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Poprawka 1
Michael Gahler

Projekt rezolucji
Umocowanie 1

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając Traktat o Unii 
Europejskiej (TUE),

– uwzględniając Traktat o Unii 
Europejskiej (TUE) i Traktat o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

Or. de

Poprawka 2
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Charlie Weimers

Projekt rezolucji
Umocowanie 6 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając ogromny wpływ 
wystąpienia z Unii Europejskiej 
Zjednoczonego Królestwa – jednej z 
najskuteczniejszych europejskich potęg 
wojskowych – na potencjalne zdolności 
obronne UE,

Or. en

Poprawka 3
Loucas Fourlas, Stelios Kympouropoulos

Projekt rezolucji
Umocowanie 8 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając Kartę Narodów 
Zjednoczonych oraz Akt końcowy 
Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy 
w Europie podpisany w 1975 r. w 
Helsinkach,
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Or. en

Poprawka 4
Loucas Fourlas, Stelios Kympouropoulos

Projekt rezolucji
Umocowanie 9 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając swoje zalecenia z 
dnia 15 listopada 2017 r. dla Rady, 
Komisji i ESDZ w sprawie Partnerstwa 
Wschodniego w perspektywie szczytu w 
listopadzie 2017 r.,

Or. en

Poprawka 5
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski, 
Charlie Weimers

Projekt rezolucji
Umocowanie 21 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając nielegalną inwazję 
Rosji i aneksję Krymu,

Or. en

Poprawka 6
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski, 
Charlie Weimers

Projekt rezolucji
Umocowanie 21 b (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając układ o całkowitej 
likwidacji pocisków rakietowych 
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pośredniego zasięgu (układ INF), 
powtarzające się naruszenia ze strony 
Rosji, w tym rozwijanie i rozmieszczanie 
naziemnych systemów pocisków 
manewrujących 9M729 oraz wycofanie 
się USA i Rosji z układu,

Or. en

Poprawka 7
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski, 
Charlie Weimers

Projekt rezolucji
Umocowanie 21 c (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając naruszanie przez 
Rosję przestrzeni powietrznej i granic 
morskich państw członkowskich,

Or. en

Poprawka 8
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Charlie Weimers

Projekt rezolucji
Umocowanie 21 d (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając coraz większą 
obecność gospodarczą i wojskową Chin w 
krajach śródziemnomorskich i 
afrykańskich,

Or. en

Poprawka 9
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Charlie Weimers
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Projekt rezolucji
Umocowanie 21 e (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając zagrożenie 
terroryzmem wewnętrznym i zewnętrznym, 
głównie ze strony grup takich jak ISIS i 
Al-Kaida,

Or. en

Poprawka 10
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Charlie Weimers

Projekt rezolucji
Umocowanie 21 f (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając nowe technologie, 
takie jak sztuczna inteligencja, zdolności 
kosmiczne i komputery kwantowe, które 
stwarzają nowe możliwości dla ludzkości, 
ale również stawiają polityce obronnej i 
zagranicznej nowe wyzwania, które 
wymagają jasnej strategii i konsensusu 
między sojusznikami,

Or. en

Poprawka 11
Michael Gahler

Projekt rezolucji
Umocowanie 25 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając wyrok Trybunału 
Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 2014 r. 
w sprawie C-658/11, Parlament 
Europejski, popierany przez Komisję 
Europejską, przeciwko Radzie Unii 
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Europejskiej,

Or. de

Poprawka 12
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Projekt rezolucji
Umocowanie 25 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając art. 2 ust. 4 Karty 
Narodów Zjednoczonych,

Or. en

Poprawka 13
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Hilde Vautmans, Martin Horwood, Klemen 
Grošelj, Malik Azmani

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. odnotowuje trwałe pogarszanie się 
środowiska strategicznego Unii 
Europejskiej, która stoi w obliczu wielu 
wyzwań mających bezpośredni lub 
pośredni wpływ na bezpieczeństwo państw 
członkowskich i ich obywateli: konflikty 
zbrojne na wschodnich i południowych 
granicach kontynentu europejskiego, 
terroryzm dżihadystów, cyberataki, 
niekontrolowane przepływy migracyjne, 
rosnące zagrożenia dla zasobów 
naturalnych, zmiana klimatu itp.;

1. odnotowuje trwałe pogarszanie się 
środowiska strategicznego Unii 
Europejskiej, która stoi w obliczu wielu 
wyzwań mających bezpośredni lub 
pośredni wpływ na bezpieczeństwo państw 
członkowskich i ich obywateli: konflikty 
zbrojne i niestabilne państwa na 
wschodnich i południowych granicach 
kontynentu europejskiego, terroryzm, 
zwłaszcza terroryzm dżihadystów, 
cyberataki, zagraniczne ingerencje w 
europejskie procesy polityczne i wyborcze, 
napięcia związane z dostawami energii do 
państw członkowskich UE, wzrost 
przestępczości zorganizowanej (handel 
narkotykami, bronią, ludźmi) szerzącej się 
na granicach Europy i trafiającej 
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docelowo do Europy, zmniejszenie 
intensywności starań na rzecz rozbrojenia 
i osłabienie międzynarodowych systemów 
kontroli zbrojeń, niekontrolowane 
przepływy migracyjne, rosnące zagrożenia 
dla zasobów naturalnych, zmiana klimatu 
itp.;

Or. fr

Poprawka 14
Hannah Neumann
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. odnotowuje trwałe pogarszanie się 
środowiska strategicznego Unii 
Europejskiej, która stoi w obliczu wielu 
wyzwań mających bezpośredni lub 
pośredni wpływ na bezpieczeństwo państw 
członkowskich i ich obywateli: konflikty 
zbrojne na wschodnich i południowych 
granicach kontynentu europejskiego, 
terroryzm dżihadystów, cyberataki, 
niekontrolowane przepływy migracyjne, 
rosnące zagrożenia dla zasobów 
naturalnych, zmiana klimatu itp.;

1. odnotowuje trwałe pogarszanie się 
środowiska strategicznego Unii 
Europejskiej, która stoi w obliczu wielu 
wyzwań mających bezpośredni lub 
pośredni wpływ na bezpieczeństwo państw 
członkowskich i ich obywateli: konflikty 
zbrojne na wschodnich i południowych 
granicach kontynentu europejskiego, 
załamanie się systemu 
nierozprzestrzeniania broni jądrowej i 
rozbrojenia, masowe i regularne 
naruszenia praw człowieka i 
międzynarodowego prawa 
humanitarnego, w tym zbrodnie wojenne, 
zbrodnie przeciwko ludzkości, terroryzm 
dżihadystów, nasilenie się autorytaryzmu, 
cyberataki, niekontrolowane 
rozprzestrzenianie się śmiercionośnych i 
nieśmiercionośnych rozwiązań w 
dziedzinie bezpieczeństwa i technologii 
wojskowych, rosnące zagrożenia dla 
zasobów naturalnych, zmiana klimatu itp.;

Or. en
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Poprawka 15
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. odnotowuje trwałe pogarszanie się 
środowiska strategicznego Unii 
Europejskiej, która stoi w obliczu wielu 
wyzwań mających bezpośredni lub 
pośredni wpływ na bezpieczeństwo państw 
członkowskich i ich obywateli: konflikty 
zbrojne na wschodnich i południowych 
granicach kontynentu europejskiego, 
terroryzm dżihadystów, cyberataki, 
niekontrolowane przepływy migracyjne, 
rosnące zagrożenia dla zasobów 
naturalnych, zmiana klimatu itp.;

1. odnotowuje trwałe pogarszanie się 
środowiska strategicznego Unii 
Europejskiej, która stoi w obliczu wielu 
wyzwań mających bezpośredni lub 
pośredni wpływ na bezpieczeństwo państw 
członkowskich i ich obywateli: konflikty 
zbrojne na wschodnich i południowych 
granicach kontynentu europejskiego, 
terroryzm dżihadystów, cyberataki, 
niekontrolowane przepływy migracyjne, 
rosnące zagrożenia dla zasobów 
naturalnych, zmiana klimatu, obecność 
sieci wpływów zagranicznych broniących 
interesów sprzecznych z interesami 
państw członkowskich itp.;

Or. fr

Poprawka 16
Klemen Grošelj, Urmas Paet, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Hilde 
Vautmans, Malik Azmani, Michal Šimečka, Frédérique Ries

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. odnotowuje trwałe pogarszanie się 
środowiska strategicznego Unii 
Europejskiej, która stoi w obliczu wielu 
wyzwań mających bezpośredni lub 
pośredni wpływ na bezpieczeństwo państw 
członkowskich i ich obywateli: konflikty 
zbrojne na wschodnich i południowych 
granicach kontynentu europejskiego, 
terroryzm dżihadystów, cyberataki, 
niekontrolowane przepływy migracyjne, 
rosnące zagrożenia dla zasobów 

1. odnotowuje trwałe pogarszanie się 
środowiska strategicznego Unii 
Europejskiej, która stoi w obliczu wielu 
wyzwań mających bezpośredni lub 
pośredni wpływ na bezpieczeństwo państw 
członkowskich i ich obywateli: konflikty 
zbrojne na wschodnich i południowych 
granicach kontynentu europejskiego, 
terroryzm dżihadystów, cyberataki, 
niekontrolowane przepływy migracyjne, a 
w szczególności przepływy migracyjne 



PE643.150v01-00 10/182 AM\1192395PL.docx

PL

naturalnych, zmiana klimatu itp.; ułatwiane przez ponadnarodowe sieci 
przestępczości zorganizowanej, rosnące 
zagrożenia dla zasobów naturalnych, 
zmiana klimatu itp.;

Or. en

Poprawka 17
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. odnotowuje trwałe pogarszanie się 
środowiska strategicznego Unii 
Europejskiej, która stoi w obliczu wielu 
wyzwań mających bezpośredni lub 
pośredni wpływ na bezpieczeństwo państw 
członkowskich i ich obywateli: konflikty 
zbrojne na wschodnich i południowych 
granicach kontynentu europejskiego, 
terroryzm dżihadystów, cyberataki, 
niekontrolowane przepływy migracyjne, 
rosnące zagrożenia dla zasobów 
naturalnych, zmiana klimatu itp.;

1. odnotowuje trwałe pogarszanie się 
środowiska bezpieczeństwa Unii 
Europejskiej, która stoi w obliczu wielu 
wyzwań mających bezpośredni lub 
pośredni wpływ na bezpieczeństwo państw 
członkowskich i ich obywateli: konflikty 
zbrojne na kontynencie europejskim i w 
jego sąsiedztwie, terroryzm dżihadystów, 
cyberataki, zagrożenia hybrydowe, 
ingerencja zagraniczna w wybory 
krajowe, dezinformacja, niekontrolowane 
przepływy migracyjne, rosnące zagrożenia 
dla zasobów naturalnych, zmiana klimatu 
itp.;

Or. en

Poprawka 18
Arba Kokalari

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. odnotowuje trwałe pogarszanie się 
środowiska strategicznego Unii 
Europejskiej, która stoi w obliczu wielu 
wyzwań mających bezpośredni lub 

1. odnotowuje trwałe pogarszanie się 
środowiska strategicznego Unii 
Europejskiej, która stoi w obliczu wielu 
wyzwań mających bezpośredni lub 
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pośredni wpływ na bezpieczeństwo państw 
członkowskich i ich obywateli: konflikty 
zbrojne na wschodnich i południowych 
granicach kontynentu europejskiego, 
terroryzm dżihadystów, cyberataki, 
niekontrolowane przepływy migracyjne, 
rosnące zagrożenia dla zasobów 
naturalnych, zmiana klimatu itp.;

pośredni wpływ na bezpieczeństwo państw 
członkowskich i ich obywateli: konflikty 
zbrojne na wschodnich i południowych 
granicach kontynentu europejskiego, 
wojna hybrydowa tocząca się przeciwko 
krajom europejskim, terroryzm 
dżihadystów, cyberataki, niekontrolowane 
przepływy migracyjne, rosnące zagrożenia 
dla zasobów naturalnych, zmiana klimatu 
itp.;

Or. en

Poprawka 19
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. odnotowuje trwałe pogarszanie się 
środowiska strategicznego Unii 
Europejskiej, która stoi w obliczu wielu 
wyzwań mających bezpośredni lub 
pośredni wpływ na bezpieczeństwo państw 
członkowskich i ich obywateli: konflikty 
zbrojne na wschodnich i południowych 
granicach kontynentu europejskiego, 
terroryzm dżihadystów, cyberataki, 
niekontrolowane przepływy migracyjne, 
rosnące zagrożenia dla zasobów 
naturalnych, zmiana klimatu itp.;

1. odnotowuje trwałe pogarszanie się 
środowiska strategicznego Unii 
Europejskiej, która stoi w obliczu wielu 
wyzwań mających bezpośredni lub 
pośredni wpływ na bezpieczeństwo państw 
członkowskich i ich obywateli: konflikty 
zbrojne na wschodnich i południowych 
granicach kontynentu europejskiego, 
cyberataki, terroryzm, zmiana klimatu itp.;

Or. en

Poprawka 20
Kinga Gál

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka
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1. odnotowuje trwałe pogarszanie się 
środowiska strategicznego Unii 
Europejskiej, która stoi w obliczu wielu 
wyzwań mających bezpośredni lub 
pośredni wpływ na bezpieczeństwo państw 
członkowskich i ich obywateli: konflikty 
zbrojne na wschodnich i południowych 
granicach kontynentu europejskiego, 
terroryzm dżihadystów, cyberataki, 
niekontrolowane przepływy migracyjne, 
rosnące zagrożenia dla zasobów 
naturalnych, zmiana klimatu itp.;

1. odnotowuje trwałe pogarszanie się 
środowiska strategicznego Unii 
Europejskiej, która stoi w obliczu wielu 
wyzwań mających bezpośredni lub 
pośredni wpływ na bezpieczeństwo państw 
członkowskich i ich obywateli: konflikty 
zbrojne na wschodnich i południowych 
granicach kontynentu europejskiego, 
terroryzm dżihadystów, powrót 
zagranicznych bojowników, cyberataki, 
niekontrolowane przepływy migracyjne, 
rosnące zagrożenia dla zasobów 
naturalnych, zmiana klimatu itp.;

Or. en

Poprawka 21
Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Klemen Grošelj, Malik Azmani, 
Michal Šimečka

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. odnotowuje trwałe pogarszanie się 
środowiska strategicznego Unii 
Europejskiej, która stoi w obliczu wielu 
wyzwań mających bezpośredni lub 
pośredni wpływ na bezpieczeństwo państw 
członkowskich i ich obywateli: konflikty 
zbrojne na wschodnich i południowych 
granicach kontynentu europejskiego, 
terroryzm dżihadystów, cyberataki, 
niekontrolowane przepływy migracyjne, 
rosnące zagrożenia dla zasobów 
naturalnych, zmiana klimatu itp.;

1. odnotowuje pogarszanie się 
środowiska strategicznego Unii 
Europejskiej, która stoi w obliczu wielu 
wyzwań mających bezpośredni lub 
pośredni wpływ na bezpieczeństwo państw 
członkowskich i ich obywateli: konflikty 
zbrojne na wschodnich i południowych 
granicach kontynentu europejskiego, 
terroryzm dżihadystów, cyberataki, 
zagrożenia hybrydowe, niekontrolowane 
przepływy migracyjne, rosnące zagrożenia 
dla zasobów naturalnych, brak 
bezpieczeństwa energetycznego, zmiana 
klimatu itp.;

Or. en

Poprawka 22
Witold Jan Waszczykowski
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Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. odnotowuje trwałe pogarszanie się 
środowiska strategicznego Unii 
Europejskiej, która stoi w obliczu wielu 
wyzwań mających bezpośredni lub 
pośredni wpływ na bezpieczeństwo państw 
członkowskich i ich obywateli: konflikty 
zbrojne na wschodnich i południowych 
granicach kontynentu europejskiego, 
terroryzm dżihadystów, cyberataki, 
niekontrolowane przepływy migracyjne, 
rosnące zagrożenia dla zasobów 
naturalnych, zmiana klimatu itp.;

1. odnotowuje trwałe pogarszanie się 
środowiska strategicznego Unii 
Europejskiej, która stoi w obliczu wielu 
wyzwań mających bezpośredni lub 
pośredni wpływ na bezpieczeństwo państw 
członkowskich i ich obywateli: konflikty 
zbrojne na wschodnich i południowych 
granicach kontynentu europejskiego, 
terroryzm dżihadystów, cyberataki, 
ingerencja zagraniczna, niekontrolowane 
przepływy migracyjne, rosnące zagrożenia 
dla zasobów naturalnych, zmiana klimatu 
itp.;

Or. en

Poprawka 23
Kris Peeters

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. odnotowuje trwałe pogarszanie się 
środowiska strategicznego Unii 
Europejskiej, która stoi w obliczu wielu 
wyzwań mających bezpośredni lub 
pośredni wpływ na bezpieczeństwo państw 
członkowskich i ich obywateli: konflikty 
zbrojne na wschodnich i południowych 
granicach kontynentu europejskiego, 
terroryzm dżihadystów, cyberataki, 
niekontrolowane przepływy migracyjne, 
rosnące zagrożenia dla zasobów 
naturalnych, zmiana klimatu itp.;

1. odnotowuje trwałe pogarszanie się 
środowiska strategicznego Unii 
Europejskiej, która stoi w obliczu wielu 
wyzwań mających bezpośredni lub 
pośredni wpływ na bezpieczeństwo państw 
członkowskich i ich obywateli: konflikty 
zbrojne na wschodnich i południowych 
granicach kontynentu europejskiego, 
wojna hybrydowa, terroryzm dżihadystów, 
cyberataki, niekontrolowane przepływy 
migracyjne, rosnące zagrożenia dla 
zasobów naturalnych, zmiana klimatu itp.;

Or. en
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Poprawka 24
Joachim Schuster

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. odnotowuje trwałe pogarszanie się 
środowiska strategicznego Unii 
Europejskiej, która stoi w obliczu wielu 
wyzwań mających bezpośredni lub 
pośredni wpływ na bezpieczeństwo państw 
członkowskich i ich obywateli: konflikty 
zbrojne na wschodnich i południowych 
granicach kontynentu europejskiego, 
terroryzm dżihadystów, cyberataki, 
niekontrolowane przepływy migracyjne, 
rosnące zagrożenia dla zasobów 
naturalnych, zmiana klimatu itp.;

1. odnotowuje trwałe pogarszanie się 
środowiska strategicznego Unii 
Europejskiej, która stoi w obliczu wielu 
wyzwań mających bezpośredni lub 
pośredni wpływ na bezpieczeństwo państw 
członkowskich i ich obywateli: konflikty 
zbrojne na wschodnich i południowych 
granicach kontynentu europejskiego, 
terroryzm, cyberataki, rosnące zagrożenia 
dla zasobów naturalnych, zmiana klimatu 
itp.;

Or. en

Poprawka 25
Attila Ara-Kovács, Juozas Olekas, Giuliano Pisapia, Claudiu Manda, Pierfrancesco 
Majorino, Nikos Androulakis

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. odnotowuje trwałe pogarszanie się 
środowiska strategicznego Unii 
Europejskiej, która stoi w obliczu wielu 
wyzwań mających bezpośredni lub 
pośredni wpływ na bezpieczeństwo państw 
członkowskich i ich obywateli: konflikty 
zbrojne na wschodnich i południowych 
granicach kontynentu europejskiego, 
terroryzm dżihadystów, cyberataki, 
niekontrolowane przepływy migracyjne, 
rosnące zagrożenia dla zasobów 
naturalnych, zmiana klimatu itp.;

1. odnotowuje trwałe pogarszanie się 
środowiska strategicznego Unii 
Europejskiej, która stoi w obliczu wielu 
wyzwań mających bezpośredni lub 
pośredni wpływ na bezpieczeństwo państw 
członkowskich i ich obywateli: konflikty 
zbrojne na wschodnich i południowych 
granicach kontynentu europejskiego, 
terroryzm, cyberataki, kampanie 
dezinformacyjne, rosnące zagrożenia dla 
zasobów naturalnych, zmiana klimatu itp.;

Or. en
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Poprawka 26
Raphaël Glucksmann

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. odnotowuje trwałe pogarszanie się 
środowiska strategicznego Unii 
Europejskiej, która stoi w obliczu wielu 
wyzwań mających bezpośredni lub 
pośredni wpływ na bezpieczeństwo państw 
członkowskich i ich obywateli: konflikty 
zbrojne na wschodnich i południowych 
granicach kontynentu europejskiego, 
terroryzm dżihadystów, cyberataki, 
niekontrolowane przepływy migracyjne, 
rosnące zagrożenia dla zasobów 
naturalnych, zmiana klimatu itp.;

1. odnotowuje trwałe pogarszanie się 
środowiska strategicznego Unii 
Europejskiej, która stoi w obliczu wielu 
wyzwań mających bezpośredni lub 
pośredni wpływ na bezpieczeństwo państw 
członkowskich i ich obywateli: konflikty 
zbrojne na wschodnich i południowych 
granicach kontynentu europejskiego, 
terroryzm dżihadystów, cyberataki, rosnące 
zagrożenia dla zasobów naturalnych, 
zmiana klimatu itp.;

Or. en

Poprawka 27
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. odnotowuje trwałe pogarszanie się 
środowiska strategicznego Unii 
Europejskiej, która stoi w obliczu wielu 
wyzwań mających bezpośredni lub 
pośredni wpływ na bezpieczeństwo państw 
członkowskich i ich obywateli: konflikty 
zbrojne na wschodnich i południowych 
granicach kontynentu europejskiego, 
terroryzm dżihadystów, cyberataki, 
niekontrolowane przepływy migracyjne, 
rosnące zagrożenia dla zasobów 
naturalnych, zmiana klimatu itp.;

1. odnotowuje trwałe pogarszanie się 
środowiska strategicznego Unii 
Europejskiej, która stoi w obliczu wielu 
wyzwań mających bezpośredni lub 
pośredni wpływ na bezpieczeństwo państw 
członkowskich i ich obywateli: konflikty 
zbrojne na wschodnich i południowych 
granicach kontynentu europejskiego, 
terroryzm dżihadystów, cyberataki, 
niekontrolowane przepływy migracyjne, 
rosnące zagrożenia dla zasobów 
naturalnych;
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Poprawka 28
Hannah Neumann
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. uważa, że brak stabilności i 
nieprzewidywalność na granicach UE i w 
jej bezpośrednim sąsiedztwie (Afryka 
Północna, Bliski Wschód, Ukraina, 
Kaukaz, Bałkany itp.) stanowią 
bezpośrednie zagrożenie dla 
bezpieczeństwa kontynentu; podkreśla 
nierozerwalny związek między 
bezpieczeństwem wewnętrznym i 
zewnętrznym;

2. uważa, że brak stabilności i 
nieprzewidywalność na granicach UE i w 
jej bezpośrednim sąsiedztwie (Afryka 
Północna, Bliski Wschód, Ukraina, 
Kaukaz, Bałkany itp.) stanowią 
bezpośrednie zagrożenie dla 
bezpieczeństwa kontynentu; podkreśla 
nierozerwalny związek między 
bezpieczeństwem wewnętrznym i 
zewnętrznym; uważa, że priorytetem Unii 
powinno być upowszechnianie 
przestrzegania uniwersalnych wartości, 
zasad i reguł poza jej granicami w celu 
wspierania stabilności, bezpieczeństwa i 
zrównoważonego rozwoju społeczno-
gospodarczego; ponawia swoje pilne 
wezwanie do poczynienia szybkich 
postępów w zakresie perspektyw 
członkostwa dla krajów Bałkanów 
Zachodnich, również ze względów 
bezpieczeństwa;

Or. en

Poprawka 29
Loucas Fourlas, Stelios Kympouropoulos

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. uważa, że brak stabilności i 
nieprzewidywalność na granicach UE i w 

2. uważa, że brak stabilności i 
nieprzewidywalność na granicach UE i w 
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jej bezpośrednim sąsiedztwie (Afryka 
Północna, Bliski Wschód, Ukraina, 
Kaukaz, Bałkany itp.) stanowią 
bezpośrednie zagrożenie dla 
bezpieczeństwa kontynentu; podkreśla 
nierozerwalny związek między 
bezpieczeństwem wewnętrznym i 
zewnętrznym;

jej bezpośrednim sąsiedztwie (Afryka 
Północna, Bliski Wschód, Ukraina, 
Kaukaz, Bałkany itp.) stanowią 
bezpośrednie zagrożenie dla 
bezpieczeństwa kontynentu; podkreśla 
nierozerwalny związek między 
bezpieczeństwem wewnętrznym i 
zewnętrznym; podkreśla znaczenie 
rozwiązywania konfliktów w ramach lub 
w uzupełnieniu do istniejących 
uzgodnionych formatów negocjacyjnych 
opartych na normach i zasadach prawa 
międzynarodowego, Karcie Narodów 
Zjednoczonych i akcie końcowym KBWE 
z Helsinek z 1975 r.;

Or. en

Poprawka 30
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. uważa, że brak stabilności i 
nieprzewidywalność na granicach UE i w 
jej bezpośrednim sąsiedztwie (Afryka 
Północna, Bliski Wschód, Ukraina, 
Kaukaz, Bałkany itp.) stanowią 
bezpośrednie zagrożenie dla 
bezpieczeństwa kontynentu; podkreśla 
nierozerwalny związek między 
bezpieczeństwem wewnętrznym i 
zewnętrznym;

2. ubolewa, że brak stabilności i 
nieprzewidywalność na granicach UE i w 
jej bezpośrednim sąsiedztwie (Afryka 
Północna, Bliski Wschód, Ukraina, 
Kaukaz, Bałkany itp.) stanowią 
bezpośrednie zagrożenie dla 
bezpieczeństwa kontynentu; podkreśla 
nierozerwalny związek między 
bezpieczeństwem wewnętrznym i 
zewnętrznym; wyraża zaniepokojenie w 
związku z udzieleniem przez niektóre 
państwa członkowskie wsparcia siłom 
wywołującym niestabilność w bliskim 
sąsiedztwie (zniszczenie Libii, 
destabilizacja Egiptu, zerwanie stosunków 
dyplomatycznych z Syrią);

Or. fr
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Poprawka 31
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. uważa, że brak stabilności i 
nieprzewidywalność na granicach UE i w 
jej bezpośrednim sąsiedztwie (Afryka 
Północna, Bliski Wschód, Ukraina, 
Kaukaz, Bałkany itp.) stanowią 
bezpośrednie zagrożenie dla 
bezpieczeństwa kontynentu; podkreśla 
nierozerwalny związek między 
bezpieczeństwem wewnętrznym i 
zewnętrznym;

2. uważa, że brak stabilności i 
nieprzewidywalność na granicach UE i w 
jej bezpośrednim sąsiedztwie (Afryka 
Północna, Bliski Wschód, Ukraina, 
Kaukaz, Bałkany itp.) stanowią 
bezpośrednie zagrożenie dla 
bezpieczeństwa kontynentu; podkreśla 
nierozerwalny związek między 
bezpieczeństwem wewnętrznym i 
zewnętrznym; podkreśla rolę, jaką 
odgrywa szereg państw UE w osłabianiu 
sytuacji w zakresie bezpieczeństwa 
zewnętrznego za sprawą unijnej polityki 
zagranicznej i handlowej;

Or. en

Poprawka 32
Arba Kokalari

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. uważa, że brak stabilności i 
nieprzewidywalność na granicach UE i w 
jej bezpośrednim sąsiedztwie (Afryka 
Północna, Bliski Wschód, Ukraina, 
Kaukaz, Bałkany itp.) stanowią 
bezpośrednie zagrożenie dla 
bezpieczeństwa kontynentu; podkreśla 
nierozerwalny związek między 
bezpieczeństwem wewnętrznym i 
zewnętrznym;

2. uważa, że brak stabilności i 
nieprzewidywalność na granicach UE i w 
jej bezpośrednim sąsiedztwie (Afryka 
Północna, Bliski Wschód, Ukraina, 
Kaukaz, Bałkany itp.) stanowią 
bezpośrednie zagrożenie dla 
bezpieczeństwa kontynentu; uznaje, że 
aktywne zaangażowanie w sąsiedztwie leży 
w interesie Unii Europejskiej; podkreśla 
nierozerwalny związek między 
bezpieczeństwem wewnętrznym i 
zewnętrznym;
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Poprawka 33
Martin Horwood, Phil Bennion, Klemen Grošelj

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. uważa, że brak stabilności i 
nieprzewidywalność na granicach UE i w 
jej bezpośrednim sąsiedztwie (Afryka 
Północna, Bliski Wschód, Ukraina, 
Kaukaz, Bałkany itp.) stanowią 
bezpośrednie zagrożenie dla 
bezpieczeństwa kontynentu; podkreśla 
nierozerwalny związek między 
bezpieczeństwem wewnętrznym i 
zewnętrznym;

2. uważa, że brak stabilności i 
nieprzewidywalność na granicach UE – 
zarówno w jej bezpośrednim (Afryka 
Północna, Bliski Wschód, Ukraina, 
Kaukaz, Bałkany itp.), jak i dalszym 
sąsiedztwie (Sahel, Róg Afryki itp.) – 
stanowią bezpośrednie zagrożenie dla 
bezpieczeństwa kontynentu; podkreśla 
nierozerwalny związek między 
bezpieczeństwem wewnętrznym i 
zewnętrznym;

Or. en

Poprawka 34
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. uważa, że brak stabilności i 
nieprzewidywalność na granicach UE i w 
jej bezpośrednim sąsiedztwie (Afryka 
Północna, Bliski Wschód, Ukraina, 
Kaukaz, Bałkany itp.) stanowią 
bezpośrednie zagrożenie dla 
bezpieczeństwa kontynentu; podkreśla 
nierozerwalny związek między 
bezpieczeństwem wewnętrznym i 
zewnętrznym;

2. uważa, że brak stabilności i 
nieprzewidywalność na granicach UE i w 
jej bezpośrednim sąsiedztwie (Afryka 
Północna, Bliski Wschód, Ukraina, 
Kaukaz, Bałkany, rosyjska agresja na 
Ukrainę i Gruzję itp.) stanowią 
bezpośrednie zagrożenie dla 
bezpieczeństwa kontynentu; podkreśla 
nierozerwalny związek między 
bezpieczeństwem wewnętrznym i 
zewnętrznym;
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Poprawka 35
Nikos Androulakis, Costas Mavrides

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. uważa, że brak stabilności i 
nieprzewidywalność na granicach UE i w 
jej bezpośrednim sąsiedztwie (Afryka 
Północna, Bliski Wschód, Ukraina, 
Kaukaz, Bałkany itp.) stanowią 
bezpośrednie zagrożenie dla 
bezpieczeństwa kontynentu; podkreśla 
nierozerwalny związek między 
bezpieczeństwem wewnętrznym i 
zewnętrznym;

2. uważa, że brak stabilności i 
nieprzewidywalność na granicach UE i w 
jej bezpośrednim sąsiedztwie (Afryka 
Północna, Bliski Wschód, Ukraina, 
Kaukaz, Bałkany, wschodni region Morza 
Śródziemnego itp.) stanowią bezpośrednie 
zagrożenie dla bezpieczeństwa kontynentu; 
podkreśla nierozerwalny związek między 
bezpieczeństwem wewnętrznym i 
zewnętrznym;

Or. en

Poprawka 36
Željana Zovko

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. uważa, że brak stabilności i 
nieprzewidywalność na granicach UE i w 
jej bezpośrednim sąsiedztwie (Afryka 
Północna, Bliski Wschód, Ukraina, 
Kaukaz, Bałkany itp.) stanowią 
bezpośrednie zagrożenie dla 
bezpieczeństwa kontynentu; podkreśla 
nierozerwalny związek między 
bezpieczeństwem wewnętrznym i 
zewnętrznym;

2. uważa, że brak stabilności i 
nieprzewidywalność na granicach UE i w 
jej bezpośrednim sąsiedztwie (Afryka 
Północna, Bliski Wschód, Ukraina, 
Kaukaz, Bałkany itp.) stanowią zarówno 
bezpośrednie, jak i pośrednie zagrożenie 
dla bezpieczeństwa kontynentu; podkreśla 
nierozerwalny związek między 
bezpieczeństwem wewnętrznym i 
zewnętrznym;

Or. en



AM\1192395PL.docx 21/182 PE643.150v01-00

PL

Poprawka 37
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. uważa, że brak stabilności i 
nieprzewidywalność na granicach UE i w 
jej bezpośrednim sąsiedztwie (Afryka 
Północna, Bliski Wschód, Ukraina, 
Kaukaz, Bałkany itp.) stanowią 
bezpośrednie zagrożenie dla 
bezpieczeństwa kontynentu; podkreśla 
nierozerwalny związek między 
bezpieczeństwem wewnętrznym i 
zewnętrznym;

2. uważa, że brak stabilności i 
nieprzewidywalność na granicach UE i w 
jej bezpośrednim sąsiedztwie (Afryka 
Północna, Bliski Wschód, Ukraina, 
Kaukaz, Bałkany itp.) stanowią 
bezpośrednie i poważne zagrożenie dla 
bezpieczeństwa i przyszłości Europy; 
podkreśla nierozerwalny związek między 
bezpieczeństwem wewnętrznym i 
zewnętrznym;

Or. en

Poprawka 38
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Hilde Vautmans, Martin Horwood, Klemen 
Grošelj, Malik Azmani

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. uważa, że brak stabilności i 
nieprzewidywalność na granicach UE i w 
jej bezpośrednim sąsiedztwie (Afryka 
Północna, Bliski Wschód, Ukraina, 
Kaukaz, Bałkany itp.) stanowią 
bezpośrednie zagrożenie dla 
bezpieczeństwa kontynentu; podkreśla 
nierozerwalny związek między 
bezpieczeństwem wewnętrznym i 
zewnętrznym;

2. uważa, że brak stabilności i 
nieprzewidywalność na granicach UE i w 
jej bezpośrednim sąsiedztwie (Afryka 
Północna, Bliski i Środkowy Wschód, 
Ukraina, Kaukaz, Bałkany itp.) stanowią 
bezpośrednie zagrożenie dla 
bezpieczeństwa kontynentu; podkreśla 
nierozerwalny związek między 
bezpieczeństwem wewnętrznym i 
zewnętrznym;

Or. fr
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Poprawka 39
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. stwierdza, że gracze globalni 
(Stany Zjednoczone, Chiny, Rosja), ale 
także coraz liczniejsi gracze regionalni 
(Turcja, Iran, Arabia Saudyjska i itd.), 
wybierają przemawianie językiem siły, 
zajmując jednostronne stanowiska 
dyplomatyczne i rozwijając jednocześnie 
potencjał militarny;

skreśla się

Or. en

Poprawka 40
Kris Peeters

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. stwierdza, że gracze globalni (Stany 
Zjednoczone, Chiny, Rosja), ale także 
coraz liczniejsi gracze regionalni (Turcja, 
Iran, Arabia Saudyjska i itd.), wybierają 
przemawianie językiem siły, zajmując 
jednostronne stanowiska dyplomatyczne i 
rozwijając jednocześnie potencjał 
militarny;

3. stwierdza, że gracze globalni (Stany 
Zjednoczone, Chiny, Rosja), ale także 
coraz liczniejsi gracze regionalni (Turcja, 
Iran, Arabia Saudyjska, Pakistan, Indie 
itd.), wybierają przemawianie językiem 
siły, zajmując jednostronne stanowiska 
dyplomatyczne, rozwijając jednocześnie 
potencjał militarny oraz wycofując się z 
traktatów o nierozprzestrzenianiu broni 
jądrowej lub nie przestrzegając zawartych 
w nich ustaleń;

Or. en

Poprawka 41
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Klemen Grošelj, Urmas Paet, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Hilde 
Vautmans, Malik Azmani, Michal Šimečka, Frédérique Ries

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. stwierdza, że gracze globalni (Stany 
Zjednoczone, Chiny, Rosja), ale także 
coraz liczniejsi gracze regionalni (Turcja, 
Iran, Arabia Saudyjska i itd.), wybierają 
przemawianie językiem siły, zajmując 
jednostronne stanowiska dyplomatyczne i 
rozwijając jednocześnie potencjał 
militarny;

3. stwierdza, że gracze globalni (Stany 
Zjednoczone, Chiny, Rosja), ale także 
coraz liczniejsi gracze regionalni (Turcja, 
Iran, Arabia Saudyjska i itd.), wybierają 
przemawianie językiem siły, zajmując 
jednostronne stanowiska dyplomatyczne, 
podejmując działania destabilizujące o 
charakterze głównie hybrydowym i 
rozwijając jednocześnie potencjał 
militarny;

Or. en

Poprawka 42
Hannah Neumann
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. stwierdza, że gracze globalni (Stany 
Zjednoczone, Chiny, Rosja), ale także 
coraz liczniejsi gracze regionalni (Turcja, 
Iran, Arabia Saudyjska i itd.), wybierają 
przemawianie językiem siły, zajmując 
jednostronne stanowiska dyplomatyczne i 
rozwijając jednocześnie potencjał 
militarny;

3. stwierdza, że gracze globalni (Stany 
Zjednoczone, Chiny, Rosja), ale także 
coraz liczniejsi gracze regionalni (Turcja, 
Iran, Egipt, Arabia Saudyjska itd.), 
wybierają przemawianie językiem siły, 
zajmując jednostronne stanowiska 
dyplomatyczne i rozwijając jednocześnie 
potencjał militarny oraz używając siły z 
naruszeniem prawa międzynarodowego;

Or. en

Poprawka 43
Raphaël Glucksmann
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Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. stwierdza, że gracze globalni (Stany 
Zjednoczone, Chiny, Rosja), ale także 
coraz liczniejsi gracze regionalni (Turcja, 
Iran, Arabia Saudyjska i itd.), wybierają 
przemawianie językiem siły, zajmując 
jednostronne stanowiska dyplomatyczne i 
rozwijając jednocześnie potencjał 
militarny;

3. stwierdza, że gracze globalni (Stany 
Zjednoczone, Chiny, Rosja), ale także 
coraz liczniejsi gracze regionalni (Turcja, 
Iran, Arabia Saudyjska i itd.), wybierają 
przemawianie językiem siły, zajmując 
jednostronne stanowiska dyplomatyczne, 
zmieniając sojusze i rozwijając 
jednocześnie potencjał militarny;

Or. en

Poprawka 44
Mick Wallace, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. stwierdza, że gracze globalni (Stany 
Zjednoczone, Chiny, Rosja), ale także 
coraz liczniejsi gracze regionalni (Turcja, 
Iran, Arabia Saudyjska i itd.), wybierają 
przemawianie językiem siły, zajmując 
jednostronne stanowiska dyplomatyczne i 
rozwijając jednocześnie potencjał 
militarny;

