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6.12.2017 A8-0351/12 

Poprawka  12 

Bodil Valero 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Sprawozdanie roczne w sprawie realizacji wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony 

2017/2123(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 3 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

3.  ubolewa nad faktem, że mnożą się 

coraz silniejsze transnarodowe organizacje 

terrorystyczne i przestępcze, któremu to 

zjawisku może sprzyjać pokonanie 

ISIS/Daisz i ucieczka wojowników tej 

organizacji, a jednocześnie regiony 

południowe i Bliski Wschód pogrążają się 

w niestabilności, ponieważ niestabilne i 

ulegające rozpadowi państwa, takie jak 

Libia, rezygnują ze sprawowania rządowej 

kontroli nad dużymi obszarami podatnymi 

na wpływy sił zewnętrznych; wyraża stałe 

zaniepokojenie międzynarodowym 

wymiarem zagrożenia terroryzmem w 

regionie Sahelu; wyraża głębokie 

ubolewanie, że bieżące działania 

Koreańskiej Republiki 

Ludowo‑ Demokratycznej w zakresie 

jądrowych i rakietowych pocisków 

balistycznych spowodowały wzrost 

napięcia w regionie i poza nim, co stanowi 

oczywiste zagrożenie dla pokoju i 

bezpieczeństwa międzynarodowego; 

3.  ubolewa nad faktem, że mnożą się 

coraz silniejsze transnarodowe organizacje 

terrorystyczne i przestępcze, któremu to 

zjawisku może sprzyjać pokonanie 

ISIS/Daisz i ucieczka wojowników tej 

organizacji, a jednocześnie regiony 

południowe i Bliski Wschód pogrążają się 

w niestabilności, ponieważ niestabilne i 

ulegające rozpadowi państwa, takie jak 

Libia, rezygnują ze sprawowania rządowej 

kontroli nad dużymi obszarami podatnymi 

na wpływy sił zewnętrznych; wyraża stałe 

zaniepokojenie międzynarodowym 

wymiarem zagrożenia terroryzmem w 

regionie Sahelu; jest równie zaniepokojony 

z powodu regionalnego i globalnego 

wyścigu zbrojeń i eksportu technologii 

wojskowych do państw 

niedemokratycznych, które systematycznie 

naruszają prawa człowieka i prawo 

humanitarne, prowadzą agresywną 

politykę zagraniczną oraz wspierają 

organizacje terrorystyczne; głęboko 

ubolewa z powodu nieustannego 

rozprzestrzeniania się lokalnych i 

regionalnych konfliktów zbrojnych, które 

często idą w parze lub są powiązane z 

czystkami etnicznymi i polityką 

wyznaniową; wyraża głębokie ubolewanie, 

że bieżące działania Koreańskiej Republiki 

Ludowo‑ Demokratycznej w zakresie 

jądrowych i rakietowych pocisków 
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balistycznych spowodowały wzrost 

napięcia w regionie i poza nim, co stanowi 

oczywiste zagrożenie dla pokoju i 

bezpieczeństwa międzynarodowego; 
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6.12.2017 A8-0351/13 

Poprawka  13 

Bodil Valero 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Sprawozdanie roczne w sprawie realizacji wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony 

2017/2123(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 6 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

6. uważa, że terroryzm jest obecnie 

jednym z największych wyzwań dla 

bezpieczeństwa obywateli UE, 

wymagającym szybkich, zdecydowanych i 

skoordynowanych działań na szczeblu 

wewnętrznym i zewnętrznym, aby 

zapobiec dalszym atakom terrorystycznym 

oraz zwalczać przyczyny tego zjawiska; 

zwraca uwagę w szczególności na potrzebę 

zapobiegania radykalizacji, blokowania 

wszelkich źródeł środków finansowych dla 

organizacji terrorystycznych, zwalczania 

propagandy terrorystycznej i 

uniemożliwienia wykorzystywania 

internetu i sieci społecznościowych w tym 

celu, również poprzez zautomatyzowane 

usługi w zakresie usuwania treści, a także 

poprawy wymiany informacji 

wywiadowczych między państwami 

członkowskimi oraz z państwami trzecimi, 

NATO i innymi odpowiednimi 

organizacjami partnerskimi; jest zdania, że 

mandat naszych misji WPBiO powinien 

obejmować walkę z terroryzmem w celu 

wniesienia większego wkładu do 

programów deradykalizacji, zwłaszcza 

misje EULEX w Kosowie oraz EUFOR 

ALTHEA w Bośni i Hercegowinie, a więc 

w krajach, do których powraca wielu 

zagranicznych bojowników; 

