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7.7.2015 B8-0676/30 

Изменение  30 

Моника Холмайер 

от името на групата PPE 

 

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 В 

 

Предложение за резолюция Изменение 

В. като има предвид, че изключението 

по отношение на националната 

сигурност, предвидено в член 4, 

параграф 2 на ДЕС не може да се 

използва, за да се позволи на 

агенциите за национална сигурност 

да нарушават интересите, 

включително икономическите 

интереси, на други държави членки, 

правата на техните граждани и на 

пребиваващите на тяхна територия 

лица, както и в по-общ план на 

законодателството и политиките на 

Европейския съюз и на трети 

държави;  

В. като има предвид, че националната 

сигурност остава единствено в 

рамките на отговорността на всяка 

държава членка, както е посочено в 

член 4, параграф 2 от ДЕС; 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/31 

Изменение  31 

Моника Холмайер 

от името на групата PPE 

 

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 И 

 

Предложение за резолюция Изменение 

И. като има предвид, че използването на 

криптиране е важна гаранция и мярка 

за сигурност, която осигурява на 

физическите лица защита срещу масово 

наблюдение и престъпна дейност и им 

позволява да упражняват основните 

си права в рамките на ЕС и на 

територията на трети страни, 

както и важно средство за 

повишаване на доверието в онлайн 

средата; като има предвид, че правото 

да се използва криптиране не следва 

да се нарушава под претекста на 

борбата срещу престъпността; 

И. като има предвид, че използването на 

криптиране е важно средство, което 

осигурява на физическите лица защита  

срещу престъпна дейност и повишаване 

на доверието в онлайн средата, и че 

трябва също така да се припомни, че 

много престъпници използват 

защитни мерки като криптиране и 

други средства, за да подсигурят и 

прикрият своите действия, което 

представлява сериозно 

предизвикателство за разследванията 

на правоприлагащите и съдебните 

органи;  

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/32 

Изменение  32 

Моника Холмайер 

от името на групата PPE 

 

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 14 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  14a. приветства поставения от 

Комисията акцент върху 

управлението на границите като 

съществен аспект на 

предотвратяването на 

трансграничната престъпност и 

тероризма; подчертава, че 

сигурността на границите на ЕС 

следва да бъде засилена чрез системни 

проверки в съществуващите бази 

данни, като например ШИС; 

приветства поетия от Комисията 

ангажимент да представи своето 

преработено предложение относно 

интелигентните граници до 

началото на 2016 г.; 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/33 

Изменение  33 

Моника Холмайер 

от името на групата PPE 

 

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 48 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  48a. призовава Комисията да извърши 

цялостна оценка на съществуващите 

мерки във връзка със сексуалната 

експлоатация на деца онлайн, да 

прецени дали са необходими 

допълнителни законодателни 

инструменти и да проучи дали 

Европол има достатъчно експертен 

опит, ресурси и персонал, за да може 

да се справи с това ужасяващо 

престъпление; 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/34 

Изменение  34 

Моника Холмайер 

от името на групата PPE 

 

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 

 

Предложение за резолюция Изменение 

2. потвърждава необходимостта от по-

нататъшно проучване и предприемане 

на действия по отношение на 

първопричините за престъпността, в 

това число нарастващото 

неравенство, бедност, дискриминация 

и евентуално усещане за 

несправедливост на външните 

политики на ЕС и неговите държави 

членки; подчертава освен това 

необходимостта да се гарантират 

подходящи ресурси за социалните 

работници, служителите на полицията 

по места и съдебните служители, чиито 

бюджети бяха съкратени вследствие на 

мерките за строги икономии; 

2. потвърждава необходимостта от по-

нататъшно предприемане на действия 

по отношение на първопричините за 

престъпността, в това число 

неравенството, бедността и 

дискриминацията; подчертава освен 

това необходимостта да се гарантират 

подходящи ресурси за социалните 

работници, служителите на полицията и 

съдебните служители на местно и 

национално равнище, чиито бюджети 

бяха съкратени в някои държави 

членки; 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/35 

Изменение  35 

Моника Холмайер 

от името на групата PPE 

 

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. припомня, че осъжда незаконните 

дейности по масово наблюдение на 

граждани на ЕС, особено с оглед на 

потенциала им да въздействат в 

значителна степен върху основните 

права на гражданите, а именно 

правото на неприкосновеност на 

личния живот и защита на данните, 

свободата на печата и свободата на 

мисълта и словото, и припомня 

необходимостта от засилване на 

съдебния и парламентарния контрол 

в тази връзка;  
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Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/36 

Изменение  36 

Моника Холмайер 

от името на групата PPE 

 

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 10 

 