3. stwierdza, że gracze globalni (Stany 
Zjednoczone, Chiny, Rosja), ale także 
coraz liczniejsi gracze regionalni (Turcja, 
Izrael, Iran, Arabia Saudyjska itd.), 
wybierają przemawianie językiem siły, 
zajmując jednostronne stanowiska 
dyplomatyczne i rozwijając jednocześnie 
potencjał militarny;

Or. en

Poprawka 45
Urmas Paet, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Nathalie Loiseau, 
Christophe Grudler

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka
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3. stwierdza, że gracze globalni (Stany 
Zjednoczone, Chiny, Rosja), ale także 
coraz liczniejsi gracze regionalni (Turcja, 
Iran, Arabia Saudyjska i itd.), wybierają 
przemawianie językiem siły, zajmując 
jednostronne stanowiska dyplomatyczne i 
rozwijając jednocześnie potencjał 
militarny;

3. stwierdza, że niektórzy gracze 
globalni (Stany Zjednoczone, Chiny, 
Rosja), ale także coraz liczniejsi gracze 
regionalni (Turcja, Iran, Arabia Saudyjska i 
itd.), wybierają przemawianie językiem 
siły, zajmując jednostronne stanowiska 
dyplomatyczne i rozwijając jednocześnie 
potencjał militarny;

Or. en

Poprawka 46
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. stwierdza, że gracze globalni 
(Stany Zjednoczone, Chiny, Rosja), ale 
także coraz liczniejsi gracze regionalni 
(Turcja, Iran, Arabia Saudyjska i itd.), 
wybierają przemawianie językiem siły, 
zajmując jednostronne stanowiska 
dyplomatyczne i rozwijając jednocześnie 
potencjał militarny;

3. stwierdza, że gracze globalni 
(Chiny, Rosja), ale także coraz liczniejsi 
gracze regionalni (Turcja, Iran, Arabia 
Saudyjska i itd.), wybierają przemawianie 
językiem siły, zajmując jednostronne 
stanowiska dyplomatyczne i rozwijając 
jednocześnie potencjał militarny;

Or. en

Poprawka 47
Urmas Paet, Malik Azmani, Javier Nart, Nathalie Loiseau, Christophe Grudler

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. podkreśla rosnące znaczenie 
geopolityczne Arktyki i jej wpływ na 
sytuację w zakresie bezpieczeństwa w UE i 
na świecie; wzywa UE do działania na 
rzecz wypracowania bardziej spójnej 
unijnej polityki wewnętrznej i zewnętrznej, 
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strategii dotyczącej Arktyki oraz 
konkretnego planu działania w sprawie 
zaangażowania UE w Arktyce, z 
uwzględnieniem również kwestii 
bezpieczeństwa i aspektu 
geostrategicznego; odnotowuje zdolność 
UE do przyczyniania się do rozwiązywania 
potencjalnych problemów w zakresie 
bezpieczeństwa i geostrategii;

Or. en

Poprawka 48
Costas Mavrides, Nikos Androulakis

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. wyraża poważne zaniepokojenie 
ogólnie destabilizującym zachowaniem 
Turcji, w tym jej nielegalną działalnością 
w cypryjskiej w.s.e. / na szelfie 
kontynentalnym, która to działalność 
narusza prawo międzynarodowe i dobre 
stosunki sąsiedzkie oraz zagraża pokojowi 
i stabilności w już i tak niestabilnym 
regionie;

Or. en

Poprawka 49
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. ubolewa nad faktem, że w tym 
kontekście gracze ci celowo omijają lub 
nawet próbują zniszczyć wielostronne 
mechanizmy niezbędne do utrzymania 

skreśla się
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pokoju;

Or. en

Poprawka 50
Jérôme Rivière, Nicolas Bay, Thierry Mariani

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. ubolewa nad faktem, że w tym 
kontekście gracze ci celowo omijają lub 
nawet próbują zniszczyć wielostronne 
mechanizmy niezbędne do utrzymania 
pokoju;

4. ubolewa nad faktem, że w tym 
kontekście niektórzy z tych graczy celowo 
omijają lub nawet próbują zniszczyć 
wielostronne mechanizmy niezbędne do 
utrzymania pokoju; wyraża ubolewanie z 
powodu nieprzestrzegania wspólnego 
kompleksowego planu działania (JCPOA) 
w sprawie irańskiej energetyki jądrowej, 
co podważa międzynarodową 
wiarygodność wielonarodowego 
rozwiązywania konfliktów;

Or. fr

Poprawka 51
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. ubolewa nad faktem, że w tym 
kontekście gracze ci celowo omijają lub 
nawet próbują zniszczyć wielostronne 
mechanizmy niezbędne do utrzymania 
pokoju;

4. ubolewa nad faktem, że w tym 
kontekście gracze ci celowo omijają lub 
nawet próbują zniszczyć wielostronne 
mechanizmy niezbędne do utrzymania 
pokoju; ubolewa również nad faktem, że 
państwa UE ułatwiają coraz 
intensywniejsze budowanie potencjału 
militarnego przez ciągłą sprzedaż 
uzbrojenia niektórym z najbardziej 
agresywnych graczy w regionie;
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Or. en

Poprawka 52
Željana Zovko

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. ubolewa nad faktem, że w tym 
kontekście gracze ci celowo omijają lub 
nawet próbują zniszczyć wielostronne 
mechanizmy niezbędne do utrzymania 
pokoju;

4. ubolewa nad faktem, że w tym 
kontekście gracze ci celowo omijają lub 
nawet próbują zniszczyć wielostronne 
mechanizmy niezbędne do utrzymania 
pokoju i narazić na szwank istniejące 
stosunki dwustronne UE z krajami 
partnerskimi;

Or. en

Poprawka 53
Hannah Neumann
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. ubolewa nad faktem, że w tym 
kontekście gracze ci celowo omijają lub 
nawet próbują zniszczyć wielostronne 
mechanizmy niezbędne do utrzymania 
pokoju;

4. ubolewa nad faktem, że w tym 
kontekście gracze ci celowo omijają lub 
nawet próbują zniszczyć wielostronne 
mechanizmy, zasady określone w Karcie 
Narodów Zjednoczonych i odnośne 
przepisy prawa międzynarodowego 
niezbędne do utrzymania pokoju;

Or. en

Poprawka 54
Claudiu Manda

Projekt rezolucji
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Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. ubolewa nad faktem, że w tym 
kontekście gracze ci celowo omijają lub 
nawet próbują zniszczyć wielostronne 
mechanizmy niezbędne do utrzymania 
pokoju;

4. ubolewa nad faktem, że w tym 
kontekście niektórzy z tych graczy celowo 
omijają lub nawet próbują zniszczyć 
wielostronne mechanizmy niezbędne do 
utrzymania pokoju i mogą stać się 
bezpośrednim zagrożeniem dla naszego 
bezpieczeństwa;

Or. en

Poprawka 55
Attila Ara-Kovács

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. ubolewa nad faktem, że w tym 
kontekście gracze ci celowo omijają lub 
nawet próbują zniszczyć wielostronne 
mechanizmy niezbędne do utrzymania 
pokoju;

4. ubolewa nad faktem, że w tym 
kontekście niektórzy z tych graczy celowo 
omijają lub nawet próbują zniszczyć 
wielostronne mechanizmy niezbędne do 
utrzymania pokoju i mogą stać się 
bezpośrednim zagrożeniem dla naszego 
bezpieczeństwa;

Or. en

Poprawka 56
Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Klemen Grošelj, Malik Azmani, Nathalie Loiseau, 
Michal Šimečka, Christophe Grudler

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. ubolewa nad faktem, że w tym 
kontekście gracze ci celowo omijają lub 
nawet próbują zniszczyć wielostronne 
mechanizmy niezbędne do utrzymania 

4. ubolewa nad faktem, że w tym 
kontekście niektórzy z tych graczy celowo 
omijają lub nawet próbują zniszczyć 
wielostronne mechanizmy niezbędne do 
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pokoju; utrzymania pokoju;

Or. en

Poprawka 57
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. ubolewa nad faktem, że w tym 
kontekście gracze ci celowo omijają lub 
nawet próbują zniszczyć wielostronne 
mechanizmy niezbędne do utrzymania 
pokoju;

4. ubolewa nad faktem, że w tym 
kontekście gracze ci celowo omijają lub 
nawet próbują zniszczyć wielostronne 
mechanizmy, które mogą pomóc w 
utrzymaniu pokoju;

Or. en

Poprawka 58
Michael Gahler, Andrius Kubilius, Isabel Wiseler-Lima, Neena Gill, Raphaël 
Glucksmann, Hilde Vautmans, Javier Nart, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Phil 
Bennion, Engin Eroglu, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers, 
Bert-Jan Ruissen, Zdzisław Krasnodębski, Fabio Massimo Castaldo, Martin Horwood

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. podkreśla, że zacieśnienie bliskich 
stosunków z Azją Wschodnią i 
Południowo-Wschodnią ma zasadnicze 
znaczenie dla opartej na zasadach, 
kompleksowej i zrównoważonej strategii 
UE na rzecz konektywności; odnotowuje 
budowanie potencjału wojskowego w 
regionie i wzywa wszystkie zaangażowane 
strony do poszanowania wolności żeglugi, 
do rozwiązywania sporów za pomocą 
środków pokojowych oraz do 
powstrzymywania się od podejmowania 
jednostronnych działań mających na celu 
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zmianę status quo, w tym na Morzu 
Wschodnim i Morzu Południowochińskim 
oraz w Cieśninie Tajwańskiej; wyraża 
zaniepokojenie w związku z 
zagranicznymi ingerencjami reżimów 
autokratycznych, polegającymi na 
dezinformacji i atakach cybernetycznych 
wymierzonych w przebieg zbliżających się 
wyborów powszechnych, które zagrażają 
demokracjom azjatyckim i stabilności w 
regionie; ponownie podkreśla poparcie 
dla znaczącego członkostwa Tajwanu w 
organizacjach, mechanizmach i 
działaniach międzynarodowych;

Or. en

Poprawka 59
Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Nathalie Loiseau, Michal Šimečka, 
Christophe Grudler

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. jest zaniepokojony prowadzonymi 
przez Rosję działaniami i polityką, które 
nadal destabilizują i zmieniają środowisko 
bezpieczeństwa; podkreśla, że Rosja nadal 
okupuje terytorium Ukrainy, nie 
wdrożono porozumień mińskich, a 
nielegalna aneksja i militaryzacja Krymu 
wciąż trwają; jest zaniepokojony nadal 
istniejącymi zamrożonymi konfliktami 
przedłużanymi przez Rosję w Europie (w 
Mołdawii, Gruzji); podkreśla potrzebę 
przemawiania jednym głosem w sprawie 
polityki UE w tym kontekście;

Or. en

Poprawka 60
Attila Ara-Kovács, Juozas Olekas, Claudiu Manda, Giuliano Pisapia, Nikos 
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Androulakis, Tonino Picula

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. nadal potępia rosyjską interwencję 
wojskową i nielegalną aneksję Półwyspu 
Krymskiego; popiera niepodległość, 
suwerenność i integralność terytorialną 
Ukrainy;

Or. en

Poprawka 61
Costas Mavrides, Nikos Androulakis

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. ponownie podkreśla znaczenie 
spójności polityki UE w sytuacjach 
związanych z okupacją lub aneksją 
terytorium;

Or. en

Poprawka 62
Attila Ara-Kovács, Claudiu Manda, Giuliano Pisapia, Pierfrancesco Majorino, Nikos 
Androulakis, Tonino Picula, Juozas Olekas

Projekt rezolucji
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4b. zauważa, że ukierunkowane środki 
ograniczające mogą być skutecznymi 
narzędziami, ale podkreśla, że nie 
powinny one być wymierzone w 
niewinnych ludzi i powinny być zgodne z 
zasadami określonymi w Karcie Narodów 
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Zjednoczonych i w ramach WPZiB;

Or. en

Poprawka 63
Attila Ara-Kovács, Giuliano Pisapia, Pierfrancesco Majorino, Nikos Androulakis, 
Tonino Picula

Projekt rezolucji
Ustęp 4 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4c. ponownie wyraża poparcie dla 
wystosowanego przez przewodniczącego 
Komisji Jeana-Claude’a Junckera w 
orędziu o stanie Unii w dniu 12 września 
2018 r. apelu o przejście od 
jednomyślności do głosowania 
większością kwalifikowaną w konkretnych 
obszarach WPZiB, w tym w odniesieniu 
do decyzji w sprawie sankcji;

Or. en

Poprawka 64
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. stwierdza, że Unia z opóźnieniem 
reaguje i dostosowuje się politycznie, 
dyplomatycznie i militarnie do nowych 
kryzysów i tego nowego kontekstu 
międzynarodowego; uważa, że w tej 
szczególnej dziedzinie, jaką jest 
obronność, niewystarczające inwestycje, 
dysproporcje w zakresie zdolności i brak 
interoperacyjności, a także i przede 
wszystkim polityczna niechęć do 
wdrożenia solidnych postanowień 

5. stwierdza, że Unia z opóźnieniem 
reaguje i dostosowuje się politycznie i 
dyplomatycznie do nowych kryzysów i 
tego nowego kontekstu 
międzynarodowego;
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przewidzianych przecież w traktatach 
europejskich oraz w rozlicznych formach 
współpracy między państwami 
członkowskimi osłabiły zdolność Unii do 
odgrywania decydującej roli w kryzysach 
zewnętrznych; uznaje ponadto, że żaden 
kraj nie jest w stanie samodzielnie stawić 
czoła wyzwaniom w zakresie 
bezpieczeństwa, przed którymi stoi 
kontynent europejski i jego najbliższe 
otoczenie;

Or. en

Poprawka 65
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. stwierdza, że Unia z opóźnieniem 
reaguje i dostosowuje się politycznie, 
dyplomatycznie i militarnie do nowych 
kryzysów i tego nowego kontekstu 
międzynarodowego; uważa, że w tej 
szczególnej dziedzinie, jaką jest 
obronność, niewystarczające inwestycje, 
dysproporcje w zakresie zdolności i brak 
interoperacyjności, a także i przede 
wszystkim polityczna niechęć do 
wdrożenia solidnych postanowień 
przewidzianych przecież w traktatach 
europejskich oraz w rozlicznych formach 
współpracy między państwami 
członkowskimi osłabiły zdolność Unii do 
odgrywania decydującej roli w kryzysach 
zewnętrznych; uznaje ponadto, że żaden 
kraj nie jest w stanie samodzielnie stawić 
czoła wyzwaniom w zakresie 
bezpieczeństwa, przed którymi stoi 
kontynent europejski i jego najbliższe 
otoczenie;

5. stwierdza, że Unia przyczynia się – 
politycznie, dyplomatycznie i militarnie – 
do nowych kryzysów i tego nowego 
kontekstu międzynarodowego;

Or. en
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Poprawka 66
Hannah Neumann
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. stwierdza, że Unia z opóźnieniem 
reaguje i dostosowuje się politycznie, 
dyplomatycznie i militarnie do nowych 
kryzysów i tego nowego kontekstu 
międzynarodowego; uważa, że w tej 
szczególnej dziedzinie, jaką jest 
obronność, niewystarczające inwestycje, 
dysproporcje w zakresie zdolności i brak 
interoperacyjności, a także i przede 
wszystkim polityczna niechęć do 
wdrożenia solidnych postanowień 
przewidzianych przecież w traktatach 
europejskich oraz w rozlicznych formach 
współpracy między państwami 
członkowskimi osłabiły zdolność Unii do 
odgrywania decydującej roli w kryzysach 
zewnętrznych; uznaje ponadto, że żaden 
kraj nie jest w stanie samodzielnie stawić 
czoła wyzwaniom w zakresie 
bezpieczeństwa, przed którymi stoi 
kontynent europejski i jego najbliższe 
otoczenie;

5. stwierdza, że Unia z opóźnieniem 
reaguje i dostosowuje się politycznie, 
dyplomatycznie i militarnie do nowych 
kryzysów i tego nowego kontekstu 
międzynarodowego; uważa, że w tej 
szczególnej dziedzinie, jaką jest 
obronność, niewłaściwie ukierunkowane 
inwestycje, niechęć do łączenia zasobów i 
dzielenia się nimi, dysproporcje w zakresie 
zdolności i brak interoperacyjności, a także 
i przede wszystkim polityczna niechęć do 
wdrożenia solidnych postanowień 
przewidzianych przecież w traktatach 
europejskich oraz w rozlicznych formach 
współpracy między państwami 
członkowskimi osłabiły zdolność Unii do 
odgrywania decydującej roli w 
zarządzaniu kryzysami zewnętrznymi; 
uznaje ponadto, że żaden kraj nie jest w 
stanie samodzielnie stawić czoła 
wyzwaniom w zakresie bezpieczeństwa, 
przed którymi stoi kontynent europejski i 
jego najbliższe otoczenie, oraz wzywa 
państwa członkowskie do opracowania 
skutecznego zintegrowanego podejścia do 
sytuacji kryzysowych i konfliktów, które w 
najlepszy możliwy i zrównoważony sposób 
będzie łączyło środki cywilne i wojskowe; 
uważa, że zdolność Unii do 
odpowiedniego reagowania na 
pojawiające się kryzysy i konflikty zależy 
również od szybkości podejmowania 
decyzji; popiera w tym względzie 
wprowadzenie głosowania większością 
kwalifikowaną w Radzie;

Or. en
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Poprawka 67
Joachim Schuster

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. stwierdza, że Unia z opóźnieniem 
reaguje i dostosowuje się politycznie, 
dyplomatycznie i militarnie do nowych 
kryzysów i tego nowego kontekstu 
międzynarodowego; uważa, że w tej 
szczególnej dziedzinie, jaką jest 
obronność, niewystarczające inwestycje, 
dysproporcje w zakresie zdolności i brak 
interoperacyjności, a także i przede 
wszystkim polityczna niechęć do 
wdrożenia solidnych postanowień 
przewidzianych przecież w traktatach 
europejskich oraz w rozlicznych formach 
współpracy między państwami 
członkowskimi osłabiły zdolność Unii do 
odgrywania decydującej roli w kryzysach 
zewnętrznych; uznaje ponadto, że żaden 
kraj nie jest w stanie samodzielnie stawić 
czoła wyzwaniom w zakresie 
bezpieczeństwa, przed którymi stoi 
kontynent europejski i jego najbliższe 
otoczenie;

5. zauważa, że jak dotąd nie ma w 
gronie wszystkich 28 państw 
członkowskich UE wspólnego stanowiska 
strategicznego w sprawie potencjalnych 
zagrożeń i że w związku z tym państwa 
członkowskie stosują odmienne strategie 
obronne i inaczej wydają środki na cele 
wojskowe; sugeruje w związku z tym 
pogłębioną strategiczną debatę 
międzyinstytucjonalną na temat przyszłej 
roli i celów UE w polityce zagranicznej i 
bezpieczeństwa, która wykracza poza 
globalną strategię UE;

Or. en

Poprawka 68
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski, 
Charlie Weimers

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. stwierdza, że Unia z opóźnieniem 
reaguje i dostosowuje się politycznie, 

5. stwierdza, że Unia z opóźnieniem 
reaguje i dostosowuje się politycznie, 
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dyplomatycznie i militarnie do nowych 
kryzysów i tego nowego kontekstu 
międzynarodowego; uważa, że w tej 
szczególnej dziedzinie, jaką jest 
obronność, niewystarczające inwestycje, 
dysproporcje w zakresie zdolności i brak 
interoperacyjności, a także i przede 
wszystkim polityczna niechęć do 
wdrożenia solidnych postanowień 
przewidzianych przecież w traktatach 
europejskich oraz w rozlicznych formach 
współpracy między państwami 
członkowskimi osłabiły zdolność Unii do 
odgrywania decydującej roli w kryzysach 
zewnętrznych; uznaje ponadto, że żaden 
kraj nie jest w stanie samodzielnie stawić 
czoła wyzwaniom w zakresie 
bezpieczeństwa, przed którymi stoi 
kontynent europejski i jego najbliższe 
otoczenie;

dyplomatycznie i militarnie do nowych 
kryzysów i tego nowego kontekstu 
międzynarodowego, a w tej szczególnej 
dziedzinie, jaką jest obronność, występują 
niewystarczające inwestycje, dysproporcje 
w zakresie zdolności i brak 
interoperacyjności, aby stawić czoła 
wyzwaniom w zakresie bezpieczeństwa, 
przed którymi stoi kontynent europejski i 
jego najbliższe otoczenie;

Or. en

Poprawka 69
Attila Ara-Kovács, Giuliano Pisapia, Tonino Picula

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. stwierdza, że Unia z opóźnieniem 
reaguje i dostosowuje się politycznie, 
dyplomatycznie i militarnie do nowych 
kryzysów i tego nowego kontekstu 
międzynarodowego; uważa, że w tej 
szczególnej dziedzinie, jaką jest 
obronność, niewystarczające inwestycje, 
dysproporcje w zakresie zdolności i brak 
interoperacyjności, a także i przede 
wszystkim polityczna niechęć do 
wdrożenia solidnych postanowień 
przewidzianych przecież w traktatach 
europejskich oraz w rozlicznych formach 
współpracy między państwami 
członkowskimi osłabiły zdolność Unii do 

5. stwierdza, że Unia z opóźnieniem 
reaguje i dostosowuje się politycznie, 
dyplomatycznie i militarnie do nowych 
kryzysów i tego nowego kontekstu 
międzynarodowego; uważa, że w tej 
szczególnej dziedzinie, jaką jest 
obronność, niewystarczające inwestycje, 
dysproporcje w zakresie zdolności i brak 
interoperacyjności, a także i przede 
wszystkim polityczna niechęć do 
wdrożenia solidnych postanowień 
przewidzianych przecież w traktatach 
europejskich oraz w rozlicznych formach 
współpracy między państwami 
członkowskimi osłabiły zdolność Unii do 
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odgrywania decydującej roli w kryzysach 
zewnętrznych; uznaje ponadto, że żaden 
kraj nie jest w stanie samodzielnie stawić 
czoła wyzwaniom w zakresie 
bezpieczeństwa, przed którymi stoi 
kontynent europejski i jego najbliższe 
otoczenie;

odgrywania decydującej roli w kryzysach 
zewnętrznych; wzywa zatem Radę 
Europejską do przejścia od 
jednomyślności do głosowania 
większością kwalifikowaną w dziedzinie 
WPZiB i WPBiO w tych przypadkach, w 
których zezwala na to Traktat o Unii 
Europejskiej, w tym w przypadku decyzji 
dotyczących misji cywilnych UE; uznaje 
ponadto, że żaden kraj nie jest w stanie 
samodzielnie stawić czoła wyzwaniom w 
zakresie bezpieczeństwa, przed którymi 
stoi kontynent europejski i jego najbliższe 
otoczenie;

Or. en

Poprawka 70
Pierfrancesco Majorino

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. stwierdza, że Unia z opóźnieniem 
reaguje i dostosowuje się politycznie, 
dyplomatycznie i militarnie do nowych 
kryzysów i tego nowego kontekstu 
międzynarodowego; uważa, że w tej 
szczególnej dziedzinie, jaką jest 
obronność, niewystarczające inwestycje, 
dysproporcje w zakresie zdolności i brak 
interoperacyjności, a także i przede 
wszystkim polityczna niechęć do 
wdrożenia solidnych postanowień 
przewidzianych przecież w traktatach 
europejskich oraz w rozlicznych formach 
współpracy między państwami 
członkowskimi osłabiły zdolność Unii do 
odgrywania decydującej roli w kryzysach 
zewnętrznych; uznaje ponadto, że żaden 
kraj nie jest w stanie samodzielnie stawić 
czoła wyzwaniom w zakresie 
bezpieczeństwa, przed którymi stoi 
kontynent europejski i jego najbliższe 

5. stwierdza, że Unia z opóźnieniem 
reaguje i dostosowuje się politycznie, 
dyplomatycznie i militarnie do nowych 
kryzysów i tego nowego kontekstu 
międzynarodowego; uważa, że w tej 
szczególnej dziedzinie, jaką jest 
obronność, dysproporcje w zakresie 
zdolności i brak interoperacyjności, a także 
i przede wszystkim polityczna niechęć do 
wdrożenia solidnych postanowień 
przewidzianych przecież w traktatach 
europejskich oraz w rozlicznych formach 
współpracy między państwami 
członkowskimi osłabiły zdolność Unii do 
odgrywania decydującej roli w kryzysach 
zewnętrznych; wzywa zatem Radę 
Europejską do przejścia od 
jednomyślności do głosowania 
większością kwalifikowaną w dziedzinie 
WPZiB i WPBiO w tych przypadkach, w 
których zezwala na to Traktat o Unii 
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otoczenie; Europejskiej; uznaje ponadto, że żaden 
kraj nie jest w stanie samodzielnie stawić 
czoła wyzwaniom w zakresie 
bezpieczeństwa, przed którymi stoi 
kontynent europejski i jego najbliższe 
otoczenie;

Or. en

Poprawka 71
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. stwierdza, że Unia z opóźnieniem 
reaguje i dostosowuje się politycznie, 
dyplomatycznie i militarnie do nowych 
kryzysów i tego nowego kontekstu 
międzynarodowego; uważa, że w tej 
szczególnej dziedzinie, jaką jest 
obronność, niewystarczające inwestycje, 
dysproporcje w zakresie zdolności i brak 
interoperacyjności, a także i przede 
wszystkim polityczna niechęć do 
wdrożenia solidnych postanowień 
przewidzianych przecież w traktatach 
europejskich oraz w rozlicznych formach 
współpracy między państwami 
członkowskimi osłabiły zdolność Unii do 
odgrywania decydującej roli w kryzysach 
zewnętrznych; uznaje ponadto, że żaden 
kraj nie jest w stanie samodzielnie stawić 
czoła wyzwaniom w zakresie 
bezpieczeństwa, przed którymi stoi 
kontynent europejski i jego najbliższe 
otoczenie;

5. zauważa rosnące zapotrzebowanie 
na to, aby Unia reagowała i 
dostosowywała się politycznie, 
dyplomatycznie i militarnie do nowych 
kryzysów i tego nowego kontekstu 
międzynarodowego; uważa, że w tej 
szczególnej dziedzinie, jaką jest 
obronność, niewystarczające inwestycje, 
brak zdolności i niski poziom gotowości 
do reagowania, ale także ograniczenia 
polityczne uniemożliwiające pełne 
wykorzystanie przepisów przewidzianych 
przecież w traktatach europejskich, nie 
pozwoliły wykorzystać pełnego potencjału 
Unii do odgrywania decydującej roli w 
kryzysach zewnętrznych; uznaje ponadto, 
że żaden kraj nie jest w stanie samodzielnie 
stawić czoła wyzwaniom w zakresie 
bezpieczeństwa bez współpracy z 
sojusznikami i partnerami;

Or. en

Poprawka 72
Željana Zovko
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Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. stwierdza, że Unia z opóźnieniem 
reaguje i dostosowuje się politycznie, 
dyplomatycznie i militarnie do nowych 
kryzysów i tego nowego kontekstu 
międzynarodowego; uważa, że w tej 
szczególnej dziedzinie, jaką jest 
obronność, niewystarczające inwestycje, 
dysproporcje w zakresie zdolności i brak 
interoperacyjności, a także i przede 
wszystkim polityczna niechęć do 
wdrożenia solidnych postanowień 
przewidzianych przecież w traktatach 
europejskich oraz w rozlicznych formach 
współpracy między państwami 
członkowskimi osłabiły zdolność Unii do 
odgrywania decydującej roli w kryzysach 
zewnętrznych; uznaje ponadto, że żaden 
kraj nie jest w stanie samodzielnie stawić 
czoła wyzwaniom w zakresie 
bezpieczeństwa, przed którymi stoi 
kontynent europejski i jego najbliższe 
otoczenie;

5. stwierdza, że Unia z opóźnieniem 
reaguje i dostosowuje się politycznie, 
dyplomatycznie i militarnie do nowych 
kryzysów i tego nowego kontekstu 
międzynarodowego; uważa, że w tej 
szczególnej dziedzinie, jaką jest 
obronność, niewystarczające inwestycje, 
dysproporcje w zakresie zdolności i brak 
interoperacyjności, a także i przede 
wszystkim polityczna niechęć do 
wdrożenia solidnych postanowień 
przewidzianych przecież w traktatach 
europejskich oraz w rozlicznych formach 
współpracy między państwami 
członkowskimi osłabiły zdolność Unii do 
odgrywania decydującej roli w kryzysach 
zewnętrznych; uznaje i podkreśla ponadto, 
że żaden kraj nie jest w stanie samodzielnie 
stawić czoła wyzwaniom w zakresie 
bezpieczeństwa, przed którymi stoi 
kontynent europejski i jego najbliższe 
otoczenie;

Or. en

Poprawka 73
Raphaël Glucksmann

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. stwierdza, że Unia z opóźnieniem 
reaguje i dostosowuje się politycznie, 
dyplomatycznie i militarnie do nowych 
kryzysów i tego nowego kontekstu 
międzynarodowego; uważa, że w tej 
szczególnej dziedzinie, jaką jest 
obronność, niewystarczające inwestycje, 

5. stwierdza, że Unia z opóźnieniem 
reaguje i dostosowuje się politycznie, 
dyplomatycznie i militarnie do nowych 
kryzysów i tego nowego kontekstu 
międzynarodowego; uważa, że w tej 
szczególnej dziedzinie, jaką jest 
obronność, niewystarczające inwestycje, 
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dysproporcje w zakresie zdolności i brak 
interoperacyjności, a także i przede 
wszystkim polityczna niechęć do 
wdrożenia solidnych postanowień 
przewidzianych przecież w traktatach 
europejskich oraz w rozlicznych formach 
współpracy między państwami 
członkowskimi osłabiły zdolność Unii do 
odgrywania decydującej roli w kryzysach 
zewnętrznych; uznaje ponadto, że żaden 
kraj nie jest w stanie samodzielnie stawić 
czoła wyzwaniom w zakresie 
bezpieczeństwa, przed którymi stoi 
kontynent europejski i jego najbliższe 
otoczenie;

dysproporcje w zakresie zdolności i brak 
interoperacyjności, a także i przede 
wszystkim polityczna niechęć do 
wdrożenia solidnych postanowień 
przewidzianych przecież w traktatach 
europejskich oraz w rozlicznych formach 
współpracy między państwami 
członkowskimi osłabiają zdolność Unii do 
odgrywania decydującej roli w kryzysach 
zewnętrznych; uznaje ponadto, że żaden 
kraj nie jest w stanie samodzielnie stawić 
czoła wyzwaniom w zakresie 
bezpieczeństwa, przed którymi stoi 
kontynent europejski i jego najbliższe 
otoczenie;

Or. en

Poprawka 74
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski, 
Charlie Weimers

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. z zadowoleniem przyjmuje, w tym 
pogorszonym i niestabilnym kontekście, 
późne, lecz rzeczywiste uświadomienie 
sobie wspólnych interesów w zakresie 
bezpieczeństwa oraz rosnącą wolę 
polityczną krajów i instytucji europejskich 
wspólnego działania na rzecz 
bezpieczeństwa przez dysponowanie 
większą liczbą autonomicznych środków 
działania;

6. z zadowoleniem przyjmuje, w tym 
pogorszonym i niestabilnym kontekście, 
późne, lecz rzeczywiste uświadomienie 
sobie wspólnych interesów w zakresie 
bezpieczeństwa oraz rosnącą wolę 
polityczną krajów europejskich wspólnego 
działania na rzecz bezpieczeństwa przez 
dysponowanie większą liczbą środków 
zdecydowanego działania; z zadowoleniem 
przyjmuje również znaczny wzrost 
zaangażowania Stanów Zjednoczonych na 
rzecz bezpieczeństwa europejskiego, 
zwłaszcza przez europejską inicjatywę 
odstraszania dysponującą zwiększonym 
budżetem o wartości 6 mld USD oraz 
zwiększenie obecności wojskowej w 
Europie;

Or. en
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Poprawka 75
Claudiu Manda

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. z zadowoleniem przyjmuje, w tym 
pogorszonym i niestabilnym kontekście, 
późne, lecz rzeczywiste uświadomienie 
sobie wspólnych interesów w zakresie 
bezpieczeństwa oraz rosnącą wolę 
polityczną krajów i instytucji europejskich 
wspólnego działania na rzecz 
bezpieczeństwa przez dysponowanie 
większą liczbą autonomicznych środków 
działania;

6. z zadowoleniem przyjmuje, w tym 
pogorszonym i niestabilnym kontekście, 
późne, lecz rzeczywiste uświadomienie 
sobie wspólnych interesów w zakresie 
bezpieczeństwa oraz rosnącą wolę 
polityczną krajów i instytucji europejskich 
wspólnego działania na rzecz 
bezpieczeństwa przez dysponowanie 
większą liczbą autonomicznych środków 
działania; zauważa, że tylko dzięki 
kolektywnemu podejściu UE może stać się 
silniejsza i być w stanie wziąć na siebie 
większą odpowiedzialność za własne 
bezpieczeństwo i obronę;

Or. en

Poprawka 76
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. z zadowoleniem przyjmuje, w tym 
pogorszonym i niestabilnym kontekście, 
późne, lecz rzeczywiste uświadomienie 
sobie wspólnych interesów w zakresie 
bezpieczeństwa oraz rosnącą wolę 
polityczną krajów i instytucji europejskich 
wspólnego działania na rzecz 
bezpieczeństwa przez dysponowanie 
większą liczbą autonomicznych środków 
działania;

6. apeluje, w tym pogorszonym i 
niestabilnym kontekście, o rzeczywiste 
uświadomienie sobie wspólnych interesów 
w zakresie bezpieczeństwa, jak również o 
dalsze działania polityczne i wyższe 
wydatki na obronę;



AM\1192395PL.docx 43/182 PE643.150v01-00

PL

Or. en

Poprawka 77
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. z zadowoleniem przyjmuje, w tym 
pogorszonym i niestabilnym kontekście, 
późne, lecz rzeczywiste uświadomienie 
sobie wspólnych interesów w zakresie 
bezpieczeństwa oraz rosnącą wolę 
polityczną krajów i instytucji europejskich 
wspólnego działania na rzecz 
bezpieczeństwa przez dysponowanie 
większą liczbą autonomicznych środków 
działania;

6. z zadowoleniem przyjmuje, w tym 
pogorszonym i niestabilnym kontekście, 
późne, lecz rzeczywiste uświadomienie 
sobie wspólnych interesów w zakresie 
bezpieczeństwa oraz rosnącą wolę 
polityczną krajów europejskich;

Or. en

Poprawka 78
Željana Zovko

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. z zadowoleniem przyjmuje, w tym 
pogorszonym i niestabilnym kontekście, 
późne, lecz rzeczywiste uświadomienie 
sobie wspólnych interesów w zakresie 
bezpieczeństwa oraz rosnącą wolę 
polityczną krajów i instytucji europejskich 
wspólnego działania na rzecz 
bezpieczeństwa przez dysponowanie 
większą liczbą autonomicznych środków 
działania;

6. z zadowoleniem przyjmuje, w tym 
pogorszonym i niestabilnym kontekście, 
późne, lecz rzeczywiste uświadomienie 
sobie wspólnych interesów w zakresie 
bezpieczeństwa oraz kluczową rosnącą 
wolę polityczną państw członkowskich 
UE, jak również pozostałych krajów i 
instytucji europejskich wspólnego 
działania na rzecz bezpieczeństwa przez 
dysponowanie większą liczbą 
autonomicznych środków działania;

Or. en
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Poprawka 79
Hannah Neumann
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. z zadowoleniem przyjmuje, w tym 
pogorszonym i niestabilnym kontekście, 
późne, lecz rzeczywiste uświadomienie 
sobie wspólnych interesów w zakresie 
bezpieczeństwa oraz rosnącą wolę 
polityczną krajów i instytucji europejskich 
wspólnego działania na rzecz 
bezpieczeństwa przez dysponowanie 
większą liczbą autonomicznych środków 
działania;

6. z zadowoleniem przyjmuje, w tym 
pogorszonym i niestabilnym kontekście, 
późne, lecz rzeczywiste uświadomienie 
sobie wspólnych interesów w zakresie 
bezpieczeństwa oraz rosnącą wolę 
polityczną krajów i instytucji europejskich 
wspólnego działania na rzecz 
bezpieczeństwa przez dysponowanie 
większą liczbą środków bardziej 
zapobiegawczego, szybkiego, skutecznego 
i autonomicznego działania;

Or. en

Poprawka 80
Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Klemen Grošelj, Malik Azmani

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. z zadowoleniem przyjmuje, w tym 
pogorszonym i niestabilnym kontekście, 
późne, lecz rzeczywiste uświadomienie 
sobie wspólnych interesów w zakresie 
bezpieczeństwa oraz rosnącą wolę 
polityczną krajów i instytucji europejskich 
wspólnego działania na rzecz 
bezpieczeństwa przez dysponowanie 
większą liczbą autonomicznych środków 
działania;

6. z zadowoleniem przyjmuje 
uświadomienie sobie wspólnych interesów 
w zakresie bezpieczeństwa oraz rosnącą 
wolę polityczną krajów i instytucji 
europejskich wspólnego działania na rzecz 
bezpieczeństwa przez dysponowanie 
większą liczbą autonomicznych środków 
działania;

Or. en
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Poprawka 81
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. z zadowoleniem przyjmuje, w tym 
pogorszonym i niestabilnym kontekście, 
późne, lecz rzeczywiste uświadomienie 
sobie wspólnych interesów w zakresie 
bezpieczeństwa oraz rosnącą wolę 
polityczną krajów i instytucji europejskich 
wspólnego działania na rzecz 
bezpieczeństwa przez dysponowanie 
większą liczbą autonomicznych środków 
działania;

6. z zadowoleniem przyjmuje, w tym 
pogorszonym i niestabilnym kontekście, 
późne, lecz rzeczywiste uświadomienie 
sobie wspólnych interesów w zakresie 
bezpieczeństwa oraz rosnącą wolę 
polityczną krajów europejskich wspólnego 
działania na rzecz bezpieczeństwa przez 
dysponowanie większą liczbą 
autonomicznych środków działania;

Or. fr

Poprawka 82
Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Klemen Grošelj, Michal Šimečka, 
Christophe Grudler

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. podkreśla, że z tymi wyzwaniami 
najlepiej mierzyć się wspólnie, a nie w 
pojedynkę przez dany kraj; uważa, że UE 
bezwzględnie musi reagować na te 
wyzwania szybko, konsekwentnie i 
skutecznie oraz mówić jednym głosem i w 
porozumieniu z sojusznikami, partnerami 
i innymi organizacjami 
międzynarodowymi;