6. uważa, że terroryzm jest obecnie 

jednym z największych wyzwań dla 

bezpieczeństwa obywateli UE, 

wymagającym szybkich, zdecydowanych i 

skoordynowanych działań na szczeblu 

wewnętrznym i zewnętrznym, aby 

zapobiec dalszym atakom terrorystycznym 

oraz zwalczać przyczyny tego zjawiska; 

zwraca uwagę w szczególności na potrzebę 

zapobiegania radykalizacji, blokowania 

wszelkich źródeł środków finansowych dla 

organizacji terrorystycznych, zwalczania 

propagandy terrorystycznej i 

uniemożliwienia wykorzystywania 

internetu i sieci społecznościowych w tym 

celu, a także poprawy wymiany informacji 

wywiadowczych między państwami 

członkowskimi oraz z państwami trzecimi, 

NATO i innymi odpowiednimi 

organizacjami partnerskimi; jest zdania, że 

mandat niektórych misji WPZiB/WPBiO 

powinien obejmować walkę z terroryzmem 

w celu wniesienia większego wkładu do 

programów deradykalizacji; 
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6.12.2017 A8-0351/14 

Poprawka  14 

Bodil Valero 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Sprawozdanie roczne w sprawie realizacji wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony 

2017/2123(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 11 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

11.  wyraża przekonanie, że w razie 

konieczności UE powinna podejmować 

zdecydowane działania, aby decydować o 

własnej przyszłości, ponieważ 

bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne 

jest w coraz większym stopniu wzajemnie 

powiązane, co ma bezpośredni wpływ na 

wszystkich europejskich obywateli; 

ostrzega, że brak wspólnego podejścia 

może skutkować nieskoordynowanymi i 

rozdrobnionymi działaniami oraz 

umożliwia wielokrotne powielanie i 

nieskuteczność, a tym samym sprawia, że 

Unia i jej państwa członkowskie są 

narażone na niebezpieczeństwo; uważa 

zatem, że UE powinna być w stanie działać 

skutecznie w całym spektrum 

instrumentów związanych z 

bezpieczeństwem wewnętrznym i 

zewnętrznym, aż do poziomu określonego 
w art. 42 ust. 7 TUE; podkreśla, że 

określanie wspólnej polityki obronnej, o 

której mowa w art. 42 ust. 2 TUE, ma na 

celu ustanowienie wspólnej obrony oraz 

nadanie Unii strategicznej autonomii i 

umożliwienie jej propagowania pokoju i 

bezpieczeństwa Europie i na całym 

świecie; podkreśla praktyczne i finansowe 

korzyści dalszej integracji europejskich 

zdolności obronnych; 

11. wyraża przekonanie, że w razie 

konieczności UE powinna podejmować 

zdecydowane działania, aby decydować o 

własnej przyszłości, ponieważ 

bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne 

jest w coraz większym stopniu wzajemnie 

powiązane, co ma bezpośredni wpływ na 

wszystkich europejskich obywateli; 

ostrzega, że brak wspólnego podejścia 

może skutkować nieskoordynowanymi i 

rozdrobnionymi działaniami oraz 

umożliwia wielokrotne powielanie i 

nieskuteczność, a tym samym sprawia, że 

Unia i jej państwa członkowskie są 

narażone na niebezpieczeństwo; uważa 

zatem, że UE powinna być w stanie działać 

skutecznie w całym spektrum 

instrumentów związanych z 

bezpieczeństwem zewnętrznym w 

kontekście zadań petersberskich 

określonych w art. 42 ust. 7 TUE; 

podkreśla, że skuteczna WPBiO ma na 

celu ustanowienie wspólnej obrony, 

nadanie Unii autonomii operacyjnej i 

umożliwienie jej propagowania pokoju i 

bezpieczeństwa w Europie i na całym 

świecie; podkreśla praktyczne i finansowe 

korzyści dalszej integracji europejskich 

zdolności obronnych; 
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6.12.2017 A8-0351/15 

