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16.11.2016 A8-0317/1 

Poprawka  1 

Ioan Mircea Paşcu 

w imieniu grupy S&D 

 

Sprawozdanie A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Wdrażanie wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony 

2016/2067(INI) 

Projekt rezolucji 

Umocowanie 5 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

uwzględniając konkluzje Rady w sprawie 

wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony 

z dnia 25 listopada 2013 r., 18 listopada 

2014 r., 18 maja 2015 r. i 27 czerwca 2016 

r., 

– uwzględniając konkluzje Rady w sprawie 

wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony 

z dnia 25 listopada 2013 r., 18 listopada 

2014 r., 18 maja 2015 r. oraz 27 czerwca i 

17 października 2016 r., 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/2 

Poprawka  2 

Ioan Mircea Paşcu 

w imieniu grupy S&D 

 

Sprawozdanie A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Wdrażanie wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony 

2016/2067(INI) 

Projekt rezolucji 

Umocowanie 8 a (nowe) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  – uwzględniając plan wdrażania działań w 

zakresie bezpieczeństwa i obrony, 

przedstawiony przez wiceprzewodniczącą / 

wysoką przedstawiciel F. Mogherini w 

dniu 14 listopada 2016 r., a także 

konkluzje Rady z dnia 14 listopada 2016 r. 

w sprawie wdrożenia globalnej strategii 

UE w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony, 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/3 

Poprawka  3 

Ioan Mircea Paşcu 

w imieniu grupy S&D 

 

Sprawozdanie A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Wdrażanie wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony 

2016/2067(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 14 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

14. z zadowoleniem przyjmuje przyszły 

plan działania dotyczący WPBiO, który 

zostanie zaprezentowany przez 

wiceprzewodniczącą / wysoką 

przedstawiciel i będzie obejmował 

konkretny harmonogram i kroki; jest 

zdania, że ten plan działania powinien 

stanowić uzupełnienie europejskiego planu 

działania w dziedzinie obrony; podkreśla 

konieczność wzmocnienia elementu 

wojskowego w ramach WPBiO; 

zdecydowanie popiera koncepcję 

koordynowania przez państwa 

członkowskie inwestycji w dziedzinie 

bezpieczeństwa i obrony, a także 

zwiększenia przez nie wsparcia 

finansowego na rzecz badań w dziedzinie 

obrony na szczeblu UE; 

14. z zadowoleniem przyjmuje plan 

działania dotyczący WPBiO, 

zaprezentowany przez 

wiceprzewodniczącą / wysoką 

przedstawiciel i obejmujący konkretny 

harmonogram i kroki; wyraża zadowolenie, 

że ten plan działania stanowi uzupełnienie 

planowanego europejskiego planu 

działania w dziedzinie obrony; podkreśla 

konieczność wzmocnienia elementu 

wojskowego w ramach WPBiO; 

zdecydowanie popiera koncepcję 

koordynowania przez państwa 

członkowskie inwestycji w dziedzinie 

bezpieczeństwa i obrony, a także 

zwiększenia przez nie wsparcia 

finansowego na rzecz badań w dziedzinie 

obrony na szczeblu UE; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/4 

Poprawka  4 

Ioan Mircea Paşcu 

w imieniu grupy S&D 

 

Sprawozdanie A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Wdrażanie wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony 

2016/2067(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 18 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

18. podkreśla, że w celu szybkiej i 

skutecznej realizacji politycznych ambicji, 

priorytetów i kompleksowego podejścia 

globalnej strategii na rzecz polityki 

zagranicznej i bezpieczeństwa Unii 

Europejskiej w formie białej księgi UE w 

sprawie bezpieczeństwa i obrony 

konieczne jest zaangażowanie, 

odpowiedzialność i wsparcie ze strony 

państw członkowskich i parlamentów 

narodowych w ścisłej współpracy ze 

wszystkimi właściwymi organami UE; z 

zadowoleniem przyjmuje bieżące działania 

wiceprzewodniczącej / wysokiej 

przedstawiciel dotyczące procesu 

wdrożenia; podkreśla, że na wdrożenie 

globalnej strategii na rzecz polityki 

zagranicznej i bezpieczeństwa Unii 

Europejskiej oraz z myślą o skutecznej i 

solidniejszej WPBiO należy przeznaczyć 

odpowiednie środki; 

