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Poprawka  1 

Tokia Saïfi 

 

Projekt rezolucji 

Umocowanie 1 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

– uwzględniając art. 3 ust. 5, art. 21, 22, 

24, 25, 26, 42, 42 ust. 7 i art. 46 Traktatu 

o Unii Europejskiej, 

– uwzględniając art. 3 ust. 5, art. 8, 21, 22, 

24, 25, 26, 42, 42 ust. 7 i art. 46 Traktatu 

o Unii Europejskiej, 

Or. fr 

 

Poprawka  2 

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao 

 

Projekt rezolucji 

Umocowanie 1 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

– uwzględniając art. 3 ust. 5, art. 21, 22, 

24, 25, 26, 42, 42 ust. 7 i art. 46 Traktatu 

o Unii Europejskiej, 

– uwzględniając art. 3 ust. 1, 2 i 5, art. 21, 

w szczególności ust. 1, 2 lit. h i 3 akapit 

drugi, art. 22, 24, 25, 26, 42, 42 ust. 7 i art. 

46 Traktatu o Unii Europejskiej, 

Or. it 

 

Poprawka  3 

Michael Gahler 

 

Projekt rezolucji 

Umocowanie 2 a (nowe) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 – uwzględniając konkluzje z posiedzeń 

Rady Europejskiej w dniach 19–20 

grudnia 2013 r. (EUCO 217/13) i 25–26 

czerwca 2015 r. (EUCO 22/15), a także 

konkluzje Rady w sprawie WPBiO z dnia 

18 maja 2015 r. (8971/15), 
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Or. en 

 

Poprawka  4 

Michael Gahler 

 

Projekt rezolucji 

Umocowanie 6 a (nowe) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 – uwzględniając decyzję Rady (WPZiB) 

2015/1835 z dnia 12 października 2015 r. 

określającą statut, siedzibę i zasady 

operacyjne Europejskiej Agencji Obrony, 

Or. en 

 

Poprawka  5 

Michael Gahler 

 

Projekt rezolucji 

Umocowanie 8 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

– uwzględniając rezolucję Parlamentu 

Europejskiego z dnia 21 maja 2015 r. w 

sprawie wdrażania wspólnej polityki 

bezpieczeństwa i obrony (na podstawie 

sprawozdania rocznego Rady dla 

Parlamentu Europejskiego na temat 

wspólnej polityki zagranicznej i 

bezpieczeństwa)1, 

– uwzględniając rezolucję Parlamentu 

Europejskiego z dnia 21 maja 2015 r. w 

sprawie wdrażania wspólnej polityki 

bezpieczeństwa i obrony (na podstawie 

sprawozdania rocznego Rady dla 

Parlamentu Europejskiego na temat 

wspólnej polityki zagranicznej i 

bezpieczeństwa)1; uwzględniając swoją 

rezolucję z dnia 21 stycznia 2016 r. w 

sprawie klauzuli wzajemnej obrony (art. 

42 ust. 7 TUE) (2015/3034 (RSP)), 

__________________ __________________ 

Teksty przyjęte, P8_TA(2015)0213. Teksty przyjęte, P8_TA(2015)0213. 

Or. en 
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Poprawka  6 

Tokia Saïfi 

 

Projekt rezolucji 

Umocowanie 8 a (nowe) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 – uwzględniając swoją rezolucję z dnia 21 

stycznia 2016 r. w sprawie klauzuli 

wzajemnej obrony (art. 42 ust. 7 TUE), 

Or. fr 

 

Poprawka  7 

Cristian Dan Preda 

 

Projekt rezolucji 

Umocowanie 8 a (nowe) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 – uwzględniając swoją rezolucję z dnia 17 

grudnia 2015 r. w sprawie rocznego 

sprawozdania dotyczącego praw człowieka 

i demokracji na świecie za rok 2014 oraz 

polityki Unii Europejskiej w tym zakresie, 

Or. en 

 

Poprawka  8 

Cristian Dan Preda 

 

Projekt rezolucji 

Umocowanie 10 a (nowe) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 – uwzględniając strategiczne ramy i plan 

działania UE w dziedzinie praw człowieka 

i demokracji, przyjęte przez Radę do 

Spraw Zagranicznych w dniu 25 czerwca 

2012 r., 

Or. en 
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Poprawka  9 

Liisa Jaakonsaari 

 

Projekt rezolucji 

Umocowanie 13 a (nowe) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 – uwzględniając rezolucję Parlamentu 

Europejskiego z dnia 17 grudnia 2015 r. 

w sprawie wywozu broni: wdrażanie 

wspólnego stanowiska 2008/944/WPZiB, 

Or. en 

 

Poprawka  10 

Javi López 

 

Projekt rezolucji 

Umocowanie 13 a (nowe) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 – uwzględniając program działań na rzecz 

zrównoważonego rozwoju do roku 2030, 

przyjęty przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 

we wrześniu 2015 r., oraz paryskie 

porozumienie w sprawie zmian klimatu, 

Or. en 

 

Poprawka  11 

Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Paavo Väyrynen 

 

Projekt rezolucji 

Umocowanie 13 a (nowe) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 – uwzględniając sprawozdanie w sprawie 

wdrażania przeglądu ESDZ 

(HR(2015)170) z dnia 22 grudnia 2015 r.; 
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Or. en 

 

Poprawka  12 

Sabine Lösing 

 

Projekt rezolucji 

Motyw A 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

A. mając na uwadze, że wiele obecnych i 

przyszłych wyzwań i zagrożeń dla UE ma 

złożony charakter, a ich źródła będą 

znajdować się zarówno wewnątrz, jak i na 

zewnątrz wspólnych granic; mając na 

uwadze, że silna polityczna wola 

zdecydowanego wspólnego działania ze 

strony UE i jej państw członkowskich jest 

potrzebna do skutecznego reagowania na te 

wyzwania, do ochrony wartości UE i jej 

modelu społecznego oraz uczynienia jej 

silniejszym graczem globalnym; mając na 

uwadze, że globalna strategia UE w 

dziedzinie polityki zagranicznej i 

bezpieczeństwa musi torować drogę 

rozwojowi w tej dziedzinie; 

A. mając na uwadze, że wiele obecnych i 

przyszłych wyzwań dla UE ma złożony 

charakter, a ich źródła będą znajdować się 

zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz 

wspólnych granic; mając na uwadze, że 

silna polityczna wola zdecydowanego 

wspólnego działania ze strony UE i jej 

państw członkowskich jest potrzebna do 

skutecznego reagowania na te wyzwania, 

do ochrony wartości UE i jej modelu 

społecznego, do promowania takich 

priorytetów jak: likwidacja ubóstwa i 

realizacja powszechnych celów rozwoju, 

kontrola zbrojeń, system NPT i całkowite 

rozbrojenie nuklearne, sprawiedliwy 

handel, sprzyjanie zrównoważonym 

stosunkom gospodarczym, oraz do 

uczynienia jej pokojowym i cywilnym 

graczem globalnym; mając na uwadze, że 

globalna strategia UE w dziedzinie polityki 

zagranicznej i bezpieczeństwa musi 

torować drogę rozwojowi w tej dziedzinie; 

Or. en 

 

Poprawka  13 

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao 

 

Projekt rezolucji 

Motyw A 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

A. mając na uwadze, że wiele obecnych i 

przyszłych wyzwań i zagrożeń dla UE ma 

A. mając na uwadze, że wiele obecnych i 

przyszłych wyzwań i zagrożeń dla UE ma 
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złożony charakter, a ich źródła będą 

znajdować się zarówno wewnątrz, jak i na 

zewnątrz wspólnych granic; mając na 

uwadze, że silna polityczna wola 

zdecydowanego wspólnego działania ze 

strony UE i jej państw członkowskich jest 

potrzebna do skutecznego reagowania na te 

wyzwania, do ochrony wartości UE i jej 

modelu społecznego oraz uczynienia jej 

silniejszym graczem globalnym; mając na 

uwadze, że globalna strategia UE w 

dziedzinie polityki zagranicznej i 

bezpieczeństwa musi torować drogę 

rozwojowi w tej dziedzinie; 

złożony charakter, a ich źródła będą 

znajdować się zarówno wewnątrz, jak i na 

zewnątrz wspólnych granic; mając na 

uwadze, że silna polityczna wola 

zdecydowanego wspólnego i 

uzgodnionego działania ze strony UE i jej 

państw członkowskich jest potrzebna do 

skutecznego reagowania na te wyzwania, 

do ochrony wartości UE i jej modelu 

społecznego oraz uczynienia jej graczem 

globalnym mogącym zapewnić 

bezpieczeństwo na świecie i pokój między 

narodami; mając na uwadze, że globalna 

strategia UE w dziedzinie polityki 

zagranicznej i bezpieczeństwa musi 

przyczyniać się do torowania drogi 
rozwojowi prawdziwej europejskiej 

tożsamości politycznej; 

Or. it 

 

Poprawka  14 

Louis Michel 

 

Projekt rezolucji 

Motyw A 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

A. mając na uwadze, że wiele obecnych i 

przyszłych wyzwań i zagrożeń dla UE ma 

złożony charakter, a ich źródła będą 

znajdować się zarówno wewnątrz, jak i na 

zewnątrz wspólnych granic; mając na 

uwadze, że silna polityczna wola 

zdecydowanego wspólnego działania ze 

strony UE i jej państw członkowskich jest 

potrzebna do skutecznego reagowania na 

te wyzwania, do ochrony wartości UE i jej 

modelu społecznego oraz uczynienia jej 

silniejszym graczem globalnym; mając na 

uwadze, że globalna strategia UE w 

dziedzinie polityki zagranicznej i 

bezpieczeństwa musi torować drogę 

rozwojowi w tej dziedzinie; 

A. mając na uwadze, że wiele obecnych i 

przyszłych wyzwań i zagrożeń dla UE ma 

złożony charakter, a ich źródła będą 

znajdować się zarówno wewnątrz, jak i na 

zewnątrz wspólnych granic; mając na 

uwadze, że silniejsza polityczna wola ze 

strony UE i jej państw członkowskich ma 

pierwszorzędne znaczenie dla skutecznego 

reagowania na te wyzwania, jak również 

dla ochrony wartości UE i jej modelu 

społecznego, mając na uwadze, że 

konieczne jest podjęcie przez Unię 

konkretnych i wspólnych działań w celu 

zarządzania obecnymi kryzysami, mając 

na uwadze zasadniczy charakter przeglądu 

globalnej strategii UE w dziedzinie 

polityki zagranicznej i bezpieczeństwa w 

celu utrzymania stabilności i 
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bezpieczeństwa Unii i jej obywateli oraz 

dla rozwoju silniejszej pozycji Europy na 

arenie międzynarodowej; 

Or. fr 

 

Poprawka  15 

Ana Gomes 

 

Projekt rezolucji 

Motyw A 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

A. mając na uwadze, że wiele obecnych i 

przyszłych wyzwań i zagrożeń dla UE ma 

złożony charakter, a ich źródła będą 

znajdować się zarówno wewnątrz, jak i na 

zewnątrz wspólnych granic; mając na 

uwadze, że silna polityczna wola 

zdecydowanego wspólnego działania ze 

strony UE i jej państw członkowskich jest 

potrzebna do skutecznego reagowania na 

te wyzwania, do ochrony wartości UE i jej 

modelu społecznego oraz uczynienia jej 

silniejszym graczem globalnym; mając na 

uwadze, że globalna strategia UE w 

dziedzinie polityki zagranicznej i 

bezpieczeństwa musi torować drogę 

rozwojowi w tej dziedzinie; 

A. mając na uwadze, że wiele obecnych i 

przyszłych wyzwań i zagrożeń dla UE ma 

złożony charakter, wywodząc się od 

podmiotów państwowych i 

niepaństwowych, a ich źródła znajdują się 

zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz 

wspólnych granic: niektóre z nich są 

wywołane przez własną politykę Europy 

prowadzącą do deregulacji finansowej i 

gospodarczej, konkurencji podatkowej, 

bezrobocia i rosnących nierówności, co 

tym samym przyczynia się do pozbawienia 

praw obywateli europejskich, zwłaszcza 

młodych ludzi; mając na uwadze, że silna 

polityczna wola i oświecone przywództwo 

na rzecz zdecydowanego wspólnego 

działania ze strony UE i jej państw 

członkowskich są potrzebne do wspólnego 

i skutecznego reagowania na te wyzwania, 

do ochrony wartości UE i jej modelu 

społecznego oraz do uczynienia jej 

skutecznym podmiotem i globalnym 

gwarantem bezpieczeństwa; mając na 

uwadze, że globalna strategia UE w 

dziedzinie polityki zagranicznej i 

bezpieczeństwa musi torować drogę 

rozwojowi w tej dziedzinie; 

Or. en 
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Poprawka  16 

Liisa Jaakonsaari 

 

Projekt rezolucji 

Motyw A 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

A. mając na uwadze, że wiele obecnych i 

przyszłych wyzwań i zagrożeń dla UE ma 

złożony charakter, a ich źródła będą 

znajdować się zarówno wewnątrz, jak i na 

zewnątrz wspólnych granic; mając na 

uwadze, że silna polityczna wola 

zdecydowanego wspólnego działania ze 

strony UE i jej państw członkowskich jest 

potrzebna do skutecznego reagowania na te 

wyzwania, do ochrony wartości UE i jej 

modelu społecznego oraz uczynienia jej 

silniejszym graczem globalnym; mając na 

uwadze, że globalna strategia UE w 

dziedzinie polityki zagranicznej i 

bezpieczeństwa musi torować drogę 

rozwojowi w tej dziedzinie; 

A. mając na uwadze, że wiele obecnych i 

przyszłych wyzwań i zagrożeń dla UE ma 

złożony charakter, a ich źródła będą 

znajdować się zarówno wewnątrz, jak i na 

zewnątrz wspólnych granic; mając na 

uwadze, że silna polityczna wola 

zdecydowanego wspólnego działania ze 

strony UE i jej państw członkowskich jest 

potrzebna do skutecznego reagowania na te 

wyzwania, do ochrony wartości UE i jej 

modelu społecznego oraz uczynienia jej 

silniejszym i bardziej strategicznym 

graczem globalnym; mając na uwadze, że 

globalna strategia UE w dziedzinie polityki 

zagranicznej i bezpieczeństwa musi 

torować drogę rozwojowi w tej dziedzinie; 

Or. en 

 

Poprawka  17 

Tokia Saïfi 

 

Projekt rezolucji 

Motyw A 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

A. mając na uwadze, że wiele obecnych i 

przyszłych wyzwań i zagrożeń dla UE ma 

złożony charakter, a ich źródła będą 

znajdować się zarówno wewnątrz, jak i na 

zewnątrz wspólnych granic; mając na 

uwadze, że silna polityczna wola 

zdecydowanego wspólnego działania ze 

strony UE i jej państw członkowskich jest 

potrzebna do skutecznego reagowania na te 

wyzwania, do ochrony wartości UE i jej 

modelu społecznego oraz uczynienia jej 

silniejszym graczem globalnym; mając na 

A. mając na uwadze, że wiele obecnych i 

przyszłych wyzwań i zagrożeń dla UE ma 

złożony charakter, a ich źródła będą 

znajdować się zarówno wewnątrz, jak i na 

zewnątrz wspólnych granic; mając na 

uwadze, że silna polityczna wola 

zdecydowanego wspólnego działania ze 

strony UE i jej państw członkowskich jest 

potrzebna do skutecznego reagowania na te 

wyzwania, do promowania wartości UE i 

jej modelu społecznego oraz uczynienia jej 

silniejszym graczem globalnym; mając na 
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uwadze, że globalna strategia UE w 

dziedzinie polityki zagranicznej i 

bezpieczeństwa musi torować drogę 

rozwojowi w tej dziedzinie; 

uwadze, że globalna strategia UE w 

dziedzinie polityki zagranicznej i 

bezpieczeństwa musi torować drogę 

rozwojowi w tej dziedzinie; 

Or. fr 

 

Poprawka  18 

Cristian Dan Preda 

 

Projekt rezolucji 

Motyw A 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

A. mając na uwadze, że wiele obecnych i 

przyszłych wyzwań i zagrożeń dla UE ma 

złożony charakter, a ich źródła będą 

znajdować się zarówno wewnątrz, jak i na 

zewnątrz wspólnych granic; mając na 

uwadze, że silna polityczna wola 

zdecydowanego wspólnego działania ze 

strony UE i jej państw członkowskich jest 

potrzebna do skutecznego reagowania na te 

wyzwania, do ochrony wartości UE i jej 

modelu społecznego oraz uczynienia jej 

silniejszym graczem globalnym; mając na 

uwadze, że globalna strategia UE w 

dziedzinie polityki zagranicznej i 

bezpieczeństwa musi torować drogę 

rozwojowi w tej dziedzinie; 

A. mając na uwadze, że wiele obecnych i 

przyszłych wyzwań i zagrożeń dla UE ma 

złożony charakter, a ich źródła będą 

znajdować się zarówno wewnątrz, jak i na 

zewnątrz wspólnych granic; mając na 

uwadze, że silna polityczna wola 

zdecydowanego wspólnego działania ze 

strony UE i jej państw członkowskich jest 

potrzebna do skutecznego reagowania na te 

wyzwania, do ochrony wartości UE i jej 

modelu społecznego oraz uczynienia jej 

silnym graczem globalnym; mając na 

uwadze, że globalna strategia UE w 

dziedzinie polityki zagranicznej i 

bezpieczeństwa musi torować drogę 

rozwojowi w tej dziedzinie, określając 

polityczny poziom ambicji UE jako 

podmiotu międzynarodowego; 

Or. en 

 

Poprawka  19 

István Ujhelyi 

 

Projekt rezolucji 

Motyw A 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

A. mając na uwadze, że wiele obecnych i A. mając na uwadze, że wiele obecnych i 
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przyszłych wyzwań i zagrożeń dla UE ma 

złożony charakter, a ich źródła będą 

znajdować się zarówno wewnątrz, jak i na 

zewnątrz wspólnych granic; mając na 

uwadze, że silna polityczna wola 

zdecydowanego wspólnego działania ze 

strony UE i jej państw członkowskich jest 

potrzebna do skutecznego reagowania na te 

wyzwania, do ochrony wartości UE i jej 

modelu społecznego oraz uczynienia jej 

silniejszym graczem globalnym; mając na 

uwadze, że globalna strategia UE w 

dziedzinie polityki zagranicznej i 

bezpieczeństwa musi torować drogę 

rozwojowi w tej dziedzinie; 

przyszłych wyzwań i zagrożeń dla UE ma 

złożony charakter, a ich źródła będą 

znajdować się zarówno wewnątrz, jak i na 

zewnątrz wspólnych granic; mając na 

uwadze potrzebę połączenia kontekstów 

lokalnego, regionalnego i globalnego; 

mając na uwadze, że strategiczne myślenie 

należy rozpocząć od znalezienia 

odpowiedzi na wyzwania wewnętrzne UE 

jako wspólnoty politycznej, jednocześnie 

łącząc te odpowiedzi z problemami 

zewnętrznymi; mając na uwadze, że silna 

polityczna wola zdecydowanego 

wspólnego działania ze strony UE i jej 

państw członkowskich jest potrzebna do 

skutecznego reagowania na te wyzwania, 

do ochrony wartości UE i jej modelu 

społecznego oraz uczynienia jej 

silniejszym graczem globalnym; mając na 

uwadze, że globalna strategia UE w 

dziedzinie polityki zagranicznej i 

bezpieczeństwa musi torować drogę 

rozwojowi w tej dziedzinie; 

Or. en 

 

Poprawka  20 

Marietje Schaake 

 

Projekt rezolucji 

Motyw A 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

A. mając na uwadze, że wiele obecnych i 

przyszłych wyzwań i zagrożeń dla UE ma 

złożony charakter, a ich źródła będą 

znajdować się zarówno wewnątrz, jak i na 

zewnątrz wspólnych granic; mając na 

uwadze, że silna polityczna wola 

zdecydowanego wspólnego działania ze 

strony UE i jej państw członkowskich jest 

potrzebna do skutecznego reagowania na 

te wyzwania, do ochrony wartości UE i jej 

modelu społecznego oraz uczynienia jej 

silniejszym graczem globalnym; mając na 

uwadze, że globalna strategia UE w 

A. mając na uwadze, że wiele obecnych i 

przyszłych wyzwań i zagrożeń dla UE ma 

złożony charakter, a ich źródła będą 

znajdować się zarówno wewnątrz, jak i na 

zewnątrz wspólnych granic; mając na 

uwadze, że bez silnej politycznej woli 

zdecydowanego wspólnego działania ze 

strony UE i jej państw członkowskich 

niemożliwe będzie skuteczne reagowanie 
na te wyzwania, ochrona wartości UE i jej 

modelu społecznego oraz uczynienie jej 

silniejszym graczem globalnym; mając na 

uwadze, że globalna strategia UE w 
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dziedzinie polityki zagranicznej i 

bezpieczeństwa musi torować drogę 

rozwojowi w tej dziedzinie; 

dziedzinie polityki zagranicznej i 

bezpieczeństwa musi torować drogę 

rozwojowi w tej dziedzinie; 

Or. en 

 

Poprawka  21 

Boris Zala 

 

Projekt rezolucji 

Motyw A 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

A. mając na uwadze, że wiele obecnych i 

przyszłych wyzwań i zagrożeń dla UE ma 

złożony charakter, a ich źródła będą 

znajdować się zarówno wewnątrz, jak i na 

zewnątrz wspólnych granic; mając na 

uwadze, że silna polityczna wola 

zdecydowanego wspólnego działania ze 

strony UE i jej państw członkowskich jest 

potrzebna do skutecznego reagowania na te 

wyzwania, do ochrony wartości UE i jej 

modelu społecznego oraz uczynienia jej 

silniejszym graczem globalnym; mając na 

uwadze, że globalna strategia UE w 

dziedzinie polityki zagranicznej i 

bezpieczeństwa musi torować drogę 

rozwojowi w tej dziedzinie; 

A. mając na uwadze, że wiele obecnych i 

przyszłych wyzwań i zagrożeń dla UE ma 

złożony charakter, a ich źródła będą 

znajdować się zarówno wewnątrz, jak i na 

zewnątrz wspólnych granic; mając na 

uwadze, że silna polityczna wola 

zdecydowanego wspólnego działania ze 

strony UE i jej państw członkowskich jest 

potrzebna do skutecznego reagowania na te 

wyzwania, do ochrony wartości UE i 

uczynienia jej silniejszym graczem 

globalnym; mając na uwadze, że globalna 

strategia UE w dziedzinie polityki 

zagranicznej i bezpieczeństwa musi 

torować drogę rozwojowi w tej dziedzinie; 

Or. en 

 

Poprawka  22 

Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius 

 

Projekt rezolucji 

Motyw A 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

A. mając na uwadze, że wiele obecnych i 

przyszłych wyzwań i zagrożeń dla UE ma 

złożony charakter, a ich źródła będą 

znajdować się zarówno wewnątrz, jak i na 

A. mając na uwadze, że wiele obecnych i 

przyszłych wyzwań i zagrożeń dla UE ma 

złożony i wzajemnie powiązany charakter, 

a ich źródła będą znajdować się zarówno 
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zewnątrz wspólnych granic; mając na 

uwadze, że silna polityczna wola 

zdecydowanego wspólnego działania ze 

strony UE i jej państw członkowskich jest 

potrzebna do skutecznego reagowania na te 

wyzwania, do ochrony wartości UE i jej 

modelu społecznego oraz uczynienia jej 

silniejszym graczem globalnym; mając na 

uwadze, że globalna strategia UE w 

dziedzinie polityki zagranicznej i 

bezpieczeństwa musi torować drogę 

rozwojowi w tej dziedzinie; 

wewnątrz, jak i na zewnątrz wspólnych 

granic; mając na uwadze, że silna 

polityczna wola zdecydowanego 

wspólnego działania ze strony UE i jej 

państw członkowskich jest potrzebna do 

aktywnego, skutecznego i całościowego 

reagowania na te wyzwania, do ochrony 

wartości UE i jej modelu społecznego oraz 

uczynienia jej silniejszym graczem 

globalnym; mając na uwadze, że globalna 

strategia UE w dziedzinie polityki 

zagranicznej i bezpieczeństwa musi 

torować drogę rozwojowi w tej dziedzinie; 

Or. en 

 

Poprawka  23 

Arnaud Danjean 

 

Projekt rezolucji 

Motyw A a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 Aa. mając na uwadze, że Unia Europejska 

musi w pełni uświadomić sobie 

pogorszenie się jej bezpośredniego 

otoczenia strategicznego i skutki tego 

stanu w perspektywie długoterminowej; 

mając na uwadze, że mnożenie się i 

równoczesne występowanie kryzysów 

wywołujących coraz bardziej bezpośrednie 

skutki na terytorium samej UE oznacza, 

że żadne państwo członkowskie nie może 

rozwiązać tej kwestii samodzielnie i że 

Europejczycy muszą wspólnie wypełniać 

swoje obowiązki w celu zapewnienia 

swojego bezpieczeństwa; 

Or. fr 

 

Poprawka  24 

Sabine Lösing 
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Projekt rezolucji 

Motyw B 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

B. mając na uwadze, że zagrożenia 

wskazane w europejskiej strategii 

bezpieczeństwa z 2003 r. – terroryzm, broń 

masowego rażenia, konflikty regionalne, 

upadek państwowości i zorganizowana 

przestępczość – pozostają w większości 

aktualne; mając na uwadze, że UE stoi dziś 

w obliczu szeregu dodatkowych wyzwań, 

takich jak podejmowane przez państwa 

rewizjonistyczne siłowe próby zmiany 

przebiegu granic i zakwestionowania 

opartego na prawie porządku światowego, 

zmiana klimatu, znaczne przepływy 

migracyjne oraz wojna i zagrożenia 

cybernetyczne i hybrydowe; 

B. mając na uwadze, że zagrożenia 

wskazane w europejskiej strategii 

bezpieczeństwa z 2003 r. – terroryzm, broń 

masowego rażenia, konflikty regionalne, 

upadek państwowości i zorganizowana 

przestępczość – pozostają w większości 

aktualne; mając na uwadze, że UE musi 

zastanowić się nad swoją negatywną i 

powodującą rosnące napięcia rolą w 

kontekście wielu sytuacji konfliktowych, 

zwłaszcza w bezpośrednim południowym i 

wschodnim sąsiedztwie, które stanowi 

przyczynę wielu dodatkowych wyzwań; 

Or. en 

 

Poprawka  25 

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao 

 

Projekt rezolucji 

Motyw B 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

B. mając na uwadze, że zagrożenia 

wskazane w europejskiej strategii 

bezpieczeństwa z 2003 r. – terroryzm, broń 

masowego rażenia, konflikty regionalne, 

upadek państwowości i zorganizowana 

przestępczość – pozostają w większości 

aktualne; mając na uwadze, że UE stoi dziś 

w obliczu szeregu dodatkowych wyzwań, 

takich jak podejmowane przez państwa 

rewizjonistyczne siłowe próby zmiany 

przebiegu granic i zakwestionowania 

opartego na prawie porządku światowego, 

zmiana klimatu, znaczne przepływy 

migracyjne oraz wojna i zagrożenia 

cybernetyczne i hybrydowe; 

B. mając na uwadze, że zagrożenia 

wskazane w europejskiej strategii 

bezpieczeństwa z 2003 r. – terroryzm, broń 

masowego rażenia, konflikty regionalne, 

upadek państwowości i zorganizowana 

przestępczość – pozostają aktualne; mając 

na uwadze, że UE stoi dziś w obliczu 

szeregu dodatkowych wyzwań, takich jak 

zmiana klimatu i degradacja środowiska, 

znaczne przepływy migracyjne, wojna i 

zagrożenia cybernetyczne i hybrydowe, 

występowanie klęsk żywiołowych oraz 

rozprzestrzenianie się chorób o 

charakterze epidemicznym; 
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Or. it 

 

Poprawka  26 

Louis Michel 

 

Projekt rezolucji 

Motyw B 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

B. mając na uwadze, że zagrożenia 

wskazane w europejskiej strategii 

bezpieczeństwa z 2003 r. – terroryzm, broń 

masowego rażenia, konflikty regionalne, 

upadek państwowości i zorganizowana 

przestępczość – pozostają w większości 

aktualne; mając na uwadze, że UE stoi dziś 

w obliczu szeregu dodatkowych wyzwań, 

takich jak podejmowane przez państwa 

rewizjonistyczne siłowe próby zmiany 

przebiegu granic i zakwestionowania 

opartego na prawie porządku światowego, 

zmiana klimatu, znaczne przepływy 

migracyjne oraz wojna i zagrożenia 

cybernetyczne i hybrydowe; 

B. mając na uwadze, że zagrożenia 

wskazane w europejskiej strategii 

bezpieczeństwa z 2003 r. – terroryzm, broń 

masowego rażenia, konflikty regionalne, 

upadek państwowości i zorganizowana 

przestępczość – pozostają w większości 

aktualne; mając jednak na uwadze 

zmieniającą się obecnie sytuację w 

zakresie bezpieczeństwa, charakteryzującą 

się kryzysami na nową skalę, mając na 

uwadze globalny wymiar, jakiego 

nabierają zagrożenia takie jak terroryzm, 

będące wynikiem działalności podmiotów 

niepublicznych, mając na uwadze, że 

kryzysy poza granicami Unii mają 

bezpośrednie skutki dla stabilności i 

bezpieczeństwa Unii, mając na uwadze 

nowe wyzwania, jakim Unia musi stawić 

czoła, takie jak wojna cybernetyczna, 

wojna hybrydowa i zagrożenia w tym 

zakresie; 

Or. fr 

 

Poprawka  27 

Ana Gomes 

 

Projekt rezolucji 

Motyw B 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

B. mając na uwadze, że zagrożenia 

wskazane w europejskiej strategii 

bezpieczeństwa z 2003 r. – terroryzm, broń 

B. mając na uwadze, że zagrożenia 

wskazane w europejskiej strategii 

bezpieczeństwa z 2003 r. – terroryzm, broń 



 