Poprawka  15 

Bodil Valero 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Sprawozdanie roczne w sprawie realizacji wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony 

2017/2123(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 13 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

13. z zadowoleniem przyjmuje 

widoczne postępy w kształtowaniu bardziej 

zdecydowanej postawy w kwestii 

europejskiej obrony od czasu przyjęcia w 

czerwcu 2016 r. globalnej strategii na rzecz 

polityki zagranicznej i bezpieczeństwa 

Unii Europejskiej; z zadowoleniem 

przyjmuje w szczególności uruchomienie 

Europejskiego Funduszu Obronnego, 

proponowane zintensyfikowanie działań 

przygotowawczych w zakresie badań w 

dziedzinie obronności oraz wniosek 

ustawodawczy dotyczący europejskiego 

programu rozwoju przemysłu obronnego; 

apeluje do państw członkowskich o 

zwiększenie przyszłych wkładów 

finansowych do budżetu UE w celu 

pokrycia wszystkich dodatkowych kosztów 

ponoszonych przez UE z tytułu 

Europejskiego Funduszu Obronnego; 

13. z zadowoleniem przyjmuje 

widoczne postępy w kształtowaniu bardziej 

zdecydowanej postawy w kwestii 

europejskiej obrony od czasu przyjęcia w 

czerwcu 2016 r. globalnej strategii na rzecz 

polityki zagranicznej i bezpieczeństwa 

Unii Europejskiej; odnotowuje w 

szczególności uruchomienie Europejskiego 

Funduszu Obronnego, proponowane 

zintensyfikowanie działań 

przygotowawczych w zakresie badań w 

dziedzinie obronności oraz wniosek 

ustawodawczy dotyczący europejskiego 

programu rozwoju przemysłu obronnego; 

apeluje do państw członkowskich o 

połączenie przyszłych wkładów 

finansowych w ramach funduszy 

międzyrządowych na szczeblu UE w celu 

pokrycia wszystkich dodatkowych kosztów 

wynikających ze wzmocnienia WPBiO; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0351/16 

Poprawka  16 

Bodil Valero 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Sprawozdanie roczne w sprawie realizacji wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony 

2017/2123(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 16 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

16.  podkreśla, że Komisja i coraz 

liczniejsze państwa członkowskie 

zobowiązały się do zainicjowania 

Europejskiej Unii Obrony oraz że w 

kwestii tej istnieje silne poparcie ze strony 

obywateli europejskich; podkreśla, że jest 

to zgodne z żądaniem wysuwanym przez 

obywateli UE i przez Parlament, 

szczególnie w licznych apelach 

wyrażonych we wcześniejszych 

rezolucjach Parlamentu; podkreśla, że 

ściślejsza integracja europejska w zakresie 

obrony będzie skutkować większą 

skutecznością, wyeliminowaniem 

powielania oraz obniżeniem kosztów; 

zaznacza jednak, że utworzenie 

prawdziwej Europejskiej Unii Obrony 
wymaga nieustannej woli politycznej i 

determinacji; wzywa państwa 

członkowskie do zobowiązania się do 

realizacji wspólnej i niezależnej 

europejskiej obrony oraz do podniesienia 

środków w krajowych budżetach 

przeznaczanych na obronność do co 

najmniej 2% PKB w ciągu dziesięciu lat; 

16.  podkreśla, że Komisja i coraz 

liczniejsze państwa członkowskie 

zobowiązały się do wzmocnienia WPBiO 

oraz że w kwestii tej istnieje silne poparcie 

ze strony obywateli europejskich; 

podkreśla, że jest to zgodne z żądaniem 

wysuwanym przez obywateli UE i przez 

Parlament, szczególnie w licznych apelach 

wyrażonych we wcześniejszych 

rezolucjach Parlamentu; podkreśla, że 

ściślejsza integracja europejska w zakresie 

obrony będzie skutkować większą 

skutecznością, wyeliminowaniem 

powielania oraz obniżeniem kosztów; 

zaznacza jednak, że wzmocnienie WPBiO 

wymaga nieustannej woli politycznej i 

determinacji; jest głęboko przekonany, że 

łączne wydatki na obronę w wysokości 

200 mld EUR rocznie, dzięki którym UE–

28 jest drugim największym na świecie 

podmiotem pod względem wydatków na 

obronę, zapewniają wystarczające środki 

finansowe dla sektora obronnego; 

podkreśla, że w kontekście rocznych 

oszczędności wynikających z poprawy 

wydajności, sięgających 25–100 mld EUR, 

nie ma absolutnie żadnej potrzeby 

militaryzacji obecnego budżetu UE ani 

przygotowywania takich planów w 

odniesieniu do kolejnych wieloletnich ram 

finansowych; 
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6.12.2017 A8-0351/17 