Or. en
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Poprawka 83
Hannah Neumann
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. jest przekonany, że reakcja Unii na 
wyzwania związane z bezpieczeństwem 
opiera się przede wszystkim na 
wzmocnieniu jej autonomii strategicznej;

7. jest przekonany, że reakcja Unii na 
wyzwania związane z bezpieczeństwem 
opiera się przede wszystkim na 
opracowaniu kompleksowej i nowoczesnej 
polityki bezpieczeństwa, ściśle powiązanej 
ze wszystkimi innymi politykami 
zewnętrznymi, prawdziwie europejskiej 
unii bezpieczeństwa, która stawia 
bezpieczeństwo ludzi w centrum 
zainteresowania i umożliwia 
autonomiczne i skuteczne podejmowanie 
decyzji, planowanie, prowadzenie i 
wdrażanie środków dyplomatycznych, 
cywilnych, wojskowych i wszelkich innych 
odpowiednich środków bezpieczeństwa;

Or. en

Poprawka 84
Jérôme Rivière, Nicolas Bay, Thierry Mariani

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. jest przekonany, że reakcja Unii na 
wyzwania związane z bezpieczeństwem 
opiera się przede wszystkim na 
wzmocnieniu jej autonomii strategicznej;

7. jest przekonany, że reakcja państw 
członkowskich na wyzwania związane z 
bezpieczeństwem opiera się przede 
wszystkim na zacieśnieniu ich 
współpracy; podkreśla strategiczną 
niestabilność wywołaną działaniami 
dyplomacji tureckiej; wyraża 
zaniepokojenie powrotem wielu 
dżihadystów na terytoria państw 
członkowskich i Bałkanów Zachodnich;



AM\1192395PL.docx 47/182 PE643.150v01-00

PL

Or. fr

Poprawka 85
Attila Ara-Kovács, Giuliano Pisapia, Pierfrancesco Majorino, Nikos Androulakis

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. jest przekonany, że reakcja Unii na 
wyzwania związane z bezpieczeństwem 
opiera się przede wszystkim na 
wzmocnieniu jej autonomii strategicznej;

7. jest przekonany, że reakcja Unii na 
wyzwania związane z bezpieczeństwem 
opiera się przede wszystkim na 
wzmocnieniu jej autonomii strategicznej; 
popiera zatem czynienie postępów w 
zakresie integracji bezpieczeństwa i 
obrony, w tym – w perspektywie 
długoterminowej – utworzenie wspólnej 
europejskiej armii;

Or. en

Poprawka 86
Costas Mavrides

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. jest przekonany, że reakcja Unii na 
wyzwania związane z bezpieczeństwem 
opiera się przede wszystkim na 
wzmocnieniu jej autonomii strategicznej;

7. jest przekonany, że reakcja Unii na 
wyzwania związane z bezpieczeństwem 
opiera się przede wszystkim na 
wzmocnieniu jej autonomii strategicznej; 
popiera zatem czynienie postępów w 
zakresie integracji bezpieczeństwa i 
obrony, w tym – w perspektywie 
długoterminowej – utworzenie wspólnej 
europejskiej armii;

Or. en

Poprawka 87
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Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. jest przekonany, że reakcja Unii na 
wyzwania związane z bezpieczeństwem 
opiera się przede wszystkim na 
wzmocnieniu jej autonomii strategicznej;

7. podkreśla, że reakcja Unii na 
wyzwania związane z bezpieczeństwem 
opiera się przede wszystkim na 
odpowiedzialności strategicznej państw 
członkowskich, w tym na zwiększeniu 
wydatków na obronę i inwestowaniu w 
rozwój zdolności;

Or. en

Poprawka 88
Costas Mavrides

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. jest przekonany, że reakcja Unii na 
wyzwania związane z bezpieczeństwem 
opiera się przede wszystkim na 
wzmocnieniu jej autonomii strategicznej;

7. jest przekonany, że reakcja Unii na 
wyzwania związane z bezpieczeństwem 
opiera się przede wszystkim na 
wzmocnieniu jej autonomii strategicznej; 
podkreśla, że bezpieczeństwo energetyczne 
jest ważnym elementem składowym w 
osiąganiu autonomii strategicznej;

Or. en

Poprawka 89
Klemen Grošelj, Urmas Paet, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Hilde 
Vautmans, Malik Azmani, Michal Šimečka

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. jest przekonany, że reakcja Unii na 7. jest przekonany, że reakcja Unii na 
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wyzwania związane z bezpieczeństwem 
opiera się przede wszystkim na 
wzmocnieniu jej autonomii strategicznej;

wyzwania związane z bezpieczeństwem 
opiera się przede wszystkim na 
wzmocnieniu jej autonomii strategicznej i 
zdolności do współpracy w ramach 
partnerstwa strategicznego z innymi 
podmiotami, zwłaszcza z NATO;

Or. en

Poprawka 90
Tonino Picula

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. jest przekonany, że reakcja Unii na 
wyzwania związane z bezpieczeństwem 
opiera się przede wszystkim na 
wzmocnieniu jej autonomii strategicznej;

7. jest przekonany, że reakcja Unii na 
wyzwania związane z bezpieczeństwem 
opiera się przede wszystkim na 
wzmocnieniu jej autonomii strategicznej i 
zdolności wewnętrznych;

Or. en

Poprawka 91
Raphaël Glucksmann

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. jest przekonany, że reakcja Unii na 
wyzwania związane z bezpieczeństwem 
opiera się przede wszystkim na 
wzmocnieniu jej autonomii strategicznej;

7. jest przekonany, że reakcja Unii na 
wyzwania związane z bezpieczeństwem 
opiera się przede wszystkim na 
pogłębieniu integracji w celu osiągnięcia 
autonomii strategicznej;

Or. en

Poprawka 92
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Michael Gahler

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. jest przekonany, że reakcja Unii na 
wyzwania związane z bezpieczeństwem 
opiera się przede wszystkim na 
wzmocnieniu jej autonomii strategicznej;

7. jest przekonany, że reakcja Unii na 
wyzwania związane z bezpieczeństwem 
opiera się przede wszystkim na 
zdefiniowaniu i wzmocnieniu jej 
autonomii strategicznej;

Or. de

Poprawka 93
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. jest przekonany, że reakcja Unii na 
wyzwania związane z bezpieczeństwem 
opiera się przede wszystkim na 
wzmocnieniu jej autonomii strategicznej;

7. jest przekonany, że reakcja Unii na 
wyzwania związane z bezpieczeństwem 
opiera się przede wszystkim na 
wzmocnieniu zdolności państw 
członkowskich do współpracy;

Or. en

Poprawka 94
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. jest przekonany, że reakcja Unii na 
wyzwania związane z bezpieczeństwem 
opiera się przede wszystkim na 
wzmocnieniu jej autonomii strategicznej;

7. jest przekonany, że obrona i 
bezpieczeństwo Unii opierają się przede 
wszystkim na wzmocnieniu Sojuszu 
Atlantyckiego;
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Or. en

Poprawka 95
Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Klemen Grošelj, Hilde Vautmans, Michal Šimečka

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. podkreśla, że partnerstwo 
strategiczne między UE i NATO ma 
zasadnicze znaczenie dla rozwiązania 
wyzwań w dziedzinie bezpieczeństwa 
stojących przed UE i jej sąsiedztwem; 
podkreśla, że autonomia strategiczna UE 
nie jest kwestionowaniem NATO i nie 
podważa obecnej struktury bezpieczeństwa 
w Europie, a silniejsza Europa wzmacnia 
NATO i pozwala nam wspólnie 
podejmować więcej globalnych wyzwań;

Or. en

Poprawka 96
Attila Ara-Kovács, Giuliano Pisapia, Pierfrancesco Majorino, Claudiu Manda, Nikos 
Androulakis, Tonino Picula

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. z zadowoleniem przyjmuje 
osiągnięcia ostatnich pięciu lat w zakresie 
wzmacniania wspólnej polityki 
bezpieczeństwa i obrony oraz wzywa Radę 
i Komisję, by dalej rozwijały zdolności 
Unii do działania w charakterze 
globalnego partnera, który reprezentuje 
interesy obywateli europejskich i działa 
jako pozytywna siła w stosunkach 
międzynarodowych;
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Or. en

Poprawka 97
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski, 
Charlie Weimers

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. z zadowoleniem przyjmuje i 
popiera operację Atlantic Resolve i 
wzmocnioną wysuniętą obecność NATO 
na kontynencie europejskim oraz uznaje 
znaczenie sił NATO w wysiłkach na rzecz 
powstrzymania dalszej rosyjskiej agresji i 
zapewnienia kluczowego wsparcia w 
przypadku konfliktu;

Or. en

Poprawka 98
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar

Projekt rezolucji
Ustęp 7 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7b. uznaje europejskie zaangażowanie 
i wsparcie dla operacji Resolute Support 
w Afganistanie; uznaje ponadto znaczenie 
tej misji dla stabilności i bezpieczeństwa 
Afganistanu i całego regionu;

Or. en

Poprawka 99
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski, 
Charlie Weimers

Projekt rezolucji
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Ustęp 7 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7c. uznaje, że ścisłą współpracę należy 
prowadzić również z krajami trzecimi oraz 
poprzez strukturę dowodzenia i 
planowania NATO, a taka współpraca 
zapewni istotne zdolności, takie jak 
strategiczny most powietrzny, niezbędne 
do prowadzenia operacji na europejskich 
peryferiach;

Or. en

Poprawka 100
Hannah Neumann
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Śródtytuł 2

Projekt rezolucji Poprawka

Potrzeba wzmocnienia europejskiej 
autonomii strategicznej

Potrzeba wzmocnienia Unii Europejskiej 
jako autonomicznego i skutecznego 
podmiotu

Or. en

Poprawka 101
Michael Gahler

Projekt rezolucji
Śródtytuł 2

Projekt rezolucji Poprawka

Potrzeba wzmocnienia europejskiej 
autonomii strategicznej

Potrzeba rozwijania i wzmocnienia 
europejskiej autonomii strategicznej

Or. de
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Poprawka 102
Raphaël Glucksmann

Projekt rezolucji
Śródtytuł 2

Projekt rezolucji Poprawka

Potrzeba wzmocnienia europejskiej 
autonomii strategicznej

Potrzeba osiągnięcia europejskiej 
autonomii strategicznej

Or. en

Poprawka 103
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. odnotowuje, że ambitny cel 
uzyskania europejskiej autonomii 
strategicznej został po raz pierwszy 
uznany w czerwcu 2016 r. przez 28 szefów 
państw i rządów w globalnej strategii na 
rzecz polityki zagranicznej i 
bezpieczeństwa Unii Europejskiej 
przedstawionej przez wysoką 
przedstawiciel Unii do spraw 
zagranicznych i polityki bezpieczeństwa 
oraz wiceprzewodniczącą Komisji w dniu 
28 czerwca 2016 r.;

skreśla się

Or. fr

Poprawka 104
Martin Horwood, Malik Azmani, Klemen Grošelj

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. odnotowuje, że ambitny cel 8. odnotowuje, że ambitny cel 
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uzyskania europejskiej autonomii 
strategicznej został po raz pierwszy uznany 
w czerwcu 2016 r. przez 28 szefów państw 
i rządów w globalnej strategii na rzecz 
polityki zagranicznej i bezpieczeństwa 
Unii Europejskiej przedstawionej przez 
wysoką przedstawiciel Unii do spraw 
zagranicznych i polityki bezpieczeństwa 
oraz wiceprzewodniczącą Komisji w dniu 
28 czerwca 2016 r.,

uzyskania europejskiej autonomii 
strategicznej został po raz pierwszy uznany 
w czerwcu 2016 r. przez 28 szefów państw 
i rządów w globalnej strategii na rzecz 
polityki zagranicznej i bezpieczeństwa 
Unii Europejskiej przedstawionej przez 
wysoką przedstawiciel Unii do spraw 
zagranicznych i polityki bezpieczeństwa 
oraz wiceprzewodniczącą Komisji w dniu 
28 czerwca 2016 r.; uważa, że każdy 
kolejny przegląd globalnej strategii UE z 
2016 r. powinien koncentrować się na 
zwiększaniu skuteczności praktycznego i 
operacyjnego wdrażania europejskiej 
autonomii strategicznej, a nie prowadzić 
do zmiany jej kierunków;

Or. en

Poprawka 105
Kris Peeters

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. odnotowuje, że ambitny cel 
uzyskania europejskiej autonomii 
strategicznej został po raz pierwszy uznany 
w czerwcu 2016 r. przez 28 szefów państw 
i rządów w globalnej strategii na rzecz 
polityki zagranicznej i bezpieczeństwa 
Unii Europejskiej przedstawionej przez 
wysoką przedstawiciel Unii do spraw 
zagranicznych i polityki bezpieczeństwa 
oraz wiceprzewodniczącą Komisji w dniu 
28 czerwca 2016 r.,

8. odnotowuje, że ambitny cel 
uzyskania europejskiej autonomii 
strategicznej został po raz pierwszy uznany 
w czerwcu 2016 r. przez 28 szefów państw 
i rządów w globalnej strategii na rzecz 
polityki zagranicznej i bezpieczeństwa 
Unii Europejskiej przedstawionej przez 
wysoką przedstawiciel Unii do spraw 
zagranicznych i polityki bezpieczeństwa 
oraz wiceprzewodniczącą Komisji w dniu 
28 czerwca 2016 r., w której to strategii 
określono europejską autonomię 
strategiczną jako cel długoterminowy i 
wezwano do stopniowej synchronizacji i 
wzajemnego dostosowania krajowych 
praktyk w zakresie planowania obronnego 
i rozwoju zdolności;

Or. en
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Poprawka 106
Michael Gahler

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. odnotowuje, że ambitny cel 
uzyskania europejskiej autonomii 
strategicznej został po raz pierwszy uznany 
w czerwcu 2016 r. przez 28 szefów państw 
i rządów w globalnej strategii na rzecz 
polityki zagranicznej i bezpieczeństwa 
Unii Europejskiej przedstawionej przez 
wysoką przedstawiciel Unii do spraw 
zagranicznych i polityki bezpieczeństwa 
oraz wiceprzewodniczącą Komisji w dniu 
28 czerwca 2016 r.,

8. odnotowuje, że do ambitnego celu 
uzyskania europejskiej autonomii 
strategicznej dążyło po raz pierwszy 28 
szefów państw i rządów w konkluzjach 
Rady z dnia 19/20 grudnia 2013 r. i został 
on uznany przez nich w czerwcu 2016 r. w 
globalnej strategii na rzecz polityki 
zagranicznej i bezpieczeństwa Unii 
Europejskiej przedstawionej przez wysoką 
przedstawiciel Unii do spraw 
zagranicznych i polityki bezpieczeństwa 
oraz wiceprzewodniczącą Komisji w dniu 
28 czerwca 2016 r.;

Or. de

Poprawka 107
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. odnotowuje, że ambitny cel 
uzyskania europejskiej autonomii 
strategicznej został po raz pierwszy uznany 
w czerwcu 2016 r. przez 28 szefów państw 
i rządów w globalnej strategii na rzecz 
polityki zagranicznej i bezpieczeństwa 
Unii Europejskiej przedstawionej przez 
wysoką przedstawiciel Unii do spraw 
zagranicznych i polityki bezpieczeństwa 
oraz wiceprzewodniczącą Komisji w dniu 
28 czerwca 2016 r.,

8. odnotowuje, że ambitny cel 
uzyskania europejskiej autonomii 
strategicznej został po raz pierwszy uznany 
w globalnej strategii na rzecz polityki 
zagranicznej i bezpieczeństwa Unii 
Europejskiej przedstawionej przez wysoką 
przedstawiciel Unii do spraw 
zagranicznych i polityki bezpieczeństwa 
oraz wiceprzewodniczącą Komisji w dniu 
28 czerwca 2016 r.;
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Or. en

Poprawka 108
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski, 
Charlie Weimers

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. uważa, że zasada europejskiej 
autonomii strategicznej opiera się na 
zdolności Unii do wzmocnienia swojej 
swobody w zakresie oceny, podejmowania 
decyzji i działania, gdy wymagają tego 
okoliczności, w celu obrony interesów i 
wartości;

9. uważa, że zasada europejskiej 
autonomii strategicznej opiera się na 
błędnym założeniu, że UE jest w stanie 
lepiej niż NATO lub nasze narody oceniać 
oraz podejmować decyzje i działania w 
obronie interesów i wartości naszych 
obywateli; choć niektóre kraje europejskie 
mogą bez trudu prowadzić operacje 
wojskowe o niskiej intensywności, to 
trudno sobie wyobrazić okoliczności, w 
których kraje europejskie zaangażowałyby 
się w poważne operacje bojowe bez 
wsparcia sojuszników NATO, i dlatego 
wzywa do ponownego zaangażowania na 
rzecz ożywienia sojuszu;

Or. en

Poprawka 109
Christophe Grudler, Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Bernard 
Guetta, Klemen Grošelj

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. uważa, że zasada europejskiej 
autonomii strategicznej opiera się na 
zdolności Unii do wzmocnienia swojej 
swobody w zakresie oceny, podejmowania 
decyzji i działania, gdy wymagają tego 
okoliczności, w celu obrony interesów i 

9. uważa, że zasada europejskiej 
autonomii strategicznej opiera się na 
zdolności Unii do wzmocnienia swojej 
swobody w zakresie oceny, swojej 
autonomicznej zdolności operacyjnej 
złożonej z sił zbrojnych, na których można 
polegać, swojej zdolności przemysłowej do 
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wartości; produkcji sprzętu niezbędnego dla swoich 
sił oraz swojej politycznej zdolności do 
podejmowania decyzji, gdy wymagają tego 
okoliczności, w celu obrony interesów i 
wartości;

Or. fr

Poprawka 110
Radosław Sikorski

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. uważa, że zasada europejskiej 
autonomii strategicznej opiera się na 
zdolności Unii do wzmocnienia swojej 
swobody w zakresie oceny, podejmowania 
decyzji i działania, gdy wymagają tego 
okoliczności, w celu obrony interesów i 
wartości;

9. uważa, że zasada europejskiej 
autonomii strategicznej opiera się na 
zdolności Unii do wzmocnienia swojej 
swobody w zakresie oceny, podejmowania 
decyzji i działania, gdy wymagają tego 
okoliczności, w celu obrony interesów i 
wartości; jest głęboko przekonany, że 
europejska autonomia strategiczna 
powinna obejmować zdolność do 
rozmieszczenia sił wojskowych na 
peryferiach UE;

Or. en

Poprawka 111
Hannah Neumann
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. uważa, że zasada europejskiej 
autonomii strategicznej opiera się na 
zdolności Unii do wzmocnienia swojej 
swobody w zakresie oceny, podejmowania 
decyzji i działania, gdy wymagają tego 

9. uważa, że koncepcja UE jako 
skutecznego i autonomicznego podmiotu 
działającego w dziedzinie bezpieczeństwa 
opiera się na zdolności Unii do 
wzmocnienia swojej swobody w zakresie 
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okoliczności, w celu obrony interesów i 
wartości;

oceny, podejmowania decyzji i posiadania 
zdolności do działania, gdy wymagają tego 
okoliczności, w celu obrony wspólnych 
interesów i uniwersalnych wartości, reguł 
i zasad;

Or. en

Poprawka 112
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. uważa, że zasada europejskiej 
autonomii strategicznej opiera się na 
zdolności Unii do wzmocnienia swojej 
swobody w zakresie oceny, podejmowania 
decyzji i działania, gdy wymagają tego 
okoliczności, w celu obrony interesów i 
wartości;

9. uważa, że zasada europejskiej 
autonomii strategicznej opiera się na 
zdolności państw członkowskich do 
wzmocnienia swojej swobody w zakresie 
oceny, podejmowania decyzji i działania, 
gdy wymagają tego okoliczności, w celu 
obrony swoich interesów, które czasami 
mogą okazać się wspólne;

Or. fr

Poprawka 113
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. uważa, że zasada europejskiej 
autonomii strategicznej opiera się na 
zdolności Unii do wzmocnienia swojej 
swobody w zakresie oceny, podejmowania 
decyzji i działania, gdy wymagają tego 
okoliczności, w celu obrony interesów i 
wartości;

9. uważa, że zasada europejskiej 
autonomii strategicznej opiera się na 
zdolności Unii do wzmocnienia swojej 
swobody w zakresie oceny, podejmowania 
decyzji i działania, gdy wymagają tego 
okoliczności, w celu obrony interesów 
finansowych niektórych państw 
członkowskich za granicą;
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Or. en

Poprawka 114
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. uważa, że zasada europejskiej 
autonomii strategicznej opiera się na 
zdolności Unii do wzmocnienia swojej 
swobody w zakresie oceny, podejmowania 
decyzji i działania, gdy wymagają tego 
okoliczności, w celu obrony interesów i 
wartości;

9. uważa, że zasada europejskiej 
autonomii strategicznej opiera się na 
zdolności Unii do wzmocnienia swojej 
swobody w zakresie oceny i udzielania rad 
państwom członkowskim, gdy wymagają 
tego okoliczności, w celu obrony przez 
państwa członkowskie ich interesów i 
wartości;

Or. en

Poprawka 115
Kris Peeters

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. uważa, że zasada europejskiej 
autonomii strategicznej opiera się na 
zdolności Unii do wzmocnienia swojej 
swobody w zakresie oceny, podejmowania 
decyzji i działania, gdy wymagają tego 
okoliczności, w celu obrony interesów i 
wartości;

9. uważa, że zasada europejskiej 
autonomii strategicznej opiera się na 
zdolności Unii do wzmocnienia swojej 
swobody w zakresie oceny, podejmowania 
decyzji i działania, gdy wymagają tego 
okoliczności, w celu obrony interesów i 
wartości w duchu multilateralizmu;

Or. en

Poprawka 116
Michael Gahler

Projekt rezolucji
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Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. uważa, że zasada europejskiej 
autonomii strategicznej opiera się na 
zdolności Unii do wzmocnienia swojej 
swobody w zakresie oceny, podejmowania 
decyzji i działania, gdy wymagają tego 
okoliczności, w celu obrony interesów i 
wartości;

9. uważa, że europejska autonomia 
strategiczna opiera się na zdolności Unii 
do wzmocnienia swojej swobody w 
zakresie oceny, podejmowania decyzji i 
działania w polityce zagranicznej i 
bezpieczeństwa, gdy wymagają tego 
okoliczności, w celu obrony wspólnych 
interesów i wartości;

Or. de

Poprawka 117
Raphaël Glucksmann

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. uważa, że zasada europejskiej 
autonomii strategicznej opiera się na 
zdolności Unii do wzmocnienia swojej 
swobody w zakresie oceny, podejmowania 
decyzji i działania, gdy wymagają tego 
okoliczności, w celu obrony interesów i 
wartości;

9. uważa, że zasada europejskiej 
autonomii strategicznej opiera się na 
zdolności Unii do wzmocnienia swojej 
swobody w zakresie oceny, podejmowania 
decyzji i działania, gdy wymagają tego 
okoliczności, w celu obrony interesów, w 
tym jej wartości;

Or. en

Poprawka 118
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. uważa, że zasada europejskiej 
autonomii strategicznej opiera się na 
zdolności Unii do wzmocnienia swojej 
swobody w zakresie oceny, podejmowania 

9. uważa, że idea europejskiej 
autonomii strategicznej odzwierciedla cel, 
jakim jest przyjęcie większej 
odpowiedzialności za bezpieczeństwo 
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decyzji i działania, gdy wymagają tego 
okoliczności, w celu obrony interesów i 
wartości;

europejskie we współpracy z partnerami 
tam, gdzie to możliwe, i samodzielnie, 
kiedy jest to konieczne, w celu obrony 
interesów i wartości;

Or. en

Poprawka 119
Joachim Schuster

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. podkreśla znaczenie i 
przestrzeganie międzynarodowych 
zobowiązań UE i jej państw 
członkowskich w zakresie rozbrojenia 
konwencjonalnego i nuklearnego oraz 
kontroli zbrojeń; przypomina, że każda 
zagraniczna operacja wojskowa powinna 
wymagać mandatu ONZ;

Or. en

Poprawka 120
Pierfrancesco Majorino

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. podkreśla znaczenie i 
przestrzeganie międzynarodowych 
zobowiązań UE i jej państw 
członkowskich w zakresie rozbrojenia 
konwencjonalnego i nuklearnego oraz 
kontroli zbrojeń; przypomina, że każda 
zagraniczna operacja wojskowa powinna 
wymagać mandatu ONZ;

Or. en
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Poprawka 121
Jérôme Rivière, Nicolas Bay, Thierry Mariani

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. uważa bowiem, że europejska 
autonomia strategiczna opiera się w 
pierwszej kolejności na zdolności Unii do 
oceny sytuacji kryzysowej i podejmowania 
autonomicznych decyzji, co z kolei 
zakłada bezwzględną konieczność 
istnienia niezależnego procesu 
decyzyjnego, środków oceny oraz swobody 
analizy i działania; uważa również, że 
europejska autonomia strategiczna opiera 
się na zdolności Unii do działania 
samodzielnie, gdy w grę wchodzą jej 
interesy (w teatrach działań operacyjnych 
nieuznawanych za priorytetowe przez jej 
europejskich partnerów), lub w kontekście 
istniejących form współpracy; uważa 
ponadto, że europejska autonomia 
strategiczna wpisuje się w wielostronne 
ramy uwzględniające zobowiązania w 
ramach ONZ i należycie uzupełniające 
istniejące sojusze (NATO) i partnerstwa, 
do których należy większość państw 
członkowskich; z naciskiem podkreśla, że 
autonomia strategiczna nie predysponuje 
Unii do systematycznego działania 
samodzielnie, w każdym miejscu i w 
każdym czasie;

skreśla się

Or. fr

Poprawka 122
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Projekt rezolucji
Ustęp 10
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Projekt rezolucji Poprawka

10. uważa bowiem, że europejska 
autonomia strategiczna opiera się w 
pierwszej kolejności na zdolności Unii do 
oceny sytuacji kryzysowej i podejmowania 
autonomicznych decyzji, co z kolei 
zakłada bezwzględną konieczność istnienia 
niezależnego procesu decyzyjnego, 
środków oceny oraz swobody analizy i 
działania; uważa również, że europejska 
autonomia strategiczna opiera się na 
zdolności Unii do działania samodzielnie, 
gdy w grę wchodzą jej interesy (w teatrach 
działań operacyjnych nieuznawanych za 
priorytetowe przez jej europejskich 
partnerów), lub w kontekście istniejących 
form współpracy; uważa ponadto, że 
europejska autonomia strategiczna 
wpisuje się w wielostronne ramy 
uwzględniające zobowiązania w ramach 
ONZ i należycie uzupełniające istniejące 
sojusze (NATO) i partnerstwa, do których 
należy większość państw członkowskich; z 
naciskiem podkreśla, że autonomia 
strategiczna nie predysponuje Unii do 
systematycznego działania samodzielnie, 
w każdym miejscu i w każdym czasie;

10. uważa bowiem, że europejska 
autonomia strategiczna opiera się w 
pierwszej kolejności na zdolności Unii do 
oceny sytuacji kryzysowej i udzielania 
wskazówek, co z kolei zakłada 
bezwzględną konieczność istnienia 
niezależnego procesu decyzyjnego, 
środków oceny oraz swobody analizy i 
udzielania rad; uważa również, że 
europejska autonomia strategiczna opiera 
się na zdolności państw członkowskich do 
działania samodzielnie, gdy w grę wchodzą 
jej interesy (w teatrach działań 
operacyjnych nieuznawanych za 
priorytetowe przez jej europejskich 
partnerów), lub w kontekście istniejących 
form współpracy; uważa ponadto;

Or. en

Poprawka 123
Mick Wallace, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. uważa bowiem, że europejska 
autonomia strategiczna opiera się w 
pierwszej kolejności na zdolności Unii do 
oceny sytuacji kryzysowej i podejmowania 
autonomicznych decyzji, co z kolei zakłada 
bezwzględną konieczność istnienia 
niezależnego procesu decyzyjnego, 

10. uważa bowiem, że europejska 
autonomia strategiczna opiera się w 
pierwszej kolejności na zdolności Unii do 
oceny sytuacji kryzysowej i podejmowania 
autonomicznych decyzji, co z kolei zakłada 
bezwzględną konieczność istnienia 
niezależnego procesu decyzyjnego, 
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środków oceny oraz swobody analizy i 
działania; uważa również, że europejska 
autonomia strategiczna opiera się na 
zdolności Unii do działania samodzielnie, 
gdy w grę wchodzą jej interesy (w teatrach 
działań operacyjnych nieuznawanych za 
priorytetowe przez jej europejskich 
partnerów), lub w kontekście istniejących 
form współpracy; uważa ponadto, że 
europejska autonomia strategiczna 
wpisuje się w wielostronne ramy 
uwzględniające zobowiązania w ramach 
ONZ i należycie uzupełniające istniejące 
sojusze (NATO) i partnerstwa, do których 
należy większość państw członkowskich; z 
naciskiem podkreśla, że autonomia 
strategiczna nie predysponuje Unii do 
systematycznego działania samodzielnie, w 
każdym miejscu i w każdym czasie;

środków oceny oraz swobody analizy i 
działania; uważa, że europejska autonomia 
strategiczna wpisuje się w wielostronne 
ramy uwzględniające zobowiązania w 
ramach ONZ i należycie uzupełniające 
istniejące sojusze (NATO) i partnerstwa, 
do których należy większość państw 
członkowskich, lecz nie wszystkie; z 
naciskiem podkreśla, że autonomia 
strategiczna nie predysponuje Unii do 
systematycznego działania samodzielnie, w 
każdym miejscu i w każdym czasie;

Or. en

Poprawka 124
Hannah Neumann
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. uważa bowiem, że europejska 
autonomia strategiczna opiera się w 
pierwszej kolejności na zdolności Unii do 
oceny sytuacji kryzysowej i podejmowania 
autonomicznych decyzji, co z kolei zakłada 
bezwzględną konieczność istnienia 
niezależnego procesu decyzyjnego, 
środków oceny oraz swobody analizy i 
działania; uważa również, że europejska 
autonomia strategiczna opiera się na 
zdolności Unii do działania samodzielnie, 
gdy w grę wchodzą jej interesy (w teatrach 
działań operacyjnych nieuznawanych za 
priorytetowe przez jej europejskich 
partnerów), lub w kontekście istniejących 

10. uważa bowiem, że skuteczna 
WPBiO opiera się w pierwszej kolejności 
na zdolności Unii do oceny sytuacji 
kryzysowej i podejmowania 
autonomicznych decyzji, co z kolei zakłada 
bezwzględną konieczność istnienia 
niezależnego procesu decyzyjnego, 
środków oceny oraz swobody analizy i 
zdolności do działania; uważa również, że 
WPBiO powinna gwarantować zdolność 
Unii do działania samodzielnie, przy czym 
musi się to odbywać w ramach 
zintegrowanego podejścia łączącego w 
zrównoważony sposób środki cywilne i 
wojskowe, gdy w grę wchodzą 
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form współpracy; uważa ponadto, że 
europejska autonomia strategiczna wpisuje 
się w wielostronne ramy uwzględniające 
zobowiązania w ramach ONZ i należycie 
uzupełniające istniejące sojusze (NATO) i 
partnerstwa, do których należy większość 
państw członkowskich; z naciskiem 
podkreśla, że autonomia strategiczna nie 
predysponuje Unii do systematycznego 
działania samodzielnie, w każdym miejscu 
i w każdym czasie;

uniwersalne zasady i wspólne interesy (w 
teatrach działań operacyjnych 
nieuznawanych za priorytetowe przez jej 
europejskich partnerów), lub w kontekście 
istniejących form współpracy; uważa 
ponadto, że europejska autonomia 
strategiczna wpisuje się w wielostronne 
ramy uwzględniające zobowiązania w 
ramach ONZ i należycie uzupełniające 
istniejące sojusze (NATO) i partnerstwa, 
do których należy większość państw 
członkowskich; podkreśla, że wybór przez 
Unię środków zgodnych z podejściem 
zintegrowanym zależy przede wszystkim 
od rzeczywistych potrzeb w terenie; z 
naciskiem podkreśla, że autonomia 
operacyjna nie predysponuje Unii do 
systematycznego działania samodzielnie, w 
każdym miejscu i w każdym czasie;

Or. en

Poprawka 125
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. uważa bowiem, że europejska 
autonomia strategiczna opiera się w 
pierwszej kolejności na zdolności Unii do 
oceny sytuacji kryzysowej i podejmowania 
autonomicznych decyzji, co z kolei 
zakłada bezwzględną konieczność 
istnienia niezależnego procesu 
decyzyjnego, środków oceny oraz swobody 
analizy i działania; uważa również, że 
europejska autonomia strategiczna opiera 
się na zdolności Unii do działania 
samodzielnie, gdy w grę wchodzą jej 
interesy (w teatrach działań operacyjnych 
nieuznawanych za priorytetowe przez jej 
europejskich partnerów), lub w kontekście 
istniejących form współpracy; uważa 

10. uważa bowiem, że należy poprawić 
zdolność Unii do oceny sytuacji 
kryzysowej i podejmowania 
autonomicznych decyzji, co z kolei 
wymaga bardziej świadomego procesu 
decyzyjnego, dostępności środków oceny 
oraz zdolności do analizy i działania; 
uważa również, że Unia musi działać z 
partnerami wtedy, gdy jest to możliwe, i 
samodzielnie, gdy jest to konieczne i w grę 
wchodzą jej interesy, lub w kontekście 
istniejących form współpracy; uważa 
ponadto, że europejskie inicjatywy 
obronne są zgodne ze zobowiązaniami w 
ramach ONZ i uzupełniają NATO; z 
naciskiem podkreśla, że koncepcja 
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ponadto, że europejska autonomia 
strategiczna wpisuje się w wielostronne 
ramy uwzględniające zobowiązania w 
ramach ONZ i należycie uzupełniające 
istniejące sojusze (NATO) i partnerstwa, 
do których należy większość państw 
członkowskich; z naciskiem podkreśla, że 
autonomia strategiczna nie predysponuje 
Unii do systematycznego działania 
samodzielnie, w każdym miejscu i w 
każdym czasie;

autonomii strategicznej nie predysponuje 
Unii do systematycznego działania 
samodzielnie, w każdym miejscu i w 
każdym czasie;

Or. en

Poprawka 126
Fabio Massimo Castaldo

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. uważa bowiem, że europejska 
autonomia strategiczna opiera się w 
pierwszej kolejności na zdolności Unii do 
oceny sytuacji kryzysowej i podejmowania 
autonomicznych decyzji, co z kolei zakłada 
bezwzględną konieczność istnienia 
niezależnego procesu decyzyjnego, 
środków oceny oraz swobody analizy i 
działania; uważa również, że europejska 
autonomia strategiczna opiera się na 
zdolności Unii do działania samodzielnie, 
gdy w grę wchodzą jej interesy (w teatrach 
działań operacyjnych nieuznawanych za 
priorytetowe przez jej europejskich 
partnerów), lub w kontekście istniejących 
form współpracy; uważa ponadto, że 
europejska autonomia strategiczna wpisuje 
się w wielostronne ramy uwzględniające 
zobowiązania w ramach ONZ i należycie 
uzupełniające istniejące sojusze (NATO) i 
partnerstwa, do których należy większość 
państw członkowskich; z naciskiem 
podkreśla, że autonomia strategiczna nie 
predysponuje Unii do systematycznego 

10. uważa bowiem, że europejska 
autonomia strategiczna opiera się w 
pierwszej kolejności na zdolności Unii do 
oceny sytuacji kryzysowej i podejmowania 
autonomicznych decyzji, co z kolei zakłada 
bezwzględną konieczność istnienia 
niezależnego procesu decyzyjnego, 
środków oceny oraz swobody analizy i 
działania; uważa również, że europejska 
autonomia strategiczna opiera się na 
zdolności Unii do działania samodzielnie, 
gdy w grę wchodzą jej interesy (w teatrach 
działań operacyjnych nieuznawanych za 
priorytetowe przez jej europejskich 
partnerów), lub w kontekście istniejących 
form współpracy; uważa ponadto, że 
europejska autonomia strategiczna wpisuje 
się w wielostronne ramy uwzględniające 
zobowiązania w ramach ONZ i należycie 
uzupełniające istniejące sojusze (NATO) i 
partnerstwa, do których należy większość 
państw członkowskich; z naciskiem 
podkreśla, że autonomia strategiczna nie 
predysponuje Unii do systematycznego 
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działania samodzielnie, w każdym miejscu 
i w każdym czasie;

działania samodzielnie, w każdym miejscu 
i w każdym czasie, oraz zwraca uwagę, że 
przeciwnie, działania Unii są bardziej 
zdecydowane, gdy są podejmowane w 
ramach międzynarodowych mechanizmów 
wielostronnych i w ścisłej współpracy z 
partnerami;

Or. it

Poprawka 127
Michael Gahler

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. uważa bowiem, że europejska 
autonomia strategiczna opiera się w 
pierwszej kolejności na zdolności Unii do 
oceny sytuacji kryzysowej i podejmowania 
autonomicznych decyzji, co z kolei zakłada 
bezwzględną konieczność istnienia 
niezależnego procesu decyzyjnego, 
środków oceny oraz swobody analizy i 
działania; uważa również, że europejska 
autonomia strategiczna opiera się na 
zdolności Unii do działania samodzielnie, 
gdy w grę wchodzą jej interesy (w teatrach 
działań operacyjnych nieuznawanych za 
priorytetowe przez jej europejskich 
partnerów), lub w kontekście istniejących 
form współpracy; uważa ponadto, że 
europejska autonomia strategiczna wpisuje 
się w wielostronne ramy uwzględniające 
zobowiązania w ramach ONZ i należycie 
uzupełniające istniejące sojusze (NATO) i 
partnerstwa, do których należy większość 
państw członkowskich; z naciskiem 
podkreśla, że autonomia strategiczna nie 
predysponuje Unii do systematycznego 
działania samodzielnie, w każdym miejscu 
i w każdym czasie;