18. podkreśla, że w celu szybkiej i 

skutecznej realizacji politycznych ambicji, 

priorytetów i kompleksowego podejścia 

globalnej strategii na rzecz polityki 

zagranicznej i bezpieczeństwa Unii 

Europejskiej w formie białej księgi UE w 

sprawie bezpieczeństwa i obrony, 

poprzedzonej planem wdrażania działań w 

zakresie bezpieczeństwa i obrony, 
konieczne jest zaangażowanie, 

odpowiedzialność i wsparcie ze strony 

państw członkowskich i parlamentów 

narodowych w ścisłej współpracy ze 

wszystkimi właściwymi organami UE; 

podkreśla ścisły związek planu wdrażania 

z szerszym kontekstem wdrażania 

globalnej strategii na rzecz polityki 

zagranicznej i bezpieczeństwa Unii 

Europejskiej, z planowanym przez 

Komisję europejskim planem działania w 

dziedzinie obrony oraz z wdrożeniem 

podpisanej w Warszawie wspólnej 

deklaracji UE i NATO; z zadowoleniem 

przyjmuje bieżące działania 

wiceprzewodniczącej / wysokiej 

przedstawiciel i państw członkowskich 

dotyczące procesu wdrożenia; podkreśla, 

że na wdrożenie globalnej strategii na 

rzecz polityki zagranicznej i 

bezpieczeństwa Unii Europejskiej oraz z 

myślą o skutecznej i solidniejszej WPBiO 
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Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/5 

Poprawka  5 

Ioan Mircea Paşcu 

w imieniu grupy S&D 

 

Sprawozdanie A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Wdrażanie wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony 

2016/2067(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 19 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

19. uważa, że opracowanie strategii 

sektorowej stanowi niezbędną 

kontynuację globalnej strategii na rzecz 

polityki zagranicznej i bezpieczeństwa 

Unii Europejskiej, która ma być 

uzgodniona i przedstawiona przez Radę, 

dzięki czemu doprecyzowywany zostanie 

wymiar wojskowo-cywilnych ambicji, 

zadania, wymogi i priorytety w zakresie 

zdolności; ponawia swoje dotychczasowe 

wezwania do opracowania białej księgi w 

dziedzinie europejskiej obronności oraz 

wzywa Radę do bezzwłocznego 

przygotowania tego dokumentu; wyraża 

zaniepokojenie faktem, że sugerowany 

plan wdrożenia dotyczący bezpieczeństwa 

i obrony zdecydowanie odbiega od 

oczekiwań Parlamentu i obywateli; 

przypomina, że bezpieczeństwo wszystkich 

państw członkowskich Unii Europejskiej 

jest kwestią niepodzielną; 

19. uważa, że decydujące znaczenie ma 

skuteczne i szybkie wdrożenie przez UE i 

jej państwa członkowskie wszystkich 

konkretnych działań zaproponowanych w 

planie wdrażania; zwraca uwagę na 

poziom ambicji Rady, którego wyrazem 

jest wsparcie na rzecz trzech 

strategicznych priorytetów określonych w 

globalnej strategii na rzecz polityki 

zagranicznej i bezpieczeństwa Unii 

Europejskiej, obejmujących reagowanie 

na zewnętrzne konflikty i kryzysy, 

budowanie potencjału partnerów oraz 

ochronę Unii i jej obywateli; zwraca się do 

Rady Europejskiej o przedstawienie w 

dniach 15–16 grudnia 2016 r. ambitnych 

strategicznych wytycznych w celu 

przyspieszenia prac w dziedzinie 

bezpieczeństwa i obrony; przypomina, że 

bezpieczeństwo wszystkich państw 

członkowskich Unii Europejskiej jest 

kwestią niepodzielną; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/6 

Poprawka  6 

Ioan Mircea Paşcu 

w imieniu grupy S&D 

 

Sprawozdanie A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Wdrażanie wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony 

2016/2067(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 23 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

23. podkreśla znaczenia utworzenia stałej 

unijnej kwatery głównej dla cywilnych i 

wojskowych misji i operacji w ramach 

WPBiO, w której zintegrowany personel 

operacyjny obsługiwałby cały cykl 
planowania, począwszy od wstępnej 

koncepcji politycznej, a skończywszy na 

szczegółowych planach; podkreśla, że nie 

byłoby to powielaniem struktur NATO, 

lecz stanowiłoby niezbędną strukturę 

instytucjonalną z myślą o usprawnieniu 

planowania misji i operacji w ramach 

WPBiO oraz wzmocnieniu zdolności w 

zakresie realizacji; 

23. podkreśla znaczenie utworzenia 

komórki stałego planowania operacyjnego 
i prowadzenia misji na szczeblu 

strategicznym w odniesieniu do misji 

wojskowych bez mandatu wykonawczego, 

współpracującej z komórką planowania i 

prowadzenia misji cywilnych i 

zapewniającej zintegrowane cywilno-

wojskowe zaangażowanie; podkreśla, że 

nie byłoby to powielaniem struktur NATO, 

lecz stanowiłoby niezbędną strukturę 

instytucjonalną z myślą o usprawnieniu 

planowania misji i operacji w ramach 

WPBiO oraz wzmocnieniu zdolności w 

zakresie ich realizacji; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/7 

Poprawka  7 

Ioan Mircea Paşcu 

w imieniu grupy S&D 

 

Sprawozdanie A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Wdrażanie wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony 

2016/2067(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 29 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