Poprawka  17 

Bodil Valero 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Sprawozdanie roczne w sprawie realizacji wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony 

2017/2123(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 18 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

18.  wzywa wiceprzewodniczącą / 

wysoką przedstawiciel i Komisję do 

zareagowania na apele Parlamentu o białą 

księgę UE na temat bezpieczeństwa i 

obrony w kontekście opracowywania 

następnych wieloletnich ram 

finansowych, do czego wezwano w 

rezolucjach Parlamentu z dnia 22 i 23 

listopada 2016 r. i 16 marca 2017 r.; 

uważa, że utworzenie Europejskiej Unii 

Obrony, powiązanie kierunku obranego w 

strategii Unii z wkładem UE w rozwój 

zdolności oraz kształtowanie europejskich 

ram instytucjonalnych w dziedzinie obrony 

to elementy wymagające porozumienia 

międzyinstytucjonalnego; podkreśla, że w 

ramach kompleksowych i wiarygodnych 

działań wszystkich zaangażowanych 

podmiotów możliwe jest zwiększenie 

zakresu i poprawa skuteczności wydatków 

na obronność; apeluje, by w ramach tego 

procesu określić silną rolę również dla 

takich neutralnych państw jak Austria i 

Szwecja, bez podawania w wątpliwość 

neutralności poszczególnych państw 

członkowskich; 

18.  wzywa wiceprzewodniczącą / 

wysoką przedstawiciel i Komisję do 

zareagowania na apele Parlamentu o białą 

księgę UE na temat bezpieczeństwa i 

obrony, do czego wezwano w rezolucjach 

Parlamentu z dnia 22 i 23 listopada 2016 r. 

i 16 marca 2017 r.; uważa, że prowadzenie 

skutecznej WPBiO, powiązanie kierunku 

obranego w strategii Unii ze wsparciem 

UE na rzecz rozwoju zdolności oraz 

kształtowanie europejskich ram 

instytucjonalnych w dziedzinie obrony to 

elementy wymagające porozumienia 

międzyinstytucjonalnego; podkreśla, że w 

ramach kompleksowych i wiarygodnych 

działań wszystkich zaangażowanych 

podmiotów możliwe jest zwiększenie 

zakresu i poprawa skuteczności wydatków 

na obronność; apeluje, by w ramach tego 

procesu określić silną rolę również dla 

takich neutralnych państw jak Austria i 

Szwecja, bez podawania w wątpliwość 

neutralności poszczególnych państw 

członkowskich; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0351/18 

Poprawka  18 

Bodil Valero 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Sprawozdanie roczne w sprawie realizacji wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony 

2017/2123(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 19 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

19. podkreśla, że oprócz opisu 

strategicznego otoczenia i strategicznych 

ambicji biała księga UE na temat 

bezpieczeństwa i obrony powinna określić, 

w odniesieniu do kolejnych wieloletnich 

ram finansowych, niezbędne i dostępne 

zdolności oraz braki w zdolnościach w 

postaci unijnego planu rozwoju zdolności, 

a także powinien jej towarzyszyć ogólny 

zarys planowanych działań państw 

członkowskich i Unii w ramach 

wieloletnich ram finansowych i w 

perspektywie długoterminowej; 

19. podkreśla, że oprócz opisu 

strategicznego otoczenia i strategicznych 

ambicji biała księga UE na temat 

bezpieczeństwa i obrony powinna określić 

niezbędne i dostępne zdolności oraz braki 

w zdolnościach w postaci unijnego planu 

rozwoju zdolności, a także powinien jej 

towarzyszyć ogólny zarys planowanych 

działań państw członkowskich i Unii w 

perspektywie długoterminowej; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0351/19 