10. uważa bowiem, że europejska 
autonomia strategiczna opiera się w 
pierwszej kolejności na zdolności Unii do 
oceny sytuacji kryzysowej i podejmowania 
autonomicznych decyzji w polityce 
zagranicznej i bezpieczeństwa, co z kolei 
zakłada bezwzględną konieczność istnienia 
niezależnego procesu decyzyjnego, 
środków oceny oraz zdolności do analizy i 
działania w Europejskiej Służbie Działań 
Zewnętrznych; uważa również, że 
europejska autonomia strategiczna opiera 
się na zdolności Unii do działania 
samodzielnie, gdy w grę wchodzą jej 
interesy (w teatrach działań operacyjnych 
uznawanych za priorytetowe przez 
państwa członkowskie UE), lub w 
kontekście istniejących form współpracy; 
uważa ponadto, że europejska autonomia 
strategiczna wpisuje się w wielostronne 
ramy uwzględniające zobowiązania w 
ramach ONZ i należycie uzupełniające 
istniejące sojusze (NATO) i partnerstwa, 
do których należy większość państw 
członkowskich; z naciskiem podkreśla, że 
autonomia strategiczna nie predysponuje 
Unii do systematycznego działania 
samodzielnie, w każdym miejscu i w 
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każdym czasie;

Or. de

Poprawka 128
Joachim Schuster

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. uważa bowiem, że europejska 
autonomia strategiczna opiera się w 
pierwszej kolejności na zdolności Unii do 
oceny sytuacji kryzysowej i podejmowania 
autonomicznych decyzji, co z kolei zakłada 
bezwzględną konieczność istnienia 
niezależnego procesu decyzyjnego, 
środków oceny oraz swobody analizy i 
działania; uważa również, że europejska 
autonomia strategiczna opiera się na 
zdolności Unii do działania samodzielnie, 
gdy w grę wchodzą jej interesy (w teatrach 
działań operacyjnych nieuznawanych za 
priorytetowe przez jej europejskich 
partnerów), lub w kontekście istniejących 
form współpracy; uważa ponadto, że 
europejska autonomia strategiczna wpisuje 
się w wielostronne ramy uwzględniające 
zobowiązania w ramach ONZ i należycie 
uzupełniające istniejące sojusze (NATO) i 
partnerstwa, do których należy większość 
państw członkowskich; z naciskiem 
podkreśla, że autonomia strategiczna nie 
predysponuje Unii do systematycznego 
działania samodzielnie, w każdym miejscu 
i w każdym czasie;

10. uważa bowiem, że europejska 
autonomia strategiczna opiera się w 
pierwszej kolejności na zdolności Unii do 
oceny sytuacji kryzysowej i podejmowania 
autonomicznych decyzji, co z kolei zakłada 
bezwzględną konieczność istnienia 
niezależnego procesu decyzyjnego, 
środków oceny oraz swobody analizy i 
działania; uważa również, że europejska 
autonomia strategiczna opiera się na 
zdolności Unii do działania samodzielnie, 
gdy w grę wchodzą jej interesy (w teatrach 
działań operacyjnych nieuznawanych za 
priorytetowe przez jej europejskich 
partnerów), lub w kontekście istniejących 
form współpracy; uważa ponadto, że 
europejska autonomia strategiczna wpisuje 
się w wielostronne ramy uwzględniające 
zobowiązania w ramach ONZ i 
Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy 
w Europie (OBWE) oraz należycie 
uzupełniające istniejące sojusze (NATO) i 
partnerstwa, do których należy większość 
państw członkowskich; z naciskiem 
podkreśla, że autonomia strategiczna nie 
predysponuje Unii do systematycznego 
działania samodzielnie, w każdym miejscu 
i w każdym czasie;

Or. en

Poprawka 129
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Raphaël Glucksmann, Attila Ara-Kovács

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. uważa bowiem, że europejska 
autonomia strategiczna opiera się w 
pierwszej kolejności na zdolności Unii do 
oceny sytuacji kryzysowej i podejmowania 
autonomicznych decyzji, co z kolei zakłada 
bezwzględną konieczność istnienia 
niezależnego procesu decyzyjnego, 
środków oceny oraz swobody analizy i 
działania; uważa również, że europejska 
autonomia strategiczna opiera się na 
zdolności Unii do działania samodzielnie, 
gdy w grę wchodzą jej interesy (w teatrach 
działań operacyjnych nieuznawanych za 
priorytetowe przez jej europejskich 
partnerów), lub w kontekście istniejących 
form współpracy; uważa ponadto, że 
europejska autonomia strategiczna wpisuje 
się w wielostronne ramy uwzględniające 
zobowiązania w ramach ONZ i należycie 
uzupełniające istniejące sojusze (NATO) i 
partnerstwa, do których należy większość 
państw członkowskich; z naciskiem 
podkreśla, że autonomia strategiczna nie 
predysponuje Unii do systematycznego 
działania samodzielnie, w każdym miejscu 
i w każdym czasie;

10. uważa bowiem, że europejska 
autonomia strategiczna opiera się w 
pierwszej kolejności na zdolności Unii do 
oceny sytuacji kryzysowej i podejmowania 
autonomicznych decyzji, co z kolei zakłada 
bezwzględną konieczność istnienia 
niezależnego i skutecznego procesu 
decyzyjnego, środków oceny oraz swobody 
analizy i działania; uważa również, że 
europejska autonomia strategiczna opiera 
się na zdolności Unii do działania 
samodzielnie, gdy w grę wchodzą jej 
interesy, lub w kontekście istniejących 
form współpracy; uważa ponadto, że 
europejska autonomia strategiczna wpisuje 
się w wielostronne ramy uwzględniające 
zobowiązania w ramach ONZ i należycie 
uzupełniające istniejące sojusze (NATO) i 
partnerstwa, do których należy większość 
państw członkowskich; z naciskiem 
podkreśla, że autonomia strategiczna nie 
predysponuje Unii do systematycznego 
działania samodzielnie, w każdym miejscu 
i w każdym czasie;

Or. en

Poprawka 130
Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Klemen Grošelj, Malik Azmani, 
Michal Šimečka

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. uważa bowiem, że europejska 10. uważa bowiem, że europejska 
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autonomia strategiczna opiera się w 
pierwszej kolejności na zdolności Unii do 
oceny sytuacji kryzysowej i podejmowania 
autonomicznych decyzji, co z kolei zakłada 
bezwzględną konieczność istnienia 
niezależnego procesu decyzyjnego, 
środków oceny oraz swobody analizy i 
działania; uważa również, że europejska 
autonomia strategiczna opiera się na 
zdolności Unii do działania samodzielnie, 
gdy w grę wchodzą jej interesy (w teatrach 
działań operacyjnych nieuznawanych za 
priorytetowe przez jej europejskich 
partnerów), lub w kontekście istniejących 
form współpracy; uważa ponadto, że 
europejska autonomia strategiczna wpisuje 
się w wielostronne ramy uwzględniające 
zobowiązania w ramach ONZ i należycie 
uzupełniające istniejące sojusze (NATO) i 
partnerstwa, do których należy większość 
państw członkowskich; z naciskiem 
podkreśla, że autonomia strategiczna nie 
predysponuje Unii do systematycznego 
działania samodzielnie, w każdym miejscu 
i w każdym czasie;

autonomia strategiczna opiera się w 
pierwszej kolejności na zdolności Unii do 
oceny sytuacji kryzysowej i podejmowania 
autonomicznych decyzji, co z kolei zakłada 
bezwzględną konieczność istnienia 
niezależnego procesu decyzyjnego, 
środków oceny oraz swobody analizy i 
działania; uważa również, że europejska 
autonomia strategiczna opiera się na 
zdolności Unii do działania samodzielnie, 
gdy w grę wchodzą jej interesy (w teatrach 
działań operacyjnych nieuznawanych za 
priorytetowe przez jej europejskich 
partnerów), lub w kontekście istniejących 
form współpracy; uważa ponadto, że 
europejska autonomia strategiczna wpisuje 
się w wielostronne ramy uwzględniające 
zobowiązania w ramach ONZ i należycie 
uzupełniające NATO oraz istniejące 
sojusze i partnerstwa, do których należy 
większość państw członkowskich; z 
naciskiem podkreśla, że autonomia 
strategiczna nie predysponuje i nie 
powinna predysponować Unii do 
systematycznego działania samodzielnie, w 
każdym miejscu i w każdym czasie;

Or. en

Poprawka 131
Kris Peeters

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. uważa bowiem, że europejska 
autonomia strategiczna opiera się w 
pierwszej kolejności na zdolności Unii do 
oceny sytuacji kryzysowej i podejmowania 
autonomicznych decyzji, co z kolei zakłada 
bezwzględną konieczność istnienia 
niezależnego procesu decyzyjnego, 
środków oceny oraz swobody analizy i 
działania; uważa również, że europejska 

10. uważa bowiem, że europejska 
autonomia strategiczna opiera się w 
pierwszej kolejności na zdolności Unii do 
oceny sytuacji kryzysowej i podejmowania 
autonomicznych decyzji, co z kolei zakłada 
bezwzględną konieczność istnienia 
niezależnego procesu decyzyjnego, 
środków oceny oraz swobody analizy i 
działania; uważa również, że europejska 



PE643.150v01-00 72/182 AM\1192395PL.docx

PL

autonomia strategiczna opiera się na 
zdolności Unii do działania samodzielnie, 
gdy w grę wchodzą jej interesy (w teatrach 
działań operacyjnych nieuznawanych za 
priorytetowe przez jej europejskich 
partnerów), lub w kontekście istniejących 
form współpracy; uważa ponadto, że 
europejska autonomia strategiczna wpisuje 
się w wielostronne ramy uwzględniające 
zobowiązania w ramach ONZ i należycie 
uzupełniające istniejące sojusze (NATO) i 
partnerstwa, do których należy większość 
państw członkowskich; z naciskiem 
podkreśla, że autonomia strategiczna nie 
predysponuje Unii do systematycznego 
działania samodzielnie, w każdym miejscu 
i w każdym czasie;

autonomia strategiczna opiera się na 
zdolności Unii do działania samodzielnie, 
gdy w grę wchodzą jej interesy (w teatrach 
działań operacyjnych nieuznawanych za 
priorytetowe przez jej europejskich 
partnerów), lub w kontekście istniejących 
form współpracy; uważa ponadto, że 
europejska autonomia strategiczna wpisuje 
się w wielostronne ramy uwzględniające 
zobowiązania w ramach ONZ i należycie 
uzupełniające NATO oraz inne istniejące 
sojusze i partnerstwa, do których należy 
większość państw członkowskich; z 
naciskiem podkreśla, że autonomia 
strategiczna nie predysponuje Unii do 
systematycznego działania samodzielnie, w 
każdym miejscu i w każdym czasie;

Or. en

Poprawka 132
Vangelis Meimarakis, Loucas Fourlas, Stelios Kympouropoulos, Georgios Kyrtsos

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. uważa bowiem, że europejska 
autonomia strategiczna opiera się w 
pierwszej kolejności na zdolności Unii do 
oceny sytuacji kryzysowej i podejmowania 
autonomicznych decyzji, co z kolei zakłada 
bezwzględną konieczność istnienia 
niezależnego procesu decyzyjnego, 
środków oceny oraz swobody analizy i 
działania; uważa również, że europejska 
autonomia strategiczna opiera się na 
zdolności Unii do działania samodzielnie, 
gdy w grę wchodzą jej interesy (w teatrach 
działań operacyjnych nieuznawanych za 
priorytetowe przez jej europejskich 
partnerów), lub w kontekście istniejących 
form współpracy; uważa ponadto, że 
europejska autonomia strategiczna wpisuje 
się w wielostronne ramy uwzględniające 

10. uważa bowiem, że europejska 
autonomia strategiczna opiera się w 
pierwszej kolejności na zdolności Unii do 
oceny sytuacji kryzysowej i podejmowania 
autonomicznych decyzji, co z kolei zakłada 
bezwzględną konieczność istnienia 
niezależnego procesu decyzyjnego, 
środków oceny oraz swobody analizy i 
działania; uważa również, że europejska 
autonomia strategiczna opiera się na 
zdolności Unii do działania samodzielnie, 
gdy w grę wchodzą jej interesy (w teatrach 
działań operacyjnych nieuznawanych za 
priorytetowe przez jej europejskich 
partnerów), lub w kontekście istniejących 
form współpracy; uważa ponadto, że 
europejska autonomia strategiczna wpisuje 
się w wielostronne ramy uwzględniające 
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zobowiązania w ramach ONZ i należycie 
uzupełniające istniejące sojusze (NATO) i 
partnerstwa, do których należy większość 
państw członkowskich; z naciskiem 
podkreśla, że autonomia strategiczna nie 
predysponuje Unii do systematycznego 
działania samodzielnie, w każdym miejscu 
i w każdym czasie;

zobowiązania w ramach ONZ i należycie 
wzmacniające istniejące sojusze (NATO) i 
partnerstwa, do których należy większość 
państw członkowskich; z naciskiem 
podkreśla, że autonomia strategiczna nie 
predysponuje Unii do systematycznego 
działania samodzielnie, w każdym miejscu 
i w każdym czasie;

Or. en

Poprawka 133
Arba Kokalari

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. uważa bowiem, że europejska 
autonomia strategiczna opiera się w 
pierwszej kolejności na zdolności Unii do 
oceny sytuacji kryzysowej i podejmowania 
autonomicznych decyzji, co z kolei zakłada 
bezwzględną konieczność istnienia 
niezależnego procesu decyzyjnego, 
środków oceny oraz swobody analizy i 
działania; uważa również, że europejska 
autonomia strategiczna opiera się na 
zdolności Unii do działania samodzielnie, 
gdy w grę wchodzą jej interesy (w teatrach 
działań operacyjnych nieuznawanych za 
priorytetowe przez jej europejskich 
partnerów), lub w kontekście istniejących 
form współpracy; uważa ponadto, że 
europejska autonomia strategiczna wpisuje 
się w wielostronne ramy uwzględniające 
zobowiązania w ramach ONZ i należycie 
uzupełniające istniejące sojusze (NATO) i 
partnerstwa, do których należy większość 
państw członkowskich; z naciskiem 
podkreśla, że autonomia strategiczna nie 
predysponuje Unii do systematycznego 
działania samodzielnie, w każdym miejscu 
i w każdym czasie;

10. uważa bowiem, że europejska 
autonomia strategiczna opiera się w 
pierwszej kolejności na zdolności Unii do 
oceny sytuacji kryzysowej i podejmowania 
autonomicznych decyzji, co z kolei zakłada 
bezwzględną konieczność istnienia 
niezależnego procesu decyzyjnego, 
środków oceny oraz swobody analizy i 
działania; uważa również, że europejska 
autonomia strategiczna opiera się na 
zdolności Unii do działania samodzielnie, 
gdy w grę wchodzą jej interesy (w teatrach 
działań operacyjnych nieuznawanych za 
priorytetowe przez jej europejskich 
partnerów), lub w kontekście istniejących 
form współpracy; podkreśla, że europejska 
autonomia strategiczna wpisuje się w 
wielostronne ramy uwzględniające 
zobowiązania w ramach ONZ i należycie 
uzupełniające istniejące sojusze (NATO) i 
partnerstwa, do których należy większość 
państw członkowskich; z naciskiem 
podkreśla, że autonomia strategiczna nie 
predysponuje Unii do systematycznego 
działania samodzielnie, w każdym miejscu 
i w każdym czasie;
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Or. en

Poprawka 134
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski, 
Charlie Weimers

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. jest zdania, że potwierdzenie 
europejskiej autonomii strategicznej 
zależy od ustanowienia form europejskiej 
współpracy obronnej w dziedzinie 
technologii, zdolności, przemysłu i 
działalności operacyjnej; uważa, że tylko 
konkretne i elastyczne formy współpracy 
oparte na pragmatycznych inicjatywach 
pozwolą na stopniowe przezwyciężanie 
trudności, stworzenie prawdziwej wspólnej 
kultury strategicznej i kształtowanie 
wspólnych odpowiedzi dostosowanych do 
głównych wyzwań w zakresie 
bezpieczeństwa i obrony kontynentu;

skreśla się

Or. en

Poprawka 135
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. jest zdania, że potwierdzenie 
europejskiej autonomii strategicznej zależy 
od ustanowienia form europejskiej 
współpracy obronnej w dziedzinie 
technologii, zdolności, przemysłu i 
działalności operacyjnej; uważa, że tylko 
konkretne i elastyczne formy współpracy 
oparte na pragmatycznych inicjatywach 
pozwolą na stopniowe przezwyciężanie 

11. jest zdania, że potwierdzenie 
europejskiej autonomii strategicznej zależy 
od ustanowienia form europejskiej 
współpracy obronnej w dziedzinie 
technologii, zdolności, przemysłu i 
działalności operacyjnej; uważa, że tylko 
konkretne i elastyczne formy współpracy 
oparte na pragmatycznych inicjatywach 
pozwolą na stopniowe przezwyciężanie 
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trudności, stworzenie prawdziwej wspólnej 
kultury strategicznej i kształtowanie 
wspólnych odpowiedzi dostosowanych do 
głównych wyzwań w zakresie 
bezpieczeństwa i obrony kontynentu;

trudności, stworzenie prawdziwej wspólnej 
kultury strategicznej i kształtowanie 
wspólnych odpowiedzi dostosowanych do 
głównych wyzwań w zakresie 
bezpieczeństwa i obrony kontynentu; 
stwierdza, że te formy współpracy muszą 
przede wszystkim dotyczyć polityki w 
dziedzinie współpracy międzypaństwowej;

Or. fr

Poprawka 136
Michael Gahler

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. jest zdania, że potwierdzenie 
europejskiej autonomii strategicznej zależy 
od ustanowienia form europejskiej 
współpracy obronnej w dziedzinie 
technologii, zdolności, przemysłu i 
działalności operacyjnej; uważa, że tylko 
konkretne i elastyczne formy współpracy 
oparte na pragmatycznych inicjatywach 
pozwolą na stopniowe przezwyciężanie 
trudności, stworzenie prawdziwej wspólnej 
kultury strategicznej i kształtowanie 
wspólnych odpowiedzi dostosowanych do 
głównych wyzwań w zakresie 
bezpieczeństwa i obrony kontynentu;

11. jest zdania, że potwierdzenie 
europejskiej autonomii strategicznej zależy 
od ustanowienia form kompleksowej 
wspólnej polityki zagranicznej i 
bezpieczeństwa (WPZiB) oraz 
uzupełniającej ją europejskiej współpracy 
obronnej w dziedzinie technologii, 
zdolności, przemysłu i działalności 
operacyjnej; uważa, że tylko konkretne i 
elastyczne formy współpracy oparte na 
pragmatycznych inicjatywach pozwolą na 
stopniowe przezwyciężanie trudności, 
stworzenie prawdziwej wspólnej kultury 
strategicznej i kształtowanie wspólnych 
odpowiedzi dostosowanych do głównych 
wyzwań w zakresie bezpieczeństwa i 
obrony UE;

Or. de

Poprawka 137
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Projekt rezolucji
Ustęp 11
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Projekt rezolucji Poprawka

11. jest zdania, że potwierdzenie 
europejskiej autonomii strategicznej zależy 
od ustanowienia form europejskiej 
współpracy obronnej w dziedzinie 
technologii, zdolności, przemysłu i 
działalności operacyjnej; uważa, że tylko 
konkretne i elastyczne formy współpracy 
oparte na pragmatycznych inicjatywach 
pozwolą na stopniowe przezwyciężanie 
trudności, stworzenie prawdziwej wspólnej 
kultury strategicznej i kształtowanie 
wspólnych odpowiedzi dostosowanych do 
głównych wyzwań w zakresie 
bezpieczeństwa i obrony kontynentu;

11. odrzuca koncepcję europejskiej 
autonomii strategicznej uzależnionej od 
ustanowienia form europejskiej współpracy 
obronnej w dziedzinie technologii, 
zdolności, przemysłu i działalności 
operacyjnej; uważa, że tylko konkretne, 
elastyczne, całkowicie pokojowe i cywilne 
formy współpracy oparte na 
pragmatycznych inicjatywach pozwolą na 
stopniowe przezwyciężanie trudności, 
stworzenie prawdziwej wspólnej kultury 
strategicznej i kształtowanie wspólnych 
odpowiedzi dostosowanych do głównych 
wyzwań w zakresie bezpieczeństwa 
kontynentu;

Or. en

Poprawka 138
Raphaël Glucksmann, Attila Ara-Kovács

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. jest zdania, że potwierdzenie 
europejskiej autonomii strategicznej zależy 
od ustanowienia form europejskiej 
współpracy obronnej w dziedzinie 
technologii, zdolności, przemysłu i 
działalności operacyjnej; uważa, że tylko 
konkretne i elastyczne formy współpracy 
oparte na pragmatycznych inicjatywach 
pozwolą na stopniowe przezwyciężanie 
trudności, stworzenie prawdziwej wspólnej 
kultury strategicznej i kształtowanie 
wspólnych odpowiedzi dostosowanych do 
głównych wyzwań w zakresie 
bezpieczeństwa i obrony kontynentu;

11. jest zdania, że potwierdzenie 
europejskiej autonomii strategicznej zależy 
od ustanowienia integracji europejskiej 
obrony w dziedzinie technologii, 
zdolności, przemysłu i działalności 
operacyjnej; uważa, że tylko konkretne i 
elastyczne formy współpracy oparte na 
pragmatycznych inicjatywach pozwolą na 
stopniowe przezwyciężanie trudności, 
stworzenie prawdziwej wspólnej kultury 
strategicznej i kształtowanie wspólnych 
odpowiedzi dostosowanych do głównych 
wyzwań w zakresie bezpieczeństwa i 
obrony kontynentu;

Or. en
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Poprawka 139
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. jest zdania, że potwierdzenie 
europejskiej autonomii strategicznej zależy 
od ustanowienia form europejskiej 
współpracy obronnej w dziedzinie 
technologii, zdolności, przemysłu i 
działalności operacyjnej; uważa, że tylko 
konkretne i elastyczne formy współpracy 
oparte na pragmatycznych inicjatywach 
pozwolą na stopniowe przezwyciężanie 
trudności, stworzenie prawdziwej wspólnej 
kultury strategicznej i kształtowanie 
wspólnych odpowiedzi dostosowanych do 
głównych wyzwań w zakresie 
bezpieczeństwa i obrony kontynentu;

11. jest zdania, że formy europejskiej 
współpracy obronnej w dziedzinie 
technologii, zdolności, przemysłu i 
działalności operacyjnej są istotne dla 
potwierdzenia europejskich ambicji 
strategicznych; uważa, że współpraca 
skoncentrowana na usuwaniu luk w 
europejskim potencjale obronnym pozwoli 
na stopniowe przezwyciężanie trudności, 
stworzenie prawdziwej wspólnej kultury 
strategicznej i kształtowanie wspólnych 
odpowiedzi dostosowanych do głównych 
potrzeb w zakresie bezpieczeństwa i 
obrony kontynentu;

Or. en

Poprawka 140
Hannah Neumann
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. jest zdania, że potwierdzenie 
europejskiej autonomii strategicznej 
zależy od ustanowienia form europejskiej 
współpracy obronnej w dziedzinie 
technologii, zdolności, przemysłu i 
działalności operacyjnej; uważa, że tylko 
konkretne i elastyczne formy współpracy 
oparte na pragmatycznych inicjatywach 
pozwolą na stopniowe przezwyciężanie 
trudności, stworzenie prawdziwej wspólnej 

11. jest zdania, że skuteczna WPBiO 
zależy od ustanowienia form europejskiej 
współpracy obronnej w dziedzinie 
technologii, zdolności, przemysłu, handlu i 
działalności operacyjnej; uważa, że tylko 
konkretne i elastyczne formy współpracy 
oparte na pragmatycznych inicjatywach 
pozwolą na stopniowe przezwyciężanie 
trudności, stworzenie prawdziwej wspólnej 
kultury strategicznej i kształtowanie 
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kultury strategicznej i kształtowanie 
wspólnych odpowiedzi dostosowanych do 
głównych wyzwań w zakresie 
bezpieczeństwa i obrony kontynentu;

wspólnych odpowiedzi dostosowanych do 
głównych wyzwań w zakresie 
bezpieczeństwa i obrony kontynentu;

Or. en

Poprawka 141
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Nathalie Loiseau, 
Michal Šimečka, Christophe Grudler

Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. podkreśla, że w celu zwiększenia 
autonomii strategicznej UE państwa 
członkowskie muszą zwiększyć swoje 
wydatki na obronę i dążyć do osiągnięcia 
celu 2 % PKB; uważa, że zwiększenie 
inwestycji w bezpieczeństwo i obronę 
stanowi pilną kwestię dla państw 
członkowskich i UE, a solidarność i 
współpraca w dziedzinie obrony powinna 
stać się normą;

Or. en

Poprawka 142
Hannah Neumann
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. podkreśla, że osiągnięcie 
autonomii strategicznej jest realne tylko 
wtedy, gdy państwa członkowskie wykażą 
solidarność, której wyrazem jest w 
szczególności konieczność nadania 
priorytetowego znaczenia uzyskaniu 

skreśla się
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europejskiego potencjału opartego na 
rzeczywiście dostępnym i konkurencyjnym 
sprzęcie;

Or. en

Poprawka 143
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. podkreśla, że osiągnięcie 
autonomii strategicznej jest realne tylko 
wtedy, gdy państwa członkowskie wykażą 
solidarność, której wyrazem jest w 
szczególności konieczność nadania 
priorytetowego znaczenia uzyskaniu 
europejskiego potencjału opartego na 
rzeczywiście dostępnym i konkurencyjnym 
sprzęcie;

skreśla się

Or. en

Poprawka 144
Jérôme Rivière, Nicolas Bay, Thierry Mariani

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. podkreśla, że osiągnięcie autonomii 
strategicznej jest realne tylko wtedy, gdy 
państwa członkowskie wykażą 
solidarność, której wyrazem jest w 
szczególności konieczność nadania 
priorytetowego znaczenia uzyskaniu 
europejskiego potencjału opartego na 
rzeczywiście dostępnym i konkurencyjnym 
sprzęcie;

12. podkreśla, że osiągnięcie 
europejskiej autonomii strategicznej jest 
realne tylko wtedy, gdy państwa 
członkowskie wykażą wolę współpracy, 
której wyrazem jest w szczególności 
możliwość nadania priorytetowego 
znaczenia uzyskaniu europejskiego 
potencjału opartego na rzeczywiście 
dostępnym i konkurencyjnym sprzęcie; 
przypomina, że w wyroku z dnia 10 marca 
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2005 r. (Hiszpania przeciwko Radzie Unii 
Europejskiej) Trybunał Sprawiedliwości 
jednoznacznie orzekł, iż pojęcie 
preferencji wspólnotowej jest zasadą 
polityczną, a nie prawną, której nie można 
zatem przeciwstawiać dogmatowi wolnego 
handlu, który UE w dalszym ciągu 
narzuca; uznaje suwerenność państw 
członkowskich w ich wyborach 
strategicznych i wojskowych, w 
szczególności w odniesieniu do sprzętu i 
dostaw materiałów niezbędnych dla ich sił 
zbrojnych;

Or. fr

Poprawka 145
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. podkreśla, że osiągnięcie autonomii 
strategicznej jest realne tylko wtedy, gdy 
państwa członkowskie wykażą solidarność, 
której wyrazem jest w szczególności 
konieczność nadania priorytetowego 
znaczenia uzyskaniu europejskiego 
potencjału opartego na rzeczywiście 
dostępnym i konkurencyjnym sprzęcie;

12. podkreśla, że osiągnięcie autonomii 
strategicznej jest realne tylko wtedy, gdy 
państwa członkowskie wykażą solidarność, 
której wyrazem jest w szczególności 
konieczność nadania priorytetowego 
znaczenia uzyskaniu europejskiego 
potencjału opartego na rzeczywiście 
dostępnym i konkurencyjnym sprzęcie, 
przy czym głównym celem jest 
zapewnienie interoperacyjności z 
głównymi sojusznikami i unikanie 
powielania działań przez siły europejskie, 
tka by ułatwić szybkie i jak najbardziej 
płynne rozmieszczenie;

Or. en

Poprawka 146
Michael Gahler
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Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. podkreśla, że osiągnięcie autonomii 
strategicznej jest realne tylko wtedy, gdy 
państwa członkowskie wykażą solidarność, 
której wyrazem jest w szczególności 
konieczność nadania priorytetowego 
znaczenia uzyskaniu europejskiego 
potencjału opartego na rzeczywiście 
dostępnym i konkurencyjnym sprzęcie;

12. podkreśla, że osiągnięcie autonomii 
strategicznej jest realne tylko wtedy, gdy 
państwa członkowskie wykażą solidarność, 
której wyrazem jest w szczególności 
konieczność nadania priorytetowego 
znaczenia uzyskaniu europejskiego 
potencjału opartego na rzeczywiście 
odpowiadającym najwyższym standardom, 
dostępnym i konkurencyjnym sprzęcie, aby 
jednocześnie uzyskać wzajemny dostęp do 
w dużej mierze odizolowanych rynków 
zbrojeniowych;

Or. de

Poprawka 147
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. podkreśla, że osiągnięcie autonomii 
strategicznej jest realne tylko wtedy, gdy 
państwa członkowskie wykażą solidarność, 
której wyrazem jest w szczególności 
konieczność nadania priorytetowego 
znaczenia uzyskaniu europejskiego 
potencjału opartego na rzeczywiście 
dostępnym i konkurencyjnym sprzęcie;

12. podkreśla, że osiągnięcie autonomii 
strategicznej jest realne tylko wtedy, gdy 
państwa członkowskie wykażą solidarność;

Or. en

Poprawka 148
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Projekt rezolucji
Ustęp 12
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Projekt rezolucji Poprawka

12. podkreśla, że osiągnięcie 
autonomii strategicznej jest realne tylko 
wtedy, gdy państwa członkowskie wykażą 
solidarność, której wyrazem jest w 
szczególności konieczność nadania 
priorytetowego znaczenia uzyskaniu 
europejskiego potencjału opartego na 
rzeczywiście dostępnym i konkurencyjnym 
sprzęcie;

12. podkreśla, że skuteczne 
wykorzystanie dostępnych zasobów 
wymaga innowacyjnego i 
konkurencyjnego przemysłu obronnego w 
Europie;

Or. en

Poprawka 149
Assita Kanko

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. podkreśla, że osiągnięcie autonomii 
strategicznej jest realne tylko wtedy, gdy 
państwa członkowskie wykażą solidarność, 
której wyrazem jest w szczególności 
konieczność nadania priorytetowego 
znaczenia uzyskaniu europejskiego 
potencjału opartego na rzeczywiście 
dostępnym i konkurencyjnym sprzęcie;

12. podkreśla, że osiągnięcie autonomii 
strategicznej jest realne tylko wtedy, gdy 
państwa członkowskie wykażą solidarność, 
której wyrazem jest w szczególności 
konieczność nadania priorytetowego 
znaczenia uzyskaniu europejskiego 
potencjału opartego na rzeczywiście 
dostępnym i konkurencyjnym sprzęcie i 
pod warunkiem właściwego 
przestrzegania procedur udzielania 
zamówień publicznych;

Or. nl

Poprawka 150
Fabio Massimo Castaldo

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka
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12. podkreśla, że osiągnięcie autonomii 
strategicznej jest realne tylko wtedy, gdy 
państwa członkowskie wykażą solidarność, 
której wyrazem jest w szczególności 
konieczność nadania priorytetowego 
znaczenia uzyskaniu europejskiego 
potencjału opartego na rzeczywiście 
dostępnym i konkurencyjnym sprzęcie;

12. podkreśla, że osiągnięcie autonomii 
strategicznej jest realne tylko wtedy, gdy 
państwa członkowskie wykażą wolę 
polityczną, spójność i solidarność, której 
wyrazem jest między innymi konieczność 
nadania priorytetowego znaczenia 
uzyskaniu europejskiego potencjału 
opartego na rzeczywiście dostępnym i 
konkurencyjnym sprzęcie;

Or. it

Poprawka 151
Željana Zovko

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. podkreśla, że osiągnięcie autonomii 
strategicznej jest realne tylko wtedy, gdy 
państwa członkowskie wykażą solidarność, 
której wyrazem jest w szczególności 
konieczność nadania priorytetowego 
znaczenia uzyskaniu europejskiego 
potencjału opartego na rzeczywiście 
dostępnym i konkurencyjnym sprzęcie;

12. podkreśla, że osiągnięcie 
europejskiej autonomii strategicznej jest 
realne tylko wtedy, gdy państwa 
członkowskie wykażą solidarność, której 
wyrazem jest w szczególności konieczność 
nadania priorytetowego znaczenia 
uzyskaniu europejskiego potencjału 
opartego na rzeczywiście dostępnym i 
konkurencyjnym sprzęcie;

Or. en

Poprawka 152
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Hilde Vautmans, Martin Horwood, Klemen 
Grošelj

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. podkreśla, że osiągnięcie autonomii 
strategicznej jest realne tylko wtedy, gdy 

12. podkreśla, że wdrożenie koncepcji 
autonomii strategicznej oznacza w 
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państwa członkowskie wykażą 
solidarność, której wyrazem jest w 
szczególności konieczność nadania 
priorytetowego znaczenia uzyskaniu 
europejskiego potencjału opartego na 
rzeczywiście dostępnym i konkurencyjnym 
sprzęcie;

szczególności, iż państwa członkowskie są 
zdecydowane nadać priorytetowe 
znaczenie uzyskaniu europejskiego 
potencjału opartego na rzeczywiście 
dostępnym i konkurencyjnym sprzęcie;

Or. fr

Poprawka 153
Arba Kokalari

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. podkreśla, że osiągnięcie autonomii 
strategicznej jest realne tylko wtedy, gdy 
państwa członkowskie wykażą solidarność, 
której wyrazem jest w szczególności 
konieczność nadania priorytetowego 
znaczenia uzyskaniu europejskiego 
potencjału opartego na rzeczywiście 
dostępnym i konkurencyjnym sprzęcie;

12. podkreśla, że osiągnięcie autonomii 
strategicznej jest realne tylko wtedy, gdy 
państwa członkowskie wykażą solidarność, 
której wyrazem jest w szczególności 
konieczność zapewnienia potencjału i 
zdolności w Europie oraz dostępności 
konkurencyjnego sprzętu;

Or. en

Poprawka 154
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski, 
Charlie Weimers

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. uważa, że zasada europejskiej 
autonomii strategicznej jest ambicją 
uzasadnioną i konieczną, która musi 
pozostać priorytetowym celem 
europejskiej polityki obronnej; podkreśla, 
że jej wdrażanie w wymiarze praktycznym 

skreśla się
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i operacyjnym jest wspólnym obowiązkiem 
Europejczyków;

Or. en

Poprawka 155
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. uważa, że zasada europejskiej 
autonomii strategicznej jest ambicją 
uzasadnioną i konieczną, która musi 
pozostać priorytetowym celem 
europejskiej polityki obronnej; podkreśla, 
że jej wdrażanie w wymiarze praktycznym 
i operacyjnym jest wspólnym obowiązkiem 
Europejczyków;

13. uważa, że zasada europejskiej 
autonomii strategicznej rozumiana jako 
ambicja zwiększenia wydatków na cele 
wojskowe i dalszej militaryzacji UE jest 
dążeniem nieuzasadnionym z punktu 
widzenia etyki;

Or. en

Poprawka 156
Hannah Neumann
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. uważa, że zasada europejskiej 
autonomii strategicznej jest ambicją 
uzasadnioną i konieczną, która musi 
pozostać priorytetowym celem europejskiej 
polityki obronnej; podkreśla, że jej 
wdrażanie w wymiarze praktycznym i 
operacyjnym jest wspólnym obowiązkiem 
Europejczyków;

13. uważa, że zasada suwerennej, 
kompleksowej i skutecznej wspólnej 
polityki bezpieczeństwa i obrony jest 
ambicją uzasadnioną i konieczną, która 
musi pozostać priorytetowym celem 
europejskiej polityki obronnej; podkreśla, 
że jej wdrażanie w wymiarze praktycznym 
i operacyjnym jest wspólnym obowiązkiem 
Europejczyków;

Or. en
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Poprawka 157
Michael Gahler

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. uważa, że zasada europejskiej 
autonomii strategicznej jest ambicją 
uzasadnioną i konieczną, która musi 
pozostać priorytetowym celem europejskiej 
polityki obronnej; podkreśla, że jej 
wdrażanie w wymiarze praktycznym i 
operacyjnym jest wspólnym obowiązkiem 
Europejczyków;

13. uważa, że europejska autonomia 
strategiczna jest ambicją uzasadnioną i 
konieczną, która musi pozostać 
priorytetowym celem wspólnej polityki 
zagranicznej i bezpieczeństwa (WPZiB) 
oraz europejskiej polityki obronnej; 
podkreśla, że jej wdrażanie w wymiarze 
praktycznym i operacyjnym jest wspólnym 
obowiązkiem Europejczyków;

Or. de

Poprawka 158
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Hilde Vautmans, Martin Horwood, Klemen Grošelj, Malik 
Azmani

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. uważa, że zasada europejskiej 
autonomii strategicznej jest ambicją 
uzasadnioną i konieczną, która musi 
pozostać priorytetowym celem europejskiej 
polityki obronnej; podkreśla, że jej 
wdrażanie w wymiarze praktycznym i 
operacyjnym jest wspólnym obowiązkiem 
Europejczyków;

13. ponownie stwierdza, że zasada 
europejskiej autonomii strategicznej jest 
ambicją uzasadnioną i konieczną, która 
musi pozostać priorytetowym celem 
europejskiej polityki obronnej; podkreśla, 
że jej wdrażanie w wymiarze praktycznym 
i operacyjnym leży w gestii zarówno Unii 
Europejskiej, jak i jej państw 
członkowskich;

Or. fr
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Poprawka 159
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. uważa, że zasada europejskiej 
autonomii strategicznej jest ambicją 
uzasadnioną i konieczną, która musi 
pozostać priorytetowym celem 
europejskiej polityki obronnej; podkreśla, 
że jej wdrażanie w wymiarze praktycznym 
i operacyjnym jest wspólnym obowiązkiem 
Europejczyków;

13. uważa, że europejska autonomia 
strategiczna jest ambicją uzasadnioną i że 
ma ona pozytywny wpływ na europejską 
politykę obronną; podkreśla, że jej 
wdrażanie w wymiarze praktycznym i 
operacyjnym powinno być przedmiotem 
dyskusji między państwami europejskimi;

Or. en

Poprawka 160
Raphaël Glucksmann

Projekt rezolucji
Śródtytuł 3

Projekt rezolucji Poprawka

Rzeczywiste postępy wymagające 
ugruntowania w celu wzmocnienia 
europejskiej autonomii strategicznej

Rzeczywiste postępy wymagające 
ugruntowania w celu osiągnięcia 
europejskiej autonomii strategicznej

Or. en

Poprawka 161
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. uważa, że europejska autonomia 
strategiczna musi koncentrować się na 
przemyśle, budowaniu potencjału 
(wspólne programy, inwestycje w 

skreśla się
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technologie obronne) i działaniach 
operacyjnych (finansowanie operacji, 
wzmacnianie potencjału partnerów, 
zdolność planowania i prowadzenia 
misji);