Предложение за резолюция Изменение 

10. отбелязва, че ЕС не разполага със 

съгласувано определение за 

„национална сигурност“, което 

създава несигурност в правните 

инструменти на ЕС, съдържащи 

позовавания на „националната 

сигурност“; призовава следователно 

Комисията бързо да внесе 

предложение за определение и да 

установи границите на изключението 

по отношение на националната 

сигурност, предвидено в член 4, 

параграф 2 от ДЕС, така че да се 

създадат условия за надлежна 

демократична отчетност и 

отчетност във връзка с основните 

права на мерките за сигурност; 

10. припомня, че националната 

сигурност остава единствено в 

рамките на отговорността на всяка 

държава членка, както е посочено в 

член 4, параграф 2 от ДЕС;  

 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/37 

Изменение  37 

Моника Холмайер 

от името на групата PPE 

 

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 12 

 

Предложение за резолюция Изменение 

12. подчертава необходимостта да се 

подобри демократичният и 

съдебният контрол над 

разузнавателните служби на 

държавите членки; отбелязва, че 

Парламентът, Съдът на Европейския 

съюз и Омбудсманът не разполагат с 

достатъчни правомощия, за да 

осъществяват ефективен контрол 

върху политиките на ЕС в областта 

на сигурността; 

12. подчертава, че националните 

парламенти са изцяло отговорни за 

гарантирането на подходящ 

демократичен и съдебен контрол над 

разузнавателните служби във всички 

държави членки; приветства 

готовността на националните 

парламенти да обменят добри 

практики с Европейския парламент в 

тази връзка;  

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/38 

Изменение  38 

Моника Холмайер 

от името на групата PPE 

 

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 12 

 

Предложение за резолюция Изменение 

12. подчертава необходимостта да се 

подобри демократичният и 

съдебният контрол над 

разузнавателните служби на 

държавите членки; отбелязва, че 

Парламентът, Съдът на Европейския 

съюз и Омбудсманът не разполагат с 

достатъчни правомощия, за да 

осъществяват ефективен контрол 

върху политиките на ЕС в областта 

на сигурността; 

12. признава важната роля на 

разузнавателните служби в 

демократичните общества и 

необходимостта да им се предоставят 

подходяща правна рамка и 

технически възможности за защита 

на основните права на гражданите на 

сигурност срещу вътрешни и външни 

заплахи, и подчертава, че тяхната 

дейност трябва да подлежи на 

контрол от страна на националните 

парламенти, демократична 

отчетност и съдебен контрол в едно 

демократично общество, основано на 

принципите на правовата държава; 

подчертава, че националните 

механизми и органи за надзор трябва 

да бъдат постоянно адаптирани към 

бързото технологично развитие, за да 

се гарантира ефективен контрол;  

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/39 

Изменение  39 

Моника Холмайер 

от името на групата PPE 

 

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 21 

 

Предложение за резолюция Изменение 

21. счита, че бъдещото развитие на 

ролята на Европол, на Евроюст и на 

бъдещата Европейска прокуратура 

следва да доведе до система за 

общоевропейско правоприлагане и 

правосъдие, но че отстраняването на 

слабости и пропуски в демократичния 

надзор е безусловна предпоставка за 

това развитие;  

21. подчертава важната роля на 

Европол, на Евроюст и на бъдещата 

Европейска прокуратура за 

изграждането на ефективно 

пространство на свобода, сигурност и 

правосъдие в ЕС и припомня, че тези 

агенции и органи подлежат на 

демократичен и съдебен контрол;  

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/40 

Изменение  40 

Моника Холмайер 

от името на групата PPE 

 

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 35 

 

Предложение за резолюция Изменение 

35. заявява отново своята решимост 

да гарантира поемането на отговорност 

за масови нарушения на основните 

права под прикритието на борбата 

срещу тероризма, по-специално в 

контекста на транспортирането и 

незаконното задържане на затворници 

в европейски държави от ЦРУ, чрез 

открити и прозрачни разследвания; 

призовава за осигуряването на закрила 

на хората, които разкриват такива 

нарушения, като журналисти и лица, 

които подават сигнали за нарушения; 

35. отново призовава държавите 

членки да провеждат разследвания и 

да гарантират поемането на 

отговорност за масови нарушения на 

основните права в контекста на 

твърденията за транспортиране и 

незаконно задържане на затворници в 

европейски държави от ЦРУ, чрез 

открити и прозрачни съдебни 

разследвания; има доверие в ролята на 

националните парламенти и 

националните съдебни органи и 

приканва Комисията да допринесе за 

усилията на Европейския парламент 

в тази връзка; 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/41 

Изменение  41 

Моника Холмайер 

от името на групата PPE 

 

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 40 

 

Предложение за резолюция Изменение 

40. изразява съгласие, че трафикът на 

хора е явление, във връзка с което 

трябва да се предприемат по-ефективни 

действия на европейско равнище; 

категорично отхвърля при все това 

каквато и да било връзка между 

незаконната миграция и тероризма; 