Poprawka  19 

Bodil Valero 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Sprawozdanie roczne w sprawie realizacji wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony 

2017/2123(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 21 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

21. z zadowoleniem przyjmuje zamiar 

Komisji, by zaproponować ujęcie w 

następnych wieloletnich ramach 

finansowych szczegółowego programu 

badań w dziedzinie obronności, który 

będzie dysponował odrębnym budżetem i 

podlegał odrębnym przepisom; podkreśla, 

że państwa członkowskie powinny 

udostępnić dodatkowe zasoby na potrzeby 

tego programu i nie ingerować w 

istniejące programy ramowe na rzecz 

finansowania badań naukowych, rozwoju 

technologicznego i innowacji, zgodnie z 

wnioskiem Parlamentu zawartym w 

rezolucji z dnia 5 lipca 2017 r.; ponawia 

swoje wcześniejsze apele do Komisji o 

zagwarantowanie uczestnictwa Unii w 

programach badań i rozwoju w dziedzinie 

obronności, realizowanych przez państwa 

członkowskie lub w razie potrzeby 

wspólnie z branżą, zgodnie z art. 185 i 187 

TFUE; 

21. odnotowuje zamiar Komisji, by 

zaproponować ujęcie w następnych 

wieloletnich ramach finansowych 

szczegółowego programu badań w 

dziedzinie obronności, który będzie 

dysponował odrębnym budżetem i 

podlegał odrębnym przepisom; podkreśla, 

że jedynie państwa członkowskie powinny 

udostępnić zasoby na potrzeby wspólnego 

funduszu obronnego; apeluje do Komisji 

o ograniczenie wkładu Unii na rzecz 

pomocy administracyjnej w programach 

badań i rozwoju w dziedzinie obronności, 

realizowanych i finansowanych przez 

państwa członkowskie; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0351/20 

Poprawka  20 

Bodil Valero 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Sprawozdanie roczne w sprawie realizacji wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony 

2017/2123(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 22 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

22.  z zadowoleniem przyjmuje wniosek 

Komisji dotyczący europejskiego 

programu rozwoju przemysłu obronnego; 

podkreśla, że każde działanie Unii mające 

na celu wspieranie, koordynowanie lub 

uzupełnianie działań państw 

członkowskich w dziedzinie obrony 

powinno mieć na celu zapewnianie wkładu 

w stopniowe określanie wspólnej polityki 

obronnej, zgodnie m.in. z art. 2 ust. 4 

TFUE, a w związku z tym obejmować 

wspólny rozwój, standaryzację, 

certyfikację i konserwację w celu realizacji 

programów współpracy i zapewnienia 

wyższego stopnia interoperacyjności; 

wzywa Komisję do jak najszerszego 

promowania nowego programu rozwoju 

przemysłu obronnego, a w szczególności 

do zachęcania małych i średnich 

przedsiębiorstw do uczestniczenia we 

wspólnych transgranicznych projektach; 

22.  przyjmuje do wiadomości wniosek 

Komisji dotyczący Europejskiego 

programu rozwoju przemysłu obronnego; 

podkreśla, że każde działanie Komisji 

mające na celu wspieranie, koordynowanie 

lub wspomaganie działań państw 

członkowskich w dziedzinie obrony 

powinno mieć na celu zapewnianie wkładu 

w utworzenie wydajnego europejskiego 

rynku obronnego, który udostępniałby 

technologie wojskowe wyłącznie na użytek 

państw członkowskich, a nie na eksport, a 

w związku z tym powinno obejmować 

wspólny rozwój, standaryzację, 

certyfikację i konserwację w celu realizacji 

programów współpracy i zapewnienia 

wyższego stopnia interoperacyjności; 

wzywa Komisję do jak najszerszego 

promowania koncepcji nowego 

mechanizmu współpracy, którego celem 

byłoby zagwarantowanie skutecznej 

współpracy w sektorze przemysłu 

obronnego, a w szczególności do 

zachęcania małych i średnich 

przedsiębiorstw do uczestniczenia we 

wspólnych transgranicznych projektach;  

Or. en 
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6.12.2017 A8-0351/21 

Poprawka  21 

Bodil Valero 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Sprawozdanie roczne w sprawie realizacji wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony 

2017/2123(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 27 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