AM\1087188PL.doc 17/131 PE577.080v01-00 

 PL 

masowego rażenia, konflikty regionalne, 

upadek państwowości i zorganizowana 

przestępczość – pozostają w większości 

aktualne; mając na uwadze, że UE stoi dziś 

w obliczu szeregu dodatkowych wyzwań, 

takich jak podejmowane przez państwa 

rewizjonistyczne siłowe próby zmiany 

przebiegu granic i zakwestionowania 

opartego na prawie porządku światowego, 

zmiana klimatu, znaczne przepływy 

migracyjne oraz wojna i zagrożenia 

cybernetyczne i hybrydowe; 

masowego rażenia, konflikty regionalne, 

upadek państwowości i zorganizowana 

przestępczość – pozostają w większości 

aktualne; mając na uwadze, że UE stoi dziś 

w obliczu szeregu dodatkowych wyzwań, 

takich jak ekstremizm i wojny religijne w 

jej sąsiedztwie, siłowe próby zmiany 

przebiegu granic i nieposzanowanie 

porządku światowego opartego na Karcie 

Narodów Zjednoczonych, zmiana klimatu, 

masowe przepływy migracyjne i 

największy kryzys uchodźczy po II wojnie 

światowej, obok zmian technologicznych 

w dziedzinie przestrzeni kosmicznej i 

cybernetyki, rozprzestrzeniania broni 

jądrowej i wyścigu zbrojeń oraz wojny i 

zagrożeń o charakterze asymetrycznym i 

hybrydowym; 

Or. en 

 

Poprawka  28 

István Ujhelyi 

 

Projekt rezolucji 

Motyw B 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

B. mając na uwadze, że zagrożenia 

wskazane w europejskiej strategii 

bezpieczeństwa z 2003 r. – terroryzm, broń 

masowego rażenia, konflikty regionalne, 

upadek państwowości i zorganizowana 

przestępczość – pozostają w większości 

aktualne; mając na uwadze, że UE stoi dziś 

w obliczu szeregu dodatkowych wyzwań, 

takich jak podejmowane przez państwa 

rewizjonistyczne siłowe próby zmiany 

przebiegu granic i zakwestionowania 

opartego na prawie porządku światowego, 

zmiana klimatu, znaczne przepływy 

migracyjne oraz wojna i zagrożenia 

cybernetyczne i hybrydowe; 

B. mając na uwadze, że zagrożenia 

wskazane w europejskiej strategii 

bezpieczeństwa z 2003 r. – terroryzm, broń 

masowego rażenia, konflikty regionalne, 

upadek państwowości i zorganizowana 

przestępczość – pozostają w większości 

aktualne; mając na uwadze, że UE stoi dziś 

w obliczu szeregu dodatkowych wyzwań, 

takich jak próby zakwestionowania 

opartego na prawie porządku światowego, 

zmiana klimatu, znaczne przepływy 

migracyjne, ponadnarodowy terroryzm 

oraz powracający zagraniczni bojownicy, 

wojna i zagrożenia cybernetyczne i 

hybrydowe, wewnętrzna radykalizacja 

religijna i polityczna, partie autorytarne i 

ekstremistyczne w UE oraz poważna 

niestabilność ładu finansowego i 
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gospodarczego; 

Or. en 

 

Poprawka  29 

Vincent Peillon 

 

Projekt rezolucji 

Motyw B 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

B. mając na uwadze, że zagrożenia 

wskazane w europejskiej strategii 

bezpieczeństwa z 2003 r. – terroryzm, broń 

masowego rażenia, konflikty regionalne, 

upadek państwowości i zorganizowana 

przestępczość – pozostają w większości 

aktualne; mając na uwadze, że UE stoi dziś 

w obliczu szeregu dodatkowych wyzwań, 

takich jak podejmowane przez państwa 

rewizjonistyczne siłowe próby zmiany 

przebiegu granic i zakwestionowania 

opartego na prawie porządku światowego, 

zmiana klimatu, znaczne przepływy 

migracyjne oraz wojna i zagrożenia 

cybernetyczne i hybrydowe; 

B. mając na uwadze, że zagrożenia 

wskazane w europejskiej strategii 

bezpieczeństwa z 2003 r. – terroryzm, broń 

masowego rażenia, konflikty regionalne, 

upadek państwowości i zorganizowana 

przestępczość – pozostają w większości 

aktualne; mając na uwadze, że UE stoi dziś 

w obliczu szeregu dodatkowych wyzwań o 

poważnym i bezprecedensowym 

charakterze, takich jak podejmowane 

przez państwa rewizjonistyczne siłowe 

próby zmiany przebiegu granic i 

zakwestionowania opartego na prawie 

porządku światowego, zmiana klimatu, 

znaczne przepływy migracyjne oraz wojna 

i zagrożenia cybernetyczne i hybrydowe; 

Or. fr 

 

Poprawka  30 

Francisco José Millán Mon 

 

Projekt rezolucji 

Motyw B 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

B. mając na uwadze, że zagrożenia 

wskazane w europejskiej strategii 

bezpieczeństwa z 2003 r. – terroryzm, broń 

masowego rażenia, konflikty regionalne, 

upadek państwowości i zorganizowana 

przestępczość – pozostają w większości 

B. mając na uwadze, że zagrożenia 

wskazane w europejskiej strategii 

bezpieczeństwa z 2003 r. – terroryzm, broń 

masowego rażenia, konflikty regionalne, 

upadek państwowości i zorganizowana 

przestępczość – pozostają w większości 
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aktualne; mając na uwadze, że UE stoi dziś 

w obliczu szeregu dodatkowych wyzwań, 

takich jak podejmowane przez państwa 

rewizjonistyczne siłowe próby zmiany 

przebiegu granic i zakwestionowania 

opartego na prawie porządku światowego, 

zmiana klimatu, znaczne przepływy 

migracyjne oraz wojna i zagrożenia 

cybernetyczne i hybrydowe; 

aktualne; mając na uwadze, że UE stoi dziś 

w obliczu szeregu dodatkowych wyzwań, 

takich jak podejmowane przez państwa 

rewizjonistyczne siłowe próby zmiany 

przebiegu granic i zakwestionowania 

opartego na prawie porządku światowego, 

zmiana klimatu, powolny wzrost 

gospodarczy, znaczne przepływy 

migrantów i uchodźców oraz wojna i 

zagrożenia cybernetyczne i hybrydowe; 

Or. en 

 

Poprawka  31 

Liisa Jaakonsaari 

 

Projekt rezolucji 

Motyw B 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

B. mając na uwadze, że zagrożenia 

wskazane w europejskiej strategii 

bezpieczeństwa z 2003 r. – terroryzm, broń 

masowego rażenia, konflikty regionalne, 

upadek państwowości i zorganizowana 

przestępczość – pozostają w większości 

aktualne; mając na uwadze, że UE stoi dziś 

w obliczu szeregu dodatkowych wyzwań, 

takich jak podejmowane przez państwa 

rewizjonistyczne siłowe próby zmiany 

przebiegu granic i zakwestionowania 

opartego na prawie porządku światowego, 

zmiana klimatu, znaczne przepływy 

migracyjne oraz wojna i zagrożenia 

cybernetyczne i hybrydowe; 

B. mając na uwadze, że zagrożenia 

wskazane w europejskiej strategii 

bezpieczeństwa z 2003 r. – terroryzm, broń 

masowego rażenia, konflikty regionalne, 

upadek państwowości, szerzenie się 

epidemii i zorganizowana przestępczość – 

pozostają w większości aktualne; mając na 

uwadze, że UE stoi dziś w obliczu szeregu 

dodatkowych wyzwań, takich jak 

podejmowane przez państwa 

rewizjonistyczne siłowe próby zmiany 

przebiegu granic i zakwestionowania 

opartego na prawie porządku światowego, 

niekontrolowane rozprzestrzenianie broni 

i jej składowanie, zmiana klimatu, 

oporność na środki 

przeciwdrobnoustrojowe, znaczne 

przepływy migracyjne, nasilenie się 

nierówności i ekstremizmu politycznego 
oraz wojna i zagrożenia cybernetyczne i 

hybrydowe; 

Or. en 
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Poprawka  32 

Boris Zala 

 

Projekt rezolucji 

Motyw B 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

B. mając na uwadze, że zagrożenia 

wskazane w europejskiej strategii 

bezpieczeństwa z 2003 r. – terroryzm, broń 

masowego rażenia, konflikty regionalne, 

upadek państwowości i zorganizowana 

przestępczość – pozostają w większości 

aktualne; mając na uwadze, że UE stoi dziś 

w obliczu szeregu dodatkowych wyzwań, 

takich jak podejmowane przez państwa 

rewizjonistyczne siłowe próby zmiany 

przebiegu granic i zakwestionowania 

opartego na prawie porządku światowego, 

zmiana klimatu, znaczne przepływy 

migracyjne oraz wojna i zagrożenia 

cybernetyczne i hybrydowe; 

B. mając na uwadze, że zagrożenia 

wskazane w europejskiej strategii 

bezpieczeństwa z 2003 r. – terroryzm, broń 

masowego rażenia, konflikty regionalne, 

upadek państwowości i zorganizowana 

przestępczość – pozostają w większości 

aktualne; mając na uwadze, że UE stoi dziś 

w obliczu szeregu dodatkowych wyzwań, 

takich jak podejmowane przez państwa 

rewizjonistyczne – z pogwałceniem prawa 

międzynarodowego – siłowe próby zmiany 

przebiegu granic i zakwestionowania 

opartego na prawie porządku światowego, 

zmiana klimatu, znaczne przepływy 

migracyjne oraz wojna i zagrożenia 

cybernetyczne i hybrydowe; 

Or. en 

 

Poprawka  33 

Knut Fleckenstein, Jo Leinen 

 

Projekt rezolucji 

Motyw B 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

B. mając na uwadze, że zagrożenia 

wskazane w europejskiej strategii 

bezpieczeństwa z 2003 r. – terroryzm, broń 

masowego rażenia, konflikty regionalne, 

upadek państwowości i zorganizowana 

przestępczość – pozostają w większości 

aktualne; mając na uwadze, że UE stoi dziś 

w obliczu szeregu dodatkowych wyzwań, 

takich jak podejmowane przez państwa 

rewizjonistyczne siłowe próby zmiany 

przebiegu granic i zakwestionowania 

opartego na prawie porządku światowego, 

B. mając na uwadze, że zagrożenia 

wskazane w europejskiej strategii 

bezpieczeństwa z 2003 r. – terroryzm, broń 

masowego rażenia, konflikty regionalne, 

upadek państwowości i zorganizowana 

przestępczość – pozostają w większości 

aktualne; mając na uwadze, że UE stoi dziś 

w obliczu szeregu dodatkowych wyzwań, 

takich jak kwestionowanie europejskiego 

ładu po zakończeniu zimnej wojny, 

ustanowionego na mocy zasad helsińskich 
i paryskiej karty z 1990 r., zmiana klimatu, 
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zmiana klimatu, znaczne przepływy 

migracyjne oraz wojna i zagrożenia 

cybernetyczne i hybrydowe; 

znaczne przepływy migracyjne oraz wojna 

i zagrożenia cybernetyczne i hybrydowe; 

Or. en 

 

Poprawka  34 

Liisa Jaakonsaari 

 

Projekt rezolucji 

Motyw B a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 Ba. mając na uwadze, że architektura 

bezpieczeństwa Europy opiera się na 

Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy 

w Europie (OBWE); mając na uwadze, że 

UE jest kluczowym podmiotem w ramach 

OBWE; 

Or. en 

 

Poprawka  35 

Boris Zala 

 

Projekt rezolucji 

Motyw B a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 Ba. mając na uwadze, że w świetle 

osłabienia regionalnego bezpieczeństwa 

UE musi nadać priorytet stabilizacji w jej 

bezpośrednim sąsiedztwie, jednak nie 

rezygnując z globalnych zobowiązań; 

mając na uwadze, że kryzysy 

bezpieczeństwa w bezpośredniej bliskości 

UE są złożone i kształtowane przez 

globalne trendy, natomiast skuteczne 

zarządzanie regionalnym 

bezpieczeństwem jest warunkiem 

wstępnym zdolności UE do działania na 

skalę globalną; 
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Or. en 

 

Poprawka  36 

Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius 

 

Projekt rezolucji 

Motyw B a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 Ba. mając na uwadze, że łączne wydatki 

państw członkowskich UE na obronę 

sprawiają, że UE jest drugim największym 

na świecie podmiotem pod względem 

wydatków na obronę; 

Or. en 

 

Poprawka  37 

Liisa Jaakonsaari 

 

Projekt rezolucji 

Motyw B b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 Ba. mając na uwadze, że UE popiera 

kompleksowe i oparte na współpracy 

podejście do kwestii bezpieczeństwa; 

Or. en 

 

Poprawka  38 

Gunnar Hökmark 

 

Projekt rezolucji 

Motyw C a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 Ca. mając na uwadze, że europejski ład 

pokojowy, uznawany za oczywisty po 

upadku żelaznej kurtyny i rozpadzie 
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Związku Radzieckiego, jest obecnie 

zagrożony przez działania Rosji, która 

najeżdża i okupuje terytorium 

suwerennego narodu europejskiego i 

stanowi zagrożenie dla innych narodów; 

Or. en 

 

Poprawka  39 

Gunnar Hökmark 

 

Projekt rezolucji 

Motyw C b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 Cb. mając na uwadze potrzebę 

przywrócenia poszanowania krajowych 

granic i suwerenności, umów 

międzynarodowych i prawa 

międzynarodowego jako podstawy 

stabilnej Europy funkcjonującej na 

dotychczasowych zasadach; 

Or. en 

 

Poprawka  40 

Charles Tannock 

w imieniu grupy ECR 

 

Projekt rezolucji 

Motyw D 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

D. mając na uwadze, że bezzwłoczne i 

efektywne reagowanie na zagrożenia 

przez UE wymaga przezwyciężenia barier 

międzyinstytucjonalnych i myślenia 

„tunelowego”; 

skreślony 

Or. en 
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Poprawka  41 

Sabine Lösing 

 

Projekt rezolucji 

Motyw D 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

D. mając na uwadze, że bezzwłoczne i 

efektywne reagowanie na zagrożenia przez 

UE wymaga przezwyciężenia barier 

międzyinstytucjonalnych i myślenia 

„tunelowego”; 

D. mając na uwadze, że nawet w 

przypadku bezzwłocznego i efektywnego 

reagowania przez UE pierwszorzędne 

znaczenie ma przejrzystość i kontrola 

parlamentarna na szczeblu krajowym i 

unijnym, która nie będzie w dalszym 

stopniu ograniczana na rzecz szybkiego 

podejmowania decyzji i ich wdrażania; 

Or. en 

 

Poprawka  42 

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao 

 

Projekt rezolucji 

Motyw D 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

D. mając na uwadze, że bezzwłoczne i 

efektywne reagowanie na zagrożenia przez 

UE wymaga przezwyciężenia barier 

międzyinstytucjonalnych i myślenia 

„tunelowego”; 

D. mając na uwadze, że bezzwłoczne i 

efektywne reagowanie na zagrożenia przez 

UE wymaga przezwyciężenia barier 

międzyinstytucjonalnych i ścisłej 

współpracy między Radą, Wysokim 

Przedstawicielem ds. Wspólnej Polityki 

Zagranicznej i Parlamentem 

Europejskim; 

Or. it 

 

Poprawka  43 

Ana Gomes 

 

Projekt rezolucji 

Motyw D 



 

AM\1087188PL.doc 25/131 PE577.080v01-00 

 PL 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

D. mając na uwadze, że bezzwłoczne i 

efektywne reagowanie na zagrożenia przez 

UE wymaga przezwyciężenia barier 

międzyinstytucjonalnych i myślenia 

„tunelowego”; 

D. mając na uwadze, że bezzwłoczne i 

efektywne reagowanie na zagrożenia przez 

UE wymaga przezwyciężenia barier 

międzyinstytucjonalnych, prawnych i 

finansowych oraz myślenia „tunelowego”; 

mając na uwadze, że partykularne 

rywalizacje i rozbieżne priorytety w 

postrzeganiu zagrożeń wśród państw 

członkowskich stanowią wytłumaczenie 

manipulacji osłabiających wspólną 

politykę zagraniczną i bezpieczeństwa, w 

tym wspólną politykę bezpieczeństwa i 

obrony, których zakres powinien był 

zostać poszerzony i wzmocniony przez 

Traktat z Lizbony; mając na uwadze, że 

skuteczna strategia w zakresie polityki 

zagranicznej i bezpieczeństwa Unii 

wymaga przede wszystkim silnej woli 

politycznej i poczucia wspólnego celu 

wśród państw członkowskich, tak aby 

wypracować prawdziwy europejski 

instrument służący rozpoznawaniu 

zagrożeń, potwierdzaniu wspólnych 

interesów i wskazywaniu konkretnych 

europejskich reakcji, włącznie z 

budowaniem niezbędnych narzędzi; 

Or. en 

 

Poprawka  44 

Cristian Dan Preda 

 

Projekt rezolucji 

Motyw D 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

D. mając na uwadze, że bezzwłoczne i 

efektywne reagowanie na zagrożenia przez 

UE wymaga przezwyciężenia barier 

międzyinstytucjonalnych i myślenia 

„tunelowego”; 

D. mając na uwadze, że bezzwłoczne i 

efektywne reagowanie na zagrożenia przez 

UE wymaga przezwyciężenia barier 

międzyinstytucjonalnych i myślenia 

„tunelowego”, wymaga również silnej 

solidarności między państwami 

członkowskimi; 
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Or. en 

 

Poprawka  45 

Mark Demesmaeker 

 

Projekt rezolucji 

Motyw D 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

D. mając na uwadze, że bezzwłoczne i 

efektywne reagowanie na zagrożenia przez 

UE wymaga przezwyciężenia barier 

międzyinstytucjonalnych i myślenia 

„tunelowego”; 

D. mając na uwadze, że UE musi być w 

stanie bezzwłoczniej i efektywniej 

reagować na zagrożenia, co wymaga 

przezwyciężenia barier 

międzyinstytucjonalnych i myślenia 

„tunelowego”; 

Or. nl 

 

Poprawka  46 

Liisa Jaakonsaari 

 

Projekt rezolucji 

Motyw D 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

D. mając na uwadze, że bezzwłoczne i 

efektywne reagowanie na zagrożenia przez 

UE wymaga przezwyciężenia barier 

międzyinstytucjonalnych i myślenia 

„tunelowego”; 

D. mając na uwadze, że bezzwłoczne i 

efektywne reagowanie na zagrożenia przez 

UE wymaga przezwyciężenia barier 

międzyinstytucjonalnych i myślenia 

„tunelowego”, a także przeznaczenia 

wystarczających i elastycznych zasobów 

budżetowych na wsparcie realizacji 

interesów UE; 

Or. en 

 

Poprawka  47 

Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius 

 

Projekt rezolucji 

Motyw D 
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Projekt rezolucji Poprawka 

D. mając na uwadze, że bezzwłoczne i 

efektywne reagowanie na zagrożenia przez 

UE wymaga przezwyciężenia barier 

międzyinstytucjonalnych i myślenia 

„tunelowego”; 

D. mając na uwadze, że bezzwłoczne i 

efektywne reagowanie na zagrożenia przez 

UE wymaga przezwyciężenia barier 

międzyinstytucjonalnych i myślenia 

„tunelowego” w instytucjach, a także w 

zagranicznych przedstawicielstwach 

ESDZ i państw członkowskich; 

Or. en 

 

Poprawka  48 

Urmas Paet 

 

Projekt rezolucji 

Motyw D a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 Da. mając na uwadze, że ściślejsza 

współpraca między Unią Europejską i 

NATO stanowi klucz do bezpieczeństwa w 

Europie; 

Or. et 

 

Poprawka  49 

Gunnar Hökmark 

 

Projekt rezolucji 

Motyw D a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 Da. mając na uwadze, że różnego rodzaju 

zagrożenia wobec różnych państw 

członkowskich należy postrzegać jako 

zagrożenia dla samej UE, co wymaga 

silnej jedności i solidarności między 

państwami członkowskimi oraz spójnej 

wspólnej polityki zagranicznej i 

bezpieczeństwa; 
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Or. en 

 

Poprawka  50 

Sabine Lösing 

 

Projekt rezolucji 

Motyw E 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

E. mając na uwadze, że kompleksowe 

podejście oraz spójne i skoordynowane 

użycie instrumentów polityki wewnętrznej 

i zewnętrznej UE powinno stanowić 

podstawę nowej strategii; 

E. mając na uwadze, że kompleksowe 

podejście realizowane w obecnej formie 

oznacza faktyczne podporządkowanie 

WPZiB/WPBiO oraz czysto 

geostrategicznym i ekonomicznym 

interesom UE wszystkich odnośnych 

obszarów polityki oraz że należy dokonać 

przeglądu takiego podejścia; spójne i 

skoordynowane użycie cywilnych 

instrumentów polityki wewnętrznej i 

zewnętrznej UE powinno stanowić 

podstawę nowej strategii; 

Or. en 

 

Poprawka  51 

Ana Gomes 

 

Projekt rezolucji 

Motyw E 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

E. mając na uwadze, że kompleksowe 

podejście oraz spójne i skoordynowane 

użycie instrumentów polityki wewnętrznej 

i zewnętrznej UE powinno stanowić 

podstawę nowej strategii; 

E. mając na uwadze, że kompleksowe 

podejście oraz spójne i skoordynowane 

użycie instrumentów polityki wewnętrznej 

i zewnętrznej UE w ramach synergii 

powinno stanowić podstawę nowej 

globalnej strategii, tak aby skutecznie 

połączyć obydwa wymiary, uruchomić 

pełny potencjał wagi gospodarczej i 

politycznej UE, umocnić jej wpływ na 

globalne rządzenie i jej rolę globalnego 

gwaranta bezpieczeństwa; 
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Or. en 

 

Poprawka  52 

Liisa Jaakonsaari 

 

Projekt rezolucji 

Motyw E 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

E. mając na uwadze, że kompleksowe 

podejście oraz spójne i skoordynowane 

użycie instrumentów polityki wewnętrznej 

i zewnętrznej UE powinno stanowić 

podstawę nowej strategii; 

E. mając na uwadze, że kompleksowe 

podejście oraz spójne i skoordynowane 

użycie instrumentów polityki wewnętrznej 

i zewnętrznej UE powinno stanowić 

podstawę nowej strategii; mając na 

uwadze, że nie można uznać, iż wywóz 

broni z UE leży w bezpośrednim interesie 

UE w zakresie bezpieczeństwa, a w 

kontekście opracowania globalnej 

strategii UE należy uwzględnić wspólne 

stanowisko 2008/944/WPZiB; 

Or. en 

 

Poprawka  53 

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao 

 

Projekt rezolucji 

Motyw E 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

E. mając na uwadze, że kompleksowe 

podejście oraz spójne i skoordynowane 

użycie instrumentów polityki wewnętrznej 

i zewnętrznej UE powinno stanowić 

podstawę nowej strategii; 

E. mając na uwadze, że kompleksowe 

podejście oraz spójne i skoordynowane 

użycie instrumentów polityki wewnętrznej 

i zewnętrznej UE powinno stanowić 

podstawę nowej strategii; mając na 

uwadze, że głównym celem Unii jest 

promowanie jej wartości, poprzez 

przyczynienie się do pokoju, 

bezpieczeństwa, zrównoważonego rozwoju 

Ziemi, do solidarności i wzajemnego 

szacunku między narodami; mając na 

uwadze, że te podstawowe cele nie mogą 

być zaniedbane, kiedy Unia podejmuje 
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działania służące realizacji swojej polityki 

wewnętrznej i zewnętrznej; mając na 

uwadze, że nawet kiedy działania Unii 

mają na celu propagowanie jej interesów 

handlowych, musi ona zawsze starać się 

zapewnić spójność swoich działań z 

dążeniem do celów dotyczących 

zachowania pokoju i poszanowania praw 

człowieka; 

Or. it 

 

Poprawka  54 

Arnaud Danjean 

 

Projekt rezolucji 

Motyw E a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 Ea. mając na uwadze, że UE, ze względu 

na tak zmienne i nieprzewidywalne 

środowisko międzynarodowe, musi 

posiadać autonomię strategiczną 

pozwalającą jej na zapewnienie swojego 

bezpieczeństwa i promowanie swoich 

interesów i wartości; 

Or. fr 

 

Poprawka  55 

Cristian Dan Preda 

 

Projekt rezolucji 

Motyw E a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 Ea. mając na uwadze, że globalna 

strategia UE w zakresie polityki 

zagranicznej i bezpieczeństwa powinna 

określić ograniczoną liczbę priorytetów i 

wskazać jasne działania, które należy 

podjąć w tych różnych obszarach 

priorytetowych; mając na uwadze, że 
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istotne jest, aby przeznaczyć wystarczające 

środki na realizację strategii, ponieważ 

UE musi dysponować środkami na miarę 

swojej ambicji; 

Or. en 

 

Poprawka  56 

Liisa Jaakonsaari 

 

Projekt rezolucji 

Motyw E a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 Ea. mając na uwadze, że w centrum 

globalnej strategii UE musi znajdować się 

bezpieczeństwo ludzi oraz że należy w 

pełni uwzględnić perspektywę płci w 

aspekcie bezpieczeństwa, a także rezolucję 

ONZ 1325; 

Or. en 

 

Poprawka  57 

Tokia Saïfi 

 

Projekt rezolucji 

Motyw E a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 Ea. mając na uwadze, że UE od czasu 

przyjęcia europejskiej strategii 

bezpieczeństwa z 2003 r. postawiła sobie 

za cel wprowadzenie porządku 

międzynarodowego opartego na 

skutecznym multilateralizmie i zasadach 

prawa międzynarodowego; 

Or. fr 
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Poprawka  58 

Cristian Dan Preda 

 

Projekt rezolucji 

Motyw E b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 Eb. mając na uwadze, że globalna 

strategia UE powinna jasno określać 

obowiązki każdej instytucji UE we 

wdrażaniu tych wytycznych, wraz z 

wyraźnym podziałem zadań; mając na 

uwadze, że państwa członkowskie UE 

mają do odegrania kluczową rolę w 

zatwierdzeniu i realizacji strategii; 

Or. en 

 

Poprawka  59 

Liisa Jaakonsaari 

 

Projekt rezolucji 

Motyw E b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 Eb. mając na uwadze, że nowa strategia 

musi być zgodna z programem działań na 

rzecz zrównoważonego rozwoju do roku 

2030; 

Or. en 

 

Poprawka  60 

Sandra Kalniete 

 

Projekt rezolucji 

Motyw F 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

F. mając na uwadze, że przyszła strategia 

powinna obejmować następujące cele: 

F. mając na uwadze, że przyszła strategia 

powinna być przedmiotem rocznych 

sprawozdań z realizacji i obejmować 
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następujące cele, które należy omówić 

bardziej szczegółowo w „podstrategiach” 

określających konkretne postanowienia 

dla poszczególnych obszarów działania: 

Or. en 

 

Poprawka  61 

Ana Gomes, Elena Valenciano, Jo Leinen 

 

Projekt rezolucji 

Śródtytuł pierwszy 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

– Obrona państw, społeczeństw i wartości 

europejskich 

– Obrona europejskich obywateli i państw 

członkowskich oraz promowanie wartości 
i interesów Unii Europejskiej 

Or. en 

 

Poprawka  62 

Michael Gahler 

 

Projekt rezolucji 

Śródtytuł pierwszy 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

– Obrona państw, społeczeństw i wartości 

europejskich 

– Obrona Unii Europejskiej i jej państw, 

społeczeństw i wartości 

Or. en 

 

Poprawka  63 

Boris Zala 

 

Projekt rezolucji 

Śródtytuł pierwszy 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

– Obrona państw, społeczeństw i wartości – Obrona Unii Europejskiej, jej państw 
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europejskich członkowskich i wartości 

Or. en 

 

Poprawka  64 

Tokia Saïfi 

 

Projekt rezolucji 

Śródtytuł pierwszy 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

– Obrona państw, społeczeństw i wartości 

europejskich 

Obrona państw i społeczeństw oraz 

promowanie wartości europejskich 

Or. fr 

 

Poprawka  65 

Marietje Schaake, Hilde Vautmans 

 

Projekt rezolucji 

Śródtytuł pierwszy 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

– Obrona państw, społeczeństw i wartości 

europejskich 

– Obrona narodów, państw, społeczeństw i 

wartości europejskich 

Or. en 

 

Poprawka  66 

Vincent Peillon 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp -1 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 -1a. z zadowoleniem przyjmuje 

sprawozdanie przedstawione w czerwcu 

2015 r. przez wiceprzewodniczącą/wysoką 

przedstawiciel pt. „UE w zmieniającym się 

globalnym otoczeniu – świat bardziej 
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połączony, skonfliktowany i złożony”, 

uważa, że sprawozdanie to daje jasny 

obraz wyzwań, przed którymi stoi Unia, i 

stanowi odpowiednią podstawę do 

opracowania strategii europejskiej; 

Or. fr 

 

Poprawka  67 

Ana Gomes, Elena Valenciano, Jo Leinen 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

1. zauważa, że głównym celem UE musi 

być zagwarantowanie bezpieczeństwa jej 

obywateli i terytorium, przy jednoczesnym 

zapewnieniu ochrony jej wartości i modelu 

społecznego oraz realizowaniu jej 

podstawowych interesów; UE musi zatem 

zapewnić sobie odporność wewnętrzną i 

zewnętrzną, zdolność do przewidywania 

ewentualnych zagrożeń, zapobiegania im 

oraz eliminowania ich oraz zdolność do 

podejmowania bezzwłocznych działań w 

związku z zagrożeniami niemożliwymi do 

przewidzenia, a także zdolność do powrotu 

do normalnego funkcjonowania po różnego 

rodzaju atakach, jak również do 

zagwarantowania bezpieczeństwa dostaw 

energii i surowców; 