Or. en

Poprawka 162
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski, 
Charlie Weimers

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. uważa, że europejska autonomia 
strategiczna musi koncentrować się na 
przemyśle, budowaniu potencjału (wspólne 
programy, inwestycje w technologie 
obronne) i działaniach operacyjnych 
(finansowanie operacji, wzmacnianie 
potencjału partnerów, zdolność planowania 
i prowadzenia misji);

14. uważa, że europejska autonomia 
strategiczna musi koncentrować się na 
przemyśle, budowaniu potencjału (wspólne 
programy, inwestycje w technologie 
obronne) i działaniach operacyjnych 
(finansowanie operacji, wzmacnianie 
potencjału partnerów, zdolność planowania 
i prowadzenia misji), przy czym może ona 
opierać się na sukcesach grupy doradczej 
NATO ds. przemysłu oraz stanowić 
uzupełnienie istniejących zobowiązań 
państw członkowskich działających w 
ramach transatlantyckiej współpracy 
technologicznej i przemysłowej w 
dziedzinie obrony (TADIC);

Or. en

Poprawka 163
Michael Gahler

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. uważa, że europejska autonomia 14. uważa, że europejska autonomia 
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strategiczna musi koncentrować się na 
przemyśle, budowaniu potencjału (wspólne 
programy, inwestycje w technologie 
obronne) i działaniach operacyjnych 
(finansowanie operacji, wzmacnianie 
potencjału partnerów, zdolność planowania 
i prowadzenia misji);

strategiczna musi koncentrować się na 
polityce zagranicznej i bezpieczeństwa 
oraz przemyśle, budowaniu potencjału 
(wspólne programy, inwestycje w 
technologie obronne) i działaniach 
operacyjnych (finansowanie operacji, 
wzmacnianie potencjału partnerów, 
zdolność planowania i prowadzenia misji);

Or. de

Poprawka 164
Hannah Neumann
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. uważa, że europejska autonomia 
strategiczna musi koncentrować się na 
przemyśle, budowaniu potencjału (wspólne 
programy, inwestycje w technologie 
obronne) i działaniach operacyjnych 
(finansowanie operacji, wzmacnianie 
potencjału partnerów, zdolność planowania 
i prowadzenia misji);

14. uważa, że suwerenna i skuteczna 
WPBiO musi koncentrować się na 
przemyśle, budowaniu potencjału (wspólne 
programy, inwestycje w technologie 
obronne) i działaniach operacyjnych 
(finansowanie operacji, wzmacnianie 
potencjału partnerów, zdolność planowania 
i prowadzenia misji) oraz musi jej 
towarzyszyć odpowiedzialna polityka 
kontroli zbrojeń na szczeblu UE;

Or. en

Poprawka 165
Joachim Schuster

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. uważa, że europejska autonomia 
strategiczna musi koncentrować się na 
przemyśle, budowaniu potencjału 

14. uważa, że europejska autonomia 
strategiczna musi być realizowana w 
ramach restrykcyjnej polityki wywozu 



PE643.150v01-00 90/182 AM\1192395PL.docx

PL

(wspólne programy, inwestycje w 
technologie obronne) i działaniach 
operacyjnych (finansowanie operacji, 
wzmacnianie potencjału partnerów, 
zdolność planowania i prowadzenia 
misji);

wszystkich rodzajów broni i w związku z 
tym wzywa, aby produkty podwójnego 
zastosowania podlegały surowym 
przepisom europejskim i kontroli 
parlamentarnej; wzywa państwa 
członkowskie, aby przestrzegały Kodeksu 
postępowania UE w sprawie wywozu 
uzbrojenia;

Or. en

Poprawka 166
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. uważa, że europejska autonomia 
strategiczna musi koncentrować się na 
przemyśle, budowaniu potencjału (wspólne 
programy, inwestycje w technologie 
obronne) i działaniach operacyjnych 
(finansowanie operacji, wzmacnianie 
potencjału partnerów, zdolność planowania 
i prowadzenia misji);

14. uważa, że europejskie inicjatywy 
obronne muszą przynosić praktyczne 
korzyści w przemyśle, budowaniu 
potencjału (wspólne programy, inwestycje 
w technologie obronne) i działaniach 
operacyjnych (finansowanie operacji, 
wzmacnianie potencjału partnerów, 
zdolność planowania i prowadzenia misji);

Or. en

Poprawka 167
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. uważa, że europejska autonomia 
strategiczna musi koncentrować się na 
przemyśle, budowaniu potencjału 
(wspólne programy, inwestycje w 
technologie obronne) i działaniach 
operacyjnych (finansowanie operacji, 

14. utrzymuje, że europejska 
autonomia strategiczna mogłaby przybrać 
praktyczną formę wyrazu w takich 
dziedzinach jak: przemysł, budowanie 
potencjału (wspólne programy, inwestycje 
w technologie obronne) i działania 
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wzmacnianie potencjału partnerów, 
zdolność planowania i prowadzenia misji);

operacyjne (finansowanie operacji, 
wzmacnianie potencjału partnerów, 
zdolność planowania i prowadzenia misji);

Or. en

Poprawka 168
Pierfrancesco Majorino

Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14a. uważa za stosowne prowadzenie 
restrykcyjnej polityki wywozu uzbrojenia 
w odniesieniu do wszystkich rodzajów 
broni, w tym produktów podwójnego 
zastosowania; wzywa państwa 
członkowskie, aby przestrzegały Kodeksu 
postępowania UE w sprawie wywozu 
uzbrojenia; ponownie podkreśla potrzebę 
ścisłego stosowania przez wszystkie 
państwa członkowskie zasad określonych 
we wspólnym stanowisku Rady 
2008/944/WPZiB w sprawie wywozu 
uzbrojenia, w tym zdecydowanego 
stosowania drugiego kryterium 
dotyczącego poszanowania praw 
człowieka w kraju przeznaczenia;

Or. en

Poprawka 169
Jérôme Rivière, Nicolas Bay, Thierry Mariani

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. uważa, że obrona Europy opiera 
się w dużej mierze na zdolności Unii do 
wiarygodnej interwencji wojskowej w 

skreśla się
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zewnętrznych teatrach działań 
operacyjnych;

Or. fr

Poprawka 170
Joachim Schuster

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. uważa, że obrona Europy opiera 
się w dużej mierze na zdolności Unii do 
wiarygodnej interwencji wojskowej w 
zewnętrznych teatrach działań 
operacyjnych;

skreśla się

Or. en

Poprawka 171
Martin Horwood, Phil Bennion, Klemen Grošelj

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. uważa, że obrona Europy opiera się 
w dużej mierze na zdolności Unii do 
wiarygodnej interwencji wojskowej w 
zewnętrznych teatrach działań 
operacyjnych;

15. uważa, że obrona Europy opiera się 
w dużej mierze na zdolności Unii i woli 
politycznej państw członkowskich do 
wiarygodnej interwencji wojskowej w 
zewnętrznych teatrach działań 
operacyjnych; uważa, że Unia dysponuje 
znacznymi zasobami ludzkimi, 
finansowymi, technicznymi i wojskowymi, 
co daje jej wyjątkowe możliwości 
prowadzenia operacji wojskowych i 
cywilnych oraz szybkiego i 
wyprzedzającego reagowania na przyszłe 
wyzwania związane z bezpieczeństwem, na 
przykład poprzez aktywne misje pokojowe;
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Or. en

Poprawka 172
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. uważa, że obrona Europy opiera 
się w dużej mierze na zdolności Unii do 
wiarygodnej interwencji wojskowej w 
zewnętrznych teatrach działań 
operacyjnych;

15. uważa, że najskuteczniejszą formą 
obrony bezpieczeństwa Europy jest 
skupienie się na eliminacji ubóstwa, 
bezwarunkowej pomocy humanitarnej, 
zrównoważonym i sprawiedliwym rozwoju 
gospodarczym, powstrzymywaniu 
światowych systemów podatkowych przed 
ułatwianiem korupcji, jak również na 
pokojowym i dyplomatycznym 
rozwiązywaniu konfliktów, rozbrojeniu, 
demobilizacji wojsk i programach 
reintegracji; 

Or. en

Poprawka 173
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski, 
Charlie Weimers

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. uważa, że obrona Europy opiera 
się w dużej mierze na zdolności Unii do 
wiarygodnej interwencji wojskowej w 
zewnętrznych teatrach działań 
operacyjnych;

15. uznaje, że działania w ramach 
WPBiO są operacjami prowadzonymi na 
małą skalę na europejskich peryferiach i 
dysponującymi ograniczonymi zasobami 
ludzkimi i celami; uznaje, że UE nie może 
powielać ani zastępować struktur 
dowodzenia i planowania obrony NATO 
oraz jego roli jako kamienia węgielnego 
europejskiej obrony;
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Or. en

Poprawka 174
Michael Gahler

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. uważa, że obrona Europy opiera 
się w dużej mierze na zdolności Unii do 
wiarygodnej interwencji wojskowej w 
zewnętrznych teatrach działań 
operacyjnych;

15. uważa, że wspólna polityka 
bezpieczeństwa i obrony (WPBiO) opiera 
się w dużej mierze na zdolności państw 
członkowskich do wiarygodnej interwencji 
na rzecz bezpieczeństwa w zewnętrznych 
teatrach działań operacyjnych, do której 
jako ostateczny środek należą również 
działania wojskowe;

Or. de

Poprawka 175
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. uważa, że obrona Europy opiera się 
w dużej mierze na zdolności Unii do 
wiarygodnej interwencji wojskowej w 
zewnętrznych teatrach działań 
operacyjnych;

15. uważa, że potencjał obronny 
Europy opiera się w dużej mierze na 
zdolności państw członkowskich, 
samodzielnie lub we współpracy, oraz woli 
utrzymania praworządności na ich 
własnym terytorium, jak również kontroli 
ich granic, a zwłaszcza granic 
zewnętrznych UE;

Or. en

Poprawka 176
Urmas Paet, Malik Azmani, Javier Nart
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Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. uważa, że obrona Europy opiera się 
w dużej mierze na zdolności Unii do 
wiarygodnej interwencji wojskowej w 
zewnętrznych teatrach działań 
operacyjnych;

15. uważa, że obrona Europy opiera się 
w dużej mierze na zdolności Unii do 
wiarygodnej interwencji wojskowej w 
zewnętrznych teatrach działań 
operacyjnych; zwraca w tym kontekście 
uwagę na znaczenie wymiany informacji z 
NATO;

Or. en

Poprawka 177
Fabio Massimo Castaldo

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. uważa, że obrona Europy opiera się 
w dużej mierze na zdolności Unii do 
wiarygodnej interwencji wojskowej w 
zewnętrznych teatrach działań 
operacyjnych;

15. uważa, że obrona europejskich 
wartości i interesów opiera się w dużej 
mierze na zdolności Unii do szybkiej 
interwencji w danych obszarach, przy 
wykorzystaniu całego wachlarza 
dostępnych opcji;

Or. it

Poprawka 178
Arnaud Danjean

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. uważa, że obrona Europy opiera się 
w dużej mierze na zdolności Unii do 
wiarygodnej interwencji wojskowej w 
zewnętrznych teatrach działań 

15. uważa, że obrona Europy opiera się 
częściowo na jej zdolności do wiarygodnej 
interwencji wojskowej w zewnętrznych 
teatrach działań operacyjnych w ramach 
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operacyjnych; operacji cywilnych i wojskowych WPBiO;

Or. fr

Poprawka 179
Željana Zovko

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. uważa, że obrona Europy opiera się 
w dużej mierze na zdolności Unii do 
wiarygodnej interwencji wojskowej w 
zewnętrznych teatrach działań 
operacyjnych;

15. uważa, że obrona Europy opiera się 
w dużej mierze na zdolności Unii do 
interwencji wojskowej w sposób 
wiarygodny i bez zbędnej zwłoki w 
zewnętrznych teatrach działań 
operacyjnych;

Or. en

Poprawka 180
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. uważa, że obrona Europy opiera się 
w dużej mierze na zdolności Unii do 
wiarygodnej interwencji wojskowej w 
zewnętrznych teatrach działań 
operacyjnych;

15. uważa, że obrona Europy opiera się 
w dużej mierze na trwałym sojuszu 
transatlantyckim, zdolności Unii do 
wiarygodnych działań wojskowych w 
zewnętrznych teatrach działań 
operacyjnych;

Or. en

Poprawka 181
Martin Horwood, Malik Azmani, Phil Bennion, Klemen Grošelj

Projekt rezolucji
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Ustęp 15 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. podkreśla, że od czasu przyjęcia w 
2016 r. globalnej strategii UE wzrost 
liczby konfliktów regionalnych i 
lokalnych, zwłaszcza w pobliżu naszego 
bezpośredniego sąsiedztwa, stwarza wiele 
wyzwań dla bezpieczeństwa Unii, 
ponieważ konflikty te często wywołują 
efekty zewnętrzne; uważa w związku z 
tym, że Unia powinna stać się bardziej 
aktywnym podmiotem w zarządzaniu 
kryzysowym, rozwiązywaniu konfliktów i 
utrzymywaniu pokoju, w miarę możliwości 
w porozumieniu z innymi organizacjami 
regionalnymi i międzynarodowymi, takimi 
jak ONZ i Unia Afrykańska, zgodnie ze 
swoimi zobowiązaniami na rzecz 
multilateralizmu, ale także samodzielnie, 
gdy wymaga tego sytuacja;

Or. en

Poprawka 182
Hannah Neumann
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 15 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. zachęca ESDZ i państwa 
członkowskie, by wprowadziły bardziej 
dalekowzroczne podejście do planowania 
zdolności i rozwoju oraz by przewidywały 
przyszłe potrzeby w zakresie stanowczej 
reakcji UE na kryzysy i konflikty w celu 
wzmocnienia misji cywilnych w 
perspektywie długoterminowej;

Or. en
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Poprawka 183
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. zauważa, że UE jest aktualnie 
obecna na trzech kontynentach, na których 
rozmieszczonych jest szesnaście misji 
cywilnych lub wojskowych (dziesięć misji 
cywilnych i sześć wojskowych, w tym trzy 
misje z mandatem wykonawczym i trzy 
misje bez mandatu wykonawczego); uznaje 
wkład tych misji na rzecz 
międzynarodowego pokoju, 
bezpieczeństwa i stabilności; podkreśla, że 
ich realizacji musi towarzyszyć 
transformacja instrumentów zapisanych w 
traktacie lizbońskim i wprowadzonych w 
ostatnich latach w celu zwiększenia 
skuteczności misji;

16. zauważa, że UE jest aktualnie 
obecna na trzech kontynentach, na których 
rozmieszczonych jest szesnaście misji 
cywilnych lub wojskowych (dziesięć misji 
cywilnych i sześć wojskowych, w tym trzy 
misje z mandatem wykonawczym i trzy 
misje bez mandatu wykonawczego); uznaje 
wkład tych misji na rzecz 
międzynarodowego pokoju, 
bezpieczeństwa i stabilności; podkreśla, że 
ich realizacji musi towarzyszyć gruntowna 
transformacja instrumentów zapisanych w 
traktacie lizbońskim i wprowadzonych w 
ostatnich latach w celu zwiększenia 
skuteczności misji oraz ograniczenia ich 
zakresu i liczby, tak aby partnerzy 
europejscy mogli interweniować tylko 
tam, gdzie jest to absolutnie konieczne, a 
także w celu zapewnienia jak najlepszych 
warunków pomyślnej realizacji misji;

Or. en

Poprawka 184
Tonino Picula

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. zauważa, że UE jest aktualnie 
obecna na trzech kontynentach, na których 
rozmieszczonych jest szesnaście misji 
cywilnych lub wojskowych (dziesięć misji 
cywilnych i sześć wojskowych, w tym trzy 
misje z mandatem wykonawczym i trzy 
misje bez mandatu wykonawczego); uznaje 

16. zauważa, że UE jest aktualnie 
obecna na trzech kontynentach, na których 
rozmieszczonych jest szesnaście misji 
cywilnych lub wojskowych (dziesięć misji 
cywilnych i sześć wojskowych, w tym trzy 
misje z mandatem wykonawczym i trzy 
misje bez mandatu wykonawczego); 
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wkład tych misji na rzecz 
międzynarodowego pokoju, 
bezpieczeństwa i stabilności; podkreśla, że 
ich realizacji musi towarzyszyć 
transformacja instrumentów zapisanych w 
traktacie lizbońskim i wprowadzonych w 
ostatnich latach w celu zwiększenia 
skuteczności misji;

ponownie podkreśla znaczenie misji 
EULEX w Kosowie, będącej największą 
misją cywilną w ramach WPBiO, a także 
misji EUFOR w Bośni i Hercegowinie, 
jako ważnych czynników przyczyniających 
się do zapewnienia bezpieczeństwa w 
Bałkanach Zachodnich; uznaje wkład 
tych misji na rzecz międzynarodowego 
pokoju, bezpieczeństwa i stabilności; 
podkreśla, że ich realizacji musi 
towarzyszyć transformacja instrumentów 
zapisanych w traktacie lizbońskim i 
wprowadzonych w ostatnich latach w celu 
zwiększenia skuteczności misji;

Or. en

Poprawka 185
Hannah Neumann
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. zauważa, że UE jest aktualnie 
obecna na trzech kontynentach, na których 
rozmieszczonych jest szesnaście misji 
cywilnych lub wojskowych (dziesięć misji 
cywilnych i sześć wojskowych, w tym trzy 
misje z mandatem wykonawczym i trzy 
misje bez mandatu wykonawczego); uznaje 
wkład tych misji na rzecz 
międzynarodowego pokoju, 
bezpieczeństwa i stabilności; podkreśla, że 
ich realizacji musi towarzyszyć 
transformacja instrumentów zapisanych w 
traktacie lizbońskim i wprowadzonych w 
ostatnich latach w celu zwiększenia 
skuteczności misji;

16. zauważa, że UE jest aktualnie 
obecna na trzech kontynentach, na których 
rozmieszczonych jest szesnaście misji 
cywilnych lub wojskowych (dziesięć misji 
cywilnych i sześć wojskowych, w tym trzy 
misje z mandatem wykonawczym i trzy 
misje bez mandatu wykonawczego); uznaje 
wkład tych misji na rzecz 
międzynarodowego pokoju, 
bezpieczeństwa i stabilności; podkreśla, że 
ich realizacji musi towarzyszyć 
transformacja instrumentów zapisanych w 
traktacie lizbońskim i wprowadzonych w 
ostatnich latach w celu zwiększenia 
skuteczności misji; wspiera wyższy poziom 
skuteczności misji w ramach WPBiO 
poprzez osiągnięcie celu zakładającego 
udział oddelegowanego personelu na 
poziomie 70 % i wzywa państwa 
członkowskie do zwiększenia swoich 
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wkładów;

Or. en

Poprawka 186
Jérôme Rivière, Nicolas Bay, Thierry Mariani

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. zauważa, że UE jest aktualnie 
obecna na trzech kontynentach, na których 
rozmieszczonych jest szesnaście misji 
cywilnych lub wojskowych (dziesięć misji 
cywilnych i sześć wojskowych, w tym trzy 
misje z mandatem wykonawczym i trzy 
misje bez mandatu wykonawczego); uznaje 
wkład tych misji na rzecz 
międzynarodowego pokoju, 
bezpieczeństwa i stabilności; podkreśla, że 
ich realizacji musi towarzyszyć 
transformacja instrumentów zapisanych w 
traktacie lizbońskim i wprowadzonych w 
ostatnich latach w celu zwiększenia 
skuteczności misji;

16. zauważa, że UE jest aktualnie 
obecna na trzech kontynentach, na których 
rozmieszczonych jest szesnaście misji 
cywilnych lub wojskowych (dziesięć misji 
cywilnych i sześć wojskowych, w tym trzy 
misje z mandatem wykonawczym i trzy 
misje bez mandatu wykonawczego); uznaje 
wkład tych misji na rzecz 
międzynarodowego pokoju, 
bezpieczeństwa i stabilności;

Or. fr

Poprawka 187
Mick Wallace, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. zauważa, że UE jest aktualnie 
obecna na trzech kontynentach, na których 
rozmieszczonych jest szesnaście misji 
cywilnych lub wojskowych (dziesięć misji 
cywilnych i sześć wojskowych, w tym trzy 
misje z mandatem wykonawczym i trzy 

16. zauważa, że UE jest aktualnie 
obecna na trzech kontynentach, na których 
rozmieszczonych jest szesnaście misji 
cywilnych lub wojskowych (dziesięć misji 
cywilnych i sześć wojskowych, w tym trzy 
misje z mandatem wykonawczym i trzy 
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misje bez mandatu wykonawczego); uznaje 
wkład tych misji na rzecz 
międzynarodowego pokoju, 
bezpieczeństwa i stabilności; podkreśla, że 
ich realizacji musi towarzyszyć 
transformacja instrumentów zapisanych w 
traktacie lizbońskim i wprowadzonych w 
ostatnich latach w celu zwiększenia 
skuteczności misji;

misje bez mandatu wykonawczego); 
uznaje, że żadna z tych misji nie 
przyczyniła się znacząco do pokoju, 
bezpieczeństwa międzynarodowego i 
stabilności;

Or. en

Poprawka 188
Michael Gahler

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. zauważa, że UE jest aktualnie 
obecna na trzech kontynentach, na których 
rozmieszczonych jest szesnaście misji 
cywilnych lub wojskowych (dziesięć misji 
cywilnych i sześć wojskowych, w tym trzy 
misje z mandatem wykonawczym i trzy 
misje bez mandatu wykonawczego); uznaje 
wkład tych misji na rzecz 
międzynarodowego pokoju, 
bezpieczeństwa i stabilności; podkreśla, że 
ich realizacji musi towarzyszyć 
transformacja instrumentów zapisanych w 
traktacie lizbońskim i wprowadzonych w 
ostatnich latach w celu zwiększenia 
skuteczności misji;

16. zauważa, że UE jest aktualnie 
obecna na trzech kontynentach, na których 
rozmieszczonych jest szesnaście misji 
cywilnych lub wojskowych (dziesięć misji 
cywilnych i sześć wojskowych, w tym trzy 
misje z mandatem wykonawczym i trzy 
misje bez mandatu wykonawczego); uznaje 
wkład tych misji na rzecz 
międzynarodowego pokoju, 
bezpieczeństwa i stabilności; podkreśla, że 
ich realizacji musi towarzyszyć 
transformacja wybranych instrumentów 
zapisanych w traktacie lizbońskim i 
wprowadzonych w ostatnich latach w celu 
zwiększenia skuteczności misji i 
bezpieczeństwa obywateli europejskich;

Or. de

Poprawka 189
Hannah Neumann
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
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Ustęp 16 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16a. z zadowoleniem przyjmuje 
zaangażowanie Europejskiego Trybunału 
Obrachunkowego w kontrolę misji i 
operacji w dziedzinie WPBiO oraz 
zachęca do opracowywania kolejnych 
sprawozdań specjalnych dotyczących 
innych misji i operacji;

Or. en

Poprawka 190
Radosław Sikorski

Projekt rezolucji
Ustęp 16 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16a. podkreśla, że UE powinna być w 
stanie rozmieścić siły pokojowe w 
przypadku zamrożonych konfliktów na 
obszarze postradzieckim;

Or. en

Poprawka 191
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. zachęca państwa członkowskie i 
struktury europejskie do utrzymania 
wysokiego poziomu i priorytetowego 
charakteru zaangażowania w Afryce; z 
zadowoleniem przyjmuje zatem decyzję 
Rady z lipca 2018 r. o przedłużeniu o dwa 
lata mandatu wojskowej misji 
szkoleniowej EUTM RCA oraz gotowość 

17. zachęca państwa członkowskie i 
struktury europejskie do utrzymania 
wysokiego poziomu i priorytetowego 
charakteru zaangażowania w Afryce; z 
zadowoleniem przyjmuje zatem decyzję 
Rady z lipca 2018 r. o przedłużeniu o dwa 
lata mandatu wojskowej misji 
szkoleniowej EUTM RCA oraz gotowość 
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Rady do rozpoczęcia misji cywilnej 
mającej uzupełnić komponent wojskowy; 
zauważa, że te ostatnie działania są 
pozytywną oznaką ponownego 
zaangażowania ze strony państw 
członkowskich;

Rady do rozpoczęcia misji cywilnej 
mającej uzupełnić komponent wojskowy; 
zauważa, że te ostatnie działania są 
pozytywną oznaką ponownego 
zaangażowania ze strony państw 
członkowskich; uznaje, że ściślejsza 
współpraca z istniejącymi siłami 
regionalnymi, takimi jak Unia 
Afrykańska, siły Grupy Pięciu na rzecz 
Sahelu czy Wspólnota Gospodarcza 
Państw Afryki Zachodniej (ECOWAS), a 
także Stany Zjednoczone, jest niezbędna 
dla powodzenia operacji w Afryce;

Or. en

Poprawka 192
Hannah Neumann
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. zachęca państwa członkowskie i 
struktury europejskie do utrzymania 
wysokiego poziomu i priorytetowego 
charakteru zaangażowania w Afryce; z 
zadowoleniem przyjmuje zatem decyzję 
Rady z lipca 2018 r. o przedłużeniu o dwa 
lata mandatu wojskowej misji 
szkoleniowej EUTM RCA oraz gotowość 
Rady do rozpoczęcia misji cywilnej 
mającej uzupełnić komponent wojskowy; 
zauważa, że te ostatnie działania są 
pozytywną oznaką ponownego 
zaangażowania ze strony państw 
członkowskich;

17. zachęca państwa członkowskie i 
struktury europejskie do utrzymania 
wysokiego poziomu i priorytetowego 
charakteru zaangażowania w Afryce; z 
zadowoleniem przyjmuje zatem decyzję 
Rady z lipca 2018 r. o przedłużeniu o dwa 
lata mandatu wojskowej misji 
szkoleniowej EUTM RCA oraz gotowość 
Rady do rozpoczęcia misji cywilnej 
mającej uzupełnić komponent wojskowy; 
zauważa, że te ostatnie działania są 
pozytywną oznaką ponownego 
zaangażowania ze strony państw 
członkowskich, lecz podkreśla, że sytuacja 
w zakresie bezpieczeństwa i praw 
człowieka w tym kraju pozostaje wysoce 
problematyczna;

Or. en
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Poprawka 193
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. zachęca państwa członkowskie i 
struktury europejskie do utrzymania 
wysokiego poziomu i priorytetowego 
charakteru zaangażowania w Afryce; z 
zadowoleniem przyjmuje zatem decyzję 
Rady z lipca 2018 r. o przedłużeniu o dwa 
lata mandatu wojskowej misji 
szkoleniowej EUTM RCA oraz gotowość 
Rady do rozpoczęcia misji cywilnej 
mającej uzupełnić komponent wojskowy; 
zauważa, że te ostatnie działania są 
pozytywną oznaką ponownego 
zaangażowania ze strony państw 
członkowskich;

17. zachęca państwa członkowskie i 
struktury europejskie do utrzymania 
właściwej równowagi geograficznej i 
zapewnienia efektywnego wykorzystania 
zasobów; w tym duchu przyjmuje do 
wiadomości decyzję Rady z lipca 2018 r. o 
przedłużeniu o dwa lata mandatu 
wojskowej misji szkoleniowej EUTM 
RCA oraz gotowość Rady do rozpoczęcia 
misji cywilnej mającej uzupełnić 
komponent wojskowy; zauważa, że te 
ostatnie działania są pozytywną oznaką 
ponownego zaangażowania ze strony 
państw członkowskich;

Or. en

Poprawka 194
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. zachęca państwa członkowskie i 
struktury europejskie do utrzymania 
wysokiego poziomu i priorytetowego 
charakteru zaangażowania w Afryce; z 
zadowoleniem przyjmuje zatem decyzję 
Rady z lipca 2018 r. o przedłużeniu o dwa 
lata mandatu wojskowej misji 
szkoleniowej EUTM RCA oraz gotowość 
Rady do rozpoczęcia misji cywilnej 
mającej uzupełnić komponent wojskowy; 
zauważa, że te ostatnie działania są 
pozytywną oznaką ponownego 
zaangażowania ze strony państw 

17. zachęca państwa członkowskie i 
struktury europejskie do utrzymania 
wysokiego poziomu i priorytetowego 
charakteru zaangażowania w Afryce; z 
ubolewaniem przyjmuje decyzję Rady z 
lipca 2018 r. o przedłużeniu o dwa lata 
mandatu wojskowej misji szkoleniowej 
EUTM RCA oraz gotowość Rady do 
rozpoczęcia misji cywilnej mającej 
uzupełnić komponent wojskowy; zauważa, 
że te ostatnie działania są oznaką 
ponownego zaangażowania ze strony 
państw członkowskich;
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członkowskich;

Or. en

Poprawka 195
Hannah Neumann
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 17 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17a.  odnotowuje fakt, że na Bliskim 
Wschodzie, będącym regionem o 
kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa 
europejskiego, Unia posiada trzy misje w 
ramach WPBiO: EU BAM Rafah (Tel 
Awiw), EUPOL COPPS na terytoriach 
palestyńskich (Ramallah) i EUAM Iraq 
(Bagdad); wyraża ubolewanie z powodu 
aktów przemocy w Iraku i użycia przez 
służby bezpieczeństwa broni palnej wobec 
protestujących; wzywa UE, a w 
szczególności EUAM, do dokonania 
przeglądu swojego zaangażowania w 
reformę sektora bezpieczeństwa w obliczu 
tej niedopuszczalnej liczby ofiar 
śmiertelnych wśród protestujących;

Or. en

Poprawka 196
Michael Gahler

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. podkreśla ogólne zaangażowanie 
Unii na rzecz Sahelu i Rogu Afryki za 
pośrednictwem sześciu misji cywilnych 
(EUCAP Mali, EUCAP Niger, EUCAP 

18. podkreśla ogólne zaangażowanie 
Unii na rzecz Sahelu i Rogu Afryki za 
pośrednictwem sześciu misji cywilnych 
(EUCAP Mali, EUCAP Niger, EUCAP 
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Somalia) i wojskowych (EUTM Mali, 
EUTM Somalia, Atalanta); z 
zadowoleniem przyjmuje i popiera starania 
na rzecz regionalizacji funkcjonowania 
misji cywilnych w regionie Sahelu podjęte 
w obliczu wyzwań w zakresie 
bezpieczeństwa wykraczających poza ramy 
państw, w których rozmieszczone są misje 
europejskie;

Somalia) i wojskowych (EUTM Mali, 
EUTM Somalia, Atalanta); z 
zadowoleniem przyjmuje i popiera starania 
na rzecz regionalizacji funkcjonowania 
misji cywilnych w regionie Sahelu podjęte 
w obliczu wyzwań w zakresie 
bezpieczeństwa wykraczających poza ramy 
państw, w których rozmieszczone są misje 
europejskie; krytykuje w związku z tym 
fakt, że ESDZ nie ustaliła odpowiednich 
wskaźników monitorowania wyników 
misji EUCAP Niger i EUCAP Mali oraz 
że monitorowanie i ocenianie działań 
prowadzonych w ramach misji było 
niewystarczające i niezorientowane na 
skutki;

Or. de

Poprawka 197
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Hilde Vautmans, Martin Horwood, Malik 
Azmani

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. podkreśla ogólne zaangażowanie 
Unii na rzecz Sahelu i Rogu Afryki za 
pośrednictwem sześciu misji cywilnych 
(EUCAP Mali, EUCAP Niger, EUCAP 
Somalia) i wojskowych (EUTM Mali, 
EUTM Somalia, Atalanta); z 
zadowoleniem przyjmuje i popiera starania 
na rzecz regionalizacji funkcjonowania 
misji cywilnych w regionie Sahelu podjęte 
w obliczu wyzwań w zakresie 
bezpieczeństwa wykraczających poza ramy 
państw, w których rozmieszczone są misje 
europejskie;

18. podkreśla ogólne zaangażowanie 
Unii na rzecz Sahelu i Rogu Afryki za 
pośrednictwem sześciu misji cywilnych 
(EUCAP Mali, EUCAP Niger, EUCAP 
Somalia) i wojskowych (EUTM Mali, 
EUTM Somalia, Atalanta); z 
zadowoleniem przyjmuje i popiera starania 
na rzecz regionalizacji funkcjonowania 
misji cywilnych w regionie Sahelu podjęte 
w obliczu wyzwań w zakresie 
bezpieczeństwa wykraczających poza ramy 
państw, w których rozmieszczone są misje 
europejskie, oraz z zadowoleniem 
przyjmuje wsparcie Unii Europejskiej dla 
operacji Grupy Pięciu na rzecz Sahelu;

Or. fr
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Poprawka 198
Hannah Neumann
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 18 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18a. jest głęboko zaniepokojony 
analizowanymi i zgłaszanymi przez 
ONZ/MINUSMA przypadkami 
dziesiątków bardzo poważnych naruszeń 
praw człowieka, których dopuściły się 
malijskie siły bezpieczeństwa i które w 
świetle prawa humanitarnego mogą 
stanowić zbrodnie wojenne; wzywa 
Wysokiego Przedstawiciela Unii ds. 
Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa 
oraz Wiceprzewodniczącego Komisji 
Komisji do dopilnowania, aby partnerzy 
UE ściśle przestrzegali międzynarodowego 
prawa humanitarnego i przepisów 
dotyczących praw człowieka, a także 
prawnie wiążących rozporządzeń UE oraz 
aby te przypadki zostały niezwłocznie 
osądzone przez wymiar sprawiedliwości; 
wzywa ESDZ do pilnego złożenia 
Parlamentowi sprawozdania dotyczącego 
tych przypadków;

Or. en

Poprawka 199
Mick Wallace, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Projekt rezolucji
Ustęp 18 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18a. jest pełen wątpliwości, czy misje 
takie jak EUTM Mali pomagają 
regionowi, czy też pogarszają sytuację; 
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zauważa, że od 2013 r. miały miejsce 
liczne ataki na żołnierzy EUTM Mali, 
żołnierzy misji ONZ w Mali MINUSMA, 
żołnierzy malijskich oraz żołnierzy 
uczestniczących w operacji Barchan;

Or. en

Poprawka 200
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. jest zaniepokojony pogarszającą się 
sytuacją w Burkina Faso; zastanawia się 
nad zasadnością rozmieszczenia misji 
cywilnej lub wojskowej w celu 
wzmocnienia zarządzania sektorem 
bezpieczeństwa, poszanowania praw 
człowieka i przywrócenia zaufania 
publicznego do sił bezpieczeństwa;

19. jest zaniepokojony pogarszającą się 
sytuacją w Burkina Faso;

Or. en

Poprawka 201
Hannah Neumann
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. jest zaniepokojony pogarszającą się 
sytuacją w Burkina Faso; zastanawia się 
nad zasadnością rozmieszczenia misji 
cywilnej lub wojskowej w celu 
wzmocnienia zarządzania sektorem 
bezpieczeństwa, poszanowania praw 
człowieka i przywrócenia zaufania 
publicznego do sił bezpieczeństwa;

19. jest zaniepokojony pogarszającą się 
sytuacją w Burkina Faso; zastanawia się 
nad zasadnością rozmieszczenia misji 
cywilnej lub wojskowej w celu 
wzmocnienia zarządzania sektorem 
bezpieczeństwa, demokratycznej kontroli 
sił zbrojnych i cywilnej kontroli całego 
sektora bezpieczeństwa, w tym wyraźnie 
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określonej odpowiedzialności, 
poszanowania praw człowieka i 
przywrócenia zaufania publicznego do sił 
bezpieczeństwa;

Or. en

Poprawka 202
Assita Kanko

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. jest zaniepokojony pogarszającą się 
sytuacją w Burkina Faso; zastanawia się 
nad zasadnością rozmieszczenia misji 
cywilnej lub wojskowej w celu 
wzmocnienia zarządzania sektorem 
bezpieczeństwa, poszanowania praw 
człowieka i przywrócenia zaufania 
publicznego do sił bezpieczeństwa;

19. jest zaniepokojony pogarszającą się 
sytuacją w Burkina Faso i wynikającymi z 
niej skutkami geopolitycznymi dla regionu 
Sahelu i Zachodu, co może uzasadnić 
rozmieszczenie misji cywilnej lub 
wojskowej w celu wzmocnienia 
zarządzania sektorem bezpieczeństwa, 
poszanowania praw człowieka i 
przywrócenia zaufania publicznego do sił 
bezpieczeństwa;

Or. nl

Poprawka 203
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. jest zaniepokojony pogarszającą się 
sytuacją w Burkina Faso; zastanawia się 
nad zasadnością rozmieszczenia misji 
cywilnej lub wojskowej w celu 
wzmocnienia zarządzania sektorem 
bezpieczeństwa, poszanowania praw 
człowieka i przywrócenia zaufania 
publicznego do sił bezpieczeństwa;

19. jest zaniepokojony pogarszającą się 
sytuacją w Burkina Faso; zastanawia się 
nad zasadnością rozmieszczenia misji 
cywilnej w celu wzmocnienia zarządzania 
sektorem bezpieczeństwa, poszanowania 
praw człowieka i przywrócenia zaufania 
publicznego do sił bezpieczeństwa;

Or. en
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Poprawka 204
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. jest zaniepokojony pogarszającą się 
sytuacją w Burkina Faso; zastanawia się 
nad zasadnością rozmieszczenia misji 
cywilnej lub wojskowej w celu 
wzmocnienia zarządzania sektorem 
bezpieczeństwa, poszanowania praw 
człowieka i przywrócenia zaufania 
publicznego do sił bezpieczeństwa;

19. jest zaniepokojony pogarszającą się 
sytuacją w Burkina Faso; zastanawia się 
nad zasadnością rozmieszczenia misji 
cywilnej w celu wzmocnienia zarządzania 
sektorem bezpieczeństwa, poszanowania 
praw człowieka i przywrócenia zaufania 
publicznego do sił bezpieczeństwa;

Or. en

Poprawka 205
Željana Zovko

Projekt rezolucji
Ustęp 19 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19a. ponownie podkreśla strategiczne 
znaczenie Bałkanów Zachodnich dla 
bezpieczeństwa i stabilności UE; 
podkreśla potrzebę zwiększenia 
zaangażowania, integracji i koordynacji 
UE w tym regionie, w tym na mocy 
mandatu unijnej misji w ramach WPBiO; 
przypomina, że polityka UE wobec 
Bałkanów Zachodnich ma na celu 
zbliżenie krajów tego regionu do dorobku 
prawnego UE i wspieranie ich w dążeniu 
do członkostwa, co pozwoli na lepsze 
zarządzanie pokojem i stabilnością w całej 
Europie;

