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PL Zjednoczona w różnorodności PL 

6.12.2017 A8-0351/1 

Poprawka  1 

Michael Gahler 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Sprawozdanie roczne w sprawie realizacji wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony 

2017/2123(INI) 

Projekt rezolucji 

Umocowanie 25 a (nowe) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 – uwzględniając notyfikację w 

sprawie stałej współpracy strukturalnej z 

dnia 13 listopada 2017 r., 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0351/2 

Poprawka  2 

Michael Gahler 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Sprawozdanie roczne w sprawie realizacji wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony 

2017/2123(INI) 

Projekt rezolucji 

Umocowanie 25 b (nowe) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 – uwzględniając wspólny komunikat 

Komisji i wiceprzewodniczącej / wysokiej 

przedstawiciel z dnia 10 listopada 2017 r. 

do Parlamentu Europejskiego i Rady, 

dotyczący poprawy mobilności wojskowej 

w Unii Europejskiej (JOIN(2017)0041), 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0351/3 

Poprawka  3 

Michael Gahler 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Sprawozdanie roczne w sprawie realizacji wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony 

2017/2123(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 31 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

31. z zadowoleniem przyjmuje 

gotowość państw członkowskich do 

podjęcia wiążących zobowiązań w ramach 

struktury WPBiO, a tym samym wdrożenia 

ambitnej i integracyjnej stałej współpracy 

strukturalnej oraz wzywa do jej szybkiego 

ustanowienia przez Radę; podkreśla, że 

integracyjny charakter uczestnictwa nie 

może wpływać negatywnie na pełne 

zaangażowanie w WPBiO ani na wysoki 

poziom ambicji uczestniczących państw 

członkowskich; zwraca uwagę na 

konieczność określenia jasnych kryteriów 

uczestnictwa, a jednocześnie 

pozostawienia innym państwom 

członkowskim możliwości przyłączenia się 

na późniejszym etapie; uważa, że działania 

w ramach stałej współpracy strukturalnej 

powinny być zawsze w pełni zgodne z 

WPBiO; 

31. z zadowoleniem przyjmuje 

notyfikację w sprawie stałej współpracy 

strukturalnej oraz jej planowane podjęcie 

w oparciu o gotowość państw 

członkowskich do podejmowania 

wiążących zobowiązań w ramach struktury 

WPBiO, a tym samym wdrożenia ambitnej 

i integracyjnej stałej współpracy 

strukturalnej, oraz wzywa do jej szybkiego 

ustanowienia przez Radę; podkreśla, że 

integracyjny charakter uczestnictwa nie 

może wpływać negatywnie na pełne 

zaangażowanie w WPBiO ani na wysoki 

poziom ambicji uczestniczących państw 

członkowskich; zwraca uwagę na 

konieczność określenia jasnych kryteriów 

uczestnictwa, a jednocześnie 

pozostawienia innym państwom 

członkowskim możliwości przyłączenia się 

na późniejszym etapie; uważa, że działania 

w ramach stałej współpracy strukturalnej 

powinny być zawsze w pełni zgodne z 

WPBiO; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0351/4 

Poprawka  4 

Michael Gahler 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Sprawozdanie roczne w sprawie realizacji wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony 

2017/2123(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 33 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

33. podkreśla, że należy uprościć 

procedury administracyjne, które 

niepotrzebnie hamują formowanie sił na 

potrzeby misji WPBiO i transgraniczne 

przerzucanie sił szybkiego reagowania w 

obrębie UE; wzywa państwa członkowskie 

do ustanowienia ogólnounijnego systemu 

koordynowania szybkiego przerzucania 

personelu, sprzętu i zaopatrzenia sił obrony 

do celów WPBiO w przypadku 

zastosowania klauzuli solidarności oraz w 

przypadku zobowiązania wszystkich 

państw członkowskich do udzielenia 

pomocy i wsparcia przy zastosowaniu 

wszelkich dostępnych im środków, zgodnie 

z art. 51 Karty Narodów Zjednoczonych; 

33. podkreśla, że należy uprościć 

procedury administracyjne, które 

niepotrzebnie hamują formowanie sił na 

potrzeby misji WPBiO i transgraniczne 

przerzucanie sił szybkiego reagowania w 

obrębie UE; wzywa państwa członkowskie 

do ustanowienia ogólnounijnego systemu 

koordynowania szybkiego przerzucania 

personelu, sprzętu i zaopatrzenia sił obrony 

do celów WPBiO w przypadku 

zastosowania klauzuli solidarności oraz w 

przypadku zobowiązania wszystkich 

państw członkowskich do udzielenia 

pomocy i wsparcia przy zastosowaniu 

wszelkich dostępnych im środków, zgodnie 

z art. 51 Karty Narodów Zjednoczonych; w 

związku z tym z zadowoleniem przyjmuje 

wspólny komunikat w sprawie poprawy 

mobilności wojskowej; apeluje do Komisji 

o przedstawienie Parlamentowi i 

państwom członkowskim do marca 2018 r. 

przekonującego planu działania, który 

byłby w pełni spójny z działaniami 

podejmowanymi obecnie w obrębie 

NATO; 

Or. en 

 

 