1. zauważa, że głównym celem Unii 

Europejskiej jest zapewnienie dobrobytu i 
bezpieczeństwa jej obywateli i terytorium, 

a także zagwarantowanie demokracji, 

propagowanie zrównoważonego rozwoju, 

obrona pokoju i praw człowieka oraz 

walka z ubóstwem; podkreśla, że żadne 

europejskie państwo nie może samotnie 

stawiać czoła obecnym wyzwaniom w 

zakresie bezpieczeństwa we własnym 

zakresie, co wyraźnie pokazuje, że 

bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne 

są ze sobą ściśle powiązane; UE musi 

mieć silną pozycję na świecie, aby 

zapewnić dobre zarządzanie globalizacją; 

w tym celu UE powinna dysponować 

podstawową zdolnością reagowania na 

wszelkiego rodzaju kryzysy i decydującego 

zaangażowania się w międzynarodową 

walkę z terroryzmem i z wszelkimi 

formami nielegalnego handlu, przy 

jednoczesnym zapewnieniu ochrony 

naszych wartości i modelu społecznego 

oraz realizowaniu naszych podstawowych 

interesów; UE musi zatem zapewnić sobie 

odporność wewnętrzną i zewnętrzną, 

zdolność do przewidywania ewentualnych 

zagrożeń, zapobiegania im oraz 

eliminowania ich oraz zdolność do 

podejmowania bezzwłocznych działań w 

związku z zagrożeniami niemożliwymi do 
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przewidzenia, a także zdolność do powrotu 

do normalnego funkcjonowania po różnego 

rodzaju atakach, jak również do 

zagwarantowania bezpieczeństwa dostaw 

energii i surowców; 

Or. en 

 

Poprawka  68 

Elena Valenciano 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

1. zauważa, że głównym celem UE musi 

być zagwarantowanie bezpieczeństwa jej 

obywateli i terytorium, przy jednoczesnym 

zapewnieniu ochrony jej wartości i modelu 

społecznego oraz realizowaniu jej 

podstawowych interesów; UE musi zatem 

zapewnić sobie odporność wewnętrzną i 

zewnętrzną, zdolność do przewidywania 

ewentualnych zagrożeń, zapobiegania im 

oraz eliminowania ich oraz zdolność do 

podejmowania bezzwłocznych działań w 

związku z zagrożeniami niemożliwymi do 

przewidzenia, a także zdolność do powrotu 

do normalnego funkcjonowania po różnego 

rodzaju atakach, jak również do 

zagwarantowania bezpieczeństwa dostaw 

energii i surowców; 

1. zauważa, że głównym celem Unii 

Europejskiej jest zapewnienie dobrobytu i 
bezpieczeństwa jej obywateli i terytorium, 

a także zagwarantowanie demokracji, 

propagowanie zrównoważonego rozwoju, 

obrona pokoju i praw człowieka oraz 

walka z ubóstwem; UE musi mieć silną 

pozycję na świecie, aby zapewnić dobre 

zarządzanie globalizacją; w tym celu UE 

powinna mieć zapewnioną podstawową 

zdolność reagowania na wszelkiego 

rodzaju kryzysy; UE musi w decydujący 

sposób zaangażować się w 

międzynarodową walkę z terroryzmem i 

wszelkimi formami nielegalnego handlu, 

a wszystko to przy jednoczesnym 

zapewnieniu ochrony naszych wartości i 

modelu społecznego oraz realizowaniu 

naszych podstawowych interesów; UE 

musi zatem zapewnić sobie odporność 

wewnętrzną i zewnętrzną, zdolność do 

przewidywania ewentualnych zagrożeń, 

zapobiegania im oraz eliminowania ich 

oraz zdolność do podejmowania 

bezzwłocznych działań w związku z 

zagrożeniami niemożliwymi do 

przewidzenia, a także zdolność do powrotu 

do normalnego funkcjonowania po różnego 

rodzaju atakach, jak również do 

zagwarantowania bezpieczeństwa dostaw 
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energii i surowców; 

Or. en 

 

Poprawka  69 

Javi López 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

1. zauważa, że głównym celem UE musi 

być zagwarantowanie bezpieczeństwa jej 

obywateli i terytorium, przy jednoczesnym 

zapewnieniu ochrony jej wartości i modelu 

społecznego oraz realizowaniu jej 

podstawowych interesów; UE musi zatem 

zapewnić sobie odporność wewnętrzną i 

zewnętrzną, zdolność do przewidywania 

ewentualnych zagrożeń, zapobiegania im 

oraz eliminowania ich oraz zdolność do 

podejmowania bezzwłocznych działań w 

związku z zagrożeniami niemożliwymi do 

przewidzenia, a także zdolność do powrotu 

do normalnego funkcjonowania po różnego 

rodzaju atakach, jak również do 

zagwarantowania bezpieczeństwa dostaw 

energii i surowców; 

1. głównym celem Unii Europejskiej jest 

zapewnienie dobrobytu i bezpieczeństwa 

jej obywateli i terytorium, a także 

zagwarantowanie demokracji, 

propagowanie zrównoważonego rozwoju, 

obrona pokoju i praw człowieka oraz 

walka z ubóstwem; UE musi mieć silną 

pozycję na świecie, aby zapewnić dobre 

zarządzanie globalizacją; w tym celu UE 

powinna mieć zapewnioną podstawową 

zdolność reagowania na wszelkiego 

rodzaju kryzysy; UE musi w decydujący 

sposób zaangażować się w 

międzynarodową walkę z terroryzmem i 

wszelkimi formami nielegalnego handlu, 

a wszystko to przy jednoczesnym 

zapewnieniu ochrony naszych wartości i 

modelu społecznego oraz realizowaniu 

naszych podstawowych interesów; UE 

musi zatem zapewnić sobie odporność 

wewnętrzną i zewnętrzną, zdolność do 

przewidywania ewentualnych zagrożeń, 

zapobiegania im oraz eliminowania ich 

oraz zdolność do podejmowania 

bezzwłocznych działań w związku z 

zagrożeniami niemożliwymi do 

przewidzenia, a także zdolność do powrotu 

do normalnego funkcjonowania po różnego 

rodzaju atakach, jak również do 

zagwarantowania bezpieczeństwa dostaw 

energii i surowców; 

Or. en 
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Poprawka  70 

Sabine Lösing 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

1. zauważa, że głównym celem UE musi 

być zagwarantowanie bezpieczeństwa jej 

obywateli i terytorium, przy jednoczesnym 

zapewnieniu ochrony jej wartości i modelu 

społecznego oraz realizowaniu jej 

podstawowych interesów; UE musi zatem 

zapewnić sobie odporność wewnętrzną i 

zewnętrzną, zdolność do przewidywania 

ewentualnych zagrożeń, zapobiegania im 

oraz eliminowania ich oraz zdolność do 

podejmowania bezzwłocznych działań w 

związku z zagrożeniami niemożliwymi do 

przewidzenia, a także zdolność do powrotu 

do normalnego funkcjonowania po różnego 

rodzaju atakach, jak również do 

zagwarantowania bezpieczeństwa dostaw 

energii i surowców; 

1. zauważa, że głównym celem UE musi 

być zagwarantowanie bezpieczeństwa jej 

obywateli i terytorium, przy jednoczesnym 

zapewnieniu ochrony jej wartości i modelu 

społecznego oraz realizowaniu jej 

podstawowych interesów; UE musi zatem 

zapewnić sobie odporność wewnętrzną i 

zewnętrzną, zdolność do przewidywania 

ewentualnych zagrożeń, zapobiegania im 

oraz eliminowania ich oraz zdolność do 

podejmowania bezzwłocznych działań w 

związku z zagrożeniami niemożliwymi do 

przewidzenia, a także zdolność do powrotu 

do normalnego funkcjonowania po różnego 

rodzaju atakach; podkreśla, że 

zagwarantowanie bezpieczeństwa dostaw 

energii i surowców nie może się wiązać z 

jakimikolwiek środkami militarnymi; 

Or. en 

 

Poprawka  71 

Louis Michel 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

1. zauważa, że głównym celem UE musi 

być zagwarantowanie bezpieczeństwa jej 

obywateli i terytorium, przy jednoczesnym 

zapewnieniu ochrony jej wartości i modelu 

społecznego oraz realizowaniu jej 

podstawowych interesów; UE musi zatem 

zapewnić sobie odporność wewnętrzną i 

zewnętrzną, zdolność do przewidywania 

ewentualnych zagrożeń, zapobiegania im 

oraz eliminowania ich oraz zdolność do 

1. zauważa, że głównym celem UE musi 

być zagwarantowanie stabilności wewnątrz 

jej granic i w jej sąsiedztwie, jak również 

bezpieczeństwa jej obywateli i terytorium, 

przy jednoczesnym promowaniu jej 

wartości i modelu społecznego oraz 

realizowaniu jej podstawowych interesów; 

UE musi zatem zapewnić sobie odporność 

wewnętrzną i zewnętrzną, zdolność do 

przewidywania ewentualnych zagrożeń, 
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podejmowania bezzwłocznych działań w 

związku z zagrożeniami niemożliwymi do 

przewidzenia, a także zdolność do powrotu 

do normalnego funkcjonowania po różnego 

rodzaju atakach, jak również do 

zagwarantowania bezpieczeństwa dostaw 

energii i surowców; 

zapobiegania im oraz eliminowania ich 

oraz zdolność do podejmowania 

bezzwłocznych działań w związku z 

zagrożeniami niemożliwymi do 

przewidzenia, a także zdolność do powrotu 

do normalnego funkcjonowania po różnego 

rodzaju atakach, jak również do 

zagwarantowania bezpieczeństwa dostaw 

energii i surowców; 

Or. fr 

 

Poprawka  72 

Miroslav Poche 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

1. zauważa, że głównym celem UE musi 

być zagwarantowanie bezpieczeństwa jej 

obywateli i terytorium, przy jednoczesnym 

zapewnieniu ochrony jej wartości i modelu 

społecznego oraz realizowaniu jej 

podstawowych interesów; UE musi zatem 

zapewnić sobie odporność wewnętrzną i 

zewnętrzną, zdolność do przewidywania 

ewentualnych zagrożeń, zapobiegania im 

oraz eliminowania ich oraz zdolność do 

podejmowania bezzwłocznych działań w 

związku z zagrożeniami niemożliwymi do 

przewidzenia, a także zdolność do powrotu 

do normalnego funkcjonowania po różnego 

rodzaju atakach, jak również do 

zagwarantowania bezpieczeństwa dostaw 

energii i surowców; 

1. zauważa, że głównym celem UE musi 

być zagwarantowanie bezpieczeństwa jej 

obywateli i terytorium, przy jednoczesnym 

zapewnieniu ochrony jej wartości i modelu 

społecznego oraz realizowaniu jej 

interesów; UE musi zatem zapewnić sobie 

odporność wewnętrzną i zewnętrzną, 

zdolność do przewidywania ewentualnych 

zagrożeń, zapobiegania im oraz 

eliminowania ich oraz zdolność do 

podejmowania bezzwłocznych działań w 

związku z zagrożeniami niemożliwymi do 

przewidzenia. Musi ona także posiadać 

zdolność do powrotu do normalnego 

funkcjonowania po różnego rodzaju 

atakach, zagwarantowania bezpieczeństwa 

dostaw energii i surowców oraz 

dywersyfikacji źródeł energii;  

Or. cs 

Poprawka  73 

Liisa Jaakonsaari 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 
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Projekt rezolucji Poprawka 

1. zauważa, że głównym celem UE musi 

być zagwarantowanie bezpieczeństwa jej 

obywateli i terytorium, przy jednoczesnym 

zapewnieniu ochrony jej wartości i modelu 

społecznego oraz realizowaniu jej 

podstawowych interesów; UE musi zatem 

zapewnić sobie odporność wewnętrzną i 

zewnętrzną, zdolność do przewidywania 

ewentualnych zagrożeń, zapobiegania im 

oraz eliminowania ich oraz zdolność do 

podejmowania bezzwłocznych działań w 

związku z zagrożeniami niemożliwymi do 

przewidzenia, a także zdolność do powrotu 

do normalnego funkcjonowania po różnego 

rodzaju atakach, jak również do 

zagwarantowania bezpieczeństwa dostaw 

energii i surowców; 

1. zauważa, że głównym celem UE musi 

być zagwarantowanie bezpieczeństwa i 

dobrobytu jej obywateli i terytorium, przy 

jednoczesnym zapewnieniu ochrony jej 

wartości i modelu społecznego oraz 

realizowaniu jej podstawowych interesów, 

a także eliminacji ubóstwa i 

propagowaniu zrównoważonego rozwoju i 

solidarności w skali globalnej; UE musi 

zatem zapewnić sobie solidarność i 

odporność wewnętrzną i zewnętrzną, 

zdolność do przewidywania ewentualnych 

wyzwań i zagrożeń, zapobiegania im oraz 

eliminowania ich oraz zdolność do 

podejmowania bezzwłocznych działań w 

związku z zagrożeniami niemożliwymi do 

przewidzenia, a także zdolność do powrotu 

do normalnego funkcjonowania po różnego 

rodzaju wyzwaniach lub atakach, jak 

również do zagwarantowania naszych 

podstawowych wartości, praw i swobód, 

jak i bezpieczeństwa dostaw energii i 

surowców; 

Or. en 

 

Poprawka  74 

Marietje Schaake 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

1. zauważa, że głównym celem UE musi 

być zagwarantowanie bezpieczeństwa jej 

obywateli i terytorium, przy jednoczesnym 

zapewnieniu ochrony jej wartości i modelu 

społecznego oraz realizowaniu jej 

podstawowych interesów; UE musi zatem 

zapewnić sobie odporność wewnętrzną i 

zewnętrzną, zdolność do przewidywania 

ewentualnych zagrożeń, zapobiegania im 

oraz eliminowania ich oraz zdolność do 

1. zauważa, że głównym celem UE musi 

być zagwarantowanie bezpieczeństwa jej 

narodów i terytorium, przy jednoczesnym 

zapewnieniu ochrony jej wartości i modelu 

społecznego oraz realizowaniu jej 

podstawowych interesów; UE musi zatem 

zapewnić sobie odporność wewnętrzną i 

zewnętrzną, zdolność do przewidywania 

ewentualnych zagrożeń, zapobiegania im 

oraz eliminowania ich oraz zdolność do 
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podejmowania bezzwłocznych działań w 

związku z zagrożeniami niemożliwymi do 

przewidzenia, a także zdolność do powrotu 

do normalnego funkcjonowania po różnego 

rodzaju atakach, jak również do 

zagwarantowania bezpieczeństwa dostaw 

energii i surowców; 

podejmowania bezzwłocznych działań w 

związku z zagrożeniami niemożliwymi do 

przewidzenia, a także zdolność do powrotu 

do normalnego funkcjonowania po różnego 

rodzaju atakach, jak również do 

zagwarantowania bezpieczeństwa dostaw 

energii i surowców; 

Or. en 

 

Poprawka  75 

Michael Gahler 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

1. zauważa, że głównym celem UE musi 

być zagwarantowanie bezpieczeństwa jej 

obywateli i terytorium, przy jednoczesnym 

zapewnieniu ochrony jej wartości i modelu 

społecznego oraz realizowaniu jej 

podstawowych interesów; UE musi zatem 

zapewnić sobie odporność wewnętrzną i 

zewnętrzną, zdolność do przewidywania 

ewentualnych zagrożeń, zapobiegania im 

oraz eliminowania ich oraz zdolność do 

podejmowania bezzwłocznych działań w 

związku z zagrożeniami niemożliwymi do 

przewidzenia, a także zdolność do powrotu 

do normalnego funkcjonowania po różnego 

rodzaju atakach, jak również do 

zagwarantowania bezpieczeństwa dostaw 

energii i surowców; 

1. zauważa, że głównym celem UE musi 

być zagwarantowanie bezpieczeństwa jej 

obywateli i terytorium, przy jednoczesnym 

zapewnieniu ochrony jej wartości i modelu 

społecznego, a także określeniu i 

realizowaniu europejskich interesów; w 

związku z tym wzywa instytucje UE do 

zapewnienia jej odporności wewnętrznej i 

zewnętrznej, wzywa wiceprzewodniczącą 

Komisji/ wysoką przedstawiciel do 

zwiększenia zdolności UE do 

przewidywania ewentualnego ryzyka i 

zagrożeń, zapobiegania im oraz 

uprzedzania i eliminowania ich oraz 

zdolności do proponowania 

bezzwłocznych działań w związku z 

zagrożeniami niemożliwymi do 

przewidzenia, a także zdolności do 

powrotu do normalnego funkcjonowania 

po różnego rodzaju atakach, jak również do 

zagwarantowania bezpieczeństwa dostaw 

energii i surowców; 

Or. en 

 

Poprawka  76 

Francisco José Millán Mon 
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Projekt rezolucji 

Ustęp 1 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

1. zauważa, że głównym celem UE musi 

być zagwarantowanie bezpieczeństwa jej 

obywateli i terytorium, przy jednoczesnym 

zapewnieniu ochrony jej wartości i modelu 

społecznego oraz realizowaniu jej 

podstawowych interesów; UE musi zatem 

zapewnić sobie odporność wewnętrzną i 

zewnętrzną, zdolność do przewidywania 

ewentualnych zagrożeń, zapobiegania im 

oraz eliminowania ich oraz zdolność do 

podejmowania bezzwłocznych działań w 

związku z zagrożeniami niemożliwymi do 

przewidzenia, a także zdolność do powrotu 

do normalnego funkcjonowania po różnego 

rodzaju atakach, jak również do 

zagwarantowania bezpieczeństwa dostaw 

energii i surowców; 

1. zauważa, że celem Unii jest 

propagowanie pokoju, jej wartości i 

dobrobytu jej obywateli; zauważa, że w 

związku z tym głównym celem UE musi 

być zagwarantowanie bezpieczeństwa jej 

obywateli i terytorium, przy jednoczesnym 

zapewnieniu ochrony jej wartości i modelu 

społecznego oraz realizowaniu jej 

podstawowych interesów; podkreśla, że 

UE nie jest sojuszem wojskowym, ale nie 

może zapominać o swoim filarze obrony; 
UE musi zatem zapewnić sobie odporność 

wewnętrzną i zewnętrzną, zdolność do 

przewidywania ewentualnych wyzwań i 

zagrożeń, zapobiegania im oraz 

eliminowania ich oraz zdolność do 

podejmowania bezzwłocznych działań w 

związku z kryzysami i zagrożeniami 

niemożliwymi do przewidzenia, a także 

zdolność do powrotu do normalnego 

funkcjonowania po różnego rodzaju 

atakach, jak również do zagwarantowania 

bezpieczeństwa dostaw energii i 

surowców; 

Or. en 

 

Poprawka  77 

Reinhard Bütikofer 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

1. zauważa, że głównym celem UE musi 

być zagwarantowanie bezpieczeństwa jej 

obywateli i terytorium, przy jednoczesnym 

zapewnieniu ochrony jej wartości i modelu 

społecznego oraz realizowaniu jej 

1. zauważa, że głównym celem UE musi 

być zagwarantowanie bezpieczeństwa jej 

obywateli i terytorium, przy jednoczesnym 

zapewnieniu ochrony jej wartości i modelu 

społecznego – w tym demokracji, 
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podstawowych interesów; UE musi zatem 

zapewnić sobie odporność wewnętrzną i 

zewnętrzną, zdolność do przewidywania 

ewentualnych zagrożeń, zapobiegania im 

oraz eliminowania ich oraz zdolność do 

podejmowania bezzwłocznych działań w 

związku z zagrożeniami niemożliwymi do 

przewidzenia, a także zdolność do powrotu 

do normalnego funkcjonowania po różnego 

rodzaju atakach, jak również do 

zagwarantowania bezpieczeństwa dostaw 

energii i surowców; 

praworządności, poszanowania praw 

człowieka – oraz realizowaniu jej 

podstawowych interesów w tym zakresie; 

UE musi zatem zapewnić sobie odporność 

wewnętrzną i zewnętrzną, zdolność do 

przewidywania ewentualnych zagrożeń, 

zapobiegania im oraz eliminowania ich 

oraz zdolność do podejmowania 

bezzwłocznych działań w związku z 

zagrożeniami niemożliwymi do 

przewidzenia, a także zdolność do powrotu 

do normalnego funkcjonowania po różnego 

rodzaju atakach, jak również do 

zagwarantowania bezpieczeństwa dostaw 

energii i surowców; 

Or. en 

 

Poprawka  78 

Charles Tannock 

w imieniu grupy ECR 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

1. zauważa, że głównym celem UE musi 

być zagwarantowanie bezpieczeństwa jej 

obywateli i terytorium, przy jednoczesnym 

zapewnieniu ochrony jej wartości i modelu 

społecznego oraz realizowaniu jej 

podstawowych interesów; UE musi zatem 

zapewnić sobie odporność wewnętrzną i 

zewnętrzną, zdolność do przewidywania 

ewentualnych zagrożeń, zapobiegania im 

oraz eliminowania ich oraz zdolność do 

podejmowania bezzwłocznych działań w 

związku z zagrożeniami niemożliwymi do 

przewidzenia, a także zdolność do powrotu 

do normalnego funkcjonowania po różnego 

rodzaju atakach, jak również do 

zagwarantowania bezpieczeństwa dostaw 

energii i surowców; 

1. zauważa, że jednym z celów UE jest 

zagwarantowanie bezpieczeństwa jej 

obywateli i terytorium, przy jednoczesnym 

zapewnieniu ochrony jej wartości i modelu 

społecznego oraz realizowaniu jej 

podstawowych interesów; UE musi zatem 

zapewnić sobie odporność wewnętrzną i 

zewnętrzną, zdolność do przewidywania 

ewentualnych zagrożeń, zapobiegania im 

oraz eliminowania ich oraz zdolność do 

podejmowania bezzwłocznych działań w 

związku z zagrożeniami niemożliwymi do 

przewidzenia, a także zdolność do powrotu 

do normalnego funkcjonowania po różnego 

rodzaju atakach, jak również do 

zagwarantowania bezpieczeństwa dostaw 

energii i surowców; 

Or. en 
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Poprawka  79 

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

1. zauważa, że głównym celem UE musi 

być zagwarantowanie bezpieczeństwa jej 

obywateli i terytorium, przy jednoczesnym 

zapewnieniu ochrony jej wartości i modelu 

społecznego oraz realizowaniu jej 

podstawowych interesów; UE musi zatem 

zapewnić sobie odporność wewnętrzną i 

zewnętrzną, zdolność do przewidywania 

ewentualnych zagrożeń, zapobiegania im 

oraz eliminowania ich oraz zdolność do 

podejmowania bezzwłocznych działań w 

związku z zagrożeniami niemożliwymi do 

przewidzenia, a także zdolność do powrotu 

do normalnego funkcjonowania po różnego 

rodzaju atakach, jak również do 

zagwarantowania bezpieczeństwa dostaw 

energii i surowców; 

1. zauważa, że jednym z głównych celów 

UE musi być zagwarantowanie 

bezpieczeństwa jej obywateli i terytorium, 

przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony 

jej wartości i modelu społecznego oraz 

realizowaniu jej podstawowych interesów; 

UE musi zatem zapewnić sobie odporność 

wewnętrzną i zewnętrzną, zdolność do 

przewidywania ewentualnych zagrożeń, 

zapobiegania im oraz eliminowania ich 

oraz zdolność do podejmowania 

bezzwłocznych działań w związku z 

zagrożeniami niemożliwymi do 

przewidzenia, a także zdolność do powrotu 

do normalnego funkcjonowania po różnego 

rodzaju atakach, jak również do 

zagwarantowania ochrony praw człowieka 

na szczeblu światowym, bezpieczeństwa 

dostaw energii i surowców; 

Or. it 

 

Poprawka  80 

Boris Zala 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

1. zauważa, że głównym celem UE musi 

być zagwarantowanie bezpieczeństwa jej 

obywateli i terytorium, przy jednoczesnym 

zapewnieniu ochrony jej wartości i modelu 

społecznego oraz realizowaniu jej 

podstawowych interesów; UE musi zatem 

zapewnić sobie odporność wewnętrzną i 

1. zauważa, że głównym celem UE musi 

być zagwarantowanie bezpieczeństwa jej 

obywateli i terytorium, przy jednoczesnym 

zapewnieniu ochrony jej wartości oraz 

realizowaniu jej podstawowych interesów; 

UE i jej państwa członkowskie muszą 

zatem zapewnić odporność 
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zewnętrzną, zdolność do przewidywania 

ewentualnych zagrożeń, zapobiegania im 

oraz eliminowania ich oraz zdolność do 

podejmowania bezzwłocznych działań w 

związku z zagrożeniami niemożliwymi do 

przewidzenia, a także zdolność do powrotu 

do normalnego funkcjonowania po różnego 

rodzaju atakach, jak również do 

zagwarantowania bezpieczeństwa dostaw 

energii i surowców; 

demokratycznych instytucji i 

podstawowych wartości; uważa, że do 

zwalczania rozszerzającego się zakresu 

zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych 

potrzebne są nowe instytucje, posiadające 

odpowiednie zasoby i zdolność do 

przewidywania ewentualnych zagrożeń, 

zapobiegania im oraz eliminowania ich 

oraz zdolność do podejmowania 

bezzwłocznych i wspólnych działań w 

związku z zagrożeniami niemożliwymi do 

przewidzenia, a także zdolność do powrotu 

do normalnego funkcjonowania po różnego 

rodzaju atakach, jak również do 

zagwarantowania bezpieczeństwa dostaw 

energii i surowców; 

Or. en 

Poprawka  81 

Knut Fleckenstein 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

1. zauważa, że głównym celem UE musi 

być zagwarantowanie bezpieczeństwa jej 

obywateli i terytorium, przy jednoczesnym 

zapewnieniu ochrony jej wartości i modelu 

społecznego oraz realizowaniu jej 

podstawowych interesów; UE musi zatem 

zapewnić sobie odporność wewnętrzną i 

zewnętrzną, zdolność do przewidywania 

ewentualnych zagrożeń, zapobiegania im 

oraz eliminowania ich oraz zdolność do 

podejmowania bezzwłocznych działań w 

związku z zagrożeniami niemożliwymi do 

przewidzenia, a także zdolność do powrotu 

do normalnego funkcjonowania po różnego 

rodzaju atakach, jak również do 

zagwarantowania bezpieczeństwa dostaw 

energii i surowców; 

1. zauważa, że głównym celem polityki 

zagranicznej i bezpieczeństwa UE musi 

być zachowanie ochrony, bezpieczeństwa, 

i dobrobytu wszystkich obywateli 

zamieszkujących UE a także jej 
terytorium, przy jednoczesnym 

zapewnieniu ochrony jej wartości i modelu 

społecznego; UE musi zatem zapewnić 

sobie odporność wewnętrzną i zewnętrzną, 

zdolność do przewidywania ewentualnych 

zagrożeń, zapobiegania im oraz 

eliminowania ich oraz zdolność do 

podejmowania bezzwłocznych działań w 

związku z zagrożeniami niemożliwymi do 

przewidzenia, a także zdolność do powrotu 

do normalnego funkcjonowania po różnego 

rodzaju atakach, jak również do 

zagwarantowania bezpieczeństwa dostaw 

energii i surowców; 

Or. en 
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Poprawka  82 

Vincent Peillon 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 1a. jest przekonany, że aby sprostać 

zmieniającemu  się globalnemu otoczeniu, 

strategia UE musi koncentrować się na: 

 a. identyfikacji i kategoryzacji zagrożeń i 

wyzwań; 

 b. określeniu rozwiązań, jakie należy 

wdrożyć w tym zakresie; 

 c. określeniu środków, jakie należy na ten 

cel przeznaczyć; 

Or. fr 

 

Poprawka  83 

Andrejs Mamikins 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 1a. zauważa, że głównym zagrożeniem dla 

przyszłości UE jest brak jedności, brak 

wzajemnego zaufania między państwami 

członkowskimi UE, nieprzewidywalne i 

nieodpowiedzialne zachowanie 

przywódców politycznych państw 

członkowskich UE, a także brak 

wspólnych celów i ambicji. Czynniki te w 

znacznym stopniu ograniczają wpływ i 

skuteczność Unii Europejskiej. 

Ograniczają on również możliwości 

reagowania na wyzwania zewnętrzne i 

wewnętrzne; 

Or. en 
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Poprawka  84 

Cristian Dan Preda 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 1a. przypomina zobowiązanie UE do 

rozwijania wspólnej polityki zagranicznej 

i bezpieczeństwa opartej na zasadach 

demokracji, praworządności, 

powszechności i niepodzielności praw 

człowieka i podstawowych wolności oraz 

wzywa UE i jej państwa członkowskie do 

zintensyfikowania wysiłków służących 

skutecznemu nadaniu tym wartościom 

centralnego miejsca w ich stosunkach 

zewnętrznych z resztą świata; 

Or. en 

 

Poprawka  85 

Liisa Jaakonsaari 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 1a. podkreśla znaczenie kompleksowego i 

opartego na współpracy podejścia do 

kwestii bezpieczeństwa; wzywa w związku 

z tym UE do działania na rzecz 

wzmocnienia OBWE i ożywienia roli 

OBWE w celu lepszego wykorzystania 

wszystkich jej instrumentów i polityk; 

Or. en 

 

Poprawka  86 

Reinhard Bütikofer 

w imieniu grupy Verts/ALE 
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Projekt rezolucji 

Ustęp 1 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 1a. stwierdza, że głównym strategicznym 

interesem Unii jest pokojowy, 

wielostronny światowy porządek oparty na 

praworządności, poszanowaniu praw 

człowieka i demokracji; zauważa z 

głębokim zaniepokojeniem, że te normy i 

wartości znalazły się pod coraz większą 

presją w coraz bardziej niestabilnym 

świecie, charakteryzującym się rosnącymi 

nierównościami, rosnącą koncentracją 

bogactwa, zasobów i uprawnień oraz 

osłabieniem zdolności państw do 

regulowania i ochrony swojej ludności; 

Or. en 

 

Poprawka  87 

Gunnar Hökmark 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 1a. podkreśla, że granice poszczególnych 

państw członkowskich są granicami Unii i 

muszą być chronione jako takie; 

Or. en 

 

Poprawka  88 

Boris Zala 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 1a. przypomina, że podwyższone poziomy 
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wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń 

dla bezpieczeństwa, takich jak terroryzm 

oraz wojna hybrydowa, wymagają 

ściślejszej współpracy i integracji w 

obszarze gromadzenia danych 

wywiadowczych, orientacji sytuacyjnej i 

wspólnej analizy; podkreśla potrzebę 

zwiększenia spójności i instytucjonalnej 

konsolidacji potencjału wywiadowczego, 

jakim dysponuje UE i jej państwa 

członkowskie, prowadząc do utworzenia 

pełnoprawnej agencji wywiadowczej UE; 

uważa ponadto, że ściślejsza współpraca i 

łączenie zasobów są konieczne do 

zwalczania przestępczości transgranicznej, 

dążąc do urzeczywistnienia wizji 

wspólnego Europejskiego Biura 

Śledczego; 

Or. en 

 

Poprawka  89 

Knut Fleckenstein, Jo Leinen 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 1a. uważa, że integracyjna dyplomacja 

wielostronna kierowana przez 

wiceprzewodniczącą/ wysoką 

przedstawiciel stanowi podstawowe 

narzędzie rozwiązywania konfliktów w 

sąsiedztwie; uważa, że należy tworzyć 

więcej powiązań i osiągać większą 

synergię między dyplomacją a polityką 

wewnętrzną; 

Or. en 

 

Poprawka  90 

Andrejs Mamikins 
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Projekt rezolucji 

Ustęp 1 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 1b. zauważa, że ideologiczna próżnia jest 

bardzo niebezpieczna dla przyszłego 

rozwoju UE. Nacjonaliści oraz odłamy 

radykalne i ksenofobiczne próbują 

wypełnić tę lukę negatywnymi treściami. 