Or. en
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Poprawka 206
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Klemen Grošelj, Malik Azmani, 
Nathalie Loiseau, Michal Šimečka, Christophe Grudler

Projekt rezolucji
Ustęp 19 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19a. ponownie podkreśla strategiczne 
znaczenie Europy Wschodniej i Bałkanów 
Zachodnich dla stabilności i 
bezpieczeństwa UE oraz konieczność 
ukierunkowania i wzmocnienia 
politycznego zaangażowania UE na rzecz 
tych regionów, w tym przez silny mandat 
unijnych misji w ramach WPBiO;

Or. en

Poprawka 207
Željana Zovko

Projekt rezolucji
Ustęp 19 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19b. podkreśla kluczową rolę operacji 
EUFOR ALTHEA w Bośni i 
Hercegowinie dla osiągnięcia i 
utrzymania pokoju i bezpieczeństwa w 
kraju i w regionie; z zadowoleniem 
przyjmuje konkluzje Rady z października 
2019 roku, w których wyrażono poparcie 
dla dalszej obecności europejskich sił 
zbrojnych w Bośni i Hercegowinie;

Or. en

Poprawka 208
Hannah Neumann
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w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. wzywa do szybkiego wdrożenia 
paktu o misjach cywilnych, przyjętego w 
listopadzie 2018 r. przez Radę i państwa 
członkowskie, mającego na celu 
wzmocnienie zdolności cywilnych misji w 
ramach WPBiO, tak by misje stały się 
bardziej elastyczne i operacyjne, co 
zapewni skuteczność i wiarygodność 
działań Unii w terenie;

20. wzywa do szybkiego wdrożenia 
paktu o misjach cywilnych, przyjętego w 
listopadzie 2018 r. przez Radę i państwa 
członkowskie, mającego na celu 
wzmocnienie zdolności cywilnych misji w 
ramach WPBiO, tak by misje stały się 
bardziej elastyczne i operacyjne, co 
zapewni skuteczność i wiarygodność 
działań Unii w terenie; wzywa państwa 
członkowskie do sporządzenia rzetelnego 
przeglądu rocznego, który pomoże 
podsumować postępy we wdrażaniu 
cywilnego paktu w ramach WPBiO i może 
wspierać dalszą profesjonalizację 
cywilnego wymiaru WPBiO po 2023 r., w 
tym środki zapewniające 
odpowiedzialność wszystkich 
zaangażowanych podmiotów za ich 
osiągnięcia; wzywa państwa członkowskie 
do jak najszybszego przetestowania nowo 
wprowadzonej koncepcji 
wyspecjalizowanych zespołów w tej 
dziedzinie w ramach projektu 
pilotażowego, z wykorzystaniem go jako 
środka umożliwiającego udostępnienie 
wyspecjalizowanych zdolności przez 
ograniczony czas i wypełnienie 
istniejących luk w zdolnościach oraz 
ocenę wniosków wyciągniętych z 
pierwszych doświadczeń wdrożeniowych;

Or. en

Poprawka 209
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Projekt rezolucji
Ustęp 20
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Projekt rezolucji Poprawka

20. wzywa do szybkiego wdrożenia 
paktu o misjach cywilnych, przyjętego w 
listopadzie 2018 r. przez Radę i państwa 
członkowskie, mającego na celu 
wzmocnienie zdolności cywilnych misji w 
ramach WPBiO, tak by misje stały się 
bardziej elastyczne i operacyjne, co 
zapewni skuteczność i wiarygodność 
działań Unii w terenie;

20. wzywa do wstrzymania wdrażania 
paktu dotyczącego misji cywilnych 
przyjętego przez Radę w listopadzie 2018 
r. do czasu gruntownego przeglądu 
europejskiej koncepcji misji cywilnych 
zarządzanych przez UE oraz 
przeprowadzenia pełnej oceny już 
podjętych misji w ramach WPBiO w celu 
zapewnienia istotnej zmiany w sposobach 
inicjowania, planowania i realizacji tych 
misji, tak aby uczynić je przejrzystymi i 
odpowiedzialnymi oraz zagwarantować, że 
będą one zdolne do funkcjonowania 
zgodnie z takimi samymi standardami jak 
europejskie ideały praworządności i praw 
człowieka, które mają wdrażać;

Or. en

Poprawka 210
Michael Gahler

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. wzywa do szybkiego wdrożenia 
paktu o misjach cywilnych, przyjętego w 
listopadzie 2018 r. przez Radę i państwa 
członkowskie, mającego na celu 
wzmocnienie zdolności cywilnych misji w 
ramach WPBiO, tak by misje stały się 
bardziej elastyczne i operacyjne, co 
zapewni skuteczność i wiarygodność 
działań Unii w terenie;

20. wzywa do szybkiego wdrożenia 
paktu o misjach cywilnych, przyjętego w 
listopadzie 2018 r. przez Radę i państwa 
członkowskie, mającego na celu 
wzmocnienie zdolności cywilnych misji w 
ramach WPBiO, tak by osiągnięto 
uzgodnione stany liczebne kadr, a misje 
stały się bardziej elastyczne i operacyjne, 
co zapewni skuteczność i wiarygodność 
działań Unii w terenie;

Or. de

Poprawka 211
Vangelis Meimarakis, Loucas Fourlas, Stelios Kympouropoulos, Georgios Kyrtsos
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Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. wzywa do szybkiego wdrożenia 
paktu o misjach cywilnych, przyjętego w 
listopadzie 2018 r. przez Radę i państwa 
członkowskie, mającego na celu 
wzmocnienie zdolności cywilnych misji w 
ramach WPBiO, tak by misje stały się 
bardziej elastyczne i operacyjne, co 
zapewni skuteczność i wiarygodność 
działań Unii w terenie;

20. wzywa do skutecznego wdrożenia 
paktu o misjach cywilnych, przyjętego w 
listopadzie 2018 r. przez Radę i państwa 
członkowskie, mającego na celu 
wzmocnienie zdolności cywilnych misji w 
ramach WPBiO, tak by misje stały się 
bardziej elastyczne i operacyjne, co 
zapewni skuteczność i wiarygodność 
działań Unii w terenie;

Or. en

Poprawka 212
Sandra Kalniete

Projekt rezolucji
Ustęp 20 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

20a. podkreśla, że obecnie w sąsiedztwie 
UE prowadzonych jest 10 cywilnych misji 
w ramach WPBiO o dużej wartości 
dodanej w zakresie pokoju i 
bezpieczeństwa: w Afryce i na Bliskim 
Wschodzie, na Bałkanach Zachodnich, w 
Europie Wschodniej;

Or. en

Poprawka 213
Hannah Neumann
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 20 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka
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20a. podkreśla, że wdrożenie cywilnego 
paktu w ramach WPBiO nie powinno być 
końcowym etapem wzmacniania 
cywilnego wymiaru WPBiO;

Or. en

Poprawka 214
Javier Nart, Klemen Grošelj, Urmas Paet, Christophe Grudler, Nathalie Loiseau

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. stwierdza jednak, że skuteczność 
misji i operacji w ramach WPBiO 
wystawiana jest zwykle na próbę w 
związku z rosnącą niechęcią państw 
członkowskich i instytucji europejskich do 
wzmocnienia tych misji i operacji, 
zarówno pod względem zasobów ludzkich, 
jak i mandatu; zauważa również, że 
operacje wojskowe WPBiO w coraz 
większym stopniu koncentrują się na 
szkoleniu sił zbrojnych (EUTM), bez 
wymiaru wykonawczego;

21. stwierdza jednak, że skuteczność 
misji i operacji w ramach WPBiO 
wystawiana jest zwykle na próbę w 
związku z rosnącą niechęcią państw 
członkowskich i instytucji europejskich do 
wzmocnienia tych misji i operacji, 
zarówno pod względem zasobów ludzkich, 
jak i mandatu; zauważa również, że 
operacje wojskowe WPBiO w coraz 
większym stopniu koncentrują się na 
szkoleniu sił zbrojnych (EUTM), bez 
wymiaru wykonawczego, oraz zauważa, że 
mimo iż docenia pracę personelu EUTM, 
to ograniczenia w dziedzinie szkoleń i 
brak uzbrojenia prowadzą do 
niedostatecznego funkcjonowania 
utworzonych jednostek, które nie są w 
stanie powstrzymać rozprzestrzeniania się 
terroryzmu dżihadystów i zbrojnych 
rebelii;

Or. fr

Poprawka 215
Jérôme Rivière, Nicolas Bay, Thierry Mariani

Projekt rezolucji
Ustęp 21
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Projekt rezolucji Poprawka

21. stwierdza jednak, że skuteczność 
misji i operacji w ramach WPBiO 
wystawiana jest zwykle na próbę w 
związku z rosnącą niechęcią państw 
członkowskich i instytucji europejskich do 
wzmocnienia tych misji i operacji, 
zarówno pod względem zasobów ludzkich, 
jak i mandatu; zauważa również, że 
operacje wojskowe WPBiO w coraz 
większym stopniu koncentrują się na 
szkoleniu sił zbrojnych (EUTM), bez 
wymiaru wykonawczego;

21. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
operacje wojskowe WPBiO w coraz 
większym stopniu koncentrują się na 
szkoleniu sił zbrojnych (EUTM), bez 
wymiaru wykonawczego;

Or. fr

Poprawka 216
Hannah Neumann
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. stwierdza jednak, że skuteczność 
misji i operacji w ramach WPBiO 
wystawiana jest zwykle na próbę w 
związku z rosnącą niechęcią państw 
członkowskich i instytucji europejskich do 
wzmocnienia tych misji i operacji, 
zarówno pod względem zasobów ludzkich, 
jak i mandatu; zauważa również, że 
operacje wojskowe WPBiO w coraz 
większym stopniu koncentrują się na 
szkoleniu sił zbrojnych (EUTM), bez 
wymiaru wykonawczego;

21. stwierdza jednak, że skuteczność 
misji i operacji w ramach WPBiO 
wystawiana jest zwykle na próbę w 
związku z rosnącą niechęcią państw 
członkowskich i instytucji europejskich do 
wzmocnienia tych misji i operacji, 
zarówno pod względem zasobów ludzkich, 
jak i mandatu; zauważa również, że 
operacje wojskowe WPBiO w coraz 
większym stopniu koncentrują się na 
szkoleniu sił zbrojnych (EUTM), bez 
wymiaru wykonawczego, który 
podkreślałby gotowość do inwestowania w 
stabilizację po zakończeniu konfliktu, 
utrzymanie i egzekwowanie pokoju oraz 
inne wymagające operacje wojskowe 
mające na celu zagwarantowanie 
międzynarodowego pokoju i stabilności;

Or. en
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Poprawka 217
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. stwierdza jednak, że skuteczność 
misji i operacji w ramach WPBiO 
wystawiana jest zwykle na próbę w 
związku z rosnącą niechęcią państw 
członkowskich i instytucji europejskich do 
wzmocnienia tych misji i operacji, 
zarówno pod względem zasobów ludzkich, 
jak i mandatu; zauważa również, że 
operacje wojskowe WPBiO w coraz 
większym stopniu koncentrują się na 
szkoleniu sił zbrojnych (EUTM), bez 
wymiaru wykonawczego;

21. stwierdza, że skuteczność misji i 
operacji w ramach WPBiO wystawiana jest 
zwykle w pewnym stopniu na próbę w 
związku z rosnącą niechęcią państw 
członkowskich i instytucji europejskich do 
wzmocnienia tych misji i operacji pod 
względem zasobów ludzkich i mandatu, 
zwłaszcza w odniesieniu do 
odpowiedzialności personelu i 
przejrzystości; zauważa również, że 
operacje wojskowe WPBiO w coraz 
większym stopniu koncentrują się na 
szkoleniu sił zbrojnych (EUTM), bez 
wymiaru wykonawczego;

Or. en

Poprawka 218
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. stwierdza jednak, że skuteczność 
misji i operacji w ramach WPBiO 
wystawiana jest zwykle na próbę w 
związku z rosnącą niechęcią państw 
członkowskich i instytucji europejskich do 
wzmocnienia tych misji i operacji, 
zarówno pod względem zasobów ludzkich, 
jak i mandatu; zauważa również, że 
operacje wojskowe WPBiO w coraz 
większym stopniu koncentrują się na 
szkoleniu sił zbrojnych (EUTM), bez 

21. stwierdza jednak, że skuteczność 
misji i operacji w ramach WPBiO 
wystawiana jest zwykle na próbę w 
związku z sytuacją w dziedzinie 
bezpieczeństwa w regionach dotkniętych 
kryzysem i ograniczonymi środkami 
państw członkowskich i instytucji 
europejskich służącymi do wzmocnienia 
tych misji i operacji, zarówno pod 
względem zasobów ludzkich, jak i 
mandatu; zauważa również, że operacje 
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wymiaru wykonawczego; wojskowe WPBiO w coraz większym 
stopniu koncentrują się na szkoleniu sił 
zbrojnych (EUTM), bez wymiaru 
wykonawczego;

Or. en

Poprawka 219
Vangelis Meimarakis, Loucas Fourlas, Stelios Kympouropoulos, Georgios Kyrtsos

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. stwierdza jednak, że skuteczność 
misji i operacji w ramach WPBiO 
wystawiana jest zwykle na próbę w 
związku z rosnącą niechęcią państw 
członkowskich i instytucji europejskich do 
wzmocnienia tych misji i operacji, 
zarówno pod względem zasobów ludzkich, 
jak i mandatu; zauważa również, że 
operacje wojskowe WPBiO w coraz 
większym stopniu koncentrują się na 
szkoleniu sił zbrojnych (EUTM), bez 
wymiaru wykonawczego;

21. stwierdza jednak, że skuteczność 
misji i operacji w ramach WPBiO 
wystawiana jest zwykle na próbę w 
związku z ograniczeniami, z którymi 
borykają się państwa członkowskie i 
instytucje europejskie podczas 
podejmowanych przez nie wysiłków na 
rzecz wzmocnienia tych misji i operacji, 
zarówno pod względem zasobów ludzkich, 
jak i mandatu; zauważa również, że 
operacje wojskowe WPBiO w coraz 
większym stopniu koncentrują się na 
szkoleniu sił zbrojnych (EUTM), bez 
wymiaru wykonawczego;

Or. en

Poprawka 220
Jérôme Rivière, Nicolas Bay, Thierry Mariani

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. z zaniepokojeniem stwierdza, że 
skuteczność ostatnich operacji cywilnych i 
wojskowych w ramach WPBiO utrudniają 
utrzymujące się słabości strukturalne;

skreśla się
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Or. fr

Poprawka 221
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. z zaniepokojeniem stwierdza, że 
skuteczność ostatnich operacji cywilnych i 
wojskowych w ramach WPBiO utrudniają 
utrzymujące się słabości strukturalne;

22. z zaniepokojeniem stwierdza, że 
skuteczność ostatnich operacji cywilnych i 
wojskowych w ramach WPBiO utrudniają 
utrzymujące się słabości strukturalne, 
zaskakujący brak zaangażowania i 
odpowiedzialności personelu, zwłaszcza ze 
strony wyższej kadry kierowniczej spośród 
znacznej liczby personelu biorącego 
udział w misjach cywilnych w ramach 
WPBiO;

Or. en

Poprawka 222
Klemen Grošelj, Urmas Paet, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Hilde 
Vautmans, Malik Azmani, Michal Šimečka, Frédérique Ries

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. z zaniepokojeniem stwierdza, że 
skuteczność ostatnich operacji cywilnych i 
wojskowych w ramach WPBiO utrudniają 
utrzymujące się słabości strukturalne;

22. z zaniepokojeniem stwierdza, że 
skuteczność ostatnich operacji cywilnych i 
wojskowych w ramach WPBiO utrudniają 
utrzymujące się słabości strukturalne, oraz 
wzywa do wypracowania wspólnego 
unijnego rozwiązania pozwalającego 
wyeliminować te słabości;

Or. en

Poprawka 223
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Michael Gahler

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. z zaniepokojeniem stwierdza, że 
skuteczność ostatnich operacji cywilnych i 
wojskowych w ramach WPBiO utrudniają 
utrzymujące się słabości strukturalne;

22. z zaniepokojeniem stwierdza, że 
skuteczność ostatnich misji cywilnych i 
wojskowych w ramach WPBiO utrudniają 
utrzymujące się słabości strukturalne;

Or. de

Poprawka 224
Jérôme Rivière, Nicolas Bay, Thierry Mariani

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. ubolewa nad długimi procesami 
decyzyjnymi i wdrożeniowymi; 
przypomina, że bardzo niewiele operacji 
wojskowych mogło ostatnio uzyskać 
mandat wykonawczy ze względu na 
różnicę w szybkości podejmowania decyzji 
o zaangażowaniu, i w związku z tym 
wzywa do dostosowania struktur i 
procedur WPBiO w celu szybszego, 
bardziej elastycznego i spójniejszego 
rozmieszczania misji; odnotowuje 
wykorzystanie nowego instrumentu 
zarządzania kryzysowego, tj. 
uruchomienie mini-misji na mocy art. 28 
TUE w celu szybszego i bardziej 
elastycznego reagowania na sytuacje 
kryzysowe;

skreśla się

Or. fr

Poprawka 225
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski
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Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. ubolewa nad długimi procesami 
decyzyjnymi i wdrożeniowymi; 
przypomina, że bardzo niewiele operacji 
wojskowych mogło ostatnio uzyskać 
mandat wykonawczy ze względu na 
różnicę w szybkości podejmowania decyzji 
o zaangażowaniu, i w związku z tym 
wzywa do dostosowania struktur i procedur 
WPBiO w celu szybszego, bardziej 
elastycznego i spójniejszego 
rozmieszczania misji; odnotowuje 
wykorzystanie nowego instrumentu 
zarządzania kryzysowego, tj. uruchomienie 
mini-misji na mocy art. 28 TUE w celu 
szybszego i bardziej elastycznego 
reagowania na sytuacje kryzysowe;

23. ubolewa nad długimi procesami 
decyzyjnymi i wdrożeniowymi; 
przypomina, że bardzo niewiele operacji 
wojskowych mogło ostatnio uzyskać 
mandat wykonawczy ze względu na 
różnicę w szybkości podejmowania decyzji 
o zaangażowaniu, i w związku z tym 
wzywa do dostosowania struktur i procedur 
WPBiO w celu szybszego, bardziej 
elastycznego i spójniejszego 
rozmieszczania misji; odnotowuje 
wykorzystanie nowego instrumentu 
zarządzania kryzysowego, tj. uruchomienie 
mini-misji na mocy art. 28 TUE w celu 
szybszego i bardziej elastycznego 
reagowania na sytuacje kryzysowe; 
apeluje, by konstruowanie misji było 
uzupełnieniem planu działania NATO na 
rzecz gotowości (RAP) i wspólnej grupy 
zadaniowej o bardzo wysokiej gotowości 
(VTJF), aby uniknąć powielania działań i 
lepiej wspierać wspólne cele misji;

Or. en

Poprawka 226
Michael Gahler

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. ubolewa nad długimi procesami 
decyzyjnymi i wdrożeniowymi; 
przypomina, że bardzo niewiele operacji 
wojskowych mogło ostatnio uzyskać 
mandat wykonawczy ze względu na 
różnicę w szybkości podejmowania decyzji 
o zaangażowaniu, i w związku z tym 

23. ubolewa nad faktem, że procesy 
decyzyjne i wdrożeniowe odbywają się z 
bardzo różną szybkością w zależności od 
wspólnej woli politycznej; przypomina, że 
bardzo niewiele operacji wojskowych 
mogło ostatnio uzyskać mandat 
wykonawczy, ponieważ procesy decyzyjne 
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wzywa do dostosowania struktur i 
procedur WPBiO w celu szybszego, 
bardziej elastycznego i spójniejszego 
rozmieszczania misji; odnotowuje 
wykorzystanie nowego instrumentu 
zarządzania kryzysowego, tj. 
uruchomienie mini-misji na mocy art. 28 
TUE w celu szybszego i bardziej 
elastycznego reagowania na sytuacje 
kryzysowe;

nie mogły zrekompensować braku woli 
politycznej, i w związku z tym wzywa 
państwa członkowskie do wykazania w 
obliczu kryzysu wystarczającej woli 
politycznej, aby aktywnie wykorzystywać 
istniejące struktury i procedury WPBiO w 
celu szybszego, bardziej elastycznego i 
spójniejszego rozmieszczania misji; wzywa 
Wysokiego Przedstawiciela Unii ds. 
Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa 
oraz Wiceprzewodniczącego Komisji do 
ogłoszenia wobec Parlamentu 
Europejskiego wyraźnie nowego 
instrumentu zarządzania kryzysowego, tj. 
uruchomienia mini-misji na mocy art. 28 
TUE;

Or. de

Poprawka 227
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. ubolewa nad długimi procesami 
decyzyjnymi i wdrożeniowymi; 
przypomina, że bardzo niewiele operacji 
wojskowych mogło ostatnio uzyskać 
mandat wykonawczy ze względu na 
różnicę w szybkości podejmowania decyzji 
o zaangażowaniu, i w związku z tym 
wzywa do dostosowania struktur i procedur 
WPBiO w celu szybszego, bardziej 
elastycznego i spójniejszego 
rozmieszczania misji; odnotowuje 
wykorzystanie nowego instrumentu 
zarządzania kryzysowego, tj. uruchomienie 
mini-misji na mocy art. 28 TUE w celu 
szybszego i bardziej elastycznego 
reagowania na sytuacje kryzysowe;

23. odnotowuje zbyt długie procesy 
decyzyjne i wdrożeniowe; przypomina, że 
bardzo niewiele operacji wojskowych 
mogło ostatnio uzyskać mandat 
wykonawczy ze względu na różnicę w 
szybkości podejmowania decyzji o 
zaangażowaniu, i w związku z tym wzywa 
do dostosowania struktur i procedur 
WPBiO w celu szybszego, bardziej 
elastycznego i spójniejszego 
rozmieszczania misji; odnotowuje 
wykorzystanie nowego instrumentu 
zarządzania kryzysowego, tj. uruchomienie 
mini-misji na mocy art. 28 TUE w celu 
szybszego i bardziej elastycznego 
reagowania na sytuacje kryzysowe;

Or. en
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Poprawka 228
Attila Ara-Kovács, Giuliano Pisapia, Pierfrancesco Majorino, Claudiu Manda, Nikos 
Androulakis

Projekt rezolucji
Ustęp 23 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

23a. z zadowoleniem przyjmuje uznanie 
faktu, że bez kobiet nie ma 
bezpieczeństwa, i podkreśla znaczenie 
udziału kobiet w negocjacjach i misjach;

Or. en

Poprawka 229
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Hilde Vautmans, Martin Horwood, Klemen 
Grošelj

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. podkreśla brak elastyczności w 
procedurach administracyjnych i 
budżetowych, co poważnie utrudnia pracę 
personelu wysłanego w teren;

24. podkreśla, że celem procedur 
administracyjnych i budżetowych 
mających zastosowanie do misji w ramach 
WPBiO jest zapewnienie dyscypliny w 
zarządzaniu tymi misjami, ale nie może to 
wpływać negatywnie, z powodu 
nadmiernej nieelastyczności, na przebiegu 
i skuteczności tych misji;

Or. fr

Poprawka 230
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski, 
Charlie Weimers

Projekt rezolucji
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Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. podkreśla potrzebę regularnej 
oceny misji i operacji w celu poprawy ich 
skuteczności; zachęca ESDZ i Komisję do 
tworzenia mandatów i budżetów 
odpowiadających potrzebom operacji oraz 
do zaplanowania strategii wyjścia; wzywa 
w związku z tym do bardziej regularnych 
konsultacji z właściwymi komisjami 
parlamentarnymi i zachęca te ostatnie do 
skoncentrowania swoich misji i delegacji 
na obszarach, w których prowadzone są 
misje i operacje WPBiO;

25. podkreśla potrzebę regularnej 
oceny misji i operacji w celu poprawy ich 
skuteczności; zachęca ESDZ i Komisję do 
tworzenia mandatów i budżetów 
odpowiadających potrzebom operacji oraz 
do zaplanowania strategii wyjścia; wzywa 
w związku z tym do bardziej regularnych 
konsultacji z właściwymi komisjami 
parlamentarnymi i zachęca te ostatnie do 
skoncentrowania swoich misji i delegacji 
na obszarach, w których prowadzone są 
misje i operacje WPBiO; wzywa 
Europejski Trybunał Obrachunkowy do 
przeprowadzenia przeglądu wszystkich 
trwających misji w ramach WPBiO w celu 
zapewnienia jak najskuteczniejszego 
wykorzystania ich budżetów i sił; apeluje 
ponadto, by wszystkie trwające misje w 
ramach WPBiO miały formalny termin 
końcowy, który podlega pełnemu i 
kompleksowemu przeglądowi przed 
rozważeniem ewentualnego przedłużenia;

Or. en

Poprawka 231
Attila Ara-Kovács, Juozas Olekas, Giuliano Pisapia, Claudiu Manda, Pierfrancesco 
Majorino, Joachim Schuster, Nikos Androulakis, Tonino Picula

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. podkreśla potrzebę regularnej 
oceny misji i operacji w celu poprawy ich 
skuteczności; zachęca ESDZ i Komisję do 
tworzenia mandatów i budżetów 
odpowiadających potrzebom operacji oraz 
do zaplanowania strategii wyjścia; wzywa 
w związku z tym do bardziej regularnych 
konsultacji z właściwymi komisjami 

25. podkreśla potrzebę regularnej 
oceny misji i operacji w celu poprawy ich 
skuteczności; zachęca ESDZ i Komisję do 
tworzenia mandatów i budżetów 
odpowiadających potrzebom operacji oraz 
do zaplanowania strategii wyjścia; wzywa 
w związku z tym do bardziej regularnych 
wymian informacji i konsultacji z 
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parlamentarnymi i zachęca te ostatnie do 
skoncentrowania swoich misji i delegacji 
na obszarach, w których prowadzone są 
misje i operacje WPBiO;

właściwymi komisjami parlamentarnymi 
przed misjami i operacjami, a także w ich 
trakcie i po ich zakończeniu, oraz zachęca 
te ostatnie do skoncentrowania swoich 
misji i delegacji na obszarach, w których 
prowadzone są misje i operacje WPBiO; 
domaga się, aby Parlament Europejski – 
wraz z parlamentami krajowymi – 
odgrywał większą rolę w dziedzinie 
WPBiO, tak aby zagwarantować nadzór 
parlamentarny nad wspólną polityką 
bezpieczeństwa i obrony UE oraz jej 
budżetem;

Or. en

Poprawka 232
Joachim Schuster

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. podkreśla potrzebę regularnej 
oceny misji i operacji w celu poprawy ich 
skuteczności; zachęca ESDZ i Komisję do 
tworzenia mandatów i budżetów 
odpowiadających potrzebom operacji oraz 
do zaplanowania strategii wyjścia; wzywa 
w związku z tym do bardziej regularnych 
konsultacji z właściwymi komisjami 
parlamentarnymi i zachęca te ostatnie do 
skoncentrowania swoich misji i delegacji 
na obszarach, w których prowadzone są 
misje i operacje WPBiO;

25. podkreśla potrzebę regularnej 
oceny misji i operacji w celu poprawy ich 
skuteczności; zachęca ESDZ i Komisję do 
tworzenia mandatów i budżetów 
odpowiadających potrzebom operacji oraz 
do zaplanowania strategii wyjścia; wzywa 
w związku z tym do bardziej regularnych 
konsultacji z właściwymi komisjami 
parlamentarnymi;

Or. en

Poprawka 233
Klemen Grošelj, Urmas Paet, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Hilde 
Vautmans, Michal Šimečka

Projekt rezolucji
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Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. podkreśla potrzebę regularnej 
oceny misji i operacji w celu poprawy ich 
skuteczności; zachęca ESDZ i Komisję do 
tworzenia mandatów i budżetów 
odpowiadających potrzebom operacji oraz 
do zaplanowania strategii wyjścia; wzywa 
w związku z tym do bardziej regularnych 
konsultacji z właściwymi komisjami 
parlamentarnymi i zachęca te ostatnie do 
skoncentrowania swoich misji i delegacji 
na obszarach, w których prowadzone są 
misje i operacje WPBiO;

25. podkreśla potrzebę regularnej 
oceny misji i operacji w celu poprawy ich 
skuteczności; zachęca ESDZ i Komisję do 
tworzenia mandatów, budżetów i zasad 
użycia sił oraz procedur operacyjnych 
odpowiadających potrzebom operacji oraz 
do zaplanowania strategii wyjścia; wzywa 
w związku z tym do bardziej regularnych 
konsultacji z właściwymi komisjami 
parlamentarnymi i zachęca te ostatnie do 
skoncentrowania swoich misji i delegacji 
na obszarach, w których prowadzone są 
misje i operacje WPBiO;

Or. en

Poprawka 234
Nikos Androulakis, Costas Mavrides

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. podkreśla znaczenie organizowania 
wspólnych szkoleń i ćwiczeń dla 
europejskich sił zbrojnych, a tym samym 
promowania interoperacyjności, aby jak 
najlepiej przygotować poszczególne misje i 
stawić czoła wielu zagrożeniom, zarówno 
konwencjonalnym, jak i 
niekonwencjonalnym;

26. podkreśla znaczenie organizowania 
wspólnych szkoleń i ćwiczeń dla 
europejskich sił zbrojnych, a tym samym 
promowania interoperacyjności, aby jak 
najlepiej przygotować poszczególne misje i 
stawić czoła wielu zagrożeniom, zarówno 
konwencjonalnym, jak i 
niekonwencjonalnym; w tym kontekście z 
zadowoleniem przyjmuje europejską 
inicjatywę wymiany młodych oficerów 
(wojskowy Erasmus – EMILYO) 
prowadzoną przez Europejskie Kolegium 
Bezpieczeństwa i Obrony, której celem jest 
umożliwienie krajowym instytucjom 
kształcenia i szkolenia wojskowego 
zbadania możliwości w zakresie ilościowej 
i jakościowej wymiany wiedzy i know-
how;
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Or. en

Poprawka 235
Kris Peeters

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. podkreśla znaczenie organizowania 
wspólnych szkoleń i ćwiczeń dla 
europejskich sił zbrojnych, a tym samym 
promowania interoperacyjności, aby jak 
najlepiej przygotować poszczególne misje i 
stawić czoła wielu zagrożeniom, zarówno 
konwencjonalnym, jak i 
niekonwencjonalnym;

26. zwraca uwagę na znaczenie 
organizowania wspólnych szkoleń i 
ćwiczeń dla europejskich sił zbrojnych, jak 
również równoległych i skoordynowanych 
ćwiczeń UE-NATO, a tym samym 
promowania interoperacyjności i 
mobilności wojskowej, aby jak najlepiej 
przygotować poszczególne misje, 
zapewnić komplementarność, unikać 
niepotrzebnego powielania działań i 
stawić czoła wielu zagrożeniom, zarówno 
konwencjonalnym, jak i 
niekonwencjonalnym;

Or. en

Poprawka 236
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. podkreśla znaczenie organizowania 
wspólnych szkoleń i ćwiczeń dla 
europejskich sił zbrojnych, a tym samym 
promowania interoperacyjności, aby jak 
najlepiej przygotować poszczególne misje i 
stawić czoła wielu zagrożeniom, zarówno 
konwencjonalnym, jak i 
niekonwencjonalnym;

26. podkreśla znaczenie organizowania 
wspólnych szkoleń i ćwiczeń dla 
europejskich sił zbrojnych, a tym samym 
promowania interoperacyjności, aby jak 
najlepiej przygotować poszczególne misje i 
stawić czoła wielu zagrożeniom, zarówno 
konwencjonalnym, jak i 
niekonwencjonalnym; podkreśla, że te 
wspólne szkolenia i ćwiczenia nigdy nie 
powinny być prowadzone w sposób 
służący budowaniu wysoce dyskusyjnej 
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„armii UE”;

Or. en

Poprawka 237
Klemen Grošelj, Urmas Paet, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Hilde 
Vautmans, Malik Azmani, Michal Šimečka, Frédérique Ries

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. podkreśla znaczenie organizowania 
wspólnych szkoleń i ćwiczeń dla 
europejskich sił zbrojnych, a tym samym 
promowania interoperacyjności, aby jak 
najlepiej przygotować poszczególne misje i 
stawić czoła wielu zagrożeniom, zarówno 
konwencjonalnym, jak i 
niekonwencjonalnym;

26. podkreśla znaczenie organizowania 
i przeprowadzania wspólnych szkoleń i 
ćwiczeń dla europejskich sił zbrojnych, a 
tym samym promowania 
interoperacyjności organizacyjnej, 
proceduralnej i technicznej, aby jak 
najlepiej przygotować poszczególne misje i 
stawić czoła wielu zagrożeniom, zarówno 
konwencjonalnym, jak i 
niekonwencjonalnym;

Or. en

Poprawka 238
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski, 
Charlie Weimers

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. podkreśla znaczenie organizowania 
wspólnych szkoleń i ćwiczeń dla 
europejskich sił zbrojnych, a tym samym 
promowania interoperacyjności, aby jak 
najlepiej przygotować poszczególne misje i 
stawić czoła wielu zagrożeniom, zarówno 
konwencjonalnym, jak i 
niekonwencjonalnym;

26. podkreśla znaczenie organizowania 
wspólnych szkoleń i ćwiczeń dla 
europejskich i amerykańskich sił 
zbrojnych, a tym samym promowania 
interoperacyjności, aby jak najlepiej 
przygotować poszczególne misje i stawić 
czoła wielu zagrożeniom, zarówno 
konwencjonalnym, jak i 
niekonwencjonalnym;
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Or. en

Poprawka 239
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. podkreśla znaczenie organizowania 
wspólnych szkoleń i ćwiczeń dla 
europejskich sił zbrojnych, a tym samym 
promowania interoperacyjności, aby jak 
najlepiej przygotować poszczególne misje i 
stawić czoła wielu zagrożeniom, zarówno 
konwencjonalnym, jak i 
niekonwencjonalnym;

26. podkreśla znaczenie zachęcania do 
wspólnych szkoleń i ćwiczeń dla 
europejskich sił zbrojnych, a tym samym 
promowania interoperacyjności, aby jak 
najlepiej przygotować poszczególne misje i 
stawić czoła wielu zagrożeniom, zarówno 
konwencjonalnym, jak i 
niekonwencjonalnym;

Or. en

Poprawka 240
Javier Nart, Klemen Grošelj, Urmas Paet, Christophe Grudler, Nathalie Loiseau

Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. podkreśla powtarzający się brak 
sprzętu w siłach zbrojnych stanowiący 
przeszkodę dla powodzenia misji 
szkoleniowych; zauważa trudności 
związane z terminowym zapewnieniem 
odpowiedniego sprzętu (przestrzeganie 
wiążących procedur udzielania zamówień 
publicznych itp.); jest zdania, że 
osiągnięcie pozytywnych wyników w 
wymiarze szkolenia i doradztwa dla armii 
państw trzecich jest niezwykle trudne w 
dłuższej perspektywie czasowej, jeżeli 
brak jest możliwości wspierania tych 
starań za pomocą użytecznych i 
skoordynowanych programów dotyczących 
sprzętu; z zadowoleniem przyjmuje 

27. podkreśla powtarzający się brak 
sprzętu w siłach zbrojnych stanowiący 
przeszkodę dla powodzenia misji 
szkoleniowych; zauważa trudności 
związane z terminowym zapewnieniem 
odpowiedniego sprzętu (przestrzeganie 
wiążących procedur udzielania zamówień 
publicznych itp.); jest zdania, że 
osiągnięcie pozytywnych wyników w 
wymiarze szkolenia i doradztwa dla armii 
państw trzecich jest niezwykle trudne w 
dłuższej perspektywie czasowej, jeżeli nie 
zapewni się użytecznego i niezbędnego 
sprzętu wojskowego uzupełniającego 
szkolenie teoretyczne; podkreśla, że 
nieuzbrojona formacja wojskowa skazuje 
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inicjatywę „Budowanie zdolności na rzecz 
bezpieczeństwa i rozwoju” (CBSD), w 
wyniku której w 2017 r. dokonano 
przeglądu Instrumentu na rzecz 
Przyczyniania się do Stabilności i Pokoju 
(ICSP+), umożliwiającego finansowanie 
działań szkoleniowych oraz zapewnianie 
siłom zbrojnym państw trzecich 
nieśmiercionośnego sprzętu wojskowego; 
odnotowuje, że do tej pory przyjęto trzy 
takie projekty w Mali, Republice 
Środkowoafrykańskiej i Burkina Faso; 
podkreśla duże zapotrzebowanie lokalnej 
ludności na wsparcie w dziedzinie szkoleń 
i zaopatrzenia w sprzęt;

tworzących ją żołnierzy na pewną śmierć 
w walce; przypomina, że groźby zbrojne, 
wobec których stoją te kraje, również 
wymagają reakcji zbrojnej; popiera 
stanowcze żądania społeczności 
lokalnych, organów administracji i 
rządów domagających się skutecznej 
reakcji na destabilizację i terroryzm; 
podkreśla, że Rosja wkroczyła do 
Republiki Środkowoafrykańskiej i 
zaoferowała jej pomoc właśnie w 
odpowiedzi na takie stanowcze żądania i 
że coraz więcej państw Sahelu skłania się 
ku poszukiwaniu pomocy od Rosji; 
możliwości wspierania tych starań za 
pomocą użytecznych i skoordynowanych 
programów dotyczących sprzętu; z 
zadowoleniem przyjmuje inicjatywę 
„Budowanie zdolności na rzecz 
bezpieczeństwa i rozwoju” (CBSD), w 
wyniku której w 2017 r. dokonano 
przeglądu Instrumentu na rzecz 
Przyczyniania się do Stabilności i Pokoju 
(ICSP+), umożliwiającego finansowanie 
działań szkoleniowych oraz zapewnianie 
siłom zbrojnym państw trzecich 
nieśmiercionośnego sprzętu wojskowego; 
odnotowuje, że do tej pory przyjęto trzy 
takie projekty w Mali, Republice 
Środkowoafrykańskiej i Burkina Faso;

Or. fr

Poprawka 241
Hannah Neumann
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. podkreśla powtarzający się brak 
sprzętu w siłach zbrojnych stanowiący 
przeszkodę dla powodzenia misji 
szkoleniowych; zauważa trudności 