27. wzywa Komisję, Radę oraz 

wiceprzewodniczącą / wysoką 

przedstawiciel do udziału – wraz z 

Parlamentem – w dialogu 

międzyinstytucjonalnym na temat 

stopniowego określania wspólnej polityki 

obronnej; podkreśla, że w następnych 

wieloletnich ramach finansowych należy 

przewidzieć pełnoprawny budżet obronny 

UE, uwzględniający wszystkie wewnętrzne 

aspekty WPBiO, oraz że zasady jego 

wykonania należy opracować na 

podstawie kompetencji przewidzianych w 

traktacie z Lizbony; podkreśla potrzebę 

dokonania przeglądu mechanizmu 

ATHENA, aby rozszerzyć zakres operacji 

postrzeganych jako wspólne koszty i 

zachęcić do udziału w misjach i operacjach 

prowadzonych w ramach WPBiO; 

27. wzywa Radę Europejską do 

publicznej dyskusji i podjęcia decyzji – 

zgodnie z art. 42 ust. 2 TUE, który 

wymaga głosowania na zasadzie 

jednomyślności – w sprawie przystąpienia 

lub nieprzystępowania do stopniowego 

określania wspólnej polityki obronnej; 

podkreśla potrzebę dokonania przeglądu 

mechanizmu ATHENA, aby rozszerzyć 

zakres operacji postrzeganych jako 

wspólne koszty i zachęcić do udziału w 

misjach i operacjach prowadzonych w 

ramach WPBiO; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0351/22 

Poprawka  22 

Bodil Valero 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Sprawozdanie roczne w sprawie realizacji wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony 

2017/2123(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 32 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

32. podkreśla, że stała współpraca 

strukturalna powinna rozwijać się w 

oparciu o ramy UE oraz że powinna 

korzystać ze skutecznego wsparcia ze 

strony Unii, przy pełnym poszanowaniu 

kompetencji państw członkowskich w 

dziedzinie obrony; ponawia wezwanie do 

przekazania odpowiednich środków 

finansowych z budżetu Unii na potrzeby 

stałej współpracy strukturalnej; uważa, że 

uczestnictwo we wszystkich agencjach i 

organach Unii, objętych zakresem WPBiO, 

w tym w Europejskim Kolegium 

Bezpieczeństwa i Obrony, powinno 

stanowić wymóg w ramach stałej 

współpracy strukturalnej; ponownie 

apeluje o uznanie systemu grup bojowych 

UE za wspólne koszty ponoszone w 

ramach zmienionego mechanizmu 

ATHENA; 

32. podkreśla, że stała współpraca 

strukturalna powinna rozwijać się w 

oparciu o ramy UE oraz że powinna 

korzystać ze skutecznego wsparcia ze 

strony Unii, przy pełnym poszanowaniu 

kompetencji państw członkowskich w 

dziedzinie obrony; ubolewa, że we 

wspólnej notyfikacji w sprawie stałej 

współpracy strukturalnej, którą to 

notyfikację podpisano w dniu 13 listopada 

2017 r., państwa członkowskie 

zobowiązują się do podwyższenia 

wydatków na obronę i do przeznaczania 

zasobów z budżetu UE na cele obronne; 

uważa, że uczestnictwo we wszystkich 

agencjach i organach Unii, objętych 

zakresem WPBiO, w tym w Europejskim 

Kolegium Bezpieczeństwa i Obrony, 

powinno stanowić wymóg w ramach stałej 

współpracy strukturalnej; ponownie 

apeluje o uznanie systemu grup bojowych 

UE za wspólne koszty ponoszone w 

ramach zmienionego mechanizmu 

ATHENA; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0351/23 

Poprawka  23 

Bodil Valero 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Sprawozdanie roczne w sprawie realizacji wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony 

2017/2123(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 34 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

34. domaga się ustanowienia w ramach 

stałej współpracy strukturalnej na 

poziomie UE w pełni operacyjnego 

strategicznego sztabu 

cywilno‑wojskowego, który obejmowałby 

istniejącą Komórkę Planowania i 

Prowadzenia Operacji Wojskowych, 

Komórkę Planowania i Prowadzenia 

Operacji Cywilnych oraz Dyrekcję ds. 

