
преодоляване на заплахата, свързана с 
чуждестранните бойци и с тероризма 
въобще, изискват прилагането на 
многопластов подход, който включва 
предприемането на всеобхватни 
действия във връзка със залегналите в 
основата ѝ фактори като екстремизма, 
използващ насилие, развитие на 
социалното сближаване и на 
приобщаването и улесняване на 
повторната интеграция чрез 
насърчаване на политическа и 
религиозна толерантност, анализ и 
неутрализиране на подбуждането към 
извършване на терористични актове по 
интернет, предотвратяване на 
присъединяването към терористични 
организации, предотвратяване и 
възпиране на набирането на бойци и на 
участието във въоръжени конфликти, 
спиране на финансовата подкрепа за 
терористични организации и физически 
лица, които имат за цел да се 
присъединят към тях, осигуряване на 
строго съдебно преследване, по 
целесъобразност, и предоставяне на 
правоприлагащите органи на 
необходимите средства за изпълнението 
на техните задължения при пълно 
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зачитане на основните права; зачитане на принципите на правовата 
държава и на основните права; 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/21 

Изменение  21 
Мари-Кристин Вержиа, Марина Албиол Гусман, Барбара Спинели, Корнелия 
Ернст  
от името на групата GUE/NGL 
 
Предложение за резолюция B8-0676/2015 
Клод Морайс 
от името на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 
Европейска програма за сигурност 

Предложение за резолюция 
Параграф 34 
 

Предложение за резолюция Изменение 

34. призовава Комисията да разработи 
съвместно с държавите членки истинска 
стратегия по отношение на 
европейските бойци – каквато липсва 

понастоящем в Програмата за 

сигурност – и по-специално по 

отношение на лицата, които се 
завръщат от зони на конфликт, като 
искат да напуснат вербувалите ги 
терористични организации и показват 
желание за реинтеграция в обществото; 
счита, че следва да се постави 
специален акцент върху положението на 
младите европейски бойци; 

34. призовава Комисията да разработи 
съвместно с държавите членки истинска 
стратегия по отношение на лицата, 
които се завръщат от зони на конфликт, 
като искат да напуснат вербувалите ги 
терористични организации и показват 
желание за реинтеграция в обществото; 
счита, че следва да се постави 
специален акцент върху положението на 
младите европейци, които са се 
присъединили към терористични 

организации; 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/22 

Изменение  22 
Мари-Кристин Вержиа, Марина Албиол Гусман, Барбара Спинели, Корнелия 
Ернст 
от името на групата GUE/NGL 
 
Предложение за резолюция B8-0676/2015 
Клод Морайс 
от името на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 
Европейска програма за сигурност 

Предложение за резолюция 
Подзаглавие преди параграф 36 
 

Предложение за резолюция Изменение 

Радикализация Екстремизъм, използващ насилие 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/23 

Изменение  23 
Мари-Кристин Вержиа, Марина Албиол Гусман, Барбара Спинели, Корнелия 
Ернст 
от името на групата GUE/NGL 
 
Предложение за резолюция B8-0676/2015 
Клод Морайс 
от името на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 
Европейска програма за сигурност 

Предложение за резолюция 
Параграф 36 
 

Предложение за резолюция Изменение 

36. изразява съгласие, че 
предотвратяването на радикализацията 
следва да бъде приоритет за ЕС; 
изразява съжаление във връзка с 

липсата на по-конкретни мерки в 

програмата за преодоляване на 

радикализацията в Европа и призовава 
Комисията да предприеме спешни и 
всеобхватни действия за засилване на 

мерките за предотвратяване на 

радикализацията и екстремизма, 

използващ насилие, за 

предотвратяване на 

разпространението на екстремистки 

идеологии и за стимулиране на 

интеграцията и приобщаването; 
призовава Комисията да укрепи 
Мрежата за осведоменост по въпросите 
на радикализацията (RAN), която 
обединява всички заинтересовани лица, 
участващи в инициативи за справяне с 
радикализацията на най-близко до 
гражданите равнище, както и за 
изясняване на мандата, задачите и 
обхвата на предложения нов център за 
високи постижения на RAN; препоръчва 
структурата ѝ да включва също местни 
и национални органи, отговарящи за 
вземането на решения, за да се осигури 
практическото изпълнение на 