Część społeczeństwa UE nie jest 

uodporniona na ich emocjonalną 

retorykę. Może to zniszczyć UE szybciej 

niż jakikolwiek inny zewnętrzny wirtualny 

przeciwnik; 

Or. en 

 

Poprawka  91 

Cristian Dan Preda 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 1b. przypomina, że partnerstwo 

transatlantyckie, oparte na silnych 

politycznych, kulturowych, gospodarczych 

i historycznych powiązaniach oraz na 

wspólnych wartościach, takich jak 

wolność, demokracja, prawa człowieka i 

praworządność, oraz wspólnych celach, 

jest nadal podstawą naszego 

bezpieczeństwa; 

Or. en 

 

Poprawka  92 

Reinhard Bütikofer 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 b (nowy) 
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Projekt rezolucji Poprawka 

 1b. zauważa, że Unia i większość państw 

członkowskich UE niedawno zwiększyły 

starania na rzecz zwalczania terroryzmu; 

jest przekonany, że unijnym podejściem 

do przeciwdziałania terroryzmowi musi w 

pierwszej kolejności kierować założenie 

sądownictwa karnego opartego na 

zintensyfikowanej współpracy między 

policją, wymiarem sprawiedliwości i 

agencjami wywiadowczymi w Europie; 

wzywa wysoką przedstawiciel, Komisję 

i państwa członkowskie UE do zwrócenia 

szczególnej uwagi na standardy praw 

człowieka oraz przestrzegania zasad 

rozliczalności i przejrzystości podczas 

współpracy z krajami trzecimi w dziedzinie 

zwalczania terroryzmu oraz zapobiegania 

jakiemukolwiek obniżeniu standardów 

praw człowieka; 

Or. en 

 

Poprawka  93 

Knut Fleckenstein, Jo Leinen 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 1b. uważa, że UE powinna być 

konstruktywnym i odpornym podmiotem 

globalnym o ukierunkowaniu 

regionalnym oraz przyczyniać się do 

większej efektywności wielostronnego 

globalnego ładu; 

Or. en 

 

Poprawka  94 

Andrejs Mamikins 
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Projekt rezolucji 

Ustęp 1 c (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 1c. zauważa, że UE ma możliwość wyboru, 

czy chce radykalnie przyspieszyć procesy 

integracyjne lub powrócić do przeszłości, 

czyli podzielonej i słabej Europy. UE nie 

ma możliwości pozostania przez dłuższy 

czas w sytuacji zawieszenia między 

drogami rozwoju. Każdy stopień integracji 

wymaga dalszych zmian, w przeciwnym 

razie stworzy niebezpieczne dysproporcje 

rozwojowe. Ewidentnymi przykładami 

takich dysproporcji są problemy strefy 

euro i obecny kryzys związany z 

uchodźcami w Europie. Każda zwłoka 

może mieć fatalne skutki dla przyszłości 

UE; 

Or. en 

 

Poprawka  95 

Reinhard Bütikofer 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 c (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 1c. uważa, że kluczowe jest ustalenie 

faktycznie wspólnych interesów w ramach 

polityki zagranicznej wszystkich 28 

państw członkowskich UE w każdym 

regionie świata i dla każdego odnośnego 

obszaru polityki; podkreśla jednak, że już 

samo uwidocznienie tych wspólnych 

interesów znacznie wzmocniłoby UE jako 

podmiot funkcjonujący w obszarze spraw 

zagranicznych; wzywa wysoką 

przedstawiciel, by zleciła ESDZ zadanie 

prognozowania takich szczególnych 

interesów i pomogła w określeniu celów 

strategicznych i operacyjnych, które mogą 

bezpośrednio doprowadzić do konkretnych 
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rezultatów; 

Or. en 

 

Poprawka  96 

Reinhard Bütikofer 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 d (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 1d. podkreśla, że globalna strategia 

powinna wyraźnie omówić pilne i 

bezpośrednie zagrożenia dla procesu 

integracji europejskiej; uważa w związku z 

tym, że te zagrożenia charakteryzują się 

elementami wewnętrznymi i 

zewnętrznymi, które są ze sobą 

powiązane; uważa, że kluczowe znaczenie 

ma zwrócenie się bardziej bezpośrednio do 

tych, którzy postrzegają siebie jako 

przegranych w coraz ściślej zintegrowanej 

Unii w zglobalizowanym świecie oraz 

wzmocnienie funkcjonujących umów 

społecznych i silnej demokracji 

przedstawicielskiej, również z myślą o 

zagwarantowaniu bezpieczeństwa; 

Or. en 

 

Poprawka  97 

Reinhard Bütikofer 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 e (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 1e. podkreśla, że problem zmiany klimatu 

stanowi największe zagrożenie dla 

globalnego bezpieczeństwa i należy mu 

pilnie zaradzić; podkreśla, że wydarzenia 
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te stanowią podwyższają również 

zagrożenie dla międzynarodowego pokoju 

oraz bezpieczeństwa ludności; zwraca 

uwagę, że UE powinna uwzględnić 

oddziaływanie problemu zmian klimatu 

na bezpieczeństwo międzynarodowe; 

Or. en 

 

Poprawka  98 

Sabine Lösing 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 2 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

2. zauważa, że w przyszłości UE i jej 

państwa członkowskie będą musiały w 

mniejszym stopniu polegać na Stanach 

Zjednoczonych i w większym stopniu brać 

na siebie odpowiedzialność za własne 

bezpieczeństwo i obronę własnego 

terytorium; wzywa zatem UE i państwa 

członkowskie do wzmocnienia ich 

niezależności strategicznej pod względem 

możliwości i zdolności do obrony w celu 

przygotowania się do reagowania na 

szerokie spektrum cywilnych i 

wojskowych zagrożeń i czynników ryzyka, 

przy zachowaniu pełnej 

komplementarności z NATO; 

skreślony 

Or. en 

 

Poprawka  99 

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 2 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

2. zauważa, że w przyszłości UE i jej 

państwa członkowskie będą musiały w 

2. uważa, że polityka zagraniczna UE i 

państw członkowskich powinna w 
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mniejszym stopniu polegać na Stanach 

Zjednoczonych i w większym stopniu brać 

na siebie odpowiedzialność za własne 

bezpieczeństwo i obronę własnego 

terytorium; wzywa zatem UE i państwa 

członkowskie do wzmocnienia ich 

niezależności strategicznej pod względem 

możliwości i zdolności do obrony w celu 

przygotowania się do reagowania na 

szerokie spektrum cywilnych i 

wojskowych zagrożeń i czynników ryzyka, 

przy zachowaniu pełnej 

komplementarności z NATO; 

mniejszym stopniu polegać na Stanach 

Zjednoczonych; wzywa zatem UE i 

państwa członkowskie do stworzenia 

własnej polityki zewnętrznej w sposób 

niezależny, zarówno w odniesieniu do 

promowania własnych interesów 

handlowych, jak również w odniesieniu do 

obszaru bezpieczeństwa i obrony; 

Or. it 

 

Poprawka  100 

Ana Gomes, Elena Valenciano 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 2 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

2. zauważa, że w przyszłości UE i jej 

państwa członkowskie będą musiały w 

mniejszym stopniu polegać na Stanach 

Zjednoczonych i w większym stopniu brać 
na siebie odpowiedzialność za własne 

bezpieczeństwo i obronę własnego 

terytorium; wzywa zatem UE i państwa 

członkowskie do wzmocnienia ich 

niezależności strategicznej pod względem 

możliwości i zdolności do obrony w celu 

przygotowania się do reagowania na 

szerokie spektrum cywilnych i wojskowych 

zagrożeń i czynników ryzyka, przy 

zachowaniu pełnej komplementarności z 

NATO; 

2. podkreśla, że UE i jej państwa 

członkowskie muszą wziąć na siebie pełną 

odpowiedzialność za swoje wspólne 

bezpieczeństwo i obronę, w tym obywateli, 

terytorium, interesów i wartości. wzywa 

zatem UE i państwa członkowskie do 

umocnienia ich niezależności strategicznej 

pod względem możliwości i zdolności do 

obrony w celu przygotowania się do 

reagowania na szerokie spektrum 

cywilnych, wojskowych i hybrydowych 

zagrożeń i czynników ryzyka; zauważa, że 

UE i państwa członkowskie muszą 

wykorzystać WPBiO do radzenia sobie z 

wyzwaniami bezpieczeństwa zbiorowego 

wynikającymi z kilku kierunków, 

połączenia wewnętrznych i zewnętrznych 

aspektów tych zagrożeń i ryzyka oraz 

włączenia cywilno-wojskowego podejścia 

do zbiorowej gotowości i reagowania; 

Or. en 
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Poprawka  101 

Marietje Schaake 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 2 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

2. zauważa, że w przyszłości UE i jej 

państwa członkowskie będą musiały w 

mniejszym stopniu polegać na Stanach 

Zjednoczonych i w większym stopniu brać 

na siebie odpowiedzialność za własne 

bezpieczeństwo i obronę własnego 

terytorium; wzywa zatem UE i państwa 

członkowskie do wzmocnienia ich 

niezależności strategicznej pod względem 

możliwości i zdolności do obrony w celu 

przygotowania się do reagowania na 

szerokie spektrum cywilnych i 

wojskowych zagrożeń i czynników ryzyka, 

przy zachowaniu pełnej 

komplementarności z NATO; 

2. zauważa, że UE i jej państwa 

członkowskie muszą być partnerem na 

arenie międzynarodowej i samoistnym 

gwarantem bezpieczeństwa, bez 

konieczności polegania na Stanach 

Zjednoczonych, podkreślając 

jednocześnie, że sojusz transatlantycki 

musi pozostać kluczowym elementem 

światowego systemu opartego na zasadach 

mającego swoje źródło w poszanowaniu 

podstawowych praw i swobód; wzywa 

zatem UE i państwa członkowskie do 

wzmocnienia ich niezależności 

strategicznej pod względem możliwości i 

zdolności do obrony w celu przygotowania 

się do reagowania na szerokie spektrum 

cywilnych i wojskowych zagrożeń i 

czynników ryzyka, przy zachowaniu pełnej 

komplementarności z NATO; 

Or. en 

 

Poprawka  102 

Urmas Paet 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 2 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

2. zauważa, że w przyszłości UE i jej 

państwa członkowskie będą musiały w 

mniejszym stopniu polegać na Stanach 

Zjednoczonych i w większym stopniu brać 

na siebie odpowiedzialność za własne 

bezpieczeństwo i obronę własnego 

terytorium; wzywa zatem UE i państwa 

2. zauważa, że w przyszłości UE i jej 

państwa członkowskie będą musiały w 

większym stopniu brać na siebie 

odpowiedzialność za własne 

bezpieczeństwo i obronę własnego 

terytorium; wzywa zatem UE i państwa 

członkowskie do wzmocnienia ich 
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członkowskie do wzmocnienia ich 

niezależności strategicznej pod względem 

możliwości i zdolności do obrony w celu 

przygotowania się do reagowania na 

szerokie spektrum cywilnych i 

wojskowych zagrożeń i czynników ryzyka, 

przy zachowaniu pełnej 

komplementarności z NATO; 

niezależności strategicznej pod względem 

możliwości i zdolności do obrony w celu 

przygotowania się do reagowania na 

szerokie spektrum cywilnych i 

wojskowych zagrożeń i czynników ryzyka, 

przy zachowaniu pełnej 

komplementarności z NATO; 

Or. et 

 

Poprawka  103 

Mark Demesmaeker 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 2 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

2. zauważa, że w przyszłości UE i jej 

państwa członkowskie będą musiały w 

mniejszym stopniu polegać na Stanach 

Zjednoczonych i w większym stopniu brać 

na siebie odpowiedzialność za własne 

bezpieczeństwo i obronę własnego 

terytorium; wzywa zatem UE i państwa 

członkowskie do wzmocnienia ich 

niezależności strategicznej pod względem 

możliwości i zdolności do obrony w celu 

przygotowania się do reagowania na 

szerokie spektrum cywilnych i 

wojskowych zagrożeń i czynników ryzyka, 

przy zachowaniu pełnej 

komplementarności z NATO; 

2. zauważa, że w przyszłości UE i jej 

państwa członkowskie będą musiały w 

większym stopniu brać na siebie 

odpowiedzialność za własne 

bezpieczeństwo i obronę własnego 

terytorium; wzywa zatem UE i państwa 

członkowskie do wzmocnienia ich 

niezależności strategicznej pod względem 

możliwości i zdolności do obrony w celu 

przygotowania się do reagowania na 

szerokie spektrum cywilnych i 

wojskowych zagrożeń i czynników ryzyka, 

przy zachowaniu pełnej 

komplementarności z NATO; 

Or. nl 

 

Poprawka  104 

Charles Tannock 

w imieniu grupy ECR 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 2 
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Projekt rezolucji Poprawka 

2. zauważa, że w przyszłości UE i jej 

państwa członkowskie będą musiały w 

mniejszym stopniu polegać na Stanach 

Zjednoczonych i w większym stopniu brać 

na siebie odpowiedzialność za własne 

bezpieczeństwo i obronę własnego 

terytorium; wzywa zatem UE i państwa 

członkowskie do wzmocnienia ich 

niezależności strategicznej pod względem 

możliwości i zdolności do obrony w celu 

przygotowania się do reagowania na 

szerokie spektrum cywilnych i 

wojskowych zagrożeń i czynników ryzyka, 

przy zachowaniu pełnej 

komplementarności z NATO; 

2. zauważa, że w przyszłości UE i jej 

państwa członkowskie będą musiały w 

większym stopniu brać na siebie 

odpowiedzialność za własne 

bezpieczeństwo i obronę własnego 

terytorium; wzywa zatem UE i państwa 

członkowskie do wzmocnienia ich 

niezależności strategicznej pod względem 

możliwości i zdolności do obrony w celu 

przygotowania się do reagowania na 

szerokie spektrum cywilnych i 

wojskowych zagrożeń i czynników ryzyka, 

przy zachowaniu pełnej 

komplementarności z NATO oraz zgodnie 

z art. 42 ust. 2 TUE; 

Or. en 

 

Poprawka  105 

Knut Fleckenstein, Jo Leinen 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 2 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

2. zauważa, że w przyszłości UE i jej 

państwa członkowskie będą musiały w 

mniejszym stopniu polegać na Stanach 

Zjednoczonych i w większym stopniu brać 

na siebie odpowiedzialność za własne 

bezpieczeństwo i obronę własnego 

terytorium; wzywa zatem UE i państwa 

członkowskie do wzmocnienia ich 

niezależności strategicznej pod względem 

możliwości i zdolności do obrony w celu 

przygotowania się do reagowania na 

szerokie spektrum cywilnych i 

wojskowych zagrożeń i czynników ryzyka, 

przy zachowaniu pełnej 

komplementarności z NATO; 

2. zauważa, że w przyszłości UE i jej 

państwa członkowskie będą musiały być 

bardziej zjednoczone i przygotowane do 

brania większym stopniu na siebie 

odpowiedzialności za własne 

bezpieczeństwo i obronę własnego 

terytorium, kontynuując jednocześnie 

współpracę z partnerami 

międzynarodowymi w ramach NATO; 

wzywa zatem UE i państwa członkowskie 

do wzmocnienia ich niezależności 

strategicznej pod względem możliwości i 

zdolności do obrony w celu przygotowania 

się do reagowania na szerokie spektrum 

cywilnych i wojskowych zagrożeń i 

czynników ryzyka, przy zachowaniu pełnej 

komplementarności z NATO; 



 

AM\1087188PL.doc 59/131 PE577.080v01-00 

 PL 

Or. en 

 

Poprawka  106 

Cristian Dan Preda 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 2 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

2. zauważa, że w przyszłości UE i jej 

państwa członkowskie będą musiały w 

mniejszym stopniu polegać na Stanach 

Zjednoczonych i w większym stopniu brać 

na siebie odpowiedzialność za własne 

bezpieczeństwo i obronę własnego 

terytorium; wzywa zatem UE i państwa 

członkowskie do wzmocnienia ich 

niezależności strategicznej pod względem 

możliwości i zdolności do obrony w celu 

przygotowania się do reagowania na 

szerokie spektrum cywilnych i 

wojskowych zagrożeń i czynników ryzyka, 

przy zachowaniu pełnej 

komplementarności z NATO; 

2. zauważa, że w przyszłości UE i jej 

państwa członkowskie powinny w 

większym stopniu brać na siebie 

odpowiedzialność za własne 

bezpieczeństwo i obronę własnego 

terytorium skupiając swoje wysiłki na 

działaniach prewencyjnych i szybkim 

reagowaniu; wzywa zatem UE i państwa 

członkowskie do wzmocnienia ich 

niezależności strategicznej pod względem 

możliwości i zdolności do obrony w celu 

przygotowania się do reagowania na 

szerokie spektrum cywilnych i 

wojskowych zagrożeń i czynników ryzyka, 

przy zachowaniu pełnej 

komplementarności z NATO; 

Or. en 

 

Poprawka  107 

Louis Michel 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 2 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

2. zauważa, że w przyszłości UE i jej 

państwa członkowskie będą musiały w 

mniejszym stopniu polegać na Stanach 

Zjednoczonych i w większym stopniu brać 

na siebie odpowiedzialność za własne 

bezpieczeństwo i obronę własnego 

terytorium; wzywa zatem UE i państwa 

członkowskie do wzmocnienia ich 

2. zauważa, że w przyszłości UE i jej 

państwa członkowskie będą musiały w 

większym stopniu brać na siebie 

odpowiedzialność za własne 

bezpieczeństwo i obronę własnego 

terytorium; wzywa zatem UE i państwa 

członkowskie do wzmocnienia ich 

niezależności strategicznej pod względem 
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niezależności strategicznej pod względem 

możliwości i zdolności do obrony w celu 

przygotowania się do reagowania na 

szerokie spektrum cywilnych i 

wojskowych zagrożeń i czynników ryzyka, 

przy zachowaniu pełnej 

komplementarności z NATO; 

możliwości i zdolności do obrony w celu 

przygotowania się do reagowania na 

szerokie spektrum cywilnych i 

wojskowych zagrożeń i czynników ryzyka, 

przy zachowaniu pełnej 

komplementarności z NATO; 

Or. fr 

 

Poprawka  108 

Francisco José Millán Mon 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 2 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

2. zauważa, że w przyszłości UE i jej 

państwa członkowskie będą musiały w 

mniejszym stopniu polegać na Stanach 

Zjednoczonych i w większym stopniu brać 

na siebie odpowiedzialność za własne 

bezpieczeństwo i obronę własnego 

terytorium; wzywa zatem UE i państwa 

członkowskie do wzmocnienia ich 

niezależności strategicznej pod względem 

możliwości i zdolności do obrony w celu 

przygotowania się do reagowania na 

szerokie spektrum cywilnych i 

wojskowych zagrożeń i czynników ryzyka, 

przy zachowaniu pełnej 

komplementarności z NATO; 

2. uważa, że Stany Zjednoczone są 

kluczowym i strategicznym partnerem UE, 

zwłaszcza w obecnym kontekście 

geopolitycznym; zauważa jednak, że w 

przyszłości UE i jej państwa członkowskie 

będą musiały w większym stopniu brać na 

siebie odpowiedzialność za własne 

bezpieczeństwo i obronę własnego 

terytorium; wzywa zatem UE i państwa 

członkowskie do wzmocnienia ich 

niezależności strategicznej pod względem 

możliwości i zdolności do obrony w celu 

przygotowania się do reagowania na 

szerokie spektrum cywilnych i 

wojskowych zagrożeń i czynników ryzyka, 

przy zachowaniu pełnej 

komplementarności z NATO; 

Or. en 

 

Poprawka  109 

James Carver 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 2 
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Projekt rezolucji Poprawka 

2. zauważa, że w przyszłości UE i jej 

państwa członkowskie będą musiały w 

mniejszym stopniu polegać na Stanach 

Zjednoczonych i w większym stopniu brać 

na siebie odpowiedzialność za własne 

bezpieczeństwo i obronę własnego 

terytorium; wzywa zatem UE i państwa 

członkowskie do wzmocnienia ich 

niezależności strategicznej pod względem 

możliwości i zdolności do obrony w celu 

przygotowania się do reagowania na 

szerokie spektrum cywilnych i 

wojskowych zagrożeń i czynników ryzyka, 

przy zachowaniu pełnej 

komplementarności z NATO; 

2. zauważa, że w przyszłości UE i jej 

państwa członkowskie będą musiały w 

mniejszym stopniu polegać na Stanach 

Zjednoczonych i w większym stopniu brać 

na siebie odpowiedzialność za własne 

bezpieczeństwo i obronę własnego 

terytorium; wzywa zatem państwa 

członkowskie do wzmocnienia ich 

niezależności strategicznej pod względem 

możliwości i zdolności do obrony w celu 

przygotowania się do reagowania na 

szerokie spektrum cywilnych i 

wojskowych zagrożeń i czynników ryzyka, 

przy zachowaniu pełnej 

komplementarności z NATO; 

Or. en 

 

Poprawka  110 

Vincent Peillon 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 2 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

2. zauważa, że w przyszłości UE i jej 

państwa członkowskie będą musiały w 

mniejszym stopniu polegać na Stanach 

Zjednoczonych i w większym stopniu brać 

na siebie odpowiedzialność za własne 

bezpieczeństwo i obronę własnego 

terytorium; wzywa zatem UE i państwa 

członkowskie do wzmocnienia ich 

niezależności strategicznej pod względem 

możliwości i zdolności do obrony w celu 

przygotowania się do reagowania na 

szerokie spektrum cywilnych i 

wojskowych zagrożeń i czynników ryzyka, 

przy zachowaniu pełnej 

komplementarności z NATO; 

2. przypomina, że państwa członkowskie 

UE tworzą wschodni filar NATO; 
zauważa, że w przyszłości UE i jej państwa 

członkowskie będą musiały w mniejszym 

stopniu polegać na Stanach Zjednoczonych 

i w większym stopniu brać na siebie 

odpowiedzialność za własne 

bezpieczeństwo i obronę własnego 

terytorium; wzywa zatem UE i państwa 

członkowskie do wzmocnienia ich 

niezależności strategicznej pod względem 

możliwości i zdolności do obrony w celu 

przygotowania się do reagowania na 

szerokie spektrum cywilnych i 

wojskowych zagrożeń i czynników ryzyka, 

w ramach NATO lub przy zachowaniu 

pełnej z nią komplementarności; 
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Or. fr 

 

Poprawka  111 

Reinhard Bütikofer 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 2 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

2. zauważa, że w przyszłości UE i jej 

państwa członkowskie będą musiały w 

mniejszym stopniu polegać na Stanach 

Zjednoczonych i w większym stopniu brać 

na siebie odpowiedzialność za własne 

bezpieczeństwo i obronę własnego 

terytorium; wzywa zatem UE i państwa 

członkowskie do wzmocnienia ich 

niezależności strategicznej pod względem 

możliwości i zdolności do obrony w celu 

przygotowania się do reagowania na 

szerokie spektrum cywilnych i 

wojskowych zagrożeń i czynników ryzyka, 

przy zachowaniu pełnej 

komplementarności z NATO; 

2. zauważa, że w przyszłości UE i jej 

państwa członkowskie będą musiały w 

mniejszym stopniu polegać na Stanach 

Zjednoczonych i w większym stopniu brać 

na siebie odpowiedzialność za własne 

bezpieczeństwo i obronę własnego 

terytorium; wzywa zatem UE i państwa 

członkowskie do wzmocnienia ich 

zdolności do działania w celu 

przygotowania się do reagowania na 

szerokie spektrum cywilnych i 

wojskowych zagrożeń i czynników ryzyka, 

przy zachowaniu pełnej 

komplementarności z NATO; 

Or. en 

 

Poprawka  112 

Michael Gahler 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 2 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

2. zauważa, że w przyszłości UE i jej 

państwa członkowskie będą musiały w 

mniejszym stopniu polegać na Stanach 

Zjednoczonych i w większym stopniu brać 

na siebie odpowiedzialność za własne 

bezpieczeństwo i obronę własnego 

terytorium; wzywa zatem UE i państwa 

członkowskie do wzmocnienia ich 

2. zauważa, że w przyszłości UE i jej 

państwa członkowskie będą musiały w 

mniejszym stopniu polegać na Stanach 

Zjednoczonych i w większym stopniu brać 

na siebie odpowiedzialność za własne 

bezpieczeństwo i obronę własnego 

terytorium, zwłaszcza w sąsiedztwie 

Europy; wzywa zatem UE i państwa 
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niezależności strategicznej pod względem 

możliwości i zdolności do obrony w celu 

przygotowania się do reagowania na 

szerokie spektrum cywilnych i 

wojskowych zagrożeń i czynników ryzyka, 

przy zachowaniu pełnej 

komplementarności z NATO; 

członkowskie do wzmocnienia ich 

niezależności strategicznej pod względem 

możliwości i zdolności do obrony w celu 

przygotowania się do reagowania na 

szerokie spektrum cywilnych i 

wojskowych zagrożeń i czynników ryzyka, 

przy zachowaniu pełnej 

komplementarności z NATO; wzywa 

Komisję do wyjaśnienia w 

opracowywanym planie działania UE na 

rzecz obronności(COM(2015) 610 final), 

w jaki sposób działania zaplanowane 

przez UE odpowiedzą na trzecią 

amerykańską strategię offsetową i 

inicjatywę innowacyjnej obronności USA; 

Or. en 

 

Poprawka  113 

Liisa Jaakonsaari 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 2 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

2. zauważa, że w przyszłości UE i jej 

państwa członkowskie będą musiały w 

mniejszym stopniu polegać na Stanach 

Zjednoczonych i w większym stopniu brać 

na siebie odpowiedzialność za własne 

bezpieczeństwo i obronę własnego 

terytorium; wzywa zatem UE i państwa 

członkowskie do wzmocnienia ich 

niezależności strategicznej pod względem 

możliwości i zdolności do obrony w celu 

przygotowania się do reagowania na 

szerokie spektrum cywilnych i 

wojskowych zagrożeń i czynników ryzyka, 

przy zachowaniu pełnej 

komplementarności z NATO; 

2. zauważa, że w przyszłości UE i jej 

państwa członkowskie będą musiały w 

mniejszym stopniu polegać na Stanach 

Zjednoczonych i w większym stopniu brać 

na siebie odpowiedzialność za własne 

bezpieczeństwo i obronę własnego 

terytorium; dostrzega potrzebę 

odnowionego zaangażowania i wspólnych 

wysiłków na rzecz zapewnienia 

politycznego impulsu dla naszej wspólnej 

koncepcji bezpieczeństwa na podstawie 

OBWE; wzywa UE i jej państwa 

członkowskie do kontynuowania takich 

pozytywnych inicjatyw mających na celu 

upowszechnienie dialogu na temat 

szeroko rozumianego europejskiego 

bezpieczeństwa w ramach OBWE; wzywa 
UE i państwa członkowskie do 

wzmocnienia ich niezależności 

strategicznej pod względem możliwości i 

zdolności do obrony w celu przygotowania 
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się do reagowania na szerokie spektrum 

cywilnych i wojskowych zagrożeń i 

czynników ryzyka, przy zachowaniu pełnej 

komplementarności z NATO, respektując 

jednocześnie prawa podstawowe i 

europejskie wartości; zauważa, że grupy 

bojowe UE osiągnęły pełną zdolność 

operacyjną w 2007 r. i wzywa do 

wzmocnienia zdolności UE do 

skutecznego i szybkiego rozmieszczenia 

swoich sił; 

Or. en 

 

Poprawka  114 

Georgios Epitideios 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 2 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

2. zauważa, że w przyszłości UE i jej 

państwa członkowskie będą musiały w 

mniejszym stopniu polegać na Stanach 

Zjednoczonych i w większym stopniu brać 

na siebie odpowiedzialność za własne 

bezpieczeństwo i obronę własnego 

terytorium; wzywa zatem UE i państwa 

członkowskie do wzmocnienia ich 

niezależności strategicznej pod względem 

możliwości i zdolności do obrony w celu 

przygotowania się do reagowania na 

szerokie spektrum cywilnych i 

wojskowych zagrożeń i czynników ryzyka, 

przy zachowaniu pełnej 

komplementarności z NATO; 

2. zauważa, że w przyszłości UE i jej 

państwa członkowskie będą musiały w 

mniejszym stopniu polegać na Stanach 

Zjednoczonych i w większym stopniu brać 

na siebie odpowiedzialność za własne 

bezpieczeństwo i obronę własnego 

terytorium; wzywa zatem UE i państwa 

członkowskie do zapewnienia ich 

niezależności strategicznej pod względem 

możliwości i zdolności do obrony w celu 

przygotowania się do reagowania na 

szerokie spektrum cywilnych i 

wojskowych zagrożeń i czynników ryzyka, 

przy zachowaniu pełnej i stałej współpracy 

z NATO; 

Or. el 

 

Poprawka  115 

Gunnar Hökmark 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 2 
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Projekt rezolucji Poprawka 