27. podkreśla powtarzający się brak 
sprzętu w siłach zbrojnych stanowiący 
przeszkodę dla powodzenia misji 
szkoleniowych; zauważa trudności 
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związane z terminowym zapewnieniem 
odpowiedniego sprzętu (przestrzeganie 
wiążących procedur udzielania zamówień 
publicznych itp.); jest zdania, że 
osiągnięcie pozytywnych wyników w 
wymiarze szkolenia i doradztwa dla armii 
państw trzecich jest niezwykle trudne w 
dłuższej perspektywie czasowej, jeżeli brak 
jest możliwości wspierania tych starań za 
pomocą użytecznych i skoordynowanych 
programów dotyczących sprzętu; z 
zadowoleniem przyjmuje inicjatywę 
„Budowanie zdolności na rzecz 
bezpieczeństwa i rozwoju” (CBSD), w 
wyniku której w 2017 r. dokonano 
przeglądu Instrumentu na rzecz 
Przyczyniania się do Stabilności i Pokoju 
(ICSP+), umożliwiającego finansowanie 
działań szkoleniowych oraz zapewnianie 
siłom zbrojnym państw trzecich 
nieśmiercionośnego sprzętu wojskowego; 
odnotowuje, że do tej pory przyjęto trzy 
takie projekty w Mali, Republice 
Środkowoafrykańskiej i Burkina Faso; 
podkreśla duże zapotrzebowanie lokalnej 
ludności na wsparcie w dziedzinie szkoleń 
i zaopatrzenia w sprzęt;

związane z terminowym zapewnieniem 
odpowiedniego sprzętu (przestrzeganie 
wiążących procedur udzielania zamówień 
publicznych itp.); jest zdania, że 
osiągnięcie pozytywnych wyników w 
wymiarze szkolenia i doradztwa dla armii 
państw trzecich jest niezwykle trudne w 
dłuższej perspektywie czasowej, jeżeli brak 
jest możliwości wspierania tych starań za 
pomocą użytecznych i skoordynowanych 
programów dotyczących sprzętu oraz 
silnego nadzoru demokratycznego i 
mechanizmów odpowiedzialności, które 
zapobiegają niewłaściwemu 
postępowaniu, korupcji i bezkarności; 
odnotowuje inicjatywę „Budowanie 
zdolności na rzecz bezpieczeństwa i 
rozwoju” (CBSD), w wyniku której w 
2017 r. dokonano przeglądu Instrumentu 
na rzecz Przyczyniania się do Stabilności i 
Pokoju (ICSP+), umożliwiającego 
finansowanie działań szkoleniowych oraz 
zapewnianie siłom zbrojnym państw 
trzecich nieśmiercionośnego sprzętu 
wojskowego; odnotowuje, że do tej pory 
przyjęto trzy takie projekty w Mali, 
Republice Środkowoafrykańskiej i Burkina 
Faso; podkreśla duże zapotrzebowanie 
lokalnej ludności na wsparcie w dziedzinie 
szkoleń i zaopatrzenia w sprzęt; podkreśla 
potrzebę zapewnienia, by wszystkie 
transfery sprzętu były ściśle zgodne z 
ośmioma kryteriami UE dotyczącymi 
wywozu uzbrojenia;

Or. en

Poprawka 242
Raphaël Glucksmann

Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. podkreśla powtarzający się brak 27. podkreśla powtarzający się brak 
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sprzętu w siłach zbrojnych stanowiący 
przeszkodę dla powodzenia misji 
szkoleniowych; zauważa trudności 
związane z terminowym zapewnieniem 
odpowiedniego sprzętu (przestrzeganie 
wiążących procedur udzielania zamówień 
publicznych itp.); jest zdania, że 
osiągnięcie pozytywnych wyników w 
wymiarze szkolenia i doradztwa dla armii 
państw trzecich jest niezwykle trudne w 
dłuższej perspektywie czasowej, jeżeli brak 
jest możliwości wspierania tych starań za 
pomocą użytecznych i skoordynowanych 
programów dotyczących sprzętu; z 
zadowoleniem przyjmuje inicjatywę 
„Budowanie zdolności na rzecz 
bezpieczeństwa i rozwoju” (CBSD), w 
wyniku której w 2017 r. dokonano 
przeglądu Instrumentu na rzecz 
Przyczyniania się do Stabilności i Pokoju 
(ICSP+), umożliwiającego finansowanie 
działań szkoleniowych oraz zapewnianie 
siłom zbrojnym państw trzecich 
nieśmiercionośnego sprzętu wojskowego; 
odnotowuje, że do tej pory przyjęto trzy 
takie projekty w Mali, Republice 
Środkowoafrykańskiej i Burkina Faso; 
podkreśla duże zapotrzebowanie lokalnej 
ludności na wsparcie w dziedzinie szkoleń 
i zaopatrzenia w sprzęt;

sprzętu w siłach zbrojnych stanowiący 
przeszkodę dla powodzenia misji 
szkoleniowych; zauważa trudności 
związane z terminowym zapewnieniem 
odpowiedniego sprzętu (przestrzeganie 
wiążących procedur udzielania zamówień 
publicznych itp.); jest zdania, że 
osiągnięcie pozytywnych wyników w 
wymiarze szkolenia i doradztwa dla armii 
państw trzecich jest niezwykle trudne w 
dłuższej perspektywie czasowej, jeżeli brak 
jest możliwości wspierania tych starań za 
pomocą użytecznych i skoordynowanych 
programów dotyczących sprzętu; z 
zadowoleniem przyjmuje inicjatywę 
„Budowanie zdolności na rzecz 
bezpieczeństwa i rozwoju” (CBSD), w 
wyniku której w 2017 r. dokonano 
przeglądu Instrumentu na rzecz 
Przyczyniania się do Stabilności i Pokoju 
(ICSP+), umożliwiającego finansowanie 
działań szkoleniowych oraz zapewnianie 
siłom zbrojnym państw trzecich 
nieśmiercionośnego sprzętu wojskowego; z 
zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji 
dotyczący włączenia inicjatywy budowania 
zdolności na rzecz bezpieczeństwa i 
rozwoju do Europejskiego Instrumentu na 
rzecz Pokoju; odnotowuje, że do tej pory 
przyjęto trzy takie projekty w Mali, 
Republice Środkowoafrykańskiej i Burkina 
Faso; podkreśla duże zapotrzebowanie 
lokalnej ludności na wsparcie w dziedzinie 
szkoleń i zaopatrzenia w sprzęt;

Or. en

Poprawka 243
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Martin Horwood

Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka
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27. podkreśla powtarzający się brak 
sprzętu w siłach zbrojnych stanowiący 
przeszkodę dla powodzenia misji 
szkoleniowych; zauważa trudności 
związane z terminowym zapewnieniem 
odpowiedniego sprzętu (przestrzeganie 
wiążących procedur udzielania zamówień 
publicznych itp.); jest zdania, że 
osiągnięcie pozytywnych wyników w 
wymiarze szkolenia i doradztwa dla armii 
państw trzecich jest niezwykle trudne w 
dłuższej perspektywie czasowej, jeżeli brak 
jest możliwości wspierania tych starań za 
pomocą użytecznych i skoordynowanych 
programów dotyczących sprzętu; z 
zadowoleniem przyjmuje inicjatywę 
„Budowanie zdolności na rzecz 
bezpieczeństwa i rozwoju” (CBSD), w 
wyniku której w 2017 r. dokonano 
przeglądu Instrumentu na rzecz 
Przyczyniania się do Stabilności i Pokoju 
(ICSP+), umożliwiającego finansowanie 
działań szkoleniowych oraz zapewnianie 
siłom zbrojnym państw trzecich 
nieśmiercionośnego sprzętu wojskowego; 
odnotowuje, że do tej pory przyjęto trzy 
takie projekty w Mali, Republice 
Środkowoafrykańskiej i Burkina Faso; 
podkreśla duże zapotrzebowanie lokalnej 
ludności na wsparcie w dziedzinie szkoleń 
i zaopatrzenia w sprzęt;

27. podkreśla powtarzający się brak 
sprzętu w siłach zbrojnych państw, na 
rzecz których prowadzone są misje Unii 
Europejskiej, co stanowi przeszkodę dla 
powodzenia misji szkoleniowych; zauważa 
trudności związane z zapewnieniem 
odpowiedniego sprzętu w rozsądnych 
ramach czasowych, zwłaszcza z powodu 
uciążliwości procedur zamówień 
publicznych; jest zdania, że osiągnięcie 
pozytywnych wyników w wymiarze 
szkolenia i doradztwa dla armii państw 
trzecich nie będzie w ostatecznym 
rozrachunku możliwe, jeżeli brak jest 
możliwości wspierania tych starań za 
pomocą użytecznych i skoordynowanych 
programów dotyczących dostarczania 
sprzętu; z zadowoleniem przyjmuje 
inicjatywę „Budowanie zdolności na rzecz 
bezpieczeństwa i rozwoju” (CBSD), w 
wyniku której w 2017 r. dokonano 
przeglądu Instrumentu na rzecz 
Przyczyniania się do Stabilności i Pokoju 
(ICSP+), umożliwiającego finansowanie 
działań szkoleniowych oraz zapewnianie 
siłom zbrojnym państw trzecich 
nieśmiercionośnego sprzętu wojskowego; 
odnotowuje, że do tej pory przyjęto trzy 
takie projekty w Mali, Republice 
Środkowoafrykańskiej i Burkina Faso; 
podkreśla duże zapotrzebowanie lokalnej 
ludności na wsparcie w dziedzinie szkoleń 
i zaopatrzenia w sprzęt;

Or. fr

Poprawka 244
Michael Gahler

Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. podkreśla powtarzający się brak 
sprzętu w siłach zbrojnych stanowiący 

27. podkreśla powtarzający się brak 
sprzętu w siłach zbrojnych państw trzecich 
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przeszkodę dla powodzenia misji 
szkoleniowych; zauważa trudności 
związane z terminowym zapewnieniem 
odpowiedniego sprzętu (przestrzeganie 
wiążących procedur udzielania zamówień 
publicznych itp.); jest zdania, że 
osiągnięcie pozytywnych wyników w 
wymiarze szkolenia i doradztwa dla armii 
państw trzecich jest niezwykle trudne w 
dłuższej perspektywie czasowej, jeżeli brak 
jest możliwości wspierania tych starań za 
pomocą użytecznych i skoordynowanych 
programów dotyczących sprzętu; z 
zadowoleniem przyjmuje inicjatywę 
„Budowanie zdolności na rzecz 
bezpieczeństwa i rozwoju” (CBSD), w 
wyniku której w 2017 r. dokonano 
przeglądu Instrumentu na rzecz 
Przyczyniania się do Stabilności i Pokoju 
(ICSP+), umożliwiającego finansowanie 
działań szkoleniowych oraz zapewnianie 
siłom zbrojnym państw trzecich 
nieśmiercionośnego sprzętu wojskowego; 
odnotowuje, że do tej pory przyjęto trzy 
takie projekty w Mali, Republice 
Środkowoafrykańskiej i Burkina Faso; 
podkreśla duże zapotrzebowanie lokalnej 
ludności na wsparcie w dziedzinie szkoleń 
i zaopatrzenia w sprzęt;

stanowiący przeszkodę dla powodzenia 
misji szkoleniowych; zauważa trudności 
związane z terminowym zapewnieniem 
odpowiedniego sprzętu (przestrzeganie 
wiążących procedur udzielania zamówień 
publicznych itp.); jest zdania, że 
osiągnięcie pozytywnych wyników w 
wymiarze szkolenia i doradztwa dla armii 
państw trzecich jest niezwykle trudne w 
dłuższej perspektywie czasowej, jeżeli brak 
jest możliwości wspierania tych starań za 
pomocą użytecznych i skoordynowanych 
programów dotyczących sprzętu; z 
zadowoleniem przyjmuje inicjatywę 
„Budowanie zdolności na rzecz 
bezpieczeństwa i rozwoju” (CBSD), w 
wyniku której w 2017 r. dokonano 
przeglądu Instrumentu na rzecz 
Przyczyniania się do Stabilności i Pokoju 
(ICSP+), umożliwiającego finansowanie 
działań szkoleniowych oraz zapewnianie 
siłom zbrojnym państw trzecich 
nieśmiercionośnego sprzętu wojskowego; 
odnotowuje, że do tej pory przyjęto trzy 
takie projekty w Mali, Republice 
Środkowoafrykańskiej i Burkina Faso; 
podkreśla duże zapotrzebowanie lokalnej 
ludności na wsparcie w dziedzinie szkoleń 
i zaopatrzenia w sprzęt;

Or. de

Poprawka 245
Michael Gahler

Projekt rezolucji
Ustęp 28

Projekt rezolucji Poprawka

28. ubolewa nad problemem 
formowania sił zbrojnych, zwłaszcza przy 
uruchamianiu misji wojskowych; 
podkreśla, że misja EUTM Somalia ma 
trudności ze zgromadzeniem niezbędnych 
sił; zwraca uwagę, że na ostatniej 

28. ubolewa nad problemem 
formowania sił zbrojnych, zwłaszcza przy 
uruchamianiu misji wojskowych; 
podkreśla, że misja EUTM Somalia ma 
trudności ze zgromadzeniem niezbędnych 
sił; zwraca uwagę, że na ostatniej 
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konferencji generalnej w sprawie 
formowania sił zbrojnych w dniu 4 
czerwca 2019 r. wspomniano o możliwym 
niepowodzeniu misji z powodu braku kadr; 
zauważa, że w trwające operacje wojskowe 
Unii angażuje się średnio jedynie około 
dziesięciu państw członkowskich; 
podkreśla, że kompetencje, profesjonalizm 
i zaangażowanie kadr w terenie mają 
kluczowe znaczenie dla powodzenia misji; 
wzywa państwa członkowskie do 
większego zaangażowania na rzecz jakości 
kadr wysyłanych na misje, a ESDZ i 
Komisję do zwiększenia wskaźnika 
obsadzenia stanowisk przydzielonych na 
misje;

konferencji generalnej w sprawie 
formowania sił zbrojnych w dniu 4 
czerwca 2019 r. wspomniano o możliwym 
niepowodzeniu misji z powodu braku kadr; 
zauważa, że w trwające operacje wojskowe 
Unii angażuje się średnio jedynie około 
dziesięciu państw członkowskich; 
podkreśla, że kompetencje, profesjonalizm 
i zaangażowanie kadr w terenie mają 
kluczowe znaczenie dla powodzenia misji; 
wzywa państwa członkowskie do 
większego zaangażowania na rzecz jakości 
kadr wysyłanych na misje i do zwiększenia 
wskaźnika obsadzenia stanowisk 
przydzielonych na misje;

Or. de

Poprawka 246
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Martin Horwood, Klemen Grošelj, Malik 
Azmani

Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. poddaje w wątpliwość zasadność 
utrzymywania niektórych misji; jest 
zdania, że Unia powinna skoncentrować 
starania na tych misjach, w których ma 
największą wartość dodaną;

29. poddaje w wątpliwość zasadność 
utrzymywania niektórych misji; jest 
zdania, że Unia powinna skoncentrować 
starania na tych misjach, w których ma 
największą wartość dodaną; popiera 
ustanowienie i przestrzeganie 
obiektywnych kryteriów umożliwiających 
wymierne określenie tej wartości dodanej i 
podjęcie decyzji o kontynuacji misji;

Or. fr

Poprawka 247
Michael Gahler
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Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. poddaje w wątpliwość zasadność 
utrzymywania niektórych misji; jest 
zdania, że Unia powinna skoncentrować 
starania na tych misjach, w których ma 
największą wartość dodaną;

29. wzywa Radę do wyjaśnienia, 
dlaczego niektóre misje są utrzymywane, 
mimo że osiągnięto już ograniczony 
wojskowy lub cywilny cel misji, i jest 
zdania, że Unia powinna skoncentrować 
starania na tych misjach, w których ma 
największą wartość dodaną;

Or. de

Poprawka 248
Fabio Massimo Castaldo

Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. poddaje w wątpliwość zasadność 
utrzymywania niektórych misji; jest 
zdania, że Unia powinna skoncentrować 
starania na tych misjach, w których ma 
największą wartość dodaną;

29. uważa, że należy przeprowadzić 
ocenę wszystkich bieżących misji w celu 
ustalenia, które z nich są nadal zasadne; 
jest zdania, że Unia powinna 
skoncentrować starania na tych misjach, w 
których ma największą wartość dodaną;

Or. it

Poprawka 249
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. poddaje w wątpliwość zasadność 
utrzymywania niektórych misji; jest 
zdania, że Unia powinna skoncentrować 
starania na tych misjach, w których ma 

29. poddaje w wątpliwość zasadność 
utrzymywania niektórych misji; jest 
zdania, że Unia powinna skoncentrować 
starania na tych misjach, w których ma 
największą wartość dodaną dla obywateli 
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największą wartość dodaną; Europy;

Or. en

Poprawka 250
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Projekt rezolucji
Ustęp 30

Projekt rezolucji Poprawka

30. przyjmuje do wiadomości decyzję z 
dnia 26 września 2019 r. o przedłużeniu o 
sześć miesięcy, do dnia 31 marca 2020 r., 
operacji morskiej Unii Europejskiej na 
Morzu Śródziemnym (operacji 
EUNAVFOR MED SOPHIA); głęboko 
ubolewa nad tymczasowym wstrzymaniem 
obecności marynarki wojennej; podkreśla 
pilną potrzebę osiągnięcia porozumienia 
między państwami członkowskimi i wzywa 
do przywrócenia działań marynarki 
wojennej i pełnego wykonania mandatu;

skreśla się

Or. en

Poprawka 251
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Projekt rezolucji
Ustęp 30

Projekt rezolucji Poprawka

30. przyjmuje do wiadomości decyzję z 
dnia 26 września 2019 r. o przedłużeniu o 
sześć miesięcy, do dnia 31 marca 2020 r., 
operacji morskiej Unii Europejskiej na 
Morzu Śródziemnym (operacji 
EUNAVFOR MED SOPHIA); głęboko 
ubolewa nad tymczasowym wstrzymaniem 
obecności marynarki wojennej; podkreśla 
pilną potrzebę osiągnięcia porozumienia 

30. przyjmuje do wiadomości decyzję z 
dnia 26 września 2019 r. o przedłużeniu o 
sześć miesięcy, do dnia 31 marca 2020 r., 
operacji morskiej Unii Europejskiej na 
Morzu Śródziemnym (operacji 
EUNAVFOR MED SOPHIA); podkreśla 
pilną potrzebę osiągnięcia porozumienia 
między państwami członkowskimi; 
domaga się, aby operacja ta uwzględniała 
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między państwami członkowskimi i 
wzywa do przywrócenia działań 
marynarki wojennej i pełnego wykonania 
mandatu;

cel polegający na zapobieganiu wyjazdom 
i, w stosownych przypadkach, repatriacji 
migrantów do miejsca wyjazdu, a w 
przypadku braku takiego miejsca – do ich 
kraju pochodzenia, co jest jedyną 
strategią mogącą zniechęcić do wyjazdów, 
przeciwdziałać mafiom przemytniczym i 
ratować życie; wzywa do wprowadzenia 
europejskiej polityki „No Way” opartej na 
sprawdzonym modelu australijskim;

Or. fr

Poprawka 252
Hannah Neumann
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 30

Projekt rezolucji Poprawka

30. przyjmuje do wiadomości decyzję z 
dnia 26 września 2019 r. o przedłużeniu o 
sześć miesięcy, do dnia 31 marca 2020 r., 
operacji morskiej Unii Europejskiej na 
Morzu Śródziemnym (operacji 
EUNAVFOR MED SOPHIA); głęboko 
ubolewa nad tymczasowym wstrzymaniem 
obecności marynarki wojennej; podkreśla 
pilną potrzebę osiągnięcia porozumienia 
między państwami członkowskimi i 
wzywa do przywrócenia działań marynarki 
wojennej i pełnego wykonania mandatu;

30. przyjmuje do wiadomości decyzję z 
dnia 26 września 2019 r. o przedłużeniu o 
sześć miesięcy, do dnia 31 marca 2020 r., 
operacji morskiej Unii Europejskiej na 
Morzu Śródziemnym (operacji 
EUNAVFOR MED SOPHIA); głęboko 
ubolewa nad tymczasowym wstrzymaniem 
obecności marynarki wojennej; podkreśla 
pilną potrzebę osiągnięcia porozumienia 
między państwami członkowskimi i 
wzywa do przywrócenia działań marynarki 
wojennej i pełnego wykonania mandatu 
oraz przekształcenia tej misji w skuteczną 
misję poszukiwawczo-ratowniczą;

Or. en

Poprawka 253
Martin Horwood, Phil Bennion, Klemen Grošelj

Projekt rezolucji
Ustęp 30
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Projekt rezolucji Poprawka

30. przyjmuje do wiadomości decyzję z 
dnia 26 września 2019 r. o przedłużeniu o 
sześć miesięcy, do dnia 31 marca 2020 r., 
operacji morskiej Unii Europejskiej na 
Morzu Śródziemnym (operacji 
EUNAVFOR MED SOPHIA); głęboko 
ubolewa nad tymczasowym wstrzymaniem 
obecności marynarki wojennej; podkreśla 
pilną potrzebę osiągnięcia porozumienia 
między państwami członkowskimi i 
wzywa do przywrócenia działań marynarki 
wojennej i pełnego wykonania mandatu;

30. z zadowoleniem przyjmuje decyzję 
z dnia 26 września 2019 r. o przedłużeniu o 
sześć miesięcy, do dnia 31 marca 2020 r., 
operacji morskiej Unii Europejskiej na 
Morzu Śródziemnym (operacji 
EUNAVFOR MED SOPHIA); głęboko 
ubolewa nad tymczasowym wstrzymaniem 
obecności marynarki wojennej; podkreśla 
pilną potrzebę osiągnięcia porozumienia 
między państwami członkowskimi i 
wzywa do przywrócenia działań marynarki 
wojennej i pełnego wykonania mandatu;

Or. en

Poprawka 254
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Hilde Vautmans, Klemen Grošelj

Projekt rezolucji
Ustęp 30

Projekt rezolucji Poprawka

30. przyjmuje do wiadomości decyzję z 
dnia 26 września 2019 r. o przedłużeniu o 
sześć miesięcy, do dnia 31 marca 2020 r., 
operacji morskiej Unii Europejskiej na 
Morzu Śródziemnym (operacji 
EUNAVFOR MED SOPHIA); głęboko 
ubolewa nad tymczasowym wstrzymaniem 
obecności marynarki wojennej; podkreśla 
pilną potrzebę osiągnięcia porozumienia 
między państwami członkowskimi i 
wzywa do przywrócenia działań marynarki 
wojennej i pełnego wykonania mandatu;

30. przyjmuje do wiadomości decyzję z 
dnia 26 września 2019 r. o przedłużeniu o 
sześć miesięcy, do dnia 31 marca 2020 r., 
operacji morskiej Unii Europejskiej na 
Morzu Śródziemnym (operacji 
EUNAVFOR MED SOPHIA); głęboko 
ubolewa nad ciągłym wstrzymywaniem 
obecności marynarki wojennej; podkreśla 
pilną potrzebę osiągnięcia porozumienia 
między państwami członkowskimi i 
wzywa do przywrócenia działań marynarki 
wojennej i pełnego wykonania mandatu;

Or. fr

Poprawka 255
Vangelis Meimarakis, Loucas Fourlas, Stelios Kympouropoulos, Georgios Kyrtsos
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Projekt rezolucji
Ustęp 30

Projekt rezolucji Poprawka

30. przyjmuje do wiadomości decyzję z 
dnia 26 września 2019 r. o przedłużeniu o 
sześć miesięcy, do dnia 31 marca 2020 r., 
operacji morskiej Unii Europejskiej na 
Morzu Śródziemnym (operacji 
EUNAVFOR MED SOPHIA); głęboko 
ubolewa nad tymczasowym wstrzymaniem 
obecności marynarki wojennej; podkreśla 
pilną potrzebę osiągnięcia porozumienia 
między państwami członkowskimi i 
wzywa do przywrócenia działań marynarki 
wojennej i pełnego wykonania mandatu;

30. przyjmuje do wiadomości decyzję z 
dnia 26 września 2019 r. o przedłużeniu o 
sześć miesięcy, do dnia 31 marca 2020 r., 
operacji morskiej Unii Europejskiej na 
Morzu Śródziemnym (operacji 
EUNAVFOR MED SOPHIA); ubolewa 
nad tymczasowym wstrzymaniem 
obecności marynarki wojennej; podkreśla 
pilną potrzebę osiągnięcia porozumienia 
między państwami członkowskimi i 
wzywa do przywrócenia działań marynarki 
wojennej i pełnego wykonania mandatu;

Or. en

Poprawka 256
Witold Jan Waszczykowski

Projekt rezolucji
Ustęp 30

Projekt rezolucji Poprawka

30. przyjmuje do wiadomości decyzję z 
dnia 26 września 2019 r. o przedłużeniu o 
sześć miesięcy, do dnia 31 marca 2020 r., 
operacji morskiej Unii Europejskiej na 
Morzu Śródziemnym (operacji 
EUNAVFOR MED SOPHIA); głęboko 
ubolewa nad tymczasowym wstrzymaniem 
obecności marynarki wojennej; podkreśla 
pilną potrzebę osiągnięcia porozumienia 
między państwami członkowskimi i 
wzywa do przywrócenia działań marynarki 
wojennej i pełnego wykonania mandatu;

30. przyjmuje do wiadomości decyzję z 
dnia 26 września 2019 r. o przedłużeniu o 
sześć miesięcy, do dnia 31 marca 2020 r., 
operacji morskiej Unii Europejskiej na 
Morzu Śródziemnym (operacji 
EUNAVFOR MED SOPHIA); odnotowuje 
decyzję o tymczasowym wstrzymaniu 
obecności marynarki wojennej; podkreśla 
pilną potrzebę osiągnięcia porozumienia 
między państwami członkowskimi i 
wzywa do przywrócenia działań marynarki 
wojennej i pełnego wykonania mandatu;

Or. en
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Poprawka 257
Hannah Neumann
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 31

Projekt rezolucji Poprawka

31. uważa, że kwestia finansowania 
misji i operacji WPBiO ma zasadnicze 
znaczenie dla trwałości tej polityki; 
podkreśla znaczenie dokonania przeglądu 
mechanizmu ATHENA, tak aby pokrywał 
on pełne koszty operacji wojskowych i 
misji realizowanych w ramach WPBiO; w 
związku z tym popiera wspieraną przez 
Komisję propozycję wysokiej 
przedstawiciel / wiceprzewodniczącej 
Komisji dotyczącą utworzenia 
Europejskiego Instrumentu na rzecz 
Pokoju, który częściowo pokrywałby koszty 
działań obronnych Unii, w szczególności 
wspólne koszty operacji wojskowych w 
ramach WPBiO oraz operacji związanych 
ze wzmacnianiem zdolności wojskowych 
partnerów; wyraża nadzieję, że państwa 
członkowskie szybko osiągną 
porozumienie w celu wdrożenia tego 
narzędzia; podkreśla znaczenie większej 
elastyczności przepisów finansowych UE, 
by wesprzeć jej zdolność do reagowania na 
kryzysy i wdrożyć obowiązujące 
postanowienia traktatu lizbońskiego; 
apeluje do państw członkowskich i Komisji 
o rozważenie możliwości wprowadzenia 
elastycznego mechanizmu mającego 
pomóc państwom członkowskim 
pragnącym uczestniczyć w danej misji 
WPBiO w pokrywaniu kosztów, co ułatwi 
im podjęcie decyzji o rozpoczęciu lub 
wzmocnieniu misji; zauważa, że narzędzie 
to stanowiłoby doskonałe wsparcie w 
osiąganiu celów autonomii strategicznej 
Unii w dziedzinie działań operacyjnych;

31. uważa, że kwestia finansowania 
misji i operacji WPBiO ma zasadnicze 
znaczenie dla trwałości tej polityki; 
podkreśla znaczenie dokonania przeglądu 
mechanizmu ATHENA, tak aby pokrywał 
on pełne koszty operacji wojskowych i 
misji realizowanych w ramach WPBiO; w 
związku z tym popiera wspieraną przez 
Komisję propozycję wysokiej 
przedstawiciel / wiceprzewodniczącej 
Komisji w części dotyczącej utworzenia 
Europejskiego Instrumentu na rzecz 
Pokoju, który koncentruje się na 
finansowaniu wspólnych kosztów operacji 
w ramach WPBiO i współfinansowaniu 
operacji pokojowych państw trzecich; 
odrzuca jednak plan, zgodnie z którym na 
szczeblu UE kupuje się śmiercionośny 
sprzęt i amunicję do użytku państw 
trzecich; podkreśla, że we wniosku 
dotyczącym Europejskiego Instrumentu 
na rzecz Pokoju brakuje jasnego 
określenia, w jaki sposób i przez kogo 
takie transfery sprzętu wojskowego będą 
sprawdzane pod kątem ośmiu kryteriów 
UE dotyczących wywozu uzbrojenia; 
wyraża nadzieję, że państwa członkowskie 
szybko osiągną porozumienie w celu 
wdrożenia tego narzędzia; podkreśla 
znaczenie większej elastyczności 
przepisów finansowych UE, by wesprzeć 
jej zdolność do reagowania na kryzysy i 
wdrożyć obowiązujące postanowienia 
traktatu lizbońskiego; apeluje do państw 
członkowskich i Komisji o rozważenie 
możliwości wprowadzenia elastycznego 
mechanizmu mającego pomóc państwom 
członkowskim pragnącym uczestniczyć w 
danej misji WPBiO w pokrywaniu 
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kosztów, co ułatwi im podjęcie decyzji o 
rozpoczęciu lub wzmocnieniu misji; 
zauważa, że narzędzie to stanowiłoby 
doskonałe wsparcie w osiąganiu celu 
polegającego na zwiększaniu 
wiarygodności i skuteczności Unii jako 
podmiotu odpowiedzialnego za 
bezpieczeństwo w dziedzinie działań 
operacyjnych;

Or. en

Poprawka 258
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Projekt rezolucji
Ustęp 31

Projekt rezolucji Poprawka

31. uważa, że kwestia finansowania 
misji i operacji WPBiO ma zasadnicze 
znaczenie dla trwałości tej polityki; 
podkreśla znaczenie dokonania przeglądu 
mechanizmu ATHENA, tak aby pokrywał 
on pełne koszty operacji wojskowych i 
misji realizowanych w ramach WPBiO; w 
związku z tym popiera wspieraną przez 
Komisję propozycję wysokiej 
przedstawiciel / wiceprzewodniczącej 
Komisji dotyczącą utworzenia 
Europejskiego Instrumentu na rzecz 
Pokoju, który częściowo pokrywałby 
koszty działań obronnych Unii, w 
szczególności wspólne koszty operacji 
wojskowych w ramach WPBiO oraz 
operacji związanych ze wzmacnianiem 
zdolności wojskowych partnerów; wyraża 
nadzieję, że państwa członkowskie szybko 
osiągną porozumienie w celu wdrożenia 
tego narzędzia; podkreśla znaczenie 
większej elastyczności przepisów 
finansowych UE, by wesprzeć jej zdolność 
do reagowania na kryzysy i wdrożyć 
obowiązujące postanowienia traktatu 
lizbońskiego; apeluje do państw 

31. uważa, że kwestia finansowania 
misji i operacji WPBiO ma zasadnicze 
znaczenie dla trwałości tej polityki; 
podkreśla znaczenie dokonania przeglądu 
mechanizmu ATHENA w celu zwiększenia 
skuteczności mechanizmu finansowania 
operacji wojskowych i misji w ramach 
WPBiO; w związku z tym popiera 
wspieraną przez Komisję propozycję 
wysokiej przedstawiciel / 
wiceprzewodniczącej Komisji dotyczącą 
utworzenia Europejskiego Instrumentu na 
rzecz Pokoju, który częściowo pokrywałby 
koszty działań obronnych Unii, w 
szczególności wspólne koszty operacji 
wojskowych w ramach WPBiO oraz 
operacji związanych ze wzmacnianiem 
zdolności wojskowych partnerów; wyraża 
nadzieję, że państwa członkowskie szybko 
osiągną porozumienie w celu wdrożenia 
tego narzędzia; podkreśla znaczenie 
większej elastyczności przepisów 
finansowych UE, by wesprzeć jej zdolność 
do reagowania na kryzysy i wdrożyć 
obowiązujące postanowienia traktatu 
lizbońskiego; apeluje do państw 
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członkowskich i Komisji o rozważenie 
możliwości wprowadzenia elastycznego 
mechanizmu mającego pomóc państwom 
członkowskim pragnącym uczestniczyć w 
danej misji WPBiO w pokrywaniu 
kosztów, co ułatwi im podjęcie decyzji o 
rozpoczęciu lub wzmocnieniu misji; 
zauważa, że narzędzie to stanowiłoby 
doskonałe wsparcie w osiąganiu celów 
autonomii strategicznej Unii w dziedzinie 
działań operacyjnych;

członkowskich i Komisji o rozważenie 
możliwości wprowadzenia elastycznego 
mechanizmu mającego pomóc państwom 
członkowskim pragnącym uczestniczyć w 
danej misji WPBiO w pokrywaniu 
kosztów, co ułatwi im podjęcie decyzji o 
rozpoczęciu lub wzmocnieniu misji; 
zauważa, że narzędzie to stanowiłoby 
doskonałe wsparcie w osiąganiu celów 
autonomii strategicznej Unii w dziedzinie 
działań operacyjnych;

Or. en

Poprawka 259
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Özlem Demirel, Luke Ming Flanagan, Manu 
Pineda

Projekt rezolucji
Ustęp 31

Projekt rezolucji Poprawka

31. uważa, że kwestia finansowania 
misji i operacji WPBiO ma zasadnicze 
znaczenie dla trwałości tej polityki; 
podkreśla znaczenie dokonania przeglądu 
mechanizmu ATHENA, tak aby pokrywał 
on pełne koszty operacji wojskowych i 
misji realizowanych w ramach WPBiO; w 
związku z tym popiera wspieraną przez 
Komisję propozycję wysokiej 
przedstawiciel / wiceprzewodniczącej 
Komisji dotyczącą utworzenia 
Europejskiego Instrumentu na rzecz 
Pokoju, który częściowo pokrywałby 
koszty działań obronnych Unii, w 
szczególności wspólne koszty operacji 
wojskowych w ramach WPBiO oraz 
operacji związanych ze wzmacnianiem 
zdolności wojskowych partnerów; wyraża 
nadzieję, że państwa członkowskie szybko 
osiągną porozumienie w celu wdrożenia 
tego narzędzia; podkreśla znaczenie 
większej elastyczności przepisów 
finansowych UE, by wesprzeć jej zdolność 

31. uważa, że – zgodnie z art. 41 ust. 2 
TUE, który stanowi, że wydatki 
wynikające z operacji mających wpływ na 
kwestie wojskowe lub obronne nie są 
finansowane z budżetu UE – wykluczona 
jest możliwość finansowania misji 
wojskowych w ramach WPBiO; w związku 
z tym wyraża ubolewanie z powodu 
wspieranej przez Komisję propozycji 
wysokiej przedstawiciel / 
wiceprzewodniczącej Komisji dotyczącej 
utworzenia Europejskiego Instrumentu na 
rzecz Pokoju, który częściowo pokrywałby 
koszty działań obronnych Unii, w 
szczególności wspólne koszty operacji 
wojskowych w ramach WPBiO oraz koszty 
uzbrojenia i sprzętu wojskowego; apeluje 
do państw członkowskich i Komisji o 
rozważenie możliwości wprowadzenia 
elastycznego mechanizmu mającego 
pomóc państwom członkowskim 
pragnącym uczestniczyć w danej misji 
WPBiO w pokrywaniu kosztów, co ułatwi 
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do reagowania na kryzysy i wdrożyć 
obowiązujące postanowienia traktatu 
lizbońskiego; apeluje do państw 
członkowskich i Komisji o rozważenie 
możliwości wprowadzenia elastycznego 
mechanizmu mającego pomóc państwom 
członkowskim pragnącym uczestniczyć w 
danej misji WPBiO w pokrywaniu 
kosztów, co ułatwi im podjęcie decyzji o 
rozpoczęciu lub wzmocnieniu misji; 
zauważa, że narzędzie to stanowiłoby 
doskonałe wsparcie w osiąganiu celów 
autonomii strategicznej Unii w dziedzinie 
działań operacyjnych;

im podjęcie decyzji o rozpoczęciu lub 
wzmocnieniu misji; podkreśla, że 
empirycznie udowodniono, iż 
najskuteczniejszą metodą utrzymania i 
wspierania pokoju i stabilności jest 
skupienie się na eliminacji ubóstwa, 
bezwarunkowej pomocy humanitarnej, 
zrównoważonym i sprawiedliwym rozwoju 
gospodarczym, powstrzymywaniu 
światowych systemów podatkowych przed 
ułatwianiem korupcji, a także na 
pokojowym i dyplomatycznym 
rozwiązywaniu konfliktów, rozbrojeniu, 
demobilizacji wojsk i programach 
reintegracji;

Or. en

Poprawka 260
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Hilde Vautmans, Klemen Grošelj, Malik 
Azmani

Projekt rezolucji
Ustęp 31

Projekt rezolucji Poprawka

31. uważa, że kwestia finansowania 
misji i operacji WPBiO ma zasadnicze 
znaczenie dla trwałości tej polityki; 
podkreśla znaczenie dokonania przeglądu 
mechanizmu ATHENA, tak aby pokrywał 
on pełne koszty operacji wojskowych i 
misji realizowanych w ramach WPBiO; w 
związku z tym popiera wspieraną przez 
Komisję propozycję wysokiej 
przedstawiciel / wiceprzewodniczącej 
Komisji dotyczącą utworzenia 
Europejskiego Instrumentu na rzecz 
Pokoju, który częściowo pokrywałby 
koszty działań obronnych Unii, w 
szczególności wspólne koszty operacji 
wojskowych w ramach WPBiO oraz 
operacji związanych ze wzmacnianiem 
zdolności wojskowych partnerów; wyraża 