36. изразява съгласие, че 
предотвратяването на екстремизма, 
използващ насилие, следва да бъде 
приоритет за ЕС; призовава Комисията 
да укрепи Мрежата за осведоменост по 
въпросите на радикализацията (RAN), 
която обединява всички заинтересовани 
лица, участващи в инициативи за 
справяне с екстремизма, използващ 
насилие, на най-близко до гражданите 
равнище, както и за изясняване на 
мандата, задачите и обхвата на 
предложения нов център за високи 
постижения на RAN; препоръчва 
структурата ѝ да включва също местни 
и национални органи, отговарящи за 
вземането на решения, за да се осигури 
практическото изпълнение на 
препоръките, изготвени от експерти и 
заинтересовани лица;  
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препоръките, изготвени от експерти и 
заинтересовани лица; призовава за по-
смели мерки за справяне с 

радикализацията по интернет и с 

използването на уебсайтове или 

социални медии за 

разпространението на радикални 

идеологии в Европа; приветства 

създаването на звено за сигнализиранe 

за незаконно съдържание в интернет 

в рамките на Европол, с цел да 

подкрепя държавите членки при 

идентифицирането и премахването 

на подбуждащо към насилие 

екстремистко съдържание онлайн в 

сътрудничество със сектора, и 

призовава Комисията да предостави 

допълнителните ресурси, необходими 

за неговото функциониране; изразява 

съжаление във връзка с липсата на 

конкретни мерки за укрепване на 

ролята на интернет като 

инструмент за повишаване на 

осведомеността в борбата срещу 

радикализацията, и по-специално за 

проактивно разпространение на 

съответно съдържание онлайн с цел 

противодействие на терористичната 

пропаганда; 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 
7.7.2015 B8-0676/24 

Изменение  24 
Мари-Кристин Вержиа, Марина Албиол Гусман, Барбара Спинели, Корнелия 
Ернст 
от името на групата GUE/NGL 
 
Предложение за резолюция B8-0676/2015 
Клод Морайс 
от името на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 
Европейска програма за сигурност 

Предложение за резолюция 
Параграф 37 
 

Предложение за резолюция Изменение 

37. посочва, че успешната политика на 
сигурност трябва да вземе мерки по 
отношение на факторите, които стоят в 
основата на екстремизма, като 
радикализация, нетърпимост и 
дискриминация, чрез насърчаване на 
политическа и религиозна толерантност, 
развитие на социалното сближаване и 
приобщаване и улесняване на 
реинтеграцията; 

37. посочва, че успешната политика на 
сигурност трябва да вземе мерки по 
отношение на факторите, които стоят в 
основата на екстремизма, използващ 
насилие, на нетърпимостта и на 
дискриминацията, чрез насърчаване на 
политическа и религиозна толерантност, 
развитие на социалното сближаване и 
приобщаване и улесняване на 
реинтеграцията; 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/25 

Изменение  25 
Мари-Кристин Вержиа, Марина Албиол Гусман, Барбара Спинели, Корнелия 
Ернст 
от името на групата GUE/NGL 
 
Предложение за резолюция B8-0676/2015 
Клод Морайс 
от името на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 
Европейска програма за сигурност 

Предложение за резолюция 
Параграф 38 
 

Предложение за резолюция Изменение 

38. счита, че следва да се разработят 
задълбочени проучвания и конкретни 
мерки, с финансовата и оперативната 
подкрепа на Комисията, за да се 
подкрепят и споделят с всички 
европейски граждани, чрез ефективни 
комуникационни канали, нашите общи 
ценности на толерантност, плурализъм, 
зачитане на свободата на изразяване на 
мнение и на свободата на съвестта, 
както и на нашите основни права като 
цяло; счита, че програмата следва също 
така да подчертае необходимостта от 
борба срещу погрешните схващания 
относно религиите, и по-специално 
исляма, които като такива не 
допринасят за радикализацията и 
тероризма; 