посочва, че липсата на законни 

пътища в ЕС да се потърси защита 

води до непрестанно търсене на 

незаконни пътища, като по този 

начин се застрашават уязвимите 

мигранти, търсещи международна 

закрила; 

40. подчертава, че трафикът на хора е 

сериозна и жестока заплаха за 

сигурността на уязвими лица като 

жените, децата и мигрантите, във 

връзка с която трябва да се 

предприемат по-ефективни действия на 

европейско равнище; освен това 

припомня, че контрабандистите и 

трафикантите на хора се възползват 

от незаконната миграция и излагат на 

риск живота на мигрантите заради 

собствената си финансова печалба; 

посочва, че според Европол и Евроюст 

организираните престъпни групи, 

които улесняват активно 

транспортирането на незаконни 

мигранти, са свързани с трафик на 

хора, наркотици, огнестрелни оръжия 

и тероризъм; 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/42 

Изменение  42 

Моника Холмайер 

от името на групата PPE 

 

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 a (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  Ka. като има предвид, че следва да се 

обърне специално внимание на 

подкрепата и защитата на всички 

жертви на тероризъм и 

престъпления на територията на ЕС 

като основна част от програмата за 

сигурност; 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/43 

Изменение  43 

Моника Холмайер 

от името на групата PPE 

 

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 връзката 

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; 

подчертава необходимостта от по-

нататъшно укрепване на връзките и 

полезните взаимодействия между тях; 

призовава за по-голяма съгласуваност 

между външните и вътрешните 

инструменти, особено в отговор на 

хоризонтални въпроси като борбата с 

тероризма, тероризма, 

организираната престъпност, 

чуждестранните бойци, 

киберотбраната, незаконното 

превеждане през граница и трафика 

на хора, както и миграцията; 

призовава за допълнителни полезни 

взаимодействия между ОПСО, както 

по отношение на гражданското, така 

и на военното ѝ измерение, и 

участниците в областта на 

свободата, сигурността и 

правосъдието (Европол, Frontex, 

CEPOL); изисква от Комисията да 

информира надлежно Парламента за 

всички свои по-нататъшни действия, 

насочени към развиване на връзката 
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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; 

между вътрешното и външното 

измерение на сигурността; 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/44 

Изменение  44 

Моника Холмайер 

от името на групата PPE 

 

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 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 23a. подчертава значението и 

навременността на текущия 

стратегически преглед от страна на 

ЗП/ВП, който ѝ беше поверен от 

Европейския съвет през декември 2013 

г. и който следва да доведе до 

приемането на нова Европейска 

стратегия за сигурност; интересите, 

приоритетите и целите на ЕС, 

съществуващите и настъпващите 

заплахи, предизвикателствата и 

възможностите, както и 

инструментите и средствата на ЕС 

за тяхното посрещане, следва да 

бъдат идентифицирани и описани в 

широка стратегия, която включва 

въпросите на външната политика и 

политиката на сигурност; 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/45 

Изменение  45 

Моника Холмайер 

от името на групата PPE 

 

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 31 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  31a. припомня, с оглед на 

неотдавнашните терористични 

нападения в Брюксел, Париж, 

Копенхаген и Сен Кентен Фалавие, че 

е наложително ЕС да направи по-

добра оценка на заплахата за 

сигурността на ЕС и да се 

съсредоточи върху непосредствените 

приоритетни области за борбата с 

тероризма: укрепване на сигурността 

на границите на ЕС, развиване на 

способностите за сигнализиранe за 

незаконно съдържание в интернет и 

борба с незаконния трафик на 

огнестрелни оръжия, както и 

засилване на обмена на информация и 

оперативното сътрудничество 

между националните правоприлагащи 

и разузнавателни служби; 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/46 

Изменение  46 

Моника Холмайер 

от името на групата PPE 

 

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 32 

 

Предложение за резолюция Изменение 

32. припомня решаващото значение на 

прекъсването на финансовите потоци в 

борбата срещу тероризма и срещу 

организираната престъпност; 

32. припомня решаващото значение на 

проследяването и прекъсването на 

финансовите потоци, включително 

финансовите потоци извън мрежата 

SWIFT, в борбата срещу 

терористичните мрежи и срещу 

организираната престъпност; 

приветства усилията, положени с 

цел гарантиране на справедливо и 

балансирано участие в Програмата за 

проследяване на финансирането на 

тероризма (ППФТ);  

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/47 

Изменение  47 

Моника Холмайер 

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 32 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  32a. подчертава, че заплахата от 

„домашен тероризъм“ в ЕС достига 

опасни нови равнища откакто 

ислямските фундаменталисти 

установиха контрол над територии в 

Сирия и Ирак и проведоха световна 

пропагандна кампания с цел да 

обединят силите си с джихадистите 

и да извършват нападения в 

границите на ЕС; 

Or. en 

 

 

 