29. z zadowoleniem przyjmuje wniosek 

Komisji dotyczący zmiany rozporządzenia 

(UE) nr 230/2014 (ustanawiającego 

instrument na rzecz przyczyniania się do 

stabilności i pokoju) w celu rozszerzenia 

pomocy Unii na kwestie związane z 

wyposażeniem podmiotów wojskowych w 

krajach partnerskich, co uważa za 

niezbędny wkład w odporność tych krajów, 

zmniejszający prawdopodobieństwo, że 

staną się one ponownie obszarem konfliktu 

i ostoją wrogich działań wymierzonych 

przeciwko UE; podkreśla, że działania 

takie należy podejmować w wyjątkowych 

sytuacjach, jak określono w art. 3a 

wzmiankowanego wniosku dotyczącego 

zmiany rozporządzenia (UE) nr 230/2014, 

aby przyczynić się do zrównoważonego 

rozwoju, dobrego zarządzania i 

praworządności; w tym kontekście zachęca 

ESDZ i Komisję do przyspieszenia 

wdrażania inicjatywy na rzecz budowania 

zdolności w zakresie wspierania 

bezpieczeństwa i rozwoju, mającej na celu 

poprawę skuteczności i uwydatnienie 

zrównoważonego charakteru misji w 

ramach WPBiO; 

29. przyjmuje do wiadomości wniosek 

Komisji dotyczący zmiany rozporządzenia 

(UE) nr 230/2014 (ustanawiającego 

instrument na rzecz przyczyniania się do 

stabilności i pokoju) w celu rozszerzenia 

pomocy Unii na kwestie związane z 

wyposażeniem podmiotów wojskowych w 

krajach partnerskich, co uważa za 

niezbędny wkład w odporność tych krajów, 

zmniejszający prawdopodobieństwo, że 

staną się one ponownie obszarem konfliktu 

i ostoją wrogich działań wymierzonych 

przeciwko UE; podkreśla, że działania 

takie należy podejmować w wyjątkowych 

sytuacjach, jak określono w art. 3a 

wzmiankowanego wniosku dotyczącego 

zmiany rozporządzenia (UE) nr 230/2014, 

aby przyczynić się do zrównoważonego 

rozwoju, dobrego zarządzania i 

praworządności; w tym kontekście zachęca 

ESDZ i Komisję do przyspieszenia 

wdrażania inicjatywy na rzecz budowania 

zdolności w zakresie wspierania 

bezpieczeństwa i rozwoju, mającej na celu 

poprawę skuteczności i uwydatnienie 

zrównoważonego charakteru misji w 

ramach WPBiO; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/8 

Poprawka  8 

Ioan Mircea Paşcu 

w imieniu grupy S&D 

 

Sprawozdanie A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Wdrażanie wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony 

2016/2067(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 48 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

48. popiera podejmowane przez Komisję 

inicjatywy związane z obronnością, takie 

jak plan działań w sektorze obrony oraz 

polityka przemysłowa w dziedzinie 

obronności, które powinny rozpocząć się 

po zaprezentowaniu unijnej białej księgi w 

sprawie bezpieczeństwa i obrony; popiera 

dalsze zaangażowanie Komisji w 

obronność przez szeroko zakrojone i jasno 

określone badania, planowanie i 

wdrażanie; z zadowoleniem przyjmuje 

działania przygotowawcze dotyczące 

badań związanych z WPBiO i zwraca się o 

zapewnienie wystarczającego finansowania 

na pozostałą część obecnych wieloletnich 

ram finansowych; popiera rozwój unijnego 

programu badań w dziedzinie obronności 

w następnych wieloletnich ramach 

finansowych (na lata 2021–2027); 

48. popiera podejmowane przez Komisję 

inicjatywy związane z obronnością, takie 

jak plan działań w sektorze obrony oraz 

polityka przemysłowa w dziedzinie 

obronności; popiera dalsze zaangażowanie 

Komisji w obronność przez szeroko 

zakrojone i jasno określone badania, 

planowanie i wdrażanie; przyjmuje do 

wiadomości działania przygotowawcze 

dotyczące badań związanych z WPBiO i 

zwraca się o zapewnienie wystarczającego 

finansowania na pozostałą część obecnych 

wieloletnich ram finansowych; popiera 

opracowanie w przyszłości finansowanego 

przez UE ewentualnego programu badań w 

dziedzinie obronności, którą to możliwość 

należałoby zbadać w kontekście 

następnych wieloletnich ramach 

finansowych (na lata 2021–2027); apeluje 

do państw członkowskich o udostępnienie 

w tym celu niezbędnych dodatkowych 

zasobów finansowych; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/9 

Poprawka  9 

Ioan Mircea Paşcu 

w imieniu grupy S&D 

 

Sprawozdanie A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Wdrażanie wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony 

2016/2067(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 48 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  48a. uważa, że w ramach przyszłego 

unijnego programu badań w dziedzinie 

obronności należy finansować projekty 

badawcze w priorytetowych dziedzinach, 

które uzgodnić powinny państwa 

członkowskie, oraz że europejski fundusz 

obronny mógłby wspierać finansowanie 

zdolności uzgodnionych wspólnie przez 

państwa członkowskie i mających uznaną 

wartość dodaną na szczeblu UE; 

Or. en 

 

 