38. счита, че следва да се разработят 
задълбочени проучвания и конкретни 
мерки, с финансовата и оперативната 
подкрепа на Комисията, за да се 
подкрепят и споделят с всички 
европейски граждани, чрез ефективни 
комуникационни канали, общи 
ценности на толерантност, плурализъм, 
зачитане на свободата на изразяване на 
мнение и на свободата на съвестта, 
както и на нашите основни права като 
цяло; счита, че програмата следва също 
така да подчертае необходимостта от 
борба срещу погрешните схващания 
относно религиите, и по-специално 
исляма, които като такива не 
допринасят за екстремизма, използващ 
насилие, и за тероризма; 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/26 

Изменение  26 
Мари-Кристин Вержиа, Марина Албиол Гусман, Барбара Спинели, Корнелия 
Ернст 
от името на групата GUE/NGL 
 
Предложение за резолюция B8-0676/2015 
Клод Морайс 
от името на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 
Европейска програма за сигурност 

Предложение за резолюция 
Параграф 39 
 

Предложение за резолюция Изменение 

39. изразява загриженост във връзка с 

нарасналия напоследък брой на 

случаите на престъпления от омраза, 

включително онлайн, срещу 

европейски граждани; призовава 

държавите членки да защитават 

своите граждани от бъдещи 

нападения и да предотвратяват 

подстрекаването към омраза и 

всякакви форми на нетолерантност 

въз основа на произход, убеждения или 

религия, включително чрез 

образователни дейности, насочени 

към младите хора, и чрез 

насърчаването на приобщаващ 

диалог; 

заличава се 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/27 

Изменение  27 
Мари-Кристин Вержиа, Марина Албиол Гусман, Барбара Спинели, Корнелия 
Ернст 
от името на групата GUE/NGL 
 
Предложение за резолюция B8-0676/2015 
Клод Морайс 
от името на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 
Европейска програма за сигурност 

Предложение за резолюция 
Параграф 41 
 

Предложение за резолюция Изменение 

41. подчертава тежката 

организирана престъпност в 

областта на трафика на хора; 

обръща внимание на изключителното 

насилие и жестокост, на които е 

подлагана тази особено уязвима група 

от страна на престъпниците; 

приветства съществуващата рамка и 

изразява съгласие относно 

необходимостта от стратегия за 

периода след 2016 г. с участието на 

Европол и Евроюст, които 

притежават специфични знания в 

тази област; 

заличава се 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/28 

Изменение  28 
Мари-Кристин Вержиа, Барбара Спинели,  
от името на групата GUE/NGL 
 
Предложение за резолюция B8-0676/2015 
Клод Морайс 
от името на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 
Европейска програма за сигурност 

Предложение за резолюция 
Параграф 42 
 

Предложение за резолюция Изменение 

42. признава, че борбата срещу 
организираната престъпност изисква 
решителни действия на европейско 
равнище; подкрепя решимостта на 
Комисията да се справи с този въпрос; 
призовава по-специално Комисията да 
установи стабилно сътрудничество в 
борбата срещу трафика на хора, а 
също така и сътрудничество с трети 
държави за предотвратяване на 
незаконния трафик на мигранти, за да 
се избегнат нови трагедии в Средиземно 
море; 

42. признава, че борбата срещу 
организираната престъпност изисква 
решителни действия на европейско 
равнище; подкрепя решимостта на 
Комисията да се справи с този въпрос; 
призовава по-специално Комисията да 
установи стабилно сътрудничество в 
борбата срещу незаконния трафик на 
мигранти, включително и в 
сътрудничество с трети държави, за да 
се избегнат нови трагедии в Средиземно 
море; 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/29 

Изменение  29 
Мари-Кристин Вержиа, Марина Албиол Гусман, Барбара Спинели, Корнелия 
Ернст 
от името на групата GUE/NGL 
 
Предложение за резолюция B8-0676/2015 
Клод Морайс 
от името на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 
Европейска програма за сигурност 

Предложение за резолюция 
Параграф 49 
 

Предложение за резолюция Изменение 

49. изразява съжаление относно 

факта, че в проектобюджета на 

Комисията за 2016 г. е предвидено 

увеличение на бюджета на Европол 

само с приблизително 1,5 милиона 

евро, което не му предоставя 

необходимите ресурси за създаването, 

както е планирано в програмата, на 

Европейски център за борба с 

тероризма и на звено за сигнализиранe 

за незаконно съдържание в интернет; 

заличава се 

Or. en 

 
 