2. zauważa, że w przyszłości UE i jej 

państwa członkowskie będą musiały w 

mniejszym stopniu polegać na Stanach 

Zjednoczonych i w większym stopniu brać 

na siebie odpowiedzialność za własne 

bezpieczeństwo i obronę własnego 

terytorium; wzywa zatem UE i państwa 

członkowskie do wzmocnienia ich 

niezależności strategicznej pod względem 

możliwości i zdolności do obrony w celu 

przygotowania się do reagowania na 

szerokie spektrum cywilnych i 

wojskowych zagrożeń i czynników ryzyka, 

przy zachowaniu pełnej 

komplementarności z NATO; 

2. zauważa, że w przyszłości UE i jej 

państwa członkowskie będą musiały w 

mniejszym stopniu polegać na Stanach 

Zjednoczonych i w większym stopniu brać 

na siebie odpowiedzialność za własne 

bezpieczeństwo i obronę własnego 

terytorium; wzywa zatem UE i państwa 

członkowskie do wzmocnienia ich 

niezależności strategicznej pod względem 

możliwości i zdolności do obrony w celu 

przygotowania się do reagowania na 

szerokie spektrum cywilnych i 

wojskowych zagrożeń i czynników ryzyka, 

w tym wojny informacyjnej i hybrydowej, 

przy zachowaniu pełnej 

komplementarności z NATO; 

Or. en 

 

Poprawka  116 

Boris Zala 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 2 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

2. zauważa, że w przyszłości UE i jej 

państwa członkowskie będą musiały w 

mniejszym stopniu polegać na Stanach 

Zjednoczonych i w większym stopniu brać 

na siebie odpowiedzialność za własne 

bezpieczeństwo i obronę własnego 

terytorium; wzywa zatem UE i państwa 

członkowskie do wzmocnienia ich 

niezależności strategicznej pod względem 

możliwości i zdolności do obrony w celu 

przygotowania się do reagowania na 

szerokie spektrum cywilnych i 

wojskowych zagrożeń i czynników ryzyka, 

przy zachowaniu pełnej 

komplementarności z NATO; 

2. zauważa, że w przyszłości UE i jej 

państwa członkowskie będą musiały w 

mniejszym stopniu polegać na Stanach 

Zjednoczonych w zakresie zapewniania 

bezpieczeństwa i w większym stopniu brać 

na siebie odpowiedzialność za własne 

bezpieczeństwo i obronę własnego 

terytorium oraz zarządzanie kryzysami w 

zakresie bezpieczeństwa w sąsiedztwie; 

wzywa zatem UE i państwa członkowskie 

do wzmocnienia ich niezależności 

strategicznej pod względem możliwości i 

zdolności do obrony w celu przygotowania 

się do reagowania na szerokie spektrum 

cywilnych i wojskowych zagrożeń i 

czynników ryzyka; 
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Or. en 

 

Poprawka  117 

Paavo Väyrynen 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 2 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

2. zauważa, że w przyszłości UE i jej 

państwa członkowskie będą musiały w 

mniejszym stopniu polegać na Stanach 

Zjednoczonych i w większym stopniu brać 

na siebie odpowiedzialność za własne 

bezpieczeństwo i obronę własnego 

terytorium; wzywa zatem UE i państwa 

członkowskie do wzmocnienia ich 

niezależności strategicznej pod względem 

możliwości i zdolności do obrony w celu 

przygotowania się do reagowania na 

szerokie spektrum cywilnych i 

wojskowych zagrożeń i czynników ryzyka, 

przy zachowaniu pełnej 

komplementarności z NATO; 

2. zauważa, że w przyszłości UE i jej 

państwa członkowskie będą musiały w 

mniejszym stopniu polegać na Stanach 

Zjednoczonych i w większym stopniu brać 

na siebie odpowiedzialność za własne 

bezpieczeństwo i obronę własnego 

terytorium; wzywa zatem UE i państwa 

członkowskie do wzmocnienia ich 

niezależności strategicznej pod względem 

możliwości i zdolności do obrony w celu 

przygotowania się do reagowania na 

szerokie spektrum cywilnych i 

wojskowych zagrożeń i czynników ryzyka; 

Or. en 

 

Poprawka  118 

Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 2 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

2. zauważa, że w przyszłości UE i jej 

państwa członkowskie będą musiały w 

mniejszym stopniu polegać na Stanach 

Zjednoczonych i w większym stopniu brać 

na siebie odpowiedzialność za własne 

bezpieczeństwo i obronę własnego 

terytorium; wzywa zatem UE i państwa 

członkowskie do wzmocnienia ich 

niezależności strategicznej pod względem 

2. zauważa, że w przyszłości UE i jej 

państwa członkowskie będą musiały w 

mniejszym stopniu polegać na Stanach 

Zjednoczonych i w większym stopniu brać 

na siebie odpowiedzialność za własne 

bezpieczeństwo i obronę własnego 

terytorium, zachowując jednocześnie 

preferowany sojusz ze Stanami 

Zjednoczonymi w innych ramach 
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możliwości i zdolności do obrony w celu 

przygotowania się do reagowania na 

szerokie spektrum cywilnych i 

wojskowych zagrożeń i czynników ryzyka, 

przy zachowaniu pełnej 

komplementarności z NATO; 

instytucjonalnych jako główny element 

wszystkich uwarunkowań; wzywa zatem 

UE i państwa członkowskie do 

wzmocnienia ich niezależności 

strategicznej pod względem możliwości i 

zdolności do obrony w celu przygotowania 

się do reagowania na szerokie spektrum 

cywilnych i wojskowych zagrożeń i 

czynników ryzyka, przy zachowaniu pełnej 

komplementarności z NATO; 

Or. en 

 

Poprawka  119 

Liisa Jaakonsaari 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 2 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 2a. zauważa, że w sprawozdaniu Komisji 

w sprawie UE w zmieniającym się 

globalnym otoczeniu przewiduje się, iż 

kryzysy humanitarne staną się „nową 

normą”; zauważa, że UE musi być 

przygotowana, aby sprostać tej nowej 

sytuacji; 

Or. en 

 

Poprawka  120 

Gunnar Hökmark 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 2 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 2a. podkreśla, że Unia Europejska jest 

największą gospodarką świata i że wraz ze 

Stanami Zjednoczonymi notuje obroty 

niemal czterdziestokrotnie większe od 

gospodarki rosyjskiej; zwraca uwagę na 

fakt, że UE wraz ze swoimi sojusznikami 



 

PE577.080v01-00 68/131 AM\1087188PL.doc 

PL 

może w wyjątkowo silny sposób – za 

pomocą polityki energetycznej, blokad 

gospodarczych i dyplomatycznych 

nacisków – sprzeciwić się strategiom 

politycznym i działaniom zmierzającym do 

podważenia statusu państw europejskich, 

ich destabilizacji lub zagrożenia im; 

Or. en 

 

Poprawka  121 

Ana Gomes, Elena Valenciano 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 2 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 2a. podkreśla pilną potrzebę ocenienia 

przez UE i państwa członkowskie, które 

rodzaje krytycznej infrastruktury, 

łańcuchów i strategicznych sektorów 

przemysłu i usług, w tym systemów 

cybernetycznych w administracji krajowej, 

zostały w praktyce oddane pod kontrolę 

podmiotów i sił zagranicznych w sposób, 

który może zagrozić strategicznej 

autonomii Europy; 

Or. en 

 

Poprawka  122 

Gunnar Hökmark 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 2 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 2b. podkreśla, że współpraca europejska 

ma na celu wolny handel, otwarte granice 

i praworządność, co z definicji nie jest 

zagrożeniem dla kogokolwiek, ale szansą 

dla całej Europy; 
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Or. en 

 

Poprawka  123 

Ana Gomes, Elena Valenciano 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 2 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 2b. uważa, że zapewnienie bezpieczeństwa 

dostaw jest kwestią strategiczną dla 

obrony Unii oraz podkreśla znaczenie 

ścisłej współpracy między Komisją 

Europejską a Europejską Agencją Obrony 

(EDA), wraz z wdrażaniem przez państwa 

członkowskie dyrektyw z pakietu 

dotyczącego obronności z 2009 r. 

dotyczących zamówień publicznych w 

dziedzinie obrony; podkreśla konieczność 

samodzielnego inwestowania przez 

państwa członkowskie w inicjatywy 

dotyczące wspólnego pozyskiwania i 

wykorzystywania w celu faktycznego 

zapewnienia niezbędnego bezpieczeństwa i 

zdolności obronnych, unikania 

powielania działań, zapewnienia 

przestrzegania interoperacyjności 

systemów i osiągnięcia ekonomii skali, 

oszczędzania zasobów oraz wsparcia 

dzięki temu europejskich przedsiębiorstw; 

podkreśla ponadto, że większa współpraca 

z NATO, a mianowicie w ramach 

inicjatywy inteligentnej obrony, jest 

pożądana i niezbędna; 

Or. en 

 

Poprawka  124 

James Carver 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 3 
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Projekt rezolucji Poprawka 

3. wzywa w związku z tym UE do 

zacieśnienia spójnej i zorganizowanej 

współpracy w zakresie badań nad 

obronnością, bazy przemysłowej i 

cyberobrony poprzez wspólne 

pozyskiwanie i wykorzystywanie zdolności 

wojskowych, w celu bardziej efektywnego 

wykorzystania budżetów na obronność; 

należy wzmocnić rolę Europejskiej 

Agencji Obrony oraz zwiększyć jej zasoby, 

aby umożliwić jej skuteczniejsze działanie; 

państwa członkowskie powinny wziąć na 

siebie większą odpowiedzialność za 

budowę zdolności europejskich w tej 

dziedzinie oraz zwiększyć wydatki na 

badania wojskowe za pośrednictwem 

EDA; ponadto należy rozwinąć prawdziwe 

europejskie zdolności w zakresie wywiadu 

i przewidywania; 

skreślony 

Or. en 

 

Poprawka  125 

Sabine Lösing 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 3 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

3. wzywa w związku z tym UE do 

zacieśnienia spójnej i zorganizowanej 

współpracy w zakresie badań nad 

obronnością, bazy przemysłowej i 

cyberobrony poprzez wspólne 

pozyskiwanie i wykorzystywanie zdolności 

wojskowych, w celu bardziej efektywnego 

wykorzystania budżetów na obronność; 

należy wzmocnić rolę Europejskiej 

Agencji Obrony oraz zwiększyć jej zasoby, 

aby umożliwić jej skuteczniejsze działanie; 

państwa członkowskie powinny wziąć na 

siebie większą odpowiedzialność za 

budowę zdolności europejskich w tej 

3. wyraża zaniepokojenie z powodu 

zwiększonej zorganizowanej współpracy w 

zakresie badań nad obronnością, bazy 

przemysłowej i cyberobrony poprzez 

wspólne pozyskiwanie i wykorzystywanie 

zdolności wojskowych; sprzeciwia się 

połączeniu cywilnych i wojskowych badań 

naukowych; sprzeciwia się finansowaniu 

badań nad obronnością, misji WPBiO 
oraz operacji wojskowych z budżetu UE; 

przypomina, że zgodnie z art. 41 ust. 2 

TUE z budżetu Unii nie mogą być 

pokrywane żadne wydatki wynikające z 

działań mających wpływ na kwestie 
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dziedzinie oraz zwiększyć wydatki na 

badania wojskowe za pośrednictwem 

EDA; ponadto należy rozwinąć prawdziwe 

europejskie zdolności w zakresie wywiadu 

i przewidywania; 

wojskowe lub obronne; z zaniepokojeniem 

odnotowuje wyrażoną przez Radę wolę 

rozwijania projektów na rzecz poprawy 
zdolności UE, w tym zdalnie kierowanych 

bezzałogowych systemów powietrznych 

(RPAS), i odrzuca stosowanie i rozwój 

uzbrojonych dronów oraz nielegalną 

praktykę pozasądowych ukierunkowanych 

zabójstw; zdecydowanie odrzuca wszelkie 

zaangażowanie środków z programu 

„Horyzont 2020” lub z wszelkich innych 

funduszy na rzecz wojskowych i cywilno-

wojskowych badań naukowych oraz 

badań naukowych w dziedzinie 

bezpieczeństwa, a w szczególności 

rozwijanie zdalnie kierowanych 

bezzałogowych systemów powietrznych 

(BSP); 

Or. en 

 

Poprawka  126 

Reinhard Bütikofer 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 3 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

3. wzywa w związku z tym UE do 

zacieśnienia spójnej i zorganizowanej 

współpracy w zakresie badań nad 

obronnością, bazy przemysłowej i 

cyberobrony poprzez wspólne 

pozyskiwanie i wykorzystywanie zdolności 

wojskowych, w celu bardziej efektywnego 

wykorzystania budżetów na obronność; 

należy wzmocnić rolę Europejskiej Agencji 

Obrony oraz zwiększyć jej zasoby, aby 

umożliwić jej skuteczniejsze działanie; 

państwa członkowskie powinny wziąć na 

siebie większą odpowiedzialność za 

budowę zdolności europejskich w tej 

dziedzinie oraz zwiększyć wydatki na 

badania wojskowe za pośrednictwem 

EDA; ponadto należy rozwinąć prawdziwe 

3. wzywa w związku z tym państwa 

członkowskie UE do zacieśnienia spójnej i 

zorganizowanej współpracy w zakresie 

badań nad obronnością i rozwojem, 

przetargów, bazy przemysłowej i 

cyberobrony poprzez wspólne 

pozyskiwanie i wykorzystywanie zdolności 

wojskowych, w celu bardziej efektywnego 

wykorzystania krajowych budżetów na 

obronność; uważa, że należy krytycznie 

ocenić rolę Europejskiej Agencji Obrony, 

której wpływ na rozwój zdolności i 

zwiększanie skuteczności powiązanych 

projektów z dziedziny obrony okazał się 

dotychczas bardzo słaby; wzywa państwa 

członkowskie UE do zadbania o to, by 

odpowiednie zdolności do wykonywania 
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europejskie zdolności w zakresie wywiadu 

i przewidywania; 

zadań opisanych w art. 43 TUE były 

dostępne również dla właściwych misji 

pokojowych ONZ; zwraca uwagę na 

niewystarczający poziom wymiany 

informacji między odpowiednimi 

agencjami krajowymi państw 

członkowskich UE i wzywa do podjęcia 

debaty w sprawie sposobów wzmocnienia 

współpracy bez zagrażania ochronie 

danych i prawu prywatności obywateli 

UE; 

Or. en 

 

Poprawka  127 

Ana Gomes, Elena Valenciano 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 3 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

3. wzywa w związku z tym UE do 

zacieśnienia spójnej i zorganizowanej 

współpracy w zakresie badań nad 

obronnością, bazy przemysłowej i 

cyberobrony poprzez wspólne 

pozyskiwanie i wykorzystywanie zdolności 

wojskowych, w celu bardziej efektywnego 

wykorzystania budżetów na obronność; 

należy wzmocnić rolę Europejskiej 

Agencji Obrony oraz zwiększyć jej zasoby, 

aby umożliwić jej skuteczniejsze działanie; 

państwa członkowskie powinny wziąć na 

siebie większą odpowiedzialność za 

budowę zdolności europejskich w tej 

dziedzinie oraz zwiększyć wydatki na 

badania wojskowe za pośrednictwem 

EDA; ponadto należy rozwinąć prawdziwe 

europejskie zdolności w zakresie wywiadu 

i przewidywania; 

3. wzywa UE do zacieśnienia spójnej i 

zorganizowanej współpracy w zakresie 

badań nad obronnością (badania i rozwój), 

w szczególności poprzez projekty w 

ramach programu „Horyzont 2020”; 

wzywa do opracowania sprawnej 

europejskiej obronnej bazy 

technologiczno-przemysłowej sektora 

obronnego (EDTIB), obejmującej 

bezpieczeństwo cybernetyczne i 

cyberobronę, zwłaszcza poprzez wspólne 

pozyskiwanie i wykorzystywanie zdolności 

wojskowych i inne projekty współpracy; 

wzywa do surowszego stosowania 

bezpieczeństwa i obronności, choć w 

bardziej przejrzysty i odpowiedzialny 

sposób, co jest jedynym sposobem na 

upewnienie obywateli również co do 

bardziej wydajnego wykorzystania tego 

systemu; uważa, że uprawnienia EDA 

powinna zostać poszerzone, a jej zasoby 

zwiększone, aby umożliwić jej 

funkcjonowanie jako ośrodka kluczowej 

wiedzy specjalistycznej dla państw 

członkowskich w dziedzinie ich wspólnego 
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bezpieczeństwa i obrony; 

Or. en 

 

Poprawka  128 

Michael Gahler 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 3 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

3. wzywa w związku z tym UE do 

zacieśnienia spójnej i zorganizowanej 

współpracy w zakresie badań nad 

obronnością, bazy przemysłowej i 

cyberobrony poprzez wspólne 

pozyskiwanie i wykorzystywanie zdolności 

wojskowych, w celu bardziej efektywnego 

wykorzystania budżetów na obronność; 

należy wzmocnić rolę Europejskiej 

Agencji Obrony oraz zwiększyć jej zasoby, 

aby umożliwić jej skuteczniejsze działanie; 

państwa członkowskie powinny wziąć na 

siebie większą odpowiedzialność za 

budowę zdolności europejskich w tej 

dziedzinie oraz zwiększyć wydatki na 

badania wojskowe za pośrednictwem 

EDA; ponadto należy rozwinąć prawdziwe 

europejskie zdolności w zakresie wywiadu 

i przewidywania; 

3. przyjmuje do wiadomości uzupełniające 

się wzajemnie role Komisji Europejskiej, 

państw członkowskich i Europejskiej 

Agencji Obrony (EDA) w zakresie 

europejskiej bazy technologiczno-

przemysłowej sektora obronnego (EDTIB) 

oraz europejskiego rynku obronności 

(EDM); z zadowoleniem przyjmuje w 

związku z tym ambitne i potwierdzone 

zobowiązania zainteresowanych 

podmiotów obecnych podczas posiedzeń 

Rady Europejskiej w 2013 i 2015 r.; 

wzywa państwa członkowskie do 

niezwłocznego rozpoczęcia nowych 

przyszłych programów wspólnych 

zamówień prowadzących do zapewnienia 

pilnie potrzebnych nowych zdolności i 

przyczyniających się do autonomii 

strategicznej UE oraz konkurencyjności 

przemysłu obronnego; ponadto należy 

rozwinąć prawdziwe europejskie zdolności 

w zakresie wywiadu i przewidywania; 

Or. en 

 

Poprawka  129 

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 3 
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Projekt rezolucji Poprawka 

3. wzywa w związku z tym UE do 

zacieśnienia spójnej i zorganizowanej 

współpracy w zakresie badań nad 

obronnością, bazy przemysłowej i 

cyberobrony poprzez wspólne 

pozyskiwanie i wykorzystywanie zdolności 

wojskowych, w celu bardziej efektywnego 

wykorzystania budżetów na obronność; 

należy wzmocnić rolę Europejskiej 

Agencji Obrony oraz zwiększyć jej zasoby, 

aby umożliwić jej skuteczniejsze działanie; 
państwa członkowskie powinny wziąć na 

siebie większą odpowiedzialność za 

budowę zdolności europejskich w tej 

dziedzinie oraz zwiększyć wydatki na 

badania wojskowe za pośrednictwem 

EDA; ponadto należy rozwinąć prawdziwe 

europejskie zdolności w zakresie wywiadu 

i przewidywania; 

3. wzywa ponadto UE do zacieśnienia 

współpracy państw członkowskich w 

zakresie badań nad obronnością, bazy 

przemysłowej i cyberobrony poprzez 

wspólne pozyskiwanie i wykorzystywanie 

zdolności wojskowych, w celu bardziej 

efektywnego wykorzystania budżetów na 

obronność i oszczędzania dostępnych 

zasobów gospodarczych w interesie 

obywateli Unii. Należy wzmocnić rolę 

Europejskiej Agencji Obrony w celu 

zapewnienia odpowiedniego wsparcia 

państwom członkowskim w sytuacjach 

kryzysowych i zmniejszenia kosztów 

finansowych, jakimi są one obciążone. 

Państwa członkowskie powinny wziąć na 

siebie większą odpowiedzialność za 

budowę zdolności europejskich w zakresie 

badań w dziedzinie bezpieczeństwa za 
pośrednictwem EDA. 

Or. it 

 

Poprawka  130 

Marietje Schaake, Hilde Vautmans 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 3 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

3. wzywa w związku z tym UE do 

zacieśnienia spójnej i zorganizowanej 

współpracy w zakresie badań nad 

obronnością, bazy przemysłowej i 

cyberobrony poprzez wspólne 

pozyskiwanie i wykorzystywanie zdolności 

wojskowych, w celu bardziej efektywnego 

wykorzystania budżetów na obronność; 

należy wzmocnić rolę Europejskiej 

Agencji Obrony oraz zwiększyć jej zasoby, 

aby umożliwić jej skuteczniejsze działanie; 

państwa członkowskie powinny wziąć na 

siebie większą odpowiedzialność za 

3. wzywa w związku z tym UE do 

zacieśnienia spójnej i zorganizowanej 

współpracy w zakresie badań nad 

obronnością, bazy technologiczno-

przemysłowej i cyberobrony poprzez 

wspólne pozyskiwanie i wykorzystywanie 

zdolności wojskowych oraz 

koordynowanie lepszego wykorzystania 

budżetów na obronność; podkreśla, że 

należy znacznie wzmocnić rolę 

Europejskiej Agencji Obrony oraz 

zwiększyć jej zasoby, aby umożliwić jej 

skuteczniejsze działanie, oraz że państwa 
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budowę zdolności europejskich w tej 

dziedzinie oraz zwiększyć wydatki na 

badania wojskowe za pośrednictwem 

EDA; ponadto należy rozwinąć prawdziwe 

europejskie zdolności w zakresie wywiadu 

i przewidywania; 

członkowskie powinny wziąć na siebie 

większą odpowiedzialność za budowę 

zdolności europejskich w tej dziedzinie 

oraz zwiększyć wydatki na badania 

wojskowe za pośrednictwem EDA. 

zauważa, że istnieje już wiele badań 

przedstawiających konkretne projekty i 

propozycje w obszarach, w których 

potrzebna jest dalsza skuteczna 

współpracy w dziedzinie obronności i 

gdzie mogłaby ona być przydatna i 

skuteczna, np. w dziedzinach nie 

dotyczących bezpośrednio 

śmiercionośnych instrumentów ochrony, 

takich jak tankowanie w powietrzu, 

transport, logistyka i obsługa techniczna; 
ponadto należy rozwinąć prawdziwe 

europejskie zdolności w zakresie wywiadu 

i przewidywania wraz z towarzyszącymi 

mechanizmami należytej kontroli; 

Or. en 

 

Poprawka  131 

Arnaud Danjean 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 3 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

3. wzywa w związku z tym UE do 

zacieśnienia spójnej i zorganizowanej 

współpracy w zakresie badań nad 

obronnością, bazy przemysłowej i 

cyberobrony poprzez wspólne 

pozyskiwanie i wykorzystywanie zdolności 

wojskowych, w celu bardziej efektywnego 

wykorzystania budżetów na obronność; 

należy wzmocnić rolę Europejskiej Agencji 

Obrony oraz zwiększyć jej zasoby, aby 

umożliwić jej skuteczniejsze działanie; 

państwa członkowskie powinny wziąć na 

siebie większą odpowiedzialność za 

budowę zdolności europejskich w tej 

dziedzinie oraz zwiększyć wydatki na 

badania wojskowe za pośrednictwem 

3. wzywa w związku z tym UE do 

zacieśnienia spójnej i zorganizowanej 

współpracy w zakresie badań nad 

obronnością, bazy przemysłowej i 

cyberobrony poprzez wspólne 

pozyskiwanie i wykorzystywanie zdolności 

wojskowych, w celu bardziej efektywnego 

wykorzystania budżetów krajowych na 

obronność; należy w związku z tym 

kompleksowo zwiększyć rolę Europejskiej 

Agencji Obrony, aby umożliwić jej 

skuteczniejsze działanie. państwa 

członkowskie powinny wziąć na siebie 

większą odpowiedzialność oraz zwiększyć 

wydatki na cele wojskowe; ponadto należy 

poprawić wymianę danych 
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EDA; ponadto należy rozwinąć prawdziwe 

europejskie zdolności w zakresie wywiadu 

i przewidywania; 

wywiadowczych na skalę europejską, w 

miarę możliwości zasobów krajowych; 

Or. fr 

 

Poprawka  132 

Charles Tannock 

w imieniu grupy ECR 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 3 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

3. wzywa w związku z tym UE do 

zacieśnienia spójnej i zorganizowanej 

współpracy w zakresie badań nad 

obronnością, bazy przemysłowej i 

cyberobrony poprzez wspólne 

pozyskiwanie i wykorzystywanie zdolności 

wojskowych, w celu bardziej efektywnego 

wykorzystania budżetów na obronność; 

należy wzmocnić rolę Europejskiej 

Agencji Obrony oraz zwiększyć jej zasoby, 

aby umożliwić jej skuteczniejsze działanie; 

państwa członkowskie powinny wziąć na 

siebie większą odpowiedzialność za 

budowę zdolności europejskich w tej 

dziedzinie oraz zwiększyć wydatki na 

badania wojskowe za pośrednictwem 

EDA; ponadto należy rozwinąć prawdziwe 

europejskie zdolności w zakresie wywiadu 

i przewidywania; 

3. wzywa w związku z tym UE do 

zacieśnienia spójnej i zorganizowanej 

współpracy w zakresie badań nad 

obronnością, bazy przemysłowej i 

cyberobrony poprzez wspólne 

pozyskiwanie i wykorzystywanie zdolności 

wojskowych, w celu bardziej efektywnego 

wykorzystania budżetów na obronność; 

należy wzmocnić rolę Europejskiej 

Agencji Obrony oraz zwiększyć jej zasoby, 

aby umożliwić jej skuteczniejsze działanie; 

Or. en 

 

Poprawka  133 

Liisa Jaakonsaari 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 3 
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Projekt rezolucji Poprawka 

3. wzywa w związku z tym UE do 

zacieśnienia spójnej i zorganizowanej 

współpracy w zakresie badań nad 

obronnością, bazy przemysłowej i 

cyberobrony poprzez wspólne 

pozyskiwanie i wykorzystywanie zdolności 

wojskowych, w celu bardziej efektywnego 

wykorzystania budżetów na obronność; 

należy wzmocnić rolę Europejskiej 

Agencji Obrony oraz zwiększyć jej zasoby, 

aby umożliwić jej skuteczniejsze działanie; 

państwa członkowskie powinny wziąć na 

siebie większą odpowiedzialność za 

budowę zdolności europejskich w tej 

dziedzinie oraz zwiększyć wydatki na 

badania wojskowe za pośrednictwem 

EDA; ponadto należy rozwinąć prawdziwe 

europejskie zdolności w zakresie wywiadu 

i przewidywania; 

3. wzywa UE do zacieśnienia spójnej i 

zorganizowanej współpracy w zakresie 

badań nad obronnością, bazy przemysłowej 

i cyberobrony poprzez wspólne 

pozyskiwanie i wykorzystywanie zdolności 

wojskowych, w celu bardziej efektywnego 

wykorzystania budżetów na obronność, 

jednak w tym kontekście podkreśla 

prawnie wiążące ramy wspólnego 

stanowiska w sprawie wywozu broni nr 

2008/944/WPZiB; należy wzmocnić rolę 

Europejskiej Agencji Obrony oraz 

zwiększyć jej zasoby, aby umożliwić jej 

skuteczniejsze działanie; państwa 

członkowskie powinny wziąć na siebie 

większą odpowiedzialność za budowę 

zdolności europejskich w tej dziedzinie 

oraz zwiększyć wydatki na badania 

wojskowe za pośrednictwem EDA; 

ponadto należy rozwinąć prawdziwe 

europejskie zdolności w zakresie wywiadu 

i przewidywania, co wymaga też alokacji 

wystarczających funduszy; 

Or. en 

 

Poprawka  134 

Philippe Juvin 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 3 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

3. wzywa w związku z tym UE do 

zacieśnienia spójnej i zorganizowanej 

współpracy w zakresie badań nad 

obronnością, bazy przemysłowej i 

cyberobrony poprzez wspólne 

pozyskiwanie i wykorzystywanie zdolności 

wojskowych, w celu bardziej efektywnego 

wykorzystania budżetów na obronność; 

należy wzmocnić rolę Europejskiej 

Agencji Obrony oraz zwiększyć jej zasoby, 

3. wzywa w związku z tym UE do 

zacieśnienia spójnej i zorganizowanej 

współpracy w zakresie badań nad 

obronnością, bazy przemysłowej i 

cyberobrony poprzez wspólne 

pozyskiwanie i wykorzystywanie zdolności 

wojskowych, w celu bardziej efektywnego 

wykorzystania budżetów na obronność; 

należy wzmocnić rolę Europejskiej 

Agencji Obrony oraz zwiększyć jej zasoby, 
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aby umożliwić jej skuteczniejsze działanie; 

państwa członkowskie powinny wziąć na 

siebie większą odpowiedzialność za 

budowę zdolności europejskich w tej 

dziedzinie oraz zwiększyć wydatki na 

badania wojskowe  za pośrednictwem 

EDA; ponadto należy rozwinąć prawdziwe 

europejskie zdolności w zakresie wywiadu 

i przewidywania; 

aby umożliwić jej skuteczniejsze działanie; 

państwa członkowskie powinny wziąć na 

siebie większą odpowiedzialność za 

budowę zdolności europejskich w tej 

dziedzinie oraz zwiększyć wydatki na 

badania wojskowe za pośrednictwem 

EDA; ponadto należy rozwinąć prawdziwe 

europejskie zdolności w zakresie wywiadu 

i przewidywania; wzywa państwa 

członkowskie do zintensyfikowania 

wymiany informacji w kwestiach 

związanych z danymi wywiadowczymi, 

zwłaszcza poprzez systematyczne zasilanie 

platform europejskich, takich jak system 

informacyjny Schengen (SIS) lub 

europejski system przekazywania 

informacji z rejestrów karnych (ECRIS); 

do zestawiania zgromadzonych informacji 

w celu poprawy zapobiegania 

terroryzmowi; do wzmocnienia 

współpracy z Europolem; w związku z tym 

z zadowoleniem przyjmuje otwarcie 

europejskiego centrum zwalczania 

terroryzmu; 