Zarządzania Kryzysowego i Planowania, a 

także udostępnienia platformy na potrzeby 

zintegrowanego wsparcia operacyjnego w 

ramach całego cyklu planowania, czyli od 

wstępnej koncepcji politycznej po 

szczegółowe plany; 

34. domaga się ustanowienia na 

poziomie UE w pełni operacyjnego 

strategicznego sztabu wojskowego, który 

obejmowałby istniejącą Komórkę 

Planowania i Prowadzenia Operacji 

Wojskowych oraz Dyrekcję ds. 

Zarządzania Kryzysowego i Planowania, a 

także udostępnienia platformy na potrzeby 

zintegrowanego wsparcia operacyjnego w 

ramach całego cyklu planowania, czyli od 

wstępnej koncepcji politycznej po 

szczegółowe plany; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0351/24 

Poprawka  24 

Bodil Valero 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Sprawozdanie roczne w sprawie realizacji wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony 

2017/2123(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 43 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

43. podkreśla, że skoordynowany 

roczny przegląd w zakresie obronności 

powinien opierać się na białej księdze UE 

na temat bezpieczeństwa i obronności oraz 

na planie rozwoju zdolności, a także 

powinien uwzględniać pełen zakres 

zdolności związanych z WPBiO, w 

szczególności zdolności państw 

członkowskich uczestniczących w stałej 

współpracy strukturalnej; uważa, że 

skoordynowany roczny przegląd w 

zakresie obronności powinien skutkować 

zestawem konkretnych wniosków w celu 

uzupełnienia braków i określenia, w jakich 

obszarach odpowiednie byłyby działania 

Unii, co należy uwzględnić w planowaniu 

budżetu UE na kolejny rok; podkreśla 

potrzebę współpracy Komisji i EDA w 

opracowywaniu rocznych programów prac 

w segmentach proponowanego 

Europejskiego Funduszu Obronnego, 

dotyczących zdolności i badań; zwraca 

uwagę, że EDA powinna mieć wyraźną 

rolę nie tylko na etapie opracowywania 

programu, ale również w zarządzaniu 

projektami finansowanymi w ramach 

pionu w zakresie zdolności; 

43. podkreśla, że skoordynowany 

roczny przegląd w zakresie obronności 

powinien opierać się na białej księdze UE 

na temat bezpieczeństwa i obronności oraz 

na planie rozwoju zdolności, a także 

powinien uwzględniać pełen zakres 

zdolności związanych z WPBiO, w 

szczególności zdolności państw 

członkowskich uczestniczących w stałej 

współpracy strukturalnej; uważa, że 

skoordynowany roczny przegląd w 

zakresie obronności powinien skutkować 

zestawem konkretnych wniosków w celu 

uzupełnienia braków i określenia, w jakich 

obszarach odpowiednie byłyby działania 

Unii; podkreśla potrzebę współpracy 

Komisji i EDA w opracowywaniu 

rocznych programów prac; zwraca uwagę, 

że EDA powinna mieć wyraźną rolę nie 

tylko na etapie opracowywania programu, 

ale również w zarządzaniu projektami; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0351/25 

Poprawka  25 

Bodil Valero 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Sprawozdanie roczne w sprawie realizacji wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony 

2017/2123(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 50 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

50. z zadowoleniem przyjmuje 

działania podejmowane w ramach operacji 

EUNAVFOR MED oraz zwraca się do 

wiceprzewodniczącej / wysokiej 

przedstawiciel i państw członkowskich o 

zwiększenie wsparcia dla lokalnych 

podmiotów działających w dziedzinie 

bezpieczeństwa na południowych 

wybrzeżach Morza Śródziemnego; 

50. przyjmuje do wiadomości działania 

podejmowane w ramach operacji 

EUNAVFOR MED oraz zwraca się do 

wiceprzewodniczącej / wysokiej 

przedstawiciel i państw członkowskich o 

zwiększenie wsparcia dla lokalnych 

podmiotów działających w dziedzinie 

bezpieczeństwa na południowych 

wybrzeżach Morza Śródziemnego, a także 

apeluje o ścisłe przestrzeganie 

międzynarodowego prawa 

humanitarnego, zwłaszcza w ramach 

współpracy z libijską strażą przybrzeżną i 

innymi podmiotami z tego kraju; 

Or. en 

 

 


