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8.3.2018 A8-0048/136 

Poprawka  136 

Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Tania González 

Peñas, Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Martina Michels, 

Helmut Scholz 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Następne WRF: przygotowanie stanowiska Parlamentu dotyczącego WRF na okres po 2020 r. 

2017/2052(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 109 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  109a. Sprzeciwia się połączeniu 

wszystkich instrumentów zewnętrznych w 

jeden instrument, ponieważ kontrola 

demokratyczna, identyfikowalność 

środków i wydatków, a także kontrola 

parlamentarna będą utrudnione i staną 

się jeszcze bardziej ograniczone; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/137 

Poprawka  137 

Javier Couso Permuy, João Ferreira, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, 

Takis Hadjigeorgiou, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Martina Michels, João 

Pimenta Lopes, Helmut Scholz, Neoklis Sylikiotis, Miguel Viegas 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Następne WRF: przygotowanie stanowiska Parlamentu dotyczącego WRF na okres po 2020 r. 

2017/2052(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 111 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

111. uważa, że nowy dział poświęcony 

bezpieczeństwu, pokojowi i stabilności dla 

wszystkich byłby wyrazem priorytetu 

nadanego przez Unię tej nowej 

odpowiedzialności politycznej, uznania jej 

specyfiki i osiągnięcia spójności między jej 

wymiarem wewnętrznym i zewnętrznym; 

skreśla się 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/138 

Poprawka  138 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Martina Anderson, Lynn Boylan, 

Matt Carthy, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Rina Ronja Kari, Merja 

Kyllönen, Paloma López Bermejo, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Następne WRF: przygotowanie stanowiska Parlamentu dotyczącego WRF na okres po 2020 r. 

2017/2052(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 113 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

113. uważa, że następne WRF muszą 

wspierać utworzenie Europejskiej Unii 

Obrony; oczekuje na odpowiednie wnioski 

legislacyjne, po ogłoszeniu przez Komisję 

zapowiedzi w tej dziedzinie, w tym na 

specjalny program badań UE w dziedzinie 

obronności oraz program rozwoju 

przemysłowego uzupełniony inwestycjami 

państw członkowskich we wspólny sprzęt; 

potwierdza w tym kontekście swoje 

zdecydowane przekonanie, że dodatkowym 

priorytetom politycznym powinny 

towarzyszyć dodatkowe środki finansowe; 

przypomina, że zintensyfikowanie 

współpracy w dziedzinie obronności, 

łączenie badań i sprzętu oraz eliminacja 

powielania działań pobudzi strategiczną 

autonomię i konkurencyjność 

europejskiego sektora obronnego i będzie 

prowadzić do znacznego wzrostu 

wydajności, szacowanego często na około 

26 mld EUR rocznie;  

skreśla się 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/139 

Poprawka  139 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Javier Couso Permuy, Luke Ming 

Flanagan, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, Paloma López 

Bermejo, Martina Michels, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Następne WRF: przygotowanie stanowiska Parlamentu dotyczącego WRF na okres po 2020 r. 

2017/2052(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 113 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

113. uważa, że następne WRF muszą 

wspierać utworzenie Europejskiej Unii 

Obrony; oczekuje na odpowiednie wnioski 

legislacyjne, po ogłoszeniu przez Komisję 

zapowiedzi w tej dziedzinie, w tym na 

specjalny program badań UE w dziedzinie 

obronności oraz program rozwoju 
przemysłowego uzupełniony inwestycjami 

państw członkowskich we wspólny sprzęt; 

potwierdza w tym kontekście swoje 

zdecydowane przekonanie, że dodatkowym 

priorytetom politycznym powinny 

towarzyszyć dodatkowe środki finansowe; 

przypomina, że zintensyfikowanie 

współpracy w dziedzinie obronności, 

łączenie badań i sprzętu oraz eliminacja 

powielania działań pobudzi strategiczną 

autonomię i konkurencyjność 

europejskiego sektora obronnego i będzie 

prowadzić do znacznego wzrostu 

wydajności, szacowanego często na około 

26 mld EUR rocznie; 

113. odrzuca propozycję, by następne 

WRF wspierały utworzenie Europejskiej 

Unii Obrony; sprzeciwia się dalszej 

militaryzacji UE, dalszemu projektowaniu 

unijnego programu badań UE w 

dziedzinie obronności oraz programu 

rozwoju przemysłu obronnego na rzecz 

obrony i uzbrojenia (EDIDP), a także 

ustanowieniu unijnego wojskowego 

kompleksu przemysłowego; ponadto 

sprzeciwia się łączeniu bezpieczeństwa 

wewnętrznego i zewnętrznego oraz 

podporządkowaniu polityki handlowej, 

polityki rozwoju i polityki energetycznej w 

ramach WPZiB/WPBiO; podkreśla w 

związku z tym potrzebę, by UE stała się 

znowu podmiotem czysto cywilnym i 

skoncentrowała się na wspieraniu 

priorytetów, takich jak zwalczanie 

ubóstwa i osiągnięcie celów 

zrównoważonego rozwoju, pokojowe 

rozwiązywanie konfliktów, kontrola 

zbrojeń, system NPT i całkowite 

rozbrojenie jądrowe, sprawiedliwy handel 

i zrównoważone stosunki handlowe; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/140 

Poprawka  140 

Xabier Benito Ziluaga, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Tania González 

Peñas, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Martina Michels, Sofia Sakorafa, 

Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Następne WRF: przygotowanie stanowiska Parlamentu dotyczącego WRF na okres po 2020 r. 