Or. fr 

 

Poprawka  135 

Andrej Plenković 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 3 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

3. wzywa w związku z tym UE do 

zacieśnienia spójnej i zorganizowanej 

współpracy w zakresie badań nad 

obronnością, bazy przemysłowej i 

cyberobrony poprzez wspólne 

pozyskiwanie i wykorzystywanie zdolności 

wojskowych, w celu bardziej efektywnego 

wykorzystania budżetów na obronność; 

należy wzmocnić rolę Europejskiej 

Agencji Obrony oraz zwiększyć jej zasoby, 

aby umożliwić jej skuteczniejsze działanie; 

państwa członkowskie powinny wziąć na 

3. wzywa w związku z tym UE do 

zacieśnienia spójnej i zorganizowanej 

współpracy w zakresie badań nad 

obronnością, bazy przemysłowej i 

cyberobrony poprzez wspólne 

pozyskiwanie i wykorzystywanie zdolności 

wojskowych, w celu bardziej efektywnego 

wykorzystania budżetów na obronność; 

należy wzmocnić rolę Europejskiej 

Agencji Obrony oraz zwiększyć jej zasoby, 

aby umożliwić jej skuteczniejsze działanie; 

państwa członkowskie powinny wziąć na 
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siebie większą odpowiedzialność za 

budowę zdolności europejskich w tej 

dziedzinie oraz zwiększyć wydatki na 

badania wojskowe za pośrednictwem 

EDA; ponadto należy rozwinąć prawdziwe 

europejskie zdolności w zakresie wywiadu 

i przewidywania; 

siebie większą odpowiedzialność za 

budowę zdolności europejskich w tej 

dziedzinie oraz zwiększyć wydatki na 

badania wojskowe zarówno na szczeblu 

krajowym, jak i za pośrednictwem EDA; 

ponadto należy rozwinąć prawdziwe 

europejskie zdolności w zakresie wywiadu 

i przewidywania; 

Or. en 

 

Poprawka  136 

Louis Michel, Hilde Vautmans 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 3 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 3a. wzywa wiceprzewodniczącą/wysoką 

przedstawiciel do zajęcia się kwestią braku 

jasności jeśli chodzi o klauzulę wzajemnej 

obrony zawartą w art. 42 ust. 7 TUE, do 

określenia wytycznych oraz zasad jej 

wdrożenia, aby umożliwić państwom 

członkowskim skuteczne działanie, kiedy 

jest ona przywoływana; 

Or. fr 

 

Poprawka  137 

Arnaud Danjean 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 3 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 3a. popiera zasadę, zgodnie z którą 

państwa członkowskie UE powinny 

zobowiązać się do przeznaczania 2 % PKB 

na cele obronne do 2024 r. w celu 

osiągnięcia wyższego poziomu zdolności 

obronnych; 
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Or. fr 

 

Poprawka  138 

Michael Gahler 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 3 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 3a. przypomina o zobowiązaniu państw 

członkowskich do osiągnięcia wspólnego 

celu polegającego na przeznaczaniu 2% 

wydatków na obronę na finansowanie 

badań i wzywa je do sprostania tym 

ambicjom; ponawia swoje zobowiązanie 

na rzecz finansowanego przez UE 

przyszłego programu w dziedzinie badań i 

technologii obronnych w następnych 

wieloletnich ramach finansowych (2021–

2027); z zadowoleniem przyjmuje 

podpisanie porozumienia w sprawie 

delegowania między Komisją Europejską i 

EDA, ustanawiającego projekt pilotażowy 

w dziedzinie WPBiO dotyczący badań w 

dziedzinie obrony, co zostało zainicjowane 

przez Parlament Europejski w budżecie na 

2015 r.; zachęca Komisję Europejską i 

EDA do zacieśnienia współpracy i 

uczestnictwa zainteresowanych stron w 

odniesieniu do opracowania działania 

przygotowawczego dotyczącego badań nad 

obronnością; przyjmuje z zadowoleniem 

sprawozdanie grupy osobistości dotyczące 

działań przygotowawczych do 

prowadzenia badań z dziedziny WPBiO 

związanych z „europejskimi badaniami z 

zakresu obronności”; wzywa 

wiceprzewodniczącą/ wysoką 

przedstawiciel oraz Komisję do 

przedstawienia Parlamentowi 

Europejskiemu planów dotyczących 

przyszłego programu w dziedzinie badań i 

technologii obronnych oraz do podjęcia 

współpracy z parlamentarzystami w 

ramach otwartej debaty; 
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Or. en 

 

Poprawka  139 

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 3 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 3a.  uważa, że konieczne jest promowanie 

większej koordynacji między krajowymi 

służbami wywiadowczymi państw 

członkowskich oraz opracowanie 

odpowiednich ram regulacyjnych 

mających na celu ustanowienie 

prawdziwie europejskiego wywiadu; 

zwraca uwagę w tym kontekście na słabe 

wyniki wymiany i koordynacji między 

służbami wywiadowczymi w ramach 

Europolu; wyraża ubolewanie z powodu 

braku wiążącego zobowiązania ze strony 

państw członkowskich do zapewnienia 

dostępności odpowiednich informacji 

Europolowi i innym państwom 

członkowskim; wzywa zatem do 

wzmocnienia mandatu Europolu i do 

większego zaangażowania ze strony 

państw członkowskich na rzecz 

koordynacji własnych służb 

wywiadowczych; 

Or. it 

 

Poprawka  140 

Ana Gomes, Elena Valenciano 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 3 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 3a. zdecydowanie uważa, że istnieje pilna 

potrzeba zorganizowania prawdziwie 

europejskiego wywiadu i zdolności 
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przewidywania; zauważa, że istniejące 

służby wywiadowcze i usługi informacyjne 

w ramach krajowych i unijnych systemów 

okazały się nieskoordynowane, 

niedoinformowane w zakresie 

umiejętności wywiadowczych (tj. brak 

znajomości języków oraz wiedzy fachowej 

z zakresu cybernetyki i mediów 

społecznościowych), a także zasadniczo 

brakowało im odpowiedniej kontroli 

demokratycznej; uważa, że nieskuteczność 

jest spowodowana głównie ideologicznie 

przestarzałą i szkodliwą niechęcią państw 

członkowskich do wymiany informacji i 

danych wywiadowczych między 

partnerami w UE; wzywa do zapewnienia 

przywództwa i woli politycznej, aby zadbać 

o sprawne funkcjonowanie wspólnego i 

skutecznego wywiadu oraz struktury 

kryzysowej z siedzibą w Brukseli, pod 

zwierzchnictwem wysokiej 

przedstawiciel/ wiceprzewodniczącej, oraz 

do koordynacji z krajowymi strukturami 

wywiadowczymi, cywilnymi i wojskowymi; 

wzywa państwa członkowskie do 

przeglądu krajowych struktur 

wywiadowczych w celu uniknięcia 

wewnętrznej rywalizacji, ułatwienia 

koordynacji na szczeblu europejskim oraz 

zapewnienia demokratycznej kontroli; 

Or. en 

 

Poprawka  141 

Michael Gahler 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 3 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 3b. stanowczo krytykuje Komisję za 

niewykonanie w terminie zadań 

wyznaczonych jej w 2013 r. przez Radę 

Europejską dotyczących zapowiedzianego 

harmonogramu powstania 

kompleksowego ogólnounijnego systemu 
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bezpieczeństwa dostaw, zapowiedzianej 

zielonej księgi w sprawie kontroli 

zdolności przemysłowej w zakresie 

obronności i bezpieczeństwa sektorów 

sensytywnych oraz monitorowania 

zamówień w dziedzinie obronności i 

bezpieczeństwa, a także 

„międzyrządowych transakcji 

handlowych” w sektorze obrony; 

Or. en 

 

Poprawka  142 

Michael Gahler 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 3 c (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 3c. zwraca uwagę na decyzję Rady 

(WPZiB) nr 2015/1835 z dnia 12 

października; wzywa dyrektora Agencji i 

wiceprzewodniczącą/ wysoką 

przedstawiciel do poinformowania 

Parlamentu Europejskiego, jak ww. 

decyzja Rady odpowiada na ponawiane 

przez Parlament apele dotyczące 

wzmocnienia EDA dzięki pokrywaniu 

kosztów kadrowych i kosztów bieżących tej 

agencji z budżetu Unii; stanowczo 

krytykuje rząd Zjednoczonego Królestwa 

za blokowanie piąty rok z rzędu 

zwiększenia budżetu operacyjnego EDA, 

ryzykując niewypełnieniem obecnych i 

przyszłych zadań tej agencji; 

Or. en 

 

Poprawka  143 

James Carver 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 4 
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Projekt rezolucji Poprawka 

4. uważa, że głównym celem powinno być 

przejście ku bardziej dobrowolnym 

wspólnym siłom obronnym oraz 

sformułowanie wspólnej polityki 

obronnej, ostatecznie prowadzącej do 

wspólnej obrony; wspiera w związku z tym 

przygotowanie białej księgi w sprawie 

obronności europejskiej, która będzie 

oznaczać aktualizację wojskowego celu 

podstawowego z 1999 r.; 

skreślony 

Or. en 

 

Poprawka  144 

Paavo Väyrynen 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 4 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

4. uważa, że głównym celem powinno być 

przejście ku bardziej dobrowolnym 

wspólnym siłom obronnym oraz 

sformułowanie wspólnej polityki 

obronnej, ostatecznie prowadzącej do 

wspólnej obrony; wspiera w związku z tym 

przygotowanie białej księgi w sprawie 

obronności europejskiej, która będzie 

oznaczać aktualizację wojskowego celu 

podstawowego z 1999 r.; 

skreślony 

Or. en 

 

Poprawka  145 

Sabine Lösing 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 4 
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Projekt rezolucji Poprawka 

4. uważa, że głównym celem powinno być 

przejście ku bardziej dobrowolnym 

wspólnym siłom obronnym oraz 

sformułowanie wspólnej polityki obronnej, 

ostatecznie prowadzącej do wspólnej 

obrony; wspiera w związku z tym 

przygotowanie białej księgi w sprawie 

obronności europejskiej, która będzie 

oznaczać aktualizację wojskowego celu 

podstawowego z 1999 r.; 

4. uważa, że zamiast dążenia do 

dobrowolnych wspólnych sił obronnych 
oraz sformułowania wspólnej polityki 

obronnej, ostatecznie prowadzącej do 

wspólnej obrony, głównym celem powinno 

być rozbrojenie i rozwiązywanie 

konfliktów środkami cywilnymi; uważa, że 
przygotowanie białej księgi w sprawie 

obronności europejskiej, która będzie 

oznaczać aktualizację wojskowego celu 

podstawowego z 1999 r., przynosi efekt 

przeciwny do zamierzonego w kontekście 

tych celów; 

Or. en 

 

Poprawka  146 

Knut Fleckenstein 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 4 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

4. uważa, że głównym celem powinno być 

przejście ku bardziej dobrowolnym 

wspólnym siłom obronnym oraz 

sformułowanie wspólnej polityki 

obronnej, ostatecznie prowadzącej do 

wspólnej obrony; wspiera w związku z tym 

przygotowanie białej księgi w sprawie 

obronności europejskiej, która będzie 

oznaczać aktualizację wojskowego celu 

podstawowego z 1999 r.; 

4. wspiera przygotowanie białej księgi w 

sprawie obronności europejskiej, która 

będzie oznaczać aktualizację wojskowego 

celu podstawowego z 1999 r.; 

Or. en 

 

Poprawka  147 

Neena Gill, Afzal Khan, Richard Howitt 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 4 
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Projekt rezolucji Poprawka 

4. uważa, że głównym celem powinno być 

przejście ku bardziej dobrowolnym 

wspólnym siłom obronnym oraz 

sformułowanie wspólnej polityki 

obronnej, ostatecznie prowadzącej do 

wspólnej obrony; wspiera w związku z tym 

przygotowanie białej księgi w sprawie 

obronności europejskiej, która będzie 

oznaczać aktualizację wojskowego celu 

podstawowego z 1999 r.; 

4. uważa, że celem powinno być przejście 

ku bardziej dobrowolnym wspólnym siłom 

obronnym; wspiera przygotowanie białej 

księgi w sprawie obronności europejskiej, 

która będzie oznaczać aktualizację 

wojskowego celu podstawowego z 1999 r.; 

Or. en 

 

Poprawka  148 

Ana Gomes, Elena Valenciano 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 4 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

4. uważa, że głównym celem powinno być 

przejście ku bardziej dobrowolnym 

wspólnym siłom obronnym oraz 

sformułowanie wspólnej polityki 

obronnej, ostatecznie prowadzącej do 

wspólnej obrony; wspiera w związku z tym 

przygotowanie białej księgi w sprawie 

obronności europejskiej, która będzie 

oznaczać aktualizację wojskowego celu 

podstawowego z 1999 r.; 

4. domaga się utworzenia stałego 

unijnego sztabu generalnego w celu 

poprawy zdolności zarządzania 

kryzysowego, zapewnienia planowania 

ewentualnościowego oraz 

interoperacyjności sił i wyposażenia oraz 

prowadzenia i koordynowania operacji 

WPBiO; uważa, że głównym celem UE 

powinno być przejście ku bardziej 

dobrowolnym wspólnym siłom obronnym 

oraz rozwijanie wspólnej kultury 

bezpieczeństwa i obrony, ostatecznie 

prowadzącej do wspólnej struktury 

obronnej; wzywa państwa członkowskie 

do wzmocnienia współpracy obronnej na 

szczeblu Wspólnoty, dwustronnym lub 

w klastrach regionalnych, zwłaszcza za 

pośrednictwem wspólnej edukacji, szkoleń 

i ćwiczeń; wspiera w związku z tym 

przygotowanie białej księgi w sprawie 

obronności europejskiej, która będzie 

oznaczać aktualizację zarówno 

wojskowych, jak i cywilnych celów 
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podstawowych z Helsinek i 

skoncentrowanie się na metodach 

zreformowania rozwoju zdolności w 

ramach WPBiO, zwiększeniu presji 

partnerskiej, ocenie i rozliczalności; 

Or. en 

 

Poprawka  149 

Reinhard Bütikofer 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 4 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

4. uważa, że głównym celem powinno być 

przejście ku bardziej dobrowolnym 

wspólnym siłom obronnym oraz 

sformułowanie wspólnej polityki 

obronnej, ostatecznie prowadzącej do 

wspólnej obrony; wspiera w związku z tym 

przygotowanie białej księgi w sprawie 

obronności europejskiej, która będzie 

oznaczać aktualizację wojskowego celu 

podstawowego z 1999 r.; 

4. uważa, że głównym celem powinno być 

przejście ku trwale połączonym 

wielonarodowym jednostkom wojskowym 

służącym do realizacji zadań zawartych w 

art. 43 TUE; wspiera w związku z tym 

przygotowanie białej księgi w sprawie 

obronności europejskiej, w której opisano 

dokładnie, jakie zdolności są niezbędne do 

wypełnienia zadań określonych w 

traktacie lizbońskim, co będzie oznaczać 

aktualizację wojskowego celu 

podstawowego z 1999 r.; 

Or. en 

 

Poprawka  150 

Arnaud Danjean 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 4 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

4. uważa, że głównym celem powinno być 

przejście ku bardziej dobrowolnym 

wspólnym siłom obronnym oraz 

sformułowanie wspólnej polityki obronnej, 

ostatecznie prowadzącej do wspólnej 

4. uważa, że głównym celem powinno być 

przejście ku określeniu wspólnej polityki 

obronnej; wspiera w związku z tym 

przygotowanie białej księgi w sprawie 

obronności europejskiej, która będzie 
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obrony; wspiera w związku z tym 

przygotowanie białej księgi w sprawie 

obronności europejskiej, która będzie 

oznaczać aktualizację wojskowego celu 

podstawowego z 1999 r.; 

oznaczać aktualizację wojskowego celu 

podstawowego z 1999 r.; 

Or. fr 

 

Poprawka  151 

Michael Gahler 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 4 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

4. uważa, że głównym celem powinno być 

przejście ku bardziej dobrowolnym 

wspólnym siłom obronnym oraz 

sformułowanie wspólnej polityki obronnej, 

ostatecznie prowadzącej do wspólnej 

obrony; wspiera w związku z tym 

przygotowanie białej księgi w sprawie 

obronności europejskiej, która będzie 

oznaczać aktualizację wojskowego celu 

podstawowego z 1999 r.; 

4. przypomina, że ze względu na rosnące 

wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa 

oraz niechęć niektórych państw 

członkowskich do współpracy w celu 

zwalczania tych zjawisk, szczególnie 

istotne jest uruchomienie odpowiednich 

przepisów traktatów, w szczególności 

stałej współpracy strukturalnej (PESCO); 

wzywa wiceprzewodniczącą/ wysoką 

przedstawiciel do przedstawienia realnych 

możliwości pomyślnego zapoczątkowania 

stałej współpracy strukturalnej jako 

środka finansowania współpracy 

wojskowej w czasach pokoju; zachęca 

państwa członkowskie i wysoką 

przedstawiciel/ wiceprzewodniczącą do 

ustanowienia stałej współpracy 

strukturalnej jako pierwszego etapu 

procesu przyjęcia wspólnej polityki 

obronnej, ostatecznie prowadzącej do 

wspólnej obrony; ponownie wzywa 

państwa członkowskie i 

wiceprzewodniczącą/ wysoką 

przedstawiciel do rozpoczęcia procesu 

prowadzącego do stworzenia unijnej białej 

księgi w sprawie bezpieczeństwa i obrony 

w ramach kontynuacji globalnej strategii 

UE dotyczącej polityki zagranicznej i 

bezpieczeństwa z pełnym udziałem 

Parlamentu Europejskiego w celu 

umotywowania strategicznych ambicji 
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Unii oraz procesów rozwoju zdolności; 

Or. en 

 

Poprawka  152 

Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 4 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

4. uważa, że głównym celem powinno być 

przejście ku bardziej dobrowolnym 

wspólnym siłom obronnym oraz 

sformułowanie wspólnej polityki 

obronnej, ostatecznie prowadzącej do 

wspólnej obrony; wspiera w związku z tym 

przygotowanie białej księgi w sprawie 

obronności europejskiej, która będzie 

oznaczać aktualizację wojskowego celu 

podstawowego z 1999 r.; 

4. uważa, że nowa strategia 

wiceprzewodniczącej/ wysokiej 

przedstawiciel w zakresie polityki 

zagranicznej i bezpieczeństwa ma 

ustanowić ramy, w których państwa 

członkowskie mogą współpracować, aby 

stawić czoła zagrożeniom dla 

bezpieczeństwa i stabilności w Unii; 

uważa też, że głównym i najważniejszym 

celem powinna być Europejska Unia 
Obrony, ze zintegrowanymi siłami 

obronnymi oraz prawdziwą i trwałą 

wspólną polityką obronną; wspiera w 

związku z tym przygotowanie białej księgi 

w sprawie obronności europejskiej, która 

będzie oznaczać aktualizację wojskowego 

celu podstawowego z 1999 r.; 

Or. en 

 

Poprawka  153 

Boris Zala 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 4 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

4. uważa, że głównym celem powinno być 

przejście ku bardziej dobrowolnym 

wspólnym siłom obronnym oraz 

sformułowanie wspólnej polityki obronnej, 

ostatecznie prowadzącej do wspólnej 

4. uważa, że głównym celem powinno być 

przejście ku bardziej dobrowolnym 

wspólnym siłom obronnym oraz 

sformułowanie wspólnej polityki obronnej, 

ostatecznie prowadzącej do wspólnej 
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obrony; wspiera w związku z tym 

przygotowanie białej księgi w sprawie 

obronności europejskiej, która będzie 

oznaczać aktualizację wojskowego celu 

podstawowego z 1999 r.; 

obrony, ze zintegrowanym dowództwem 

operacyjnym i elastycznym mechanizmem 

finansowania; wspiera w związku z tym 

przygotowanie białej księgi w sprawie 

obronności europejskiej, która będzie 

oznaczać aktualizację wojskowego celu 

podstawowego z 1999 r.  

Or. en 

Poprawka  154 

Marietje Schaake 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 4 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

4. uważa, że głównym celem powinno być 

przejście ku bardziej dobrowolnym 

wspólnym siłom obronnym oraz 

sformułowanie wspólnej polityki obronnej, 

ostatecznie prowadzącej do wspólnej 

obrony; wspiera w związku z tym 

przygotowanie białej księgi w sprawie 

obronności europejskiej, która będzie 

oznaczać aktualizację wojskowego celu 

podstawowego z 1999 r.; 

4. uważa, że głównym celem powinno być 

przejście ku bardziej dobrowolnym 

wspólnym siłom obronnym oraz 

sformułowanie wspólnej polityki obronnej, 

ostatecznie prowadzącej do wspólnej 

obrony; wspiera w związku z tym 

przygotowanie białej księgi w sprawie 

obronności europejskiej, która będzie 

oznaczać aktualizację wojskowego celu 

podstawowego z 1999 r.; zauważa, że 

grupy bojowe UE mogą być dobrym 

punktem wyjścia do osiągnięcia tego celu, 

pod warunkiem istnienia woli politycznej 

do ich wykorzystywania, jak również 

skuteczniejszej procedury podejmowania 

decyzji w celu ich rozmieszczenia; 

Or. en 

 

Poprawka  155 

Mark Demesmaeker 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 4 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

4. uważa, że głównym celem powinno być 4. uważa, że głównym celem powinno być 



 

AM\1087188PL.doc 91/131 PE577.080v01-00 

 PL 

przejście ku bardziej dobrowolnym 

wspólnym siłom obronnym oraz 

sformułowanie wspólnej polityki obronnej, 

ostatecznie prowadzącej do wspólnej 

obrony; wspiera w związku z tym 

przygotowanie białej księgi w sprawie 

obronności europejskiej, która będzie 

oznaczać aktualizację wojskowego celu 

podstawowego z 1999 r.; 

przejście ku bardziej dobrowolnym 

wspólnym siłom obronnym oraz 

sformułowanie wspólnej polityki obronnej, 

ostatecznie prowadzącej do wspólnej 

obrony; wspiera w związku z tym 

przygotowanie białej księgi w sprawie 

obronności europejskiej, która będzie 

oznaczać aktualizację wojskowego celu 

podstawowego z 1999 r.; będzie zachęcał 

do pragmatycznych działań na rzecz 

stworzenia europejskiej polityki obrony we 

współpracy z NATO, w oparciu o 

dynamiczne narodowe siły zbrojne, które 

będą w coraz większym stopniu ze sobą 

współpracować, w tym w dziedzinie 

edukacji i szkoleń oraz badań i rozwoju;  

Or. nl 

 

Poprawka  156 

Vincent Peillon 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 4 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

4. uważa, że głównym celem powinno być 

przejście ku bardziej dobrowolnym 

wspólnym siłom obronnym oraz 

sformułowanie wspólnej polityki obronnej, 

ostatecznie prowadzącej do wspólnej 

obrony; wspiera w związku z tym 

przygotowanie białej księgi w sprawie 

obronności europejskiej, która będzie 

oznaczać aktualizację wojskowego celu 

podstawowego z 1999 r.; 

4. uważa, że głównym celem powinno być 

przejście ku bardziej dobrowolnym 

wspólnym siłom obronnym oraz 

sformułowanie wspólnej polityki obronnej, 

ostatecznie prowadzącej do wspólnej 

obrony; wspiera w związku z tym 

przygotowanie białej księgi w sprawie 

obronności europejskiej, która będzie 

oznaczać aktualizację wojskowego celu 

podstawowego z 1999 r. w ramach 

strategii, która zostanie przedstawiona w 

czerwcu 2016 r.; 

Or. fr 

 

Poprawka  157 

Tokia Saïfi 
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Projekt rezolucji 

Ustęp 4 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 4a. uważa, że obecne uruchomienie 

procesu przewidzianego w art. 42 ust. 7 

TUE powinno być katalizatorem 

wyzwalającym potencjał wszystkich 

postanowień traktatu dotyczących 

bezpieczeństwa i obrony; 

Or. fr 

 

Poprawka  158 

Marietje Schaake 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 4 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 4a. uważa, że nowa procedura 

podejmowania decyzji w sprawie misji 

wojskowych UE – na przykład 

kwalifikowaną większością głosów 

zamiast jednomyślności w Radzie – 

zwiększyłaby sprawność i siłę UE w 

zakresie reagowania na zagrożenia i 

kryzysy, uznając jednocześnie, że decyzja 

o ewentualnym wysłaniu oddziałów na 

takie misje musi zapadać na szczeblu 

państw członkowskich; 

Or. en 

 

Poprawka  159 

Boris Zala 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 4 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 4a. zdecydowanie uważa, że zdolności 
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WPBiO powinny być wykorzystywane w 

bardziej aktywny i strategiczny sposób, z 

naciskiem na zapobieganie konfliktom i 

budowanie pokoju w bezpośrednim 

sąsiedztwie UE; zwraca jednak uwagę na 

wnioski z niedawnych interwencji 

wojskowych, które nakazują, aby wszelkie 

decyzje dotyczące wykorzystania zasobów 

wojskowych WPBiO były wpisane w 

solidne ramy wielostronne i regionalne 

koalicje, tak aby stawić czoła próżni w 

systemie rządów i bezpieczeństwa w 

sytuacjach pokonfliktowych; 

Or. en 

 

Poprawka  160 

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 5 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

5. dostrzega zasadnicze znaczenie 

wzmocnienia współpracy między UE a 

NATO oraz wspiera ustanowienie sił 

europejskich komplementarnych wobec 

NATO pod względem obrony terytorium i 

zdolnych do prowadzenia niezależnych 

działań interwencyjnych poza granicami 

UE; 

skreślony 

Or. it 

 

Poprawka  161 

Charles Tannock 

w imieniu grupy ECR 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 5 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

5. dostrzega zasadnicze znaczenie skreślony 
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wzmocnienia współpracy między UE a 

NATO oraz wspiera ustanowienie sił 

europejskich komplementarnych wobec 

NATO pod względem obrony terytorium i 

zdolnych do prowadzenia niezależnych 

działań interwencyjnych poza granicami 

UE; 

Or. en 

 

Poprawka  162 

Paavo Väyrynen 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 5 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

5. dostrzega zasadnicze znaczenie 

wzmocnienia współpracy między UE a 

NATO oraz wspiera ustanowienie sił 

europejskich komplementarnych wobec 

NATO pod względem obrony terytorium i 

zdolnych do prowadzenia niezależnych 

działań interwencyjnych poza granicami 

UE; 

skreślony 

Or. en 

 

Poprawka  163 

Sabine Lösing 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 5 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

5. dostrzega zasadnicze znaczenie 

wzmocnienia współpracy między UE a 

NATO oraz wspiera ustanowienie sił 

europejskich komplementarnych wobec 

NATO pod względem obrony terytorium i 

zdolnych do prowadzenia niezależnych 

działań interwencyjnych poza granicami 

UE; 

5. podkreśla, że UE powinna powrócić do 

roli ściśle cywilnego podmiotu; w związku 

z tym sprzeciwia się wszelkiemu 

wzmacnianiu współpracy między UE a 

NATO oraz ustanowieniu sił europejskich 

komplementarnych wobec NATO pod 

względem obrony terytorium i zdolnych do 

prowadzenia niezależnych działań 
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interwencyjnych poza granicami UE; 

Or. en 

 

Poprawka  164 

Reinhard Bütikofer 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 5 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

5. dostrzega zasadnicze znaczenie 

wzmocnienia współpracy między UE a 

NATO oraz wspiera ustanowienie sił 

europejskich komplementarnych wobec 

NATO pod względem obrony terytorium i 

zdolnych do prowadzenia niezależnych 

działań interwencyjnych poza granicami 

UE; 

5. dostrzega współpracę między UE a 

NATO w kontekście uzgodnień Berlin 

Plus; ponownie stwierdza, że należy 

potwierdzić konkluzje z Kolonii i Helsinek 

z 1999 r. mające na celu zapoczątkowanie 

procesu dostosowania skromnych 

zasobów i zdolności w zakresie 

zarządzania kryzysowego i utrzymywania 

pokoju do zadań opisanych w art. 43 

TUE; 

Or. en 

 

Poprawka  165 

Georgios Epitideios 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 5 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

5. dostrzega zasadnicze znaczenie 

wzmocnienia współpracy między UE a 

NATO oraz wspiera ustanowienie sił 

europejskich komplementarnych wobec 

NATO pod względem obrony terytorium i 

zdolnych do prowadzenia niezależnych 

działań interwencyjnych poza granicami 

UE; 

5. dostrzega zasadnicze znaczenie 

wzmocnienia współpracy między UE a 

NATO oraz wspiera ustanowienie 

europejskich terytorialnych sił obrony;  

Or. el 
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Poprawka  166 

Boris Zala 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 5 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

5. dostrzega zasadnicze znaczenie 

wzmocnienia współpracy między UE a 

NATO oraz wspiera ustanowienie sił 

europejskich komplementarnych wobec 

NATO pod względem obrony terytorium i 

zdolnych do prowadzenia niezależnych 

działań interwencyjnych poza granicami 

UE; 

5. dostrzega zasadnicze znaczenie 

wzmocnienia współpracy między UE a 

NATO oraz wspiera ustanowienie sił 

europejskich zdolnych do prowadzenia 

niezależnych działań interwencyjnych poza 

granicami UE; 

Or. en 

 

Poprawka  167 

Ana Gomes, Elena Valenciano 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 5 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

5. dostrzega zasadnicze znaczenie 

wzmocnienia współpracy między UE a 

NATO oraz wspiera ustanowienie sił 

europejskich komplementarnych wobec 

NATO pod względem obrony terytorium i 

zdolnych do prowadzenia niezależnych 

działań interwencyjnych poza granicami 

UE; 

5. dostrzega znaczenie wzmocnienia 

współpracy między UE a NATO, która 

powinna gwarantować koordynację 

operacji sił europejskich i interwencji 

NATO pod względem obrony terytorium; 

podkreśla, że WPBiO nie konkuruje z 

NATO, ale w istocie jest jedynym 

sposobem na wzmocnienie europejskiego 

filara NATO oraz dopilnowanie, aby 

europejscy członkowie NATO faktycznie 

wywiązywali się z zobowiązań wobec 

NATO; 

Or. en 

 

Poprawka  168 

Marietje Schaake, Hilde Vautmans 
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Projekt rezolucji 

Ustęp 5 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

5. dostrzega zasadnicze znaczenie 

wzmocnienia współpracy między UE a 

NATO oraz wspiera ustanowienie sił 

europejskich komplementarnych wobec 

NATO pod względem obrony terytorium i 

zdolnych do prowadzenia niezależnych 

działań interwencyjnych poza granicami 

UE; 

5. dostrzega zasadnicze znaczenie 

wzmocnienia europejskiego filara w 

ramach NATO – z jednej strony aby 

zapewnić, że UE wykonuje swoje 

obowiązki, a z drugiej strony aby UE 

mogła w razie potrzeby działać 

samodzielnie, bez konieczności 

korzystania ze wsparcia partnerów lub 

infrastruktury NATO; wspiera 

ustanowienie sił europejskich 

komplementarnych wobec NATO pod 

względem obrony terytorium i zdolnych do 

prowadzenia niezależnych działań 

interwencyjnych poza granicami UE; 

Or. en 

 

Poprawka  169 

Michael Gahler 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 5 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

5. dostrzega zasadnicze znaczenie 

wzmocnienia współpracy między UE a 

NATO oraz wspiera ustanowienie sił 

europejskich komplementarnych wobec 
NATO pod względem obrony terytorium i 

zdolnych do prowadzenia niezależnych 

działań interwencyjnych poza granicami 

UE; 

5. dostrzega zasadnicze znaczenie 

wzmocnienia współpracy między UE a 

NATO i proponuje połączenie koncepcji 

grup bojowych UE i sił reagowania 

NATO w celu zwiększenia ich 

kompatybilności przy jednoczesnym 

zachowaniu autonomii operacyjnej obu 

struktur; wzywa wiceprzewodniczącą/ 

wysoką przedstawiciel i Radę do 

poinformowania Parlamentu, w jakiej 

postaci grupy bojowe UE i europejskie siły 

szybkiego reagowania mogą przyczynić się 

do uzupełnienia NATO pod względem 

obrony terytorium na podstawie klauzuli 

wzajemnej obrony (art. 42 ust. 7 TUE); 

zwraca się do wiceprzewodniczącej/ 

wysokiej przedstawiciel o przedstawienie 
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informacji na temat wyników działań 

podjętych w następstwie wizyty sekretarza 

generalnego NATO w Parlamencie 

Europejskim w dniu 30 marca 2015 r. 

oraz nakreślonych przezeń obszarów 

współpracy UE-NATO: w zakresie 

„budowania odporności”, „budowania 

odporności wraz z naszymi sąsiadami” 

oraz „inwestycji w obronność”; 

Or. en 

 

Poprawka  170 

Mark Demesmaeker 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 5 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

5. dostrzega zasadnicze znaczenie 

wzmocnienia współpracy między UE a 

NATO oraz wspiera ustanowienie sił 

europejskich komplementarnych wobec 

NATO pod względem obrony terytorium i 

zdolnych do prowadzenia niezależnych 

działań interwencyjnych poza granicami 

UE; 

5. dostrzega zasadnicze znaczenie 

wzmocnienia współpracy między UE a 

NATO oraz wspiera ustanowienie sił 

europejskich komplementarnych wobec 

NATO pod względem obrony terytorium i 

zdolnych do prowadzenia niezależnych 

działań interwencyjnych poza granicami 

UE; zauważa, że w europejskiej polityce 

bezpieczeństwa i obrony UE pełni 

uzupełniającą rolę wobec NATO, co 

oznacza, że Europa musi wziąć na siebie 

większą odpowiedzialność za 

rozwiązywanie niektórych kryzysów; jest 

zdania, że NATO nadal odgrywa kluczową 

rolę w polityce bezpieczeństwa i obrony 

państw członkowskich, w odniesieniu 

zarówno do działań prewencyjnych i w 

zakresie obrony terytorium europejskiego, 

jak i do wysiłków na rzecz zapewnienia 

pokoju i bezpieczeństwa w innych 

częściach świata; 

Or. nl 

Poprawka  171 

Knut Fleckenstein 
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Projekt rezolucji 

Ustęp 5 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

5. dostrzega zasadnicze znaczenie 

wzmocnienia współpracy między UE a 

NATO oraz wspiera ustanowienie sił 

europejskich komplementarnych wobec 

NATO pod względem obrony terytorium i 

zdolnych do prowadzenia niezależnych 

działań interwencyjnych poza granicami 

UE; 

5. dostrzega zasadnicze znaczenie 

wzmocnienia współpracy między UE a 

NATO oraz wspiera ustanowienie sił 

europejskich wzmacniających NATO pod 

względem obrony terytorium i zdolnych do 

prowadzenia niezależnych działań 

interwencyjnych poza granicami UE; 

Or. en 

 

Poprawka  172 

Arnaud Danjean 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 5 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

5. dostrzega zasadnicze znaczenie 

wzmocnienia współpracy między UE a 

NATO oraz wspiera ustanowienie sił 

europejskich komplementarnych wobec 

NATO pod względem obrony terytorium i 

zdolnych do prowadzenia niezależnych 

działań interwencyjnych poza granicami 

UE; 

5. dostrzega zasadnicze znaczenie 

wzmocnienia współpracy między UE a 

NATO oraz opowiada się za tym, aby UE, 

za pomocą istniejących instrumentów, 

którymi dysponuje (WPBiO), była w 

stanie pełnić główną rolę w obronności 

europejskiej i prowadzić niezależne 

działania interwencyjne poza granicami 

UE; 

Or. fr 

 

Poprawka  173 

Vincent Peillon 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 5 
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Projekt rezolucji Poprawka 

5. dostrzega zasadnicze znaczenie 

wzmocnienia współpracy między UE a 

NATO oraz wspiera ustanowienie sił 

europejskich komplementarnych wobec 

NATO pod względem obrony terytorium i 

zdolnych do prowadzenia niezależnych 

działań interwencyjnych poza granicami 

UE; 

5. dostrzega zasadnicze znaczenie 

wzmocnienia współpracy między UE a 

NATO oraz wspiera ustanowienie sił 

europejskich komplementarnych wobec 

NATO pod względem obrony terytorium; 

przypomina, że grupy bojowe UE, które 

nigdy jeszcze nie były wykorzystane, są 

zdolne do prowadzenia niezależnych 

działań interwencyjnych poza granicami 

UE; 

Or. fr 

 

Poprawka  174 

Cristian Dan Preda 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 5 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

5. dostrzega zasadnicze znaczenie 

wzmocnienia współpracy między UE a 

NATO oraz wspiera ustanowienie sił 

europejskich komplementarnych wobec 

NATO pod względem obrony terytorium i 

zdolnych do prowadzenia niezależnych 

działań interwencyjnych poza granicami 

UE; 

5. dostrzega zasadnicze znaczenie 

wzmocnienia współpracy między UE a 

NATO oraz wspiera ustanowienie sił 

europejskich komplementarnych wobec 

NATO pod względem obrony terytorium i 

zdolnych do prowadzenia niezależnych 

działań interwencyjnych poza granicami 

UE; przypomina, że wkład wojskowy 

powinien opierać się na zasadzie 

solidarności wśród państw członkowskich 

UE; 

Or. en 

 

Poprawka  175 

Andrej Plenković 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 5 
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Projekt rezolucji Poprawka 

5. dostrzega zasadnicze znaczenie 

wzmocnienia współpracy między UE a 

NATO oraz wspiera ustanowienie sił 

europejskich komplementarnych wobec 

NATO pod względem obrony terytorium i 

zdolnych do prowadzenia niezależnych 

działań interwencyjnych poza granicami 

UE; 

5. dostrzega zasadnicze znaczenie 

wzmocnienia współpracy między UE a 

NATO i podkreśla znaczenie jej 

pogłębienia i poszerzenia w zakresie 

strategicznej komunikacji, konsultacji 

politycznych, rozwoju zdolności i walki z 

nowymi wyzwaniami w zakresie 

bezpieczeństwa, takimi jak zagrożenia 

hybrydowe; wspiera ustanowienie sił 

europejskich komplementarnych wobec 

NATO pod względem obrony terytorium i 

zdolnych do prowadzenia niezależnych 

działań interwencyjnych poza granicami 

UE; 

Or. en 

 

Poprawka  176 

Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 5 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

5. dostrzega zasadnicze znaczenie 

wzmocnienia współpracy między UE a 

NATO oraz wspiera ustanowienie sił 

europejskich komplementarnych wobec 

NATO pod względem obrony terytorium i 

zdolnych do prowadzenia niezależnych 

działań interwencyjnych poza granicami 

UE; 

5. podkreśla zasadnicze znaczenie 

wzmocnienia współpracy między UE a 

NATO oraz wspiera ustanowienie sił 

europejskich komplementarnych wobec 

NATO pod względem obrony terytorium i 

zdolnych do prowadzenia niezależnych 

działań interwencyjnych poza granicami 

UE; 

Or. en 

 

Poprawka  177 

Louis Michel, Hilde Vautmans 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 5 a (nowy) 
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Projekt rezolucji Poprawka 

 5a. przypomina znaczenie 

multilateralizmu i konieczność 

wzmocnionej współpracy z Organizacją 

Narodów Zjednoczonych, jeśli pozwalają 

na to warunki i realia geopolityczne, w 

celu ustanowienia światowego porządku 

opartego na poszanowaniu prawa 

międzynarodowego; podkreśla pilną 

potrzebę reformy ONZ w celu 

odzwierciedlenia obecnej rzeczywistości 

geopolitycznej; uważa, że organizacje 

regionalne powinny aktywnie wspierać 

Organizację Narodów Zjednoczonych w 

zarządzaniu obecnymi kryzysami i 

konfliktami w odpowiedzi na zagrożenia 

dla bezpieczeństwa międzynarodowego, 

Or. fr 

 

Poprawka  178 

Liisa Jaakonsaari 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 5 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 5a. podkreśla, że kontrolowanie wywozu 

broni stanowi integralną część unijnej 

polityki zagranicznej i bezpieczeństwa i 

musi opierać się na zasadach zapisanych 

w art. 21 TUE, zwłaszcza na promowaniu 

demokracji i rządów prawa oraz 

utrzymywaniu pokoju, zapobieganiu 

konfliktom i umacnianiu bezpieczeństwa 

międzynarodowego; przypomina, że 

niezwykle istotne jest zapewnienie 

spójności między wywozem broni a 

wiarygodnością UE jako globalnego 

obrońcy praw człowieka; jest głęboko 

przekonany, że skuteczniejsze 

wprowadzenie w życie ośmiu kryteriów 

wspólnego stanowiska stanowiłoby ważny 

wkład w rozwój globalnej strategii UE; 
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Or. en 

 

Poprawka  179 

Reinhard Bütikofer 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 5 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 5a. uważa, że propagowanie i ochrona 

praw człowieka skutecznie przyczynia się 

do zapobiegania konfliktom; jest 

przekonany, że Unia powinna zwiększyć 

swoje zdolności operacyjne w dziedzinie 

zapobiegania konfliktom cywilnym; 

podkreśla potrzebę propagowania i 

wzmacniania podejść do zapobiegania 

konfliktom opartych na społeczeństwie 

obywatelskim, w szczególności mediacji, 

dialogu i pojednania w celu przełamania 

cyklu przemocy w wielu niestabilnych i 

podatnych na konflikty krajach i 

regionach; 

Or. en 

 

Poprawka  180 

Boris Zala 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 5 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 5a. wzywa UE, aby dążyła do większej 

synergii z instrumentami zarządzania 

kryzysowego, mediacji i rozwiązywania 

sytuacji konfliktowych ONZ, przy 

zachowaniu pełnej zgodności z Kartą 

Narodów Zjednoczonych; analogicznie 

wzywa UE do dopilnowania, aby 

organizacje regionalne przejęły większą 

odpowiedzialność za oparte na współpracy 
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zarządzanie bezpieczeństwem, a ich rola w 

strukturze ONZ zyskała wyższą rangę i 

została jaśniej zdefiniowana; 

Or. en 

 

Poprawka  181 

Hilde Vautmans, Louis Michel, Petras Auštrevičius, Paavo Väyrynen 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 5 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 5a. zwraca uwagę na dyskusje nad 

projektem sprawozdania w sprawie 

operacji pokojowych – zaangażowanie UE 

w działania ONZ i Unii Afrykańskiej 

(2015/2275(INI)); z zadowoleniem 

przyjmuje zacieśnienie współpracy między 

UE i ONZ oraz między UE i UA w 

zakresie operacji wspierania pokoju; 

podkreśla, że metody rozwiązywania 

konfliktów powinny w miarę możliwości 

być oparte na uzgodnionych 

rozwiązaniach wielostronnych, z 

należytym poszanowaniem różnych 

wymiarów, które takie interwencje muszą 

uwzględniać w dziedzinie utrzymania i 

zapewnienia pokoju, zrównoważonego 

rozwoju, zajęcia się przyczynami migracji 

i poszanowania praw człowieka; 

Or. en 

 

Poprawka  182 

Liisa Jaakonsaari 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 5 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 5b. wzywa Komisję do dokonania oceny 

wpływu wywozu broni z UE oraz eksportu 
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technologii nadzoru i technologii 

podwójnego zastosowania do państw 

trzecich na stan bezpieczeństwa w UE 

oraz na skuteczność polityki zagranicznej 

UE, w tym wysiłków w polityce 

humanitarnej i rozwojowej; 

Or. en 

 

Poprawka  183 

Liisa Jaakonsaari 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 5 c (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 5c. wzywa państwa członkowskie do 

przestrzegania wspólnego stanowiska w 

sprawie wywozu broni i do zaprzestania 

handlu bronią z państwami trzecimi, które 

nie spełniają wyszczególnionego 

kryterium; 

Or. en 

 

Poprawka  184 

Ana Gomes, Elena Valenciano 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 6 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

6. popiera dalsze wzmocnienie 

efektywnego zarządzania światowymi 

obszarami wspólnymi, takimi jak morza, 

przestrzeń powietrzna, kosmiczna i 

cyberprzestrzeń; 

6. popiera efektywne zarządzanie 

światowymi obszarami wspólnymi, takimi 

jak morza, przestrzeń powietrzna, 

kosmiczna i cyberprzestrzeń, i dostrzega 

jego pilną potrzebę; uważa, że UE i jej 

państwa członkowskie powinny postawić 

się w pozycji umożliwiającej wpływ na 

debatę i kierowanie działaniem na 

globalnych forach, takich jak ONZ, w 

zakresie zarządzania dziedzinami, w 

których plasują się strategiczne interesy i 
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bezpieczeństwo UE; uważa, że UE 

powinna przewodzić zarządzaniu morzami 

w skali światowej – nie tylko w interesie 

bezpieczeństwa, lecz także z przyczyn 

ekonomicznych i handlowych, jak 

przedstawiono w celach określonych w 

strategii Unii Europejskiej w zakresie 

bezpieczeństwa morskiego; zauważa 

ponadto, że UE ma ogromną 

odpowiedzialność i pilną potrzebę w 

zakresie promowania zarządzania 

cyberprzestrzenią w skali globalnej, 

zwłaszcza w świetle zagrożeń 

cybernetycznych, masowego nadzoru i 

innych zagrożeń dla podstawowych 

wolności i własnych interesów 

strategicznych i dotyczących 

bezpieczeństwa, które to zagrożenia 

wynikają z braku regulacji albo 

fragmentarycznej i nadmiernej regulacji 

oraz zdominowania cyberprzestrzeni przez 

inne siły; 

Or. en 

 

Poprawka  185 

István Ujhelyi 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 6 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 6a. podkreśla, że środkom związanym z 

polityką bezpieczeństwa i obrony powinno 

towarzyszyć zwrócenie dostatecznej uwagi 

na szersze społeczno-gospodarcze, 

kulturowe i środowiskowe przyczyny 

bieżących problemów; 

Or. en 

 

Poprawka  186 

Reinhard Bütikofer 

w imieniu grupy Verts/ALE 
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Projekt rezolucji 

Ustęp 6 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 6a. wzywa wysoką przedstawiciel i 

państwa członkowskie UE do 

wykorzystania globalnej strategii jako 

instrumentu doprecyzowania i 

wzmocnienia polityki sąsiedztwa Unii; jest 

przekonany, że w tym kontekście 

zasadnicze znaczenie ma odtworzenie 

poczucia solidarności w Unii i bardziej 

bezpośrednie powiązanie reakcji na 

wschodzie i na południu; 

Or. en 

 

Poprawka  187 

Ana Gomes 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 6 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 6a. podkreśla potrzebę wzmocnienia 

europejskiej dyplomacji w celu 

zapobiegania konfliktom, wspierania 

demokracji i budowania sojuszy w drodze 

mediacji i dialogu; 

Or. en 

 

Poprawka  188 

Marietje Schaake, Hilde Vautmans 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 6 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 6a. zauważa, że rola technologii w 

naszych społeczeństwach rośnie i że 
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polityka UE musi reagować na gwałtowne 

zmiany w zakresie rozwoju 

technologicznego; w związku z tym 

podkreśla fundamentalną rolę, jaką 

internet i technologie – poprzez aspekt 

wzmacniania praw – mogą odegrać w 

procesie rozwoju, demokratyzacji i 

wzmocnienia pozycji obywateli na całym 

świecie, a w związku z tym podkreśla, że 

jest ważne, aby UE działała na rzecz 

wspierania i ochrony wolnego i otwartego 

internetu oraz ochrony praw cyfrowych; 

Or. en 

 

Poprawka  189 

Ana Gomes 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 6 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 6b. podkreśla, że aby globalna strategia 

była pomyślnie realizowana i 

zaakceptowana przez naszych obywateli, 

sojuszników i partnerów, ESDZ  musi 

dysponować wyszkolonymi dyplomatami i 

zasobami niezbędnymi do opracowania i 

wprowadzenia w życie strategicznej 

polityki komunikacji w XXI wieku, a także 

środkami na rzecz wyznaczenia 

strategicznego kierunku i zapewnienia 

niezależności wdrażania kompleksowego 

zestawu instrumentów polityki 

zagranicznej; 

Or. en 

 

Poprawka  190 

Marietje Schaake, Hilde Vautmans 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 6 b (nowy) 



 

AM\1087188PL.doc 109/131 PE577.080v01-00 

 PL 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 6b. podkreśla, że wpływ technologii 

powinien też znaleźć odzwierciedlenie w 

globalnej strategii i w inicjatywach na 

rzecz bezpieczeństwa cybernetycznego, a 

jako integralny element poprawy sytuacji 

praw człowieka powinien być 

uwzględniany – stosownie do przypadku – 

we wszystkich dziedzinach polityki i 

programach UE, tak aby propagować 

ochronę praw człowieka i promować 

demokrację, praworządność i dobre 

rządzenie, jak również pokojowe 

rozwiązywanie konfliktów; 

Or. en 

 

Poprawka  191 

Ana Gomes 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 6 c (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 6c. podkreśla, że UE pokazała już, iż 

potrafi być skuteczna, gdy wszystkie 

instytucje i zasoby UE oraz państwa 

członkowskie zjednoczą się, aby osiągnąć 

istotne postępy dyplomatyczne, zarówno w 

sąsiedztwie (np. w Serbii i Kosowie oraz w 

Byłej Jugosłowiańskiej Republice 

Macedonii), jak i poza nim (włączając 

przełamanie kryzysu nuklearnego z 

Iranem w imieniu Rady Bezpieczeństwa 

ONZ); 

Or. en 

 

Poprawka  192 

Ana Gomes 
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Projekt rezolucji 

Ustęp 6 d (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 6d. zauważa, że w obliczu rosnącej liczby 

kryzysów regionalnych i 

międzynarodowych UE musi zwiększyć 

inwestycje w zdolność szybkiego 

reagowania, aby zapobiegać konfliktom, 

w tym poprzez mediacje i dialog, w celu 

budowania odporności, wzmocnienia 

niestabilnych demokracji i zahamowania 

wzbierającej fali radykalizacji postaw i 

konfliktów;  

 

Or. en 

 

Poprawka  193 

Ana Gomes 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 6 e (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 6e. uważa, że Parlament Europejski może 

odegrać w pełni swoją rolę w ramach 

ogólnych wysiłków UE na rzecz 

zapobiegania konfliktom opierając się na 

własnym doświadczeniu i korzystając z 

mediacji i dialogu, poprzez wspieranie 

dialogu między partiami i budowanie 

konsensusu oraz poprzez wzmocnienie 

zdolności parlamentów do podjęcia roli 

miejsca rozwoju pokojowej kultury 

demokratycznej; 

Or. en 

 

Poprawka  194 

Ana Gomes, Elena Valenciano 
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Projekt rezolucji 

Śródtytuł drugi 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

– Stabilizacja szerszego sąsiedztwa 

Europy 

– Pomoc w zaprowadzeniu pokoju i 

rządów prawa w sąsiedztwie 

Or. en 

 

Poprawka  195 

James Carver 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 7 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

7. uważa, że w celu zwiększenia swojej 

wiarygodności jako podmiotu globalnej 

polityki bezpieczeństwa i polityki 

zagranicznej UE powinna wziąć na siebie 

większą odpowiedzialność i skupić się na 

wypełnieniu pustki w dziedzinie 

bezpieczeństwa w sąsiedztwie oraz wśród 

sąsiadów naszych sąsiadów; 

skreślony 

Or. en 

 

Poprawka  196 

Louis Michel 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 7 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

7. uważa, że w celu zwiększenia swojej 

wiarygodności jako podmiotu globalnej 

polityki bezpieczeństwa i polityki 

zagranicznej UE powinna wziąć na siebie 

większą odpowiedzialność i skupić się na 

wypełnieniu pustki w dziedzinie 

bezpieczeństwa w sąsiedztwie oraz wśród 

sąsiadów naszych sąsiadów; 

7. uważa, że ponieważ Unia jest 

podmiotem mającym rolę do odegrania na 

arenie międzynarodowej, ma ona 

obowiązek bardziej aktywnego 

zaangażowania się w rozwiązywanie 

konfliktów, w szczególności poprzez 

dialog polityczny; 
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Or. fr 

 

Poprawka  197 

Marietje Schaake 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 7 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

7. uważa, że w celu zwiększenia swojej 

wiarygodności jako podmiotu globalnej 

polityki bezpieczeństwa i polityki 

zagranicznej UE powinna wziąć na siebie 

większą odpowiedzialność i skupić się na 

wypełnieniu pustki w dziedzinie 

bezpieczeństwa w sąsiedztwie oraz wśród 

sąsiadów naszych sąsiadów; 

7. uważa, że pierwszym priorytetem 

polityki zagranicznej i bezpieczeństwa UE 

musi być przyczynianie się do zapewnienia 

stabilności w południowym i wschodnim 

sąsiedztwie Unii; stwierdza, że zmieniony 

Europejski Instrument Sąsiedztwa nie 

spełnił swoich celów, w szczególności w 

zakresie zasady „więcej za więcej”; 

Or. en 

 

Poprawka  198 

Ana Gomes, Elena Valenciano 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 7 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

7. uważa, że w celu zwiększenia swojej 

wiarygodności jako podmiotu globalnej 

polityki bezpieczeństwa i polityki 

zagranicznej UE powinna wziąć na siebie 

większą odpowiedzialność i skupić się na 

wypełnieniu pustki w dziedzinie 

bezpieczeństwa w sąsiedztwie oraz wśród 

sąsiadów naszych sąsiadów; 

7. uważa, że w celu zwiększenia swojej 

skuteczności i wiarygodności jako 

podmiotu globalnej polityki 

bezpieczeństwa i polityki zagranicznej UE 

powinna wziąć na siebie większą 

odpowiedzialność i skupić się na 

wypełnieniu pustki w dziedzinie 

bezpieczeństwa w sąsiedztwie oraz wśród 

sąsiadów naszych sąsiadów; zauważa, że 

bezpieczeństwo UE jest nierozerwalnie 

związane z europejską strategią na rzecz 

rozwiązywania konfliktów w sąsiedztwie i 

tworzenia warunków sprzyjających 

stabilności i dobrobytowi w oparciu o 

praworządność i poszanowanie praw 

człowieka, umożliwiającej zajęcie się 



 

AM\1087188PL.doc 113/131 PE577.080v01-00 

 PL 

podstawowymi przyczynami obecnych 

wojen i konfliktów, przepływów 

migracyjnych i kryzysu uchodźczego, co 

bezpośrednio wpływa na UE; 

Or. en 

 

Poprawka  199 

Knut Fleckenstein 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 7 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

7. uważa, że w celu zwiększenia swojej 

wiarygodności jako podmiotu globalnej 

polityki bezpieczeństwa i polityki 

zagranicznej UE powinna wziąć na siebie 

większą odpowiedzialność i skupić się na 

wypełnieniu pustki w dziedzinie 
bezpieczeństwa w sąsiedztwie oraz wśród 

sąsiadów naszych sąsiadów; 

7. uważa, że w celu zwiększenia swojej 

wiarygodności jako podmiotu globalnej 

polityki bezpieczeństwa i polityki 

zagranicznej UE powinna wziąć na siebie 

większą odpowiedzialność za 

wprowadzenie, utrzymanie i wspieranie 
bezpieczeństwa, stabilności, 

praworządności i dobrobytu w swoim 

sąsiedztwie; 

Or. en 

 

Poprawka  200 

Arnaud Danjean 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 7 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

7. uważa, że w celu zwiększenia swojej 

wiarygodności jako podmiotu globalnej 

polityki bezpieczeństwa i polityki 

zagranicznej UE powinna wziąć na siebie 

większą odpowiedzialność i skupić się na 

wypełnieniu pustki w dziedzinie 

bezpieczeństwa w sąsiedztwie oraz wśród 

sąsiadów naszych sąsiadów; 

7. uważa, że w celu zwiększenia swojej 

wiarygodności jako podmiotu globalnej 

polityki bezpieczeństwa i polityki 

zagranicznej UE powinna przede 

wszystkim poczuwać się do większej 

odpowiedzialności za rozwiązywanie 

kryzysów dotykających jej najbliższych 
sąsiadów; 

Or. fr 
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Poprawka  201 

Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 7 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

7. uważa, że w celu zwiększenia swojej 

wiarygodności jako podmiotu globalnej 

polityki bezpieczeństwa i polityki 

zagranicznej UE powinna wziąć na siebie 

większą odpowiedzialność i skupić się na 

wypełnieniu pustki w dziedzinie 

bezpieczeństwa w sąsiedztwie oraz wśród 

sąsiadów naszych sąsiadów; 

7. uważa, że w celu zwiększenia swojej 

wiarygodności jako podmiotu globalnej 

polityki bezpieczeństwa i polityki 

zagranicznej UE powinna wziąć na siebie 

większą odpowiedzialność i skupić się na 

wypełnieniu pustki w dziedzinie 

bezpieczeństwa w państwach ościennych 

oraz wśród szerzej pojętych sąsiadów UE; 

zdolność do przywrócenia bezpieczeństwa, 

wsparcie regionalnych partnerów UE oraz 

zabezpieczenie granic UE jest wyraźnie 

kwestią priorytetową; 

Or. en 

 

Poprawka  202 

Philippe Juvin 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 7 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

7. uważa, że w celu zwiększenia swojej 

wiarygodności jako podmiotu globalnej 

polityki bezpieczeństwa i polityki 

zagranicznej UE powinna wziąć na siebie 

większą odpowiedzialność i skupić się na 

wypełnieniu pustki w dziedzinie 

bezpieczeństwa w sąsiedztwie oraz wśród 

sąsiadów naszych sąsiadów; 

7. uważa, że w celu zwiększenia swojej 

wiarygodności jako podmiotu globalnej 

polityki bezpieczeństwa i polityki 

zagranicznej UE powinna wziąć na siebie 

większą odpowiedzialność i skupić się na 

wypełnieniu pustki w dziedzinie 

bezpieczeństwa w swoim sąsiedztwie; 

uważa, że większą uwagę należy 

skierować poza granice najbliższego 

sąsiedztwa Unii, by podjąć współpracę z 

„sąsiadami sąsiadów”; 

Or. fr 
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Poprawka  203 

Liisa Jaakonsaari 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 7 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

7. uważa, że w celu zwiększenia swojej 

wiarygodności jako podmiotu globalnej 

polityki bezpieczeństwa i polityki 

zagranicznej UE powinna wziąć na siebie 

większą odpowiedzialność i skupić się na 

wypełnieniu pustki w dziedzinie 

bezpieczeństwa w sąsiedztwie oraz wśród 

sąsiadów naszych sąsiadów; 

7. uważa, że w celu zwiększenia swojej 

wiarygodności jako podmiotu globalnej 

polityki bezpieczeństwa i polityki 

zagranicznej UE powinna wziąć na siebie 

większą odpowiedzialność i skupić się na 

wypełnieniu pustki w dziedzinie 

bezpieczeństwa w sąsiedztwie oraz wśród 

sąsiadów naszych sąsiadów; jednak uznaje 

również rolę transferów broni z UE do 

państw objętych konfliktem, co mogło 

przyczynić się do rozwoju tych konfliktów; 

Or. en 

 

Poprawka  204 

Jaromír Štětina 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 7 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

7. uważa, że w celu zwiększenia swojej 

wiarygodności jako podmiotu globalnej 

polityki bezpieczeństwa i polityki 

zagranicznej UE powinna wziąć na siebie 

większą odpowiedzialność i skupić się na 

wypełnieniu pustki w dziedzinie 

bezpieczeństwa w sąsiedztwie oraz wśród 

sąsiadów naszych sąsiadów; 

7. uważa, że w celu zwiększenia swojej 

wiarygodności jako podmiotu globalnej 

polityki bezpieczeństwa i polityki 

zagranicznej UE powinna wziąć na siebie 

większą odpowiedzialność i skupić się na 

wypełnieniu pustki w dziedzinie 

bezpieczeństwa w sąsiedztwie oraz wśród 

sąsiadów naszych sąsiadów; stanowczo 

wzywa do zwiększenia unijnych zdolności 

przewidywania, ripostowania i 

reagowania na działania dezinformacyjne 

prowadzone przez podmioty zewnętrzne; 

Or. en 
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Poprawka  205 

Arnaud Danjean 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 7 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 7b. podkreśla, że WPBiO stanowi ważny 

element wśród szeregu narzędzi, którymi 

dysponują państwa członkowskie, aby 

zapobiegać kryzysom i przyczyniać się do 

ich rozwiązywania. Obecnie jest w toku 17 

operacji i misji w ramach WPBiO. 