2017/2052(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 113 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  113a. głęboko ubolewa nad faktem, że 

Brexit okazał się okazją do wzmocnienia i 

przyspieszenia militaryzacji UE, co ma 

doprowadzić do utworzenia unii 

wojskowej i armii UE; odrzuca udział 

państw członkowskich w europejskich 

zdolnościach wojskowych i w polityce 

zbrojeniowej, jak stała współpraca 

strukturalna (PESCO), który również 

narusza zasadę konsensusu w zakresie 

WPZiB/WPBiO; sprzeciwia się stałemu 

wzmacnianiu i wspieraniu polityki 

obronnej i zbrojeniowej; podkreśla, że 

utworzenie Europejskiego Funduszu 

Obronnego, programu obronności UE i 

programu badań UE w dziedzinie 

obronności narusza przepisy art. 41 ust. 2 

TUE, które stanowią, że z budżetu Unii 

nie mogą być pokrywane żadne wydatki 

wynikające z działań mających wpływ na 

kwestie wojskowe lub obronne. 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/141 

Poprawka  141 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Javier Couso Permuy, Luke Ming 

Flanagan, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, Paloma López 

Bermejo, Martina Michels 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Następne WRF: przygotowanie stanowiska Parlamentu dotyczącego WRF na okres po 2020 r. 

2017/2052(INI) 

Projekt rezolucji 

Paragraph 114 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

114. w kontekście zwiększonej uwagi 

poświęcanej bezpieczeństwu i obronności 

w Unii wnioskuje o ponowną ocenę 

wszystkich wydatków na bezpieczeństwo 

zewnętrzne; oczekuje w szczególności 

reformy mechanizmu Athena i 

Instrumentu na rzecz Pokoju w Afryce po 

włączeniu EFR do budżetu; z 

zadowoleniem przyjmuje niedawne 

zobowiązania państw członkowskich w 

ramach stałej współpracy strukturalnej i 

zwraca się do wiceprzewodniczącej 

Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do 

spraw zagranicznych i polityki 

bezpieczeństwa oraz do Komisji o 

wyjaśnienie kwestii przyszłego 

finansowania; wzywa do utworzenia 

kolejnego programu będącego 

sukcesorem Instrumentu na rzecz 

Przyczyniania się do Stabilności i Pokoju, 

który koncentrowałby się na reagowaniu 

na sytuacje kryzysowe i budowaniu 

potencjału w zakresie bezpieczeństwa i 

rozwoju, przy jednoczesnym znalezieniu 

racjonalnego pod względem prawnym 

rozwiązania kwestii budowania potencjału 

wojskowego; 

114. skreśla się 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/142 

Poprawka  142 

Younous Omarjee, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Następne WRF: przygotowanie stanowiska Parlamentu dotyczącego WRF na okres po 2020 r. 

2017/2052(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 114 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  114. ubolewa, że unijne instrumenty w 

zakresie bezpieczeństwa i obronności, 

takie jak mechanizm Athena i Instrument 

na rzecz Pokoju w Afryce, powiązano z 

polityką rozwojową lub EFR; z 

zadowoleniem przyjmuje niedawne 

zobowiązania państw członkowskich w 

ramach stałej współpracy strukturalnej i 

zwraca się do wiceprzewodniczącej 

Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do 

spraw zagranicznych i polityki 

bezpieczeństwa oraz do Komisji o 

wyjaśnienie kwestii przyszłego 

finansowania; wzywa do utworzenia 

kolejnego programu będącego 

sukcesorem Instrumentu na rzecz 

Przyczyniania się do Stabilności i Pokoju, 

który koncentrowałby się na reagowaniu 

na sytuacje kryzysowe i budowaniu 

potencjału w dziedzinie humanitarnej i 

rozwoju; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/143 

Poprawka  143 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Martina Anderson, Lynn Boylan, 

Matt Carthy, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Takis 

Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Martina Michels, Liadh Ní 

Riada, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Następne WRF: przygotowanie stanowiska Parlamentu dotyczącego WRF na okres po 2020 r. 

2017/2052(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 120 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

120. podkreśla, że wyeliminowanie 

dyskryminacji, a także nierówności płci i 

przemocy uwarunkowanej płcią, ma 

zasadnicze znaczenie dla wypełnienia 

zobowiązań UE na rzecz Europy 

sprzyjającej integracji społecznej popiera 

zatem zobowiązania do uwzględniania 

aspektu płci i równości płci we wszystkich 

politykach UE w kolejnych wieloletnich 

ramach finansowych, jak również 

wzmocnienie wymiaru budżetowego w 

zwalczaniu wszelkich przejawów 

dyskryminacji, ze szczególnym 

uwzględnieniem aspektu płci w ramach 

polityki migracyjnej i azylowej oraz 

zewnętrznej polityki UE; 

120. podkreśla, że wyeliminowanie 

dyskryminacji, a także nierówności płci i 

przemocy uwarunkowanej płcią, a także 

zastosowanie zasady równego 

wynagrodzenia za pracę o równej wartości 

mają zasadnicze znaczenie dla wypełnienia 

zobowiązań UE na rzecz Europy 

sprzyjającej integracji społecznej popiera 

zatem zobowiązania do uwzględniania 

aspektu płci i równości płci we wszystkich 

politykach UE w kolejnych wieloletnich 

ramach finansowych, jak również 

wzmocnienie wymiaru budżetowego w 

zwalczaniu wszelkich przejawów 

dyskryminacji, ze szczególnym 

uwzględnieniem aspektu płci w ramach 

polityki migracyjnej i azylowej oraz 

zewnętrznej polityki UE; 

Or. en 

 

 