Or. fr 

 

Poprawka  206 

Francisco José Millán Mon 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 7 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 7a. jest zdania, że dobrobyt i stabilność 

polityczna w sąsiedztwie południowym ma 

podstawowe znaczenie strategiczne dla 

Unii oraz że UE i kraje 

śródziemnomorskie powinny ściśle 

współpracować w oparciu o możliwe do 

zaakceptowania dla obu stron cele, 

których podstawą są wspólne interesy; 

Or. en 

 

Poprawka  207 

Cristian Dan Preda 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 7 a (nowy) 
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Projekt rezolucji Poprawka 

 7a. apeluje do UE o położenie większego 

nacisku na zapobieganie konfliktom oraz 

przyczyny niestabilności w krajach 

sąsiedzkich; przypomina, że specjalni 

przedstawiciele UE, jak również 

delegatury UE powinny odgrywać 

kluczową rolę w zbieraniu informacji w 

terenie i koordynowania wszystkich 

instrumentów UE w danym regionie; 

Or. en 

 

Poprawka  208 

István Ujhelyi 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 7 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 7a. jest zdania, że UE znajduje się w takim 

punkcie, w którym nakładają się na siebie 

zmiana dynamiki wewnętrznej oraz 

zmieniające się warunki zewnętrzne, i 

dlatego nie można pomijać związków 

między zewnętrznym wymiarem polityk 

UE a rozwojem sytuacji wewnętrznej w 

Unii Europejskiej; 

Or. en 

 

Poprawka  209 

Reinhard Bütikofer 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 7 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 7a. wzywa do bardziej strategicznego 

podejścia do Federacji Rosyjskiej, które 
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powinno polegać na bilansowaniu, 

angażowaniu i kształtowaniu zachowań za 

pośrednictwem instytucji 

międzynarodowych; 

Or. en 

 

Poprawka  210 

Cristian Dan Preda 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 7 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 7b. uważa, że Unia Europejska powinna 

zawsze spójnie i konsekwentnie 

angażować się w sprawy swojego zarówno 

wschodniego, jak i południowego 

sąsiedztwa; 

Or. en 

 

Poprawka  211 

Reinhard Bütikofer 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 7 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 7b. wyraża przekonanie, że UE powinna 

być bardziej zaangażowana w dyplomację 

łagodzącą napięcia, zwłaszcza w 

południowym sąsiedztwie; uważa, że nowa 

strategia powinna określać sposoby 

pokazujące, w jaki sposób UE mogłaby 

bazować na niedawnym porozumieniu 

jądrowym z Iranem i wspierać dalszą 

budowę zaufania oraz inne rodzaje 

powiązanych z bezpieczeństwem ustaleń 

regionalnych, które mogą korzystać 

również z własnych europejskich 

doświadczeń z zakresu regionalnych 
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uzgodnień dotyczących bezpieczeństwa 

takich jak KBWE oraz porozumień takich 

jak Akt końcowy KBWE; 

Or. en 

 

Poprawka  212 

Cristian Dan Preda 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 7 c (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 7c. podkreśla, że stosunki UE–Rosja 

muszą opierać się na poszanowaniu 

prawa międzynarodowego; podkreśla, że 

wznowienie współpracy powinno zostać 

rozważone dopiero wtedy, gdy Rosja 

będzie szanowała integralność 

terytorialną i suwerenność Ukrainy, w 

tym Krymu, w pełni wdroży porozumienia 

z Mińska i powstrzyma się od 

destabilizujących działań wojskowych i z 

dziedziny bezpieczeństwa na granicach 

państw członkowskich UE; 

Or. en 

 

Poprawka  213 

James Carver 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 8 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

8. jest zdania, że w celu budowy 

stabilności i pokoju UE powinna 

dotrzymać swoich zobowiązań w zakresie 

rozszerzenia i kontynuować współpracę z 

bardzo ściśle stowarzyszonymi z nią 

krajami w kontekście nowo zrewidowanej 

europejskiej polityki sąsiedztwa (EPS); 

przypomina, że zgodnie z art. 49 TUE 

skreślony 
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każde państwo europejskie może ubiegać 

się o członkostwo w Unii Europejskiej, o 

ile spełnia kryteria kopenhaskie, 

przestrzega zasad demokracji i respektuje 

podstawowe wolności oraz prawa 

człowieka i mniejszości, a także zapewnia 

praworządność; 

Or. en 

 

Poprawka  214 

Philippe Juvin 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 8 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

8. jest zdania, że w celu budowy 

stabilności i pokoju UE powinna 

dotrzymać swoich zobowiązań w zakresie 

rozszerzenia i kontynuować współpracę z 

bardzo ściśle stowarzyszonymi z nią 

krajami w kontekście nowo zrewidowanej 

europejskiej polityki sąsiedztwa (EPS); 

przypomina, że zgodnie z art. 49 TUE 

każde państwo europejskie może ubiegać 

się o członkostwo w Unii Europejskiej, o 

ile spełnia kryteria kopenhaskie, 

przestrzega zasad demokracji i respektuje 

podstawowe wolności oraz prawa 

człowieka i mniejszości, a także zapewnia 

praworządność; 

8. jest zdania, że w celu budowy 

stabilności i pokoju UE powinna 

kontynuować współpracę z sąsiadującymi 

z nią krajami w kontekście nowo 

zrewidowanej europejskiej polityki 

sąsiedztwa (EPS); 

Or. fr 

 

Poprawka  215 

Arnaud Danjean 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 8 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

8. jest zdania, że w celu budowy 8. jest zdania, że w celu budowy 
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stabilności i pokoju UE powinna 

dotrzymać swoich zobowiązań w zakresie 

rozszerzenia i kontynuować współpracę z 

bardzo ściśle stowarzyszonymi z nią 

krajami w kontekście nowo zrewidowanej 

europejskiej polityki sąsiedztwa (EPS); 

przypomina, że zgodnie z art. 49 TUE 

każde państwo europejskie może ubiegać 

się o członkostwo w Unii Europejskiej, o 

ile spełnia kryteria kopenhaskie, 

przestrzega zasad demokracji i respektuje 

podstawowe wolności oraz prawa 

człowieka i mniejszości, a także zapewnia 

praworządność; 

stabilności i pokoju UE powinna 

dotrzymać swoich zobowiązań w zakresie 

rozszerzenia i kontynuować współpracę z 

bardzo ściśle stowarzyszonymi z nią 

krajami w kontekście nowo zrewidowanej 

europejskiej polityki sąsiedztwa (EPS); 

Or. fr 

 

Poprawka  216 

Sabine Lösing 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 8 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

8. jest zdania, że w celu budowy 

stabilności i pokoju UE powinna 

dotrzymać swoich zobowiązań w zakresie 

rozszerzenia i kontynuować współpracę z 

bardzo ściśle stowarzyszonymi z nią 

krajami w kontekście nowo zrewidowanej 

europejskiej polityki sąsiedztwa (EPS); 

przypomina, że zgodnie z art. 49 TUE 

każde państwo europejskie może ubiegać 

się o członkostwo w Unii Europejskiej, o 

ile spełnia kryteria kopenhaskie, 

przestrzega zasad demokracji i respektuje 

podstawowe wolności oraz prawa 

człowieka i mniejszości, a także zapewnia 

praworządność; 

8. jest zdania, że w celu budowy 

stabilności i pokoju UE powinna 

dotrzymać swoich zobowiązań w zakresie 

rozszerzenia i kontynuować współpracę z 

bardzo ściśle stowarzyszonymi z nią 

krajami w kontekście nowo zrewidowanej 

europejskiej polityki sąsiedztwa (EPS), w 

duchu solidarności, wzajemnych korzyści 

i poszanowania niezależnych wyborów 

każdego suwerennego państwa w 

odniesieniu do jego polityki zagranicznej, 

gospodarczej lub społecznej, czyli takiej 

polityki sąsiedztwa, której priorytetem jest 

wspieranie rozwoju regionów sąsiedzkich 

oraz pobudzanie zatrudnienia i edukacji 

zamiast neoliberalnych reform i integracji 

z UE; przypomina, że zgodnie z art. 49 

TUE każde państwo europejskie może 

ubiegać się o członkostwo w Unii 

Europejskiej, o ile spełnia kryteria 

kopenhaskie, przestrzega zasad demokracji 

i respektuje podstawowe wolności oraz 
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prawa człowieka i mniejszości, a także 

zapewnia praworządność; 

Or. en 

 

Poprawka  217 

Tokia Saïfi 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 8 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

8. jest zdania, że w celu budowy 

stabilności i pokoju UE powinna 

dotrzymać swoich zobowiązań w zakresie 

rozszerzenia i kontynuować współpracę z 

bardzo ściśle stowarzyszonymi z nią 

krajami w kontekście nowo zrewidowanej 

europejskiej polityki sąsiedztwa (EPS); 

przypomina, że zgodnie z art. 49 TUE 

każde państwo europejskie może ubiegać 

się o członkostwo w Unii Europejskiej, o 

ile spełnia kryteria kopenhaskie, 

przestrzega zasad demokracji i respektuje 

podstawowe wolności oraz prawa 

człowieka i mniejszości, a także zapewnia 

praworządność; 

8. jest zdania, że w celu budowy 

stabilności i pokoju UE powinna 

kontynuować współpracę z bardzo ściśle 

stowarzyszonymi z nią krajami w 

kontekście nowo zrewidowanej 

europejskiej polityki sąsiedztwa (EPS); 

przypomina, że zgodnie z art. 49 TUE 

każde państwo europejskie może ubiegać 

się o członkostwo w Unii Europejskiej, o 

ile spełnia kryteria kopenhaskie, 

przestrzega zasad demokracji i respektuje 

podstawowe wolności oraz prawa 

człowieka i mniejszości, a także zapewnia 

praworządność; 

Or. fr 

 

Poprawka  218 

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 8 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

8. jest zdania, że w celu budowy 

stabilności i pokoju UE powinna 

dotrzymać swoich zobowiązań w zakresie 

rozszerzenia i kontynuować współpracę z 

bardzo ściśle stowarzyszonymi z nią 

krajami w kontekście nowo zrewidowanej 

8. jest zdania, że w celu budowy 

stabilności i pokoju UE powinna 

kontynuować współpracę z bardzo ściśle 

stowarzyszonymi z nią krajami w 

kontekście nowo zrewidowanej 

europejskiej polityki sąsiedztwa (EPS); 
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europejskiej polityki sąsiedztwa (EPS); 

przypomina, że zgodnie z art. 49 TUE 

każde państwo europejskie może ubiegać 

się o członkostwo w Unii Europejskiej, o 

ile spełnia kryteria kopenhaskie, 

przestrzega zasad demokracji i respektuje 

podstawowe wolności oraz prawa 

człowieka i mniejszości, a także zapewnia 

praworządność; 

przypomina, że zgodnie z art. 49 TUE 

każde państwo europejskie może ubiegać 

się o członkostwo w Unii Europejskiej, o 

ile spełnia kryteria kopenhaskie, 

przestrzega zasad demokracji i respektuje 

podstawowe wolności oraz prawa 

człowieka i mniejszości, a także zapewnia 

praworządność; 

Or. it 

Poprawka  219 

Knut Fleckenstein 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 8 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

8. jest zdania, że w celu budowy 

stabilności i pokoju UE powinna 

dotrzymać swoich zobowiązań w zakresie 

rozszerzenia i kontynuować współpracę z 

bardzo ściśle stowarzyszonymi z nią 

krajami w kontekście nowo zrewidowanej 

europejskiej polityki sąsiedztwa (EPS); 

przypomina, że zgodnie z art. 49 TUE 

każde państwo europejskie może ubiegać 

się o członkostwo w Unii Europejskiej, o 

ile spełnia kryteria kopenhaskie, 

przestrzega zasad demokracji i respektuje 

podstawowe wolności oraz prawa 

człowieka i mniejszości, a także zapewnia 

praworządność; 

8. jest zdania, że w celu budowy 

stabilności i pokoju UE powinna 

kontynuować współpracę z bardzo ściśle 

stowarzyszonymi z nią krajami w 

kontekście nowo zrewidowanej 

europejskiej polityki sąsiedztwa (EPS); 

przypomina, że zgodnie z art. 49 TUE 

każde państwo europejskie może ubiegać 

się o członkostwo w Unii Europejskiej, o 

ile spełnia kryteria kopenhaskie, 

przestrzega zasad demokracji i respektuje 

podstawowe wolności oraz prawa 

człowieka i mniejszości, a także zapewnia 

praworządność; 

Or. en 

 

Poprawka  220 

Marielle de Sarnez 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 8 
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Projekt rezolucji Poprawka 

8. jest zdania, że w celu budowy 

stabilności i pokoju UE powinna 

dotrzymać swoich zobowiązań w zakresie 

rozszerzenia i kontynuować współpracę z 

bardzo ściśle stowarzyszonymi z nią 

krajami w kontekście nowo zrewidowanej 

europejskiej polityki sąsiedztwa (EPS); 

przypomina, że zgodnie z art. 49 TUE 

każde państwo europejskie może ubiegać 

się o członkostwo w Unii Europejskiej, o 

ile spełnia kryteria kopenhaskie, 

przestrzega zasad demokracji i respektuje 

podstawowe wolności oraz prawa 

człowieka i mniejszości, a także zapewnia 

praworządność; 

8. jest zdania, że w celu budowy 

stabilności i pokoju UE powinna 

kontynuować współpracę z bardzo ściśle 

stowarzyszonymi z nią krajami w 

kontekście nowo zrewidowanej 

europejskiej polityki sąsiedztwa (EPS); 

przypomina, że zgodnie z art. 49 TUE 

każde państwo europejskie może ubiegać 

się o członkostwo w Unii Europejskiej, o 

ile spełnia kryteria kopenhaskie, 

przestrzega zasad demokracji i respektuje 

podstawowe wolności oraz prawa 

człowieka i mniejszości, a także zapewnia 

praworządność; popiera zobowiązanie 

Komisji Europejskiej do zrobienia przerwy 

w procesie rozszerzania UE, aby 

skonsolidować dotychczasowe osiągnięcia 

28 państw;  

Or. fr 

 

Poprawka  221 

Vincent Peillon 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 8 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

8. jest zdania, że w celu budowy 

stabilności i pokoju UE powinna 

dotrzymać swoich zobowiązań w zakresie 

rozszerzenia i kontynuować współpracę z 

bardzo ściśle stowarzyszonymi z nią 

krajami w kontekście nowo zrewidowanej 

europejskiej polityki sąsiedztwa (EPS); 

przypomina, że zgodnie z art. 49 TUE 

każde państwo europejskie może ubiegać 

się o członkostwo w Unii Europejskiej, o 

ile spełnia kryteria kopenhaskie, 

przestrzega zasad demokracji i respektuje 

podstawowe wolności oraz prawa 

człowieka i mniejszości, a także zapewnia 

praworządność; 

8. jest zdania, że w celu budowy 

stabilności i pokoju perspektywy UE w 

zakresie rozszerzenia nie powinny ulec 

zmianie, a UE powinna kontynuować 

współpracę z bardzo ściśle 

stowarzyszonymi z nią krajami w 

kontekście nowo zrewidowanej 

europejskiej polityki sąsiedztwa (EPS); 

przypomina, że zgodnie z art. 49 TUE 

każde państwo europejskie może ubiegać 

się o członkostwo w Unii Europejskiej, o 

ile spełnia kryteria kopenhaskie, 

przestrzega zasad demokracji i respektuje 

podstawowe wolności oraz prawa 

człowieka i mniejszości, a także zapewnia 
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praworządność; 

Or. fr 

 

Poprawka  222 

Ana Gomes, Elena Valenciano, Jo Leinen 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 8 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

8. jest zdania, że w celu budowy 

stabilności i pokoju UE powinna 

dotrzymać swoich zobowiązań w zakresie 

rozszerzenia i kontynuować współpracę z 

bardzo ściśle stowarzyszonymi z nią 

krajami w kontekście nowo zrewidowanej 

europejskiej polityki sąsiedztwa (EPS); 

przypomina, że zgodnie z art. 49 TUE 

każde państwo europejskie może ubiegać 

się o członkostwo w Unii Europejskiej, o 

ile spełnia kryteria kopenhaskie, 

przestrzega zasad demokracji i respektuje 

podstawowe wolności oraz prawa 

człowieka i mniejszości, a także zapewnia 

praworządność; 

8. jest zdania, że w celu budowy 

stabilności i pokoju, promowania 

bezpieczeństwa obywateli, 

praworządności, poszanowania praw 

człowieka i demokratyzacji Unia 

Europejska powinna rozważyć i dokonać 

przeglądu swojej polityki spójności 

gospodarczej, społecznej, finansowej, 

handlowej, energetycznej i innych polityk, 

które ani nie tworzą miejsc pracy, ani nie 

pobudzają wzrostu gospodarczego, a w 

rzeczywistości przyczyniają się do 

nierówności społecznych, rosnącego 

niezadowolenia społecznego i 

niestabilności politycznej w Europie, jej 

sąsiedztwie i poza nim; uważa, że UE 

musi dotrzymać swoich zobowiązań w 

zakresie rozszerzenia i zintensyfikować 

współpracę z bardzo ściśle 

stowarzyszonymi z nią krajami w 

kontekście nowo zrewidowanej 

europejskiej polityki sąsiedztwa (EPS), 

przy jednoczesnym domaganiu się 

przestrzegania zasad i wsparcia reform w 

celu spełnienia kryteriów kopenhaskich 

tam, gdzie trwa proces rozszerzenia, oraz 

uwzględnieniu podejścia wielostronnego, 

angażującego władze lokalne i regionalne 

oraz społeczeństwo obywatelskie; uważa, 

że UE powinna w dalszym ciągu 

propagować wartości zapisane w 

kryteriach kopenhaskich także poza 

państwami zaangażowanymi w proces 

rozszerzenia, uświadamiając 

zainteresowanym państwom fakt, że 
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spełnienie tych kryteriów leży w ich 

własnym interesie, służy ich modernizacji 
i jest korzystne dla dobra ich obywateli; 

Or. en 

 

Poprawka  223 

István Ujhelyi 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 8 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

8. jest zdania, że w celu budowy 

stabilności i pokoju UE powinna 

dotrzymać swoich zobowiązań w zakresie 

rozszerzenia i kontynuować współpracę z 

bardzo ściśle stowarzyszonymi z nią 

krajami w kontekście nowo zrewidowanej 

europejskiej polityki sąsiedztwa (EPS); 

przypomina, że zgodnie z art. 49 TUE 

każde państwo europejskie może ubiegać 

się o członkostwo w Unii Europejskiej, o 

ile spełnia kryteria kopenhaskie, 

przestrzega zasad demokracji i respektuje 

podstawowe wolności oraz prawa 

człowieka i mniejszości, a także zapewnia 

praworządność; 

8. jest zdania, że w celu budowy 

stabilności i pokoju UE powinna 

dotrzymać swoich zobowiązań w zakresie 

rozszerzenia i kontynuować współpracę z 

bardzo ściśle stowarzyszonymi z nią 

krajami w kontekście nowo zrewidowanej 

europejskiej polityki sąsiedztwa (EPS); 

widzi zatem konieczność udzielenia jasnej 

odpowiedzi na kwestię przyszłego 

rozszerzenia obejmującego Bałkany i 

Turcję; przypomina, że zgodnie z art. 49 

TUE każde państwo europejskie może 

ubiegać się o członkostwo w Unii 

Europejskiej, o ile spełnia kryteria 

kopenhaskie, przestrzega zasad demokracji 

i respektuje podstawowe wolności oraz 

prawa człowieka i mniejszości, a także 

zapewnia praworządność; 

Or. en 

 

Poprawka  224 

Reinhard Bütikofer 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 8 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

8. jest zdania, że w celu budowy 8. jest zdania, że w celu budowy 
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stabilności i pokoju UE powinna 

dotrzymać swoich zobowiązań w zakresie 

rozszerzenia i kontynuować współpracę z 

bardzo ściśle stowarzyszonymi z nią 

krajami w kontekście nowo zrewidowanej 

europejskiej polityki sąsiedztwa (EPS); 

przypomina, że zgodnie z art. 49 TUE 

każde państwo europejskie może ubiegać 

się o członkostwo w Unii Europejskiej, o 

ile spełnia kryteria kopenhaskie, 

przestrzega zasad demokracji i respektuje 

podstawowe wolności oraz prawa 

człowieka i mniejszości, a także zapewnia 

praworządność; 

stabilności i pokoju UE powinna 

potwierdzić swoje zobowiązanie w zakresie 

rozszerzenia z 2003 r. i kontynuować 

współpracę z bardzo ściśle 

stowarzyszonymi z nią krajami w 

kontekście nowo zrewidowanej 

europejskiej polityki sąsiedztwa (EPS); 

przypomina, że zgodnie z art. 49 TUE 

każde państwo europejskie może ubiegać 

się o członkostwo w Unii Europejskiej, o 

ile spełnia kryteria kopenhaskie, 

przestrzega zasad demokracji i respektuje 

podstawowe wolności oraz prawa 

człowieka i mniejszości, a także zapewnia 

praworządność; 

Or. en 

 

Poprawka  225 

Marietje Schaake 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 8 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

8. jest zdania, że w celu budowy 

stabilności i pokoju UE powinna 

dotrzymać swoich zobowiązań w zakresie 

rozszerzenia i kontynuować współpracę z 

bardzo ściśle stowarzyszonymi z nią 

krajami w kontekście nowo zrewidowanej 

europejskiej polityki sąsiedztwa (EPS); 

przypomina, że zgodnie z art. 49 TUE 

każde państwo europejskie może ubiegać 

się o członkostwo w Unii Europejskiej, o 

ile spełnia kryteria kopenhaskie, 

przestrzega zasad demokracji i respektuje 

podstawowe wolności oraz prawa 

człowieka i mniejszości, a także zapewnia 

praworządność; 

8. jest zdania, że w celu budowy 

stabilności i pokoju UE powinna 

dotrzymać swoich zobowiązań w zakresie 

rozszerzenia i uważa, że decyzja podjęta 

przez Komisję Europejską, by wykluczyć 

jakiekolwiek rozszerzenia w okresie 

kolejnych pięciu lat, nie była w tym 

względzie pomocna; przypomina, że 

zgodnie z art. 49 TUE każde państwo 

europejskie może ubiegać się o 

członkostwo w Unii Europejskiej, o ile 

spełnia kryteria kopenhaskie – które są 

ściśle określone i nie podlegają 

negocjacjom – przestrzega zasad 

demokracji i respektuje podstawowe 

wolności oraz prawa człowieka i 

mniejszości, a także zapewnia 

praworządność; 

Or. en 
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Poprawka  226 

Urmas Paet 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 8 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

8. jest zdania, że w celu budowy 

stabilności i pokoju UE powinna 

dotrzymać swoich zobowiązań w zakresie 

rozszerzenia i kontynuować współpracę z 

bardzo ściśle stowarzyszonymi z nią 

krajami w kontekście nowo zrewidowanej 

europejskiej polityki sąsiedztwa (EPS); 

przypomina, że zgodnie z art. 49 TUE 

każde państwo europejskie może ubiegać 

się o członkostwo w Unii Europejskiej, o 

ile spełnia kryteria kopenhaskie, 

przestrzega zasad demokracji i respektuje 

podstawowe wolności oraz prawa 

człowieka i mniejszości, a także zapewnia 

praworządność; 

8. jest zdania, że w celu budowy 

stabilności i pokoju UE powinna 

dotrzymać swoich zobowiązań w zakresie 

rozszerzenia i kontynuować współpracę z 

bardzo ściśle stowarzyszonymi z nią 

krajami w kontekście nowo zrewidowanej 

europejskiej polityki sąsiedztwa (EPS); 

przypomina, że zgodnie z art. 49 TUE 

każde państwo europejskie może ubiegać 

się o członkostwo w Unii Europejskiej, o 

ile spełnia kryteria kopenhaskie, 

przestrzega zasad demokracji i respektuje 

podstawowe wolności oraz prawa 

człowieka i mniejszości, a także zapewnia 

praworządność; jest zdania, że działania 

krajów, które kandydują do członkostwa w 

UE powinny w jak najszerszym zakresie 

opierać się na wspólnej polityce 

zagranicznej i bezpieczeństwa UE; 

Or. et 

Poprawka  227 

Louis Michel 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 8 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

8. jest zdania, że w celu budowy 

stabilności i pokoju UE powinna 

dotrzymać swoich zobowiązań w zakresie 

rozszerzenia i kontynuować współpracę z 

bardzo ściśle stowarzyszonymi z nią 

krajami w kontekście nowo zrewidowanej 

europejskiej polityki sąsiedztwa (EPS); 

przypomina, że zgodnie z art. 49 TUE 

8. jest zdania, że w celu budowy 

stabilności i pokoju UE powinna 

dotrzymać swoich zobowiązań w zakresie 

rozszerzenia i integracji i kontynuować 

współpracę z bardzo ściśle 

stowarzyszonymi z nią krajami w 

kontekście nowo zrewidowanej 

europejskiej polityki sąsiedztwa (EPS); 
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każde państwo europejskie może ubiegać 

się o członkostwo w Unii Europejskiej, o 

ile spełnia kryteria kopenhaskie, 

przestrzega zasad demokracji i respektuje 

podstawowe wolności oraz prawa 

człowieka i mniejszości, a także zapewnia 

praworządność; 

przypomina, że zgodnie z art. 49 TUE 

każde państwo europejskie może ubiegać 

się o członkostwo w Unii Europejskiej, o 

ile spełnia kryteria kopenhaskie, 

przestrzega zasad demokracji i respektuje 

podstawowe wolności oraz prawa 

człowieka i mniejszości, a także zapewnia 

praworządność; 

Or. fr 

 

Poprawka  228 

Javi López 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 8 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

8. jest zdania, że w celu budowy 

stabilności i pokoju UE powinna 

dotrzymać swoich zobowiązań w zakresie 

rozszerzenia i kontynuować współpracę z 

bardzo ściśle stowarzyszonymi z nią 

krajami w kontekście nowo zrewidowanej 

europejskiej polityki sąsiedztwa (EPS); 

przypomina, że zgodnie z art. 49 TUE 

każde państwo europejskie może ubiegać 

się o członkostwo w Unii Europejskiej, o 

ile spełnia kryteria kopenhaskie, 

przestrzega zasad demokracji i respektuje 

podstawowe wolności oraz prawa 

człowieka i mniejszości, a także zapewnia 

praworządność; 

8. jest zdania, że w celu budowy 

stabilności i pokoju UE powinna 

dotrzymać swoich zobowiązań w zakresie 

rozszerzenia i kontynuować współpracę z 

bardzo ściśle stowarzyszonymi z nią 

krajami w kontekście nowo zrewidowanej 

europejskiej polityki sąsiedztwa (EPS); 

uważa, że EPS powinna uwzględniać 

podejście wielopodmiotowe i angażować 

władze lokalne i regionalne oraz 

społeczeństwo obywatelskie; przypomina, 

że zgodnie z art. 49 TUE każde państwo 

europejskie może ubiegać się o 

członkostwo w Unii Europejskiej, o ile 

spełnia kryteria kopenhaskie, przestrzega 

zasad demokracji i respektuje podstawowe 

wolności oraz prawa człowieka i 

mniejszości, a także zapewnia 

praworządność; 

Or. en 

 

Poprawka  229 

Tokia Saïfi 
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Projekt rezolucji 

Ustęp 8 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 8a. przypomina zobowiązanie UE wobec 

jej partnerów, szczególnie w jej 

sąsiedztwie, w zakresie wspierania reform 

społecznych i politycznych, ochrony praw 

człowieka, wspierania budowania 

praworządności oraz sprzyjania rozwojowi 

gospodarczemu, jako że są to najlepsze 

sposoby umacniania porządku 

międzynarodowego i zapewnienia 

stabilności jej sąsiedztwa; 

Or. fr 

Poprawka  230 

Gunnar Hökmark 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 8 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 8a. podkreśla, że europejska polityka 

sąsiedztwa to instrument służący 

propagowaniu stabilności, stabilnej 

demokracji, otwartych społeczeństw, 

dobrobytu i praworządności, i jako taki 

jest jednym z najważniejszych środków do 

dyspozycji UE na rzecz europejskiego 

bezpieczeństwa; 

Or. en 

 

Poprawka  231 

Boris Zala 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 8 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 8a. jest przekonany, że UE musi nadal 
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przestrzegać integralności terytorialnej 

swoich sąsiadów i partnerów, a także 

respektować ich swobodę w zakresie 

wyboru sojuszy politycznych i handlowych 

oraz dążenia do integracji europejskiej; 

uważa, że stałemu zaangażowaniu UE w 

suwerenność jej sąsiadów musi 

towarzyszyć praktyczne wsparcie w celu 

zwiększenia ich odporności na naciski 

zewnętrzne i zagrożenia hybrydowe; 

uważa ponadto, że takim wysiłkom musi 

towarzyszyć dążenie do zrównoważonego, 

otwartego i opartego na zasadach systemu 

bezpieczeństwa w Europie, inspirowanego 

zasadami, instrumentami prawnymi i 

instytucjonalnymi strukturami OBWE i 

innych właściwych organów; wzywa UE, 

aby zwiększyła swoje zaangażowanie w 

rozwiązanie bieżących zamrożonych 

konfliktów we wschodnich państwach 

sąsiedzkich; 

Or. en 

 

Poprawka  232 

Andrej Plenković 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 8 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 8a. zauważa, że istniejące środki i 

instrumenty, takie jak instrumenty 

WPBiO, w tym grupy bojowe UE, 

powinny być wykorzystywane w szerszym 

wymiarze w procesie stabilizacji szeroko 

pojętego sąsiedztwa Europy; 

Or. en 

 