31. uważa, że kwestia finansowania 
misji i operacji WPBiO ma zasadnicze 
znaczenie dla trwałości tej polityki; 
podkreśla znaczenie dokonania przeglądu 
mechanizmu ATHENA, tak aby pokrywał 
on pełne koszty operacji wojskowych i 
misji realizowanych w ramach WPBiO; w 
związku z tym popiera wspieraną przez 
Komisję propozycję wysokiej 
przedstawiciel / wiceprzewodniczącej 
Komisji dotyczącą utworzenia 
Europejskiego Instrumentu na rzecz 
Pokoju, który częściowo pokrywałby 
koszty działań obronnych Unii, w 
szczególności wspólne koszty operacji 
wojskowych w ramach WPBiO oraz 
operacji związanych ze wzmacnianiem 
zdolności wojskowych partnerów; wyraża 
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nadzieję, że państwa członkowskie szybko 
osiągną porozumienie w celu wdrożenia 
tego narzędzia; podkreśla znaczenie 
większej elastyczności przepisów 
finansowych UE, by wesprzeć jej zdolność 
do reagowania na kryzysy i wdrożyć 
obowiązujące postanowienia traktatu 
lizbońskiego; apeluje do państw 
członkowskich i Komisji o rozważenie 
możliwości wprowadzenia elastycznego 
mechanizmu mającego pomóc państwom 
członkowskim pragnącym uczestniczyć w 
danej misji WPBiO w pokrywaniu 
kosztów, co ułatwi im podjęcie decyzji o 
rozpoczęciu lub wzmocnieniu misji; 
zauważa, że narzędzie to stanowiłoby 
doskonałe wsparcie w osiąganiu celów 
autonomii strategicznej Unii w dziedzinie 
działań operacyjnych;

nadzieję, że państwa członkowskie szybko 
osiągną porozumienie w celu wdrożenia 
tego narzędzia; podkreśla znaczenie 
takiego dostosowania przepisów 
finansowych UE, by wesprzeć jej zdolność 
do reagowania na kryzysy i wdrożyć 
obowiązujące postanowienia traktatu 
lizbońskiego; apeluje do państw 
członkowskich i Komisji o rozważenie 
możliwości wprowadzenia elastycznego 
mechanizmu mającego pomóc państwom 
członkowskim pragnącym uczestniczyć w 
danej misji WPBiO w pokrywaniu 
kosztów, co ułatwi im podjęcie decyzji o 
rozpoczęciu lub wzmocnieniu misji; 
zauważa, że narzędzie to stanowiłoby 
doskonałe wsparcie w osiąganiu celów 
autonomii strategicznej Unii w dziedzinie 
działań operacyjnych;

Or. fr

Poprawka 261
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Hilde Vautmans, Klemen Grošelj

Projekt rezolucji
Ustęp 31 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

31a. wzywa WP do regularnego 
konsultowania się z Parlamentem 
Europejskim w sprawie wszystkich 
zasadniczych aspektów i decyzji 
dotyczących wspólnej polityki 
bezpieczeństwa i obrony; uważa w 
związku z tym, że należy z wyprzedzeniem 
konsultować się z Parlamentem w sprawie 
strategicznego planowania misji WPBiO, 
zmiany ich mandatu i możliwości ich 
zakończenia;

Or. fr
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Poprawka 262
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Projekt rezolucji
Ustęp 32

Projekt rezolucji Poprawka

32. popiera utworzenie Komórki 
Planowania i Prowadzenia Operacji 
Wojskowych (MPCC) dla misji 
wykonawczych, umożliwiającej 
prowadzenie wszystkich operacji 
wojskowych w ramach WPBiO; wzywa do 
ściślejszej współpracy między MPCC a 
cywilnym potencjałem planowania i 
prowadzenia operacji; podnosi kwestię 
rekrutacji i zapewnienia zasobów, aby 
MPCC była w pełni skuteczna; zwraca się 
do ESDZ, aby MPCC przestała być 
jednostką wirtualną z wielozadaniowymi 
stanowiskami i stała się solidną jednostką 
cywilno-wojskową odpowiedzialną za 
planowanie i działania operacyjne;

skreśla się

Or. fr

Poprawka 263
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Projekt rezolucji
Ustęp 32

Projekt rezolucji Poprawka

32. popiera utworzenie Komórki 
Planowania i Prowadzenia Operacji 
Wojskowych (MPCC) dla misji 
wykonawczych, umożliwiającej 
prowadzenie wszystkich operacji 
wojskowych w ramach WPBiO; wzywa do 
ściślejszej współpracy między MPCC a 
cywilnym potencjałem planowania i 
prowadzenia operacji; podnosi kwestię 
rekrutacji i zapewnienia zasobów, aby 
MPCC była w pełni skuteczna; zwraca się 

32. sprzeciwia się utworzeniu Komórki 
Planowania i Prowadzenia Operacji 
Wojskowych (MPCC) dla misji 
wykonawczych, umożliwiającej 
prowadzenie wszystkich operacji 
wojskowych w ramach WPBiO; odrzuca 
wszelkie operacje wojskowo-cywilne i 
wszelkie podporządkowanie wojsku 
dziedzin należących do kompetencji 
cywilnych;
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do ESDZ, aby MPCC przestała być 
jednostką wirtualną z wielozadaniowymi 
stanowiskami i stała się solidną jednostką 
cywilno-wojskową odpowiedzialną za 
planowanie i działania operacyjne;

Or. en

Poprawka 264
Michael Gahler

Projekt rezolucji
Ustęp 32

Projekt rezolucji Poprawka

32. popiera utworzenie Komórki 
Planowania i Prowadzenia Operacji 
Wojskowych (MPCC) dla misji 
wykonawczych, umożliwiającej 
prowadzenie wszystkich operacji 
wojskowych w ramach WPBiO; wzywa do 
ściślejszej współpracy między MPCC a 
cywilnym potencjałem planowania i 
prowadzenia operacji; podnosi kwestię 
rekrutacji i zapewnienia zasobów, aby 
MPCC była w pełni skuteczna; zwraca się 
do ESDZ, aby MPCC przestała być 
jednostką wirtualną z wielozadaniowymi 
stanowiskami i stała się solidną jednostką 
cywilno-wojskową odpowiedzialną za 
planowanie i działania operacyjne;

32. popiera utworzenie Komórki 
Planowania i Prowadzenia Operacji 
Wojskowych (MPCC) dla misji 
wykonawczych, umożliwiającej 
prowadzenie wszystkich operacji 
wojskowych w ramach WPBiO; wzywa do 
ściślejszej współpracy między MPCC a 
cywilnym potencjałem planowania i 
prowadzenia operacji; podnosi kwestię 
rekrutacji i zapewnienia zasobów, aby 
MPCC była w pełni skuteczna; zwraca się 
do państw członkowskich i ESDZ, aby 
zniosły sztuczne ograniczenie MPCC do 
misji niewykonawczych z 
wielozadaniowymi stanowiskami i 
uczyniły z niej solidną jednostkę cywilno-
wojskową odpowiedzialną za planowanie i 
działania operacyjne;

Or. de

Poprawka 265
Hannah Neumann
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 32
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Projekt rezolucji Poprawka

32. popiera utworzenie Komórki 
Planowania i Prowadzenia Operacji 
Wojskowych (MPCC) dla misji 
wykonawczych, umożliwiającej 
prowadzenie wszystkich operacji 
wojskowych w ramach WPBiO; wzywa do 
ściślejszej współpracy między MPCC a 
cywilnym potencjałem planowania i 
prowadzenia operacji; podnosi kwestię 
rekrutacji i zapewnienia zasobów, aby 
MPCC była w pełni skuteczna; zwraca się 
do ESDZ, aby MPCC przestała być 
jednostką wirtualną z wielozadaniowymi 
stanowiskami i stała się solidną jednostką 
cywilno-wojskową odpowiedzialną za 
planowanie i działania operacyjne;

32. popiera utworzenie Komórki 
Planowania i Prowadzenia Operacji 
Wojskowych (MPCC) dla misji 
wykonawczych, umożliwiającej 
prowadzenie wszystkich operacji 
wojskowych w ramach WPBiO; wzywa do 
ściślejszej współpracy między MPCC a 
cywilnym potencjałem planowania i 
prowadzenia operacji; podnosi kwestię 
rekrutacji i zapewnienia zasobów, aby 
MPCC była w pełni skuteczna; zwraca się 
do ESDZ, aby MPCC przestała być 
jednostką wirtualną z wielozadaniowymi 
stanowiskami i stała się solidną jednostką 
wojskową odpowiedzialną za planowanie i 
prowadzenie całego spektrum operacji 
wojskowych przewidzianych w art. 43 ust. 
1 TUE;

Or. en

Poprawka 266
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Projekt rezolucji
Ustęp 32

Projekt rezolucji Poprawka

32. popiera utworzenie Komórki 
Planowania i Prowadzenia Operacji 
Wojskowych (MPCC) dla misji 
wykonawczych, umożliwiającej 
prowadzenie wszystkich operacji 
wojskowych w ramach WPBiO; wzywa do 
ściślejszej współpracy między MPCC a 
cywilnym potencjałem planowania i 
prowadzenia operacji; podnosi kwestię 
rekrutacji i zapewnienia zasobów, aby 
MPCC była w pełni skuteczna; zwraca się 
do ESDZ, aby MPCC przestała być 
jednostką wirtualną z wielozadaniowymi 
stanowiskami i stała się solidną jednostką 
cywilno-wojskową odpowiedzialną za 

32. popiera utworzenie Komórki 
Planowania i Prowadzenia Operacji 
Wojskowych (MPCC) dla misji 
wykonawczych, umożliwiającej 
prowadzenie określonych operacji 
wojskowych w ramach WPBiO; wzywa do 
ściślejszej współpracy między MPCC a 
cywilnym potencjałem planowania i 
prowadzenia operacji; podnosi kwestię 
rekrutacji i zapewnienia zasobów, aby 
MPCC była w pełni skuteczna; zwraca się 
do ESDZ, aby MPCC przestała być 
jednostką wirtualną z wielozadaniowymi 
stanowiskami i stała się solidną jednostką 
cywilno-wojskową odpowiedzialną za 
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planowanie i działania operacyjne; planowanie i działania operacyjne;

Or. en

Poprawka 267
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Projekt rezolucji
Ustęp 33

Projekt rezolucji Poprawka

33. stwierdza fiasko inicjatywy 
dotyczącej grup bojowych UE, które od 
czasu ich utworzenia w 2007 r. nie zostały 
jeszcze wykorzystane w praktyce, w 
szczególności z powodu braku 
konstruktywnego podejścia ze strony 
wszystkich państw członkowskich oraz 
złożonego charakteru ich wdrażania i 
finansowania, co stoi w sprzeczności z 
początkowym celem szybkości i 
skuteczności;

skreśla się

Or. en

Poprawka 268
Hannah Neumann
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 33

Projekt rezolucji Poprawka

33. stwierdza fiasko inicjatywy 
dotyczącej grup bojowych UE, które od 
czasu ich utworzenia w 2007 r. nie zostały 
jeszcze wykorzystane w praktyce, w 
szczególności z powodu braku 
konstruktywnego podejścia ze strony 
wszystkich państw członkowskich oraz 
złożonego charakteru ich wdrażania i 
finansowania, co stoi w sprzeczności z 

33. stwierdza fiasko inicjatywy 
dotyczącej grup bojowych UE, które od 
czasu ich utworzenia w 2007 r. nie zostały 
jeszcze wykorzystane w praktyce, w 
szczególności z powodu braku 
konstruktywnego podejścia ze strony 
wszystkich państw członkowskich oraz 
złożonego charakteru ich wdrażania i 
finansowania, co stoi w sprzeczności z 
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początkowym celem szybkości i 
skuteczności;

początkowym celem szybkości i 
skuteczności; proponuje przekształcenie 
grup bojowych w bardziej niezawodną 
formację złożoną z kilku 
wielonarodowych, lecz stałych jednostek, 
które są w stanie przeprowadzić wszystkie 
możliwe operacje wojskowe w ramach 
WPBiO przewidziane w Traktacie;

Or. en

Poprawka 269
Klemen Grošelj, Urmas Paet, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Hilde 
Vautmans, Malik Azmani, Michal Šimečka

Projekt rezolucji
Ustęp 33

Projekt rezolucji Poprawka

33. stwierdza fiasko inicjatywy 
dotyczącej grup bojowych UE, które od 
czasu ich utworzenia w 2007 r. nie zostały 
jeszcze wykorzystane w praktyce, w 
szczególności z powodu braku 
konstruktywnego podejścia ze strony 
wszystkich państw członkowskich oraz 
złożonego charakteru ich wdrażania i 
finansowania, co stoi w sprzeczności z 
początkowym celem szybkości i 
skuteczności;

33. stwierdza fiasko inicjatywy 
dotyczącej grup bojowych UE, które od 
czasu ich utworzenia w 2007 r. nie zostały 
jeszcze wykorzystane w praktyce, w 
szczególności z powodu braku 
konstruktywnego podejścia ze strony 
wszystkich państw członkowskich oraz 
złożonego charakteru ich wdrażania i 
finansowania, co stoi w sprzeczności z 
początkowym celem szybkości i 
skuteczności; wzywa do dokonania 
ponownej oceny i nadania nowego impetu 
projektowi grup bojowych w oparciu o 
dotychczasowe doświadczenia;

Or. en

Poprawka 270
Michael Gahler

Projekt rezolucji
Ustęp 33
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Projekt rezolucji Poprawka

33. stwierdza fiasko inicjatywy 
dotyczącej grup bojowych UE, które od 
czasu ich utworzenia w 2007 r. nie zostały 
jeszcze wykorzystane w praktyce, w 
szczególności z powodu braku 
konstruktywnego podejścia ze strony 
wszystkich państw członkowskich oraz 
złożonego charakteru ich wdrażania i 
finansowania, co stoi w sprzeczności z 
początkowym celem szybkości i 
skuteczności;

33. stwierdza, że grupy bojowe UE, 
które od czasu ich utworzenia w 2007 r. nie 
zostały jeszcze wykorzystane w praktyce, 
przyczyniły się w swojej roli jedynie do 
transformacji europejskich sił zbrojnych, 
w szczególności z powodu braku 
konstruktywnego podejścia ze strony 
wszystkich państw członkowskich oraz 
złożonego charakteru ich wdrażania i 
finansowania, co stoi w sprzeczności z 
początkowym celem szybkości i 
skuteczności;

Or. de

Poprawka 271
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Projekt rezolucji
Ustęp 33

Projekt rezolucji Poprawka

33. stwierdza fiasko inicjatywy 
dotyczącej grup bojowych UE, które od 
czasu ich utworzenia w 2007 r. nie zostały 
jeszcze wykorzystane w praktyce, w 
szczególności z powodu braku 
konstruktywnego podejścia ze strony 
wszystkich państw członkowskich oraz 
złożonego charakteru ich wdrażania i 
finansowania, co stoi w sprzeczności z 
początkowym celem szybkości i 
skuteczności;

33. stwierdza fiasko inicjatywy 
dotyczącej grup bojowych UE, które od 
czasu ich utworzenia w 2007 r. nie zostały 
jeszcze wykorzystane w praktyce, w 
szczególności z powodu braku 
konstruktywnego podejścia ze strony 
wszystkich państw członkowskich oraz 
złożonego charakteru ich wdrażania i 
finansowania, co stoi w sprzeczności z 
początkowym celem szybkości i 
skuteczności; podkreśla, że grupy bojowe 
powinny zostać zlikwidowane ze skutkiem 
natychmiastowym;

Or. en

Poprawka 272
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay
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Projekt rezolucji
Ustęp 33

Projekt rezolucji Poprawka

33. stwierdza fiasko inicjatywy 
dotyczącej grup bojowych UE, które od 
czasu ich utworzenia w 2007 r. nie zostały 
jeszcze wykorzystane w praktyce, w 
szczególności z powodu braku 
konstruktywnego podejścia ze strony 
wszystkich państw członkowskich oraz 
złożonego charakteru ich wdrażania i 
finansowania, co stoi w sprzeczności z 
początkowym celem szybkości i 
skuteczności;

33. stwierdza fiasko inicjatywy 
dotyczącej grup bojowych UE, które od 
czasu ich utworzenia w 2007 r. nie zostały 
jeszcze wykorzystane w praktyce, w 
szczególności z powodu złożonego 
charakteru ich wdrażania i finansowania, 
co stoi w sprzeczności z początkowym 
celem szybkości i skuteczności;

Or. fr

Poprawka 273
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Hilde Vautmans, Klemen Grošelj, Malik Azmani

Projekt rezolucji
Ustęp 33

Projekt rezolucji Poprawka

33. stwierdza fiasko inicjatywy 
dotyczącej grup bojowych UE, które od 
czasu ich utworzenia w 2007 r. nie zostały 
jeszcze wykorzystane w praktyce, w 
szczególności z powodu braku 
konstruktywnego podejścia ze strony 
wszystkich państw członkowskich oraz 
złożonego charakteru ich wdrażania i 
finansowania, co stoi w sprzeczności z 
początkowym celem szybkości i 
skuteczności;

33. stwierdza fiasko inicjatywy 
dotyczącej grup bojowych UE, które od 
czasu ich utworzenia w 2007 r. nie zostały 
jeszcze wykorzystane w praktyce, w 
szczególności z powodu niechęci państw 
członkowskich oraz złożonego charakteru 
ich wdrażania i finansowania, co stoi w 
sprzeczności z początkowym celem 
szybkości i skuteczności;

Or. fr

Poprawka 274
Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Klemen Grošelj, Nathalie Loiseau, 
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Michal Šimečka, Christophe Grudler

Projekt rezolucji
Ustęp 33

Projekt rezolucji Poprawka

33. stwierdza fiasko inicjatywy 
dotyczącej grup bojowych UE, które od 
czasu ich utworzenia w 2007 r. nie zostały 
jeszcze wykorzystane w praktyce, w 
szczególności z powodu braku 
konstruktywnego podejścia ze strony 
wszystkich państw członkowskich oraz 
złożonego charakteru ich wdrażania i 
finansowania, co stoi w sprzeczności z 
początkowym celem szybkości i 
skuteczności;

33. jest zdania, że system grup 
bojowych UE powinien zostać 
zrestrukturyzowany, dalej rozwijany 
politycznie i wyposażony w skuteczne 
finansowanie, aby stał się funkcjonalny, 
użyteczny, szybki i wydajny, co było 
pierwotnym celem stworzenia systemu 
grup bojowych;

Or. en

Poprawka 275
Radosław Sikorski

Projekt rezolucji
Ustęp 33 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

33a. uważa, że konieczne jest 
zreformowanie koncepcji grup bojowych 
UE, tak aby stworzyć unijną jednostkę 
wojskową opartą na ochotnikach 
pochodzących z państw członkowskich lub 
krajów stowarzyszonych, która byłaby do 
dyspozycji Rady Europejskiej i 
finansowana z budżetu UE 
przeznaczonego na obronę, stanowiąc 
uzupełnienie krajowych sił wojskowych i 
będąc kompatybilną z NATO, w ramach 
mandatu wynikającego z odpowiednich 
postanowień Traktatu;

Or. en
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Poprawka 276
Mick Wallace, Özlem Demirel, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Projekt rezolucji
Ustęp 34

Projekt rezolucji Poprawka

34. zauważa, że klauzula wzajemnej 
pomocy (art. 42 ust. 7 TUE), na którą 
dotąd powołano się tylko jeden raz, 
świadczy o solidarności między państwami 
członkowskimi we wspólnej walce z 
terroryzmem; odnotowuje jednak, że 
warunki uruchomienia tego artykułu oraz 
zasady udzielania niezbędnej pomocy 
nigdy nie zostały jasno określone; wzywa 
do bardziej operacyjnego wykorzystania 
tego narzędzia;

34. zauważa, że na klauzulę wzajemnej 
pomocy (art. 42 ust. 7 TUE) powołano się 
dotąd tylko jeden raz; odnotowuje jednak, 
że warunki uruchomienia tego artykułu 
oraz zasady udzielania niezbędnej pomocy 
nigdy nie zostały jasno określone; nalega, 
aby wszelkie środki podejmowane w celu 
zwalczania działalności terrorystycznej 
były zgodne z zasadami państwa prawa 
oraz realizowane wyłącznie w ramach 
dochodzeń policyjnych i ścigania 
przestępstw, jak również za pomocą 
wielopłaszczyznowych środków 
zapobiegawczych; sprzeciwia się zatem 
uruchomieniu i wykorzystaniu art. 42 ust. 
7 TUE;

Or. en

Poprawka 277
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Klemen Grošelj, Nathalie Loiseau, 
Michal Šimečka, Christophe Grudler

Projekt rezolucji
Ustęp 34

Projekt rezolucji Poprawka

34. zauważa, że klauzula wzajemnej 
pomocy (art. 42 ust. 7 TUE), na którą 
dotąd powołano się tylko jeden raz, 
świadczy o solidarności między państwami 
członkowskimi we wspólnej walce z 
terroryzmem; odnotowuje jednak, że 
warunki uruchomienia tego artykułu oraz 
zasady udzielania niezbędnej pomocy 
nigdy nie zostały jasno określone; wzywa 
do bardziej operacyjnego wykorzystania 

34. zauważa, że klauzula wzajemnej 
pomocy (art. 42 ust. 7 TUE), na którą 
dotąd powołano się tylko jeden raz, 
świadczy o solidarności między państwami 
członkowskimi we wspólnej walce z 
terroryzmem; odnotowuje jednak, że 
warunki uruchomienia tego artykułu oraz 
zasady udzielania niezbędnej pomocy 
nigdy nie zostały jasno określone; wzywa 
do opracowania precyzyjnych wytycznych 
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tego narzędzia; w celu zapewnienia dobrze określonych 
ram dla przyszłego uruchomienia i 
operacyjnego wykorzystania tego 
narzędzia;

Or. en

Poprawka 278
Arba Kokalari

Projekt rezolucji
Ustęp 34

Projekt rezolucji Poprawka

34. zauważa, że klauzula wzajemnej 
pomocy (art. 42 ust. 7 TUE), na którą 
dotąd powołano się tylko jeden raz, 
świadczy o solidarności między państwami 
członkowskimi we wspólnej walce z 
terroryzmem; odnotowuje jednak, że 
warunki uruchomienia tego artykułu oraz 
zasady udzielania niezbędnej pomocy 
nigdy nie zostały jasno określone; wzywa 
do bardziej operacyjnego wykorzystania 
tego narzędzia;

34. zauważa, że klauzula wzajemnej 
pomocy (art. 42 ust. 7 TUE), na którą 
dotąd powołano się tylko jeden raz, 
świadczy o solidarności między państwami 
członkowskimi we wspólnej walce z 
terroryzmem; odnotowuje jednak, że 
warunki uruchomienia tego artykułu oraz 
zasady udzielania niezbędnej pomocy 
nigdy nie zostały jasno określone; wzywa 
do bardziej operacyjnego wykorzystania 
tego narzędzia i podjęcia wspólnych 
wysiłków na rzecz doprecyzowania 
zakresu jego stosowania;

Or. en

Poprawka 279
Michael Gahler

Projekt rezolucji
Ustęp 34

Projekt rezolucji Poprawka

34. zauważa, że klauzula wzajemnej 
pomocy (art. 42 ust. 7 TUE), na którą 
dotąd powołano się tylko jeden raz, 
świadczy o solidarności między państwami 
członkowskimi we wspólnej walce z 

34. zauważa, że klauzula wzajemnej 
pomocy (art. 42 ust. 7 TUE), na którą 
dotąd powołano się tylko jeden raz, 
świadczy o solidarności między państwami 
członkowskimi w obliczu napaści zbrojnej 
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terroryzmem; odnotowuje jednak, że 
warunki uruchomienia tego artykułu oraz 
zasady udzielania niezbędnej pomocy 
nigdy nie zostały jasno określone; wzywa 
do bardziej operacyjnego wykorzystania 
tego narzędzia;

na terytorium jednego z państw 
członkowskich; odnotowuje jednak, że 
warunki uruchomienia tego artykułu oraz 
zasady udzielania niezbędnej pomocy 
nigdy nie zostały jasno określone; wzywa 
do bardziej operacyjnego wykorzystania 
tego narzędzia;

Or. de

Poprawka 280
Raphaël Glucksmann

Projekt rezolucji
Ustęp 34

Projekt rezolucji Poprawka

34. zauważa, że klauzula wzajemnej 
pomocy (art. 42 ust. 7 TUE), na którą 
dotąd powołano się tylko jeden raz, 
świadczy o solidarności między państwami 
członkowskimi we wspólnej walce z 
terroryzmem; odnotowuje jednak, że 
warunki uruchomienia tego artykułu oraz 
zasady udzielania niezbędnej pomocy 
nigdy nie zostały jasno określone; wzywa 
do bardziej operacyjnego wykorzystania 
tego narzędzia;

34. zauważa, że klauzula wzajemnej 
pomocy (art. 42 ust. 7 TUE), na którą 
dotąd powołano się tylko jeden raz, 
świadczy o solidarności między państwami 
członkowskimi, zwłaszcza we wspólnej 
walce z terroryzmem; odnotowuje jednak, 
że warunki uruchomienia tego artykułu 
oraz zasady udzielania niezbędnej pomocy 
nigdy nie zostały jasno określone; wzywa 
do bardziej operacyjnego wykorzystania 
tego narzędzia;

Or. en

Poprawka 281
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Projekt rezolucji
Ustęp 34

Projekt rezolucji Poprawka

34. zauważa, że klauzula wzajemnej 
pomocy (art. 42 ust. 7 TUE), na którą 
dotąd powołano się tylko jeden raz, 
świadczy o solidarności między państwami 

34. zauważa, że klauzula wzajemnej 
pomocy (art. 42 ust. 7 TUE), na którą 
dotąd powołano się tylko jeden raz, 
świadczy o solidarności między państwami 
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członkowskimi we wspólnej walce z 
terroryzmem; odnotowuje jednak, że 
warunki uruchomienia tego artykułu oraz 
zasady udzielania niezbędnej pomocy 
nigdy nie zostały jasno określone; wzywa 
do bardziej operacyjnego wykorzystania 
tego narzędzia;

członkowskimi we wspólnej walce z 
terroryzmem; odnotowuje jednak, że 
warunki uruchomienia tego artykułu oraz 
zasady udzielania niezbędnej pomocy 
nigdy nie zostały jasno określone; wzywa 
do szerszej dyskusji na temat doświadczeń 
związanych z powoływaniem się na tę 
klauzulę prawną;

Or. en

Poprawka 282
Attila Ara-Kovács, Giuliano Pisapia, Pierfrancesco Majorino, Nikos Androulakis, 
Tonino Picula

Projekt rezolucji
Ustęp 34 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

34a. przypomina, że klauzula 
solidarności (art. 222 TFUE) zapewnia 
również Unii i państwom członkowskim 
możliwość udzielenia pomocy danemu 
państwu członkowskiemu, które padło 
ofiarą ataku terrorystycznego, klęski 
żywiołowej lub katastrofy spowodowanej 
przez człowieka; przypomina, że strategia 
Unii Europejskiej w zakresie 
bezpieczeństwa cybernetycznego z 2013 r. 
stanowi, że „szczególnie poważny incydent 
lub atak cybernetyczny może stanowić 
wystarczający powód, by państwo 
członkowskie powołało się na klauzulę 
solidarności UE” (art. 222 TFUE); 
przypomina, że w decyzji Rady 
2014/415/UE w sprawie uzgodnień 
dotyczących stosowania przez Unię 
klauzuli solidarności stwierdza się, że 
klauzula solidarności wzywa Unię do 
mobilizacji wszystkich dostępnych jej 
instrumentów, w tym struktur 
utworzonych w ramach WPBiO; wzywa 
państwa członkowskie do rozważenia 
możliwości uruchomienia klauzuli 
solidarności w przyszłości;
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Or. en

Poprawka 283
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar

Projekt rezolucji
Ustęp 35

Projekt rezolucji Poprawka

35. wyraża przekonanie, że wdrażaniu 
misji i operacji w ramach WPBiO muszą 
towarzyszyć elastyczne instrumenty, aby w 
ten sposób zwiększać zdolność Unii i jej 
państw członkowskich do podejmowania 
zobowiązań mających zagwarantować 
europejską autonomię strategiczną 
służącą stabilności kontynentu 
europejskiego; podkreśla w tym kontekście 
skuteczność modułowych, 
wszechstronnych i prawdziwie 
operacyjnych struktur dowodzenia, takich 
jak Korpus Europejski – Eurokorpus; 
zauważa, że misje tego dowództwa z 
powodzeniem rozszerzyły i zróżnicowały 
swój zakres: w latach 2015–2018 Korpus 
Europejski został rozmieszczony 
czterokrotnie w ramach unijnych misji 
szkoleniowych w Mali i Republice 
Środkowoafrykańskiej (EUTM Mali i 
EUTM RCA); zachęca państwa 
członkowskie i Komisję do pójścia za tym 
przykładem elastycznej współpracy 
operacyjnej, która już dowiodła swojej 
przydatności i skuteczności;

35. wyraża przekonanie, że wdrażaniu 
misji i operacji w ramach WPBiO muszą 
towarzyszyć elastyczne instrumenty, aby w 
ten sposób zwiększać zdolność Unii i jej 
państw członkowskich do podejmowania 
zobowiązań mających zagwarantować 
sukcesy operacyjne w terenie służące 
stabilności kontynentu europejskiego; 
podkreśla w tym kontekście skuteczność 
modułowych, wszechstronnych i 
prawdziwie operacyjnych struktur 
dowodzenia charakteryzujących się 
przydatnością i skutecznością;

Or. en

Poprawka 284
Nikos Androulakis, Costas Mavrides

Projekt rezolucji
Ustęp 35
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Projekt rezolucji Poprawka

35. wyraża przekonanie, że wdrażaniu 
misji i operacji w ramach WPBiO muszą 
towarzyszyć elastyczne instrumenty, aby w 
ten sposób zwiększać zdolność Unii i jej 
państw członkowskich do podejmowania 
zobowiązań mających zagwarantować 
europejską autonomię strategiczną służącą 
stabilności kontynentu europejskiego; 
podkreśla w tym kontekście skuteczność 
modułowych, wszechstronnych i 
prawdziwie operacyjnych struktur 
dowodzenia, takich jak Korpus Europejski 
– Eurokorpus; zauważa, że misje tego 
dowództwa z powodzeniem rozszerzyły i 
zróżnicowały swój zakres: w latach 2015–
2018 Korpus Europejski został 
rozmieszczony czterokrotnie w ramach 
unijnych misji szkoleniowych w Mali i 
Republice Środkowoafrykańskiej (EUTM 
Mali i EUTM RCA); zachęca państwa 
członkowskie i Komisję do pójścia za tym 
przykładem elastycznej współpracy 
operacyjnej, która już dowiodła swojej 
przydatności i skuteczności;

35. wyraża przekonanie, że wdrażaniu 
misji i operacji w ramach WPBiO muszą 
towarzyszyć elastyczne instrumenty, aby w 
ten sposób zwiększać zdolność Unii i jej 
państw członkowskich do podejmowania 
zobowiązań mających zagwarantować 
europejską autonomię strategiczną służącą 
stabilności kontynentu europejskiego; 
podkreśla w tym kontekście skuteczność 
modułowych, wszechstronnych i 
prawdziwie operacyjnych struktur 
dowodzenia, takich jak Korpus Europejski 
– Eurokorpus; zauważa, że misje tego 
dowództwa z powodzeniem rozszerzyły i 
zróżnicowały swój zakres: w latach 2015–
2018 Korpus Europejski został 
rozmieszczony czterokrotnie w ramach 
unijnych misji szkoleniowych w Mali i 
Republice Środkowoafrykańskiej (EUTM 
Mali i EUTM RCA); zachęca państwa 
członkowskie i Komisję do pójścia za tym 
przykładem elastycznej współpracy 
operacyjnej, która już dowiodła swojej 
przydatności i skuteczności; uważa, że 
utworzenie dowództwa operacji UE 
mogłoby być dobrym krokiem w kierunku 
skutecznego planowania wspólnych 
operacji, dowodzenia nimi i sprawowania 
nad nimi kontroli;

Or. en

Poprawka 285
Hannah Neumann
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 35

Projekt rezolucji Poprawka

35. wyraża przekonanie, że wdrażaniu 
misji i operacji w ramach WPBiO muszą 
towarzyszyć elastyczne instrumenty, aby w 

35. wyraża przekonanie, że wdrażaniu 
misji i operacji w ramach WPBiO muszą 
towarzyszyć elastyczne instrumenty, aby w 
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ten sposób zwiększać zdolność Unii i jej 
państw członkowskich do podejmowania 
zobowiązań mających zagwarantować 
europejską autonomię strategiczną 
służącą stabilności kontynentu 
europejskiego; podkreśla w tym kontekście 
skuteczność modułowych, 
wszechstronnych i prawdziwie 
operacyjnych struktur dowodzenia, takich 
jak Korpus Europejski – Eurokorpus; 
zauważa, że misje tego dowództwa z 
powodzeniem rozszerzyły i zróżnicowały 
swój zakres: w latach 2015–2018 Korpus 
Europejski został rozmieszczony 
czterokrotnie w ramach unijnych misji 
szkoleniowych w Mali i Republice 
Środkowoafrykańskiej (EUTM Mali i 
EUTM RCA); zachęca państwa 
członkowskie i Komisję do pójścia za tym 
przykładem elastycznej współpracy 
operacyjnej, która już dowiodła swojej 
przydatności i skuteczności;

ten sposób zwiększać zdolność Unii i jej 
państw członkowskich do podejmowania 
zobowiązań mających zagwarantować 
Europie swobodę działania służącą 
stabilności kontynentu europejskiego oraz 
powszechnym wartościom i zasadom, 
które UE promuje na całym świecie; 
podkreśla w tym kontekście skuteczność 
modułowych, wszechstronnych i 
prawdziwie operacyjnych struktur 
dowodzenia, takich jak Korpus Europejski 
– Eurokorpus; zauważa, że misje tego 
dowództwa z powodzeniem rozszerzyły i 
zróżnicowały swój zakres: w latach 2015–
2018 Korpus Europejski został 
rozmieszczony czterokrotnie w ramach 
unijnych misji szkoleniowych w Mali i 
Republice Środkowoafrykańskiej (EUTM 
Mali i EUTM RCA); zachęca państwa 
członkowskie i Komisję do pójścia za tym 
przykładem elastycznej współpracy 
operacyjnej, która już dowiodła swojej 
przydatności i skuteczności;

Or. en

Poprawka 286
Rasa Juknevičienė, Sandra Kalniete, Andrius Kubilius

Projekt rezolucji
Ustęp 35

Projekt rezolucji Poprawka

35. wyraża przekonanie, że wdrażaniu 
misji i operacji w ramach WPBiO muszą 
towarzyszyć elastyczne instrumenty, aby w 
ten sposób zwiększać zdolność Unii i jej 
państw członkowskich do podejmowania 
zobowiązań mających zagwarantować 
europejską autonomię strategiczną 
służącą stabilności kontynentu 
europejskiego; podkreśla w tym kontekście 
skuteczność modułowych, 
wszechstronnych i prawdziwie 
operacyjnych struktur dowodzenia, takich 

35. wyraża przekonanie, że wdrażaniu 
misji i operacji w ramach WPBiO muszą 
towarzyszyć elastyczne instrumenty, aby w 
ten sposób zwiększać zdolność Unii i jej 
państw członkowskich do podejmowania 
zobowiązań mających zagwarantować 
zdolność Europy do przyjęcia większej 
odpowiedzialności służącą stabilności 
kontynentu europejskiego; podkreśla w 
tym kontekście skuteczność modułowych, 
wszechstronnych i prawdziwie 
operacyjnych struktur dowodzenia, takich 
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jak Korpus Europejski – Eurokorpus; 
zauważa, że misje tego dowództwa z 
powodzeniem rozszerzyły i zróżnicowały 
swój zakres: w latach 2015–2018 Korpus 
Europejski został rozmieszczony 
czterokrotnie w ramach unijnych misji 
szkoleniowych w Mali i Republice 
Środkowoafrykańskiej (EUTM Mali i 
EUTM RCA); zachęca państwa 
członkowskie i Komisję do pójścia za tym 
przykładem elastycznej współpracy 
operacyjnej, która już dowiodła swojej 
przydatności i skuteczności;

jak Korpus Europejski – Eurokorpus; 
zauważa, że misje tego dowództwa z 
powodzeniem rozszerzyły i zróżnicowały 
swój zakres: w latach 2015–2018 Korpus 
Europejski został rozmieszczony 
czterokrotnie w ramach unijnych misji 
szkoleniowych w Mali i Republice 
Środkowoafrykańskiej (EUTM Mali i 
EUTM RCA); zachęca państwa 
członkowskie i Komisję do pójścia za tym 
przykładem elastycznej współpracy 
operacyjnej, która już dowiodła swojej 
przydatności i skuteczności;

Or. en

Poprawka 287
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Projekt rezolucji
Ustęp 36

Projekt rezolucji Poprawka

36. oczekuje, że Unia będzie 
skutecznie wykorzystywać wszystkie 
istniejące instrumenty polityki WPBiO w 
dziedzinie dyplomacji, współpracy, 
rozwoju, zarządzania konfliktami i 
utrzymywania pokoju; przypomina, że 
instrumenty wojskowe i cywilne WPBiO w 
żadnym wypadku nie mogą być jedynym 
rozwiązaniem problemów związanych z 
bezpieczeństwem i że zawsze należy 
stosować kompleksowe podejście; uważa, 
że jedynie wykorzystanie wszystkich tych 
instrumentów w oparciu o to 
kompleksowe podejście zapewni 
elastyczność niezbędną do skutecznego 
osiągnięcia najbardziej ambitnych celów 
w dziedzinie bezpieczeństwa;

36. wzywa do oparcia wspólnej 
europejskiej polityki obrony i 
bezpieczeństwa na współpracy między 
państwami, z zasadą jednomyślności jako 
wyłącznym mechanizmem decyzyjnym;

Or. fr
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Poprawka 288
Hannah Neumann
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 36

Projekt rezolucji Poprawka

36. oczekuje, że Unia będzie skutecznie 
wykorzystywać wszystkie istniejące 
instrumenty polityki WPBiO w dziedzinie 
dyplomacji, współpracy, rozwoju, 
zarządzania konfliktami i utrzymywania 
pokoju; przypomina, że instrumenty 
wojskowe i cywilne WPBiO w żadnym 
wypadku nie mogą być jedynym 
rozwiązaniem problemów związanych z 
bezpieczeństwem i że zawsze należy 
stosować kompleksowe podejście; uważa, 
że jedynie wykorzystanie wszystkich tych 
instrumentów w oparciu o to kompleksowe 
podejście zapewni elastyczność niezbędną 
do skutecznego osiągnięcia najbardziej 
ambitnych celów w dziedzinie 
bezpieczeństwa;

36. oczekuje, że Unia będzie skutecznie 
wykorzystywać wszystkie istniejące 
instrumenty polityki WPBiO w dziedzinie 
dyplomacji, współpracy, rozwoju, 
zarządzania konfliktami i utrzymywania 
pokoju; przypomina, że instrumenty 
wojskowe i cywilne WPBiO w żadnym 
wypadku nie mogą być jedynym 
rozwiązaniem problemów związanych z 
bezpieczeństwem i że zawsze należy 
stosować kompleksowe podejście; uważa, 
że jedynie wykorzystanie wszystkich tych 
instrumentów w oparciu o to kompleksowe 
podejście zapewni elastyczność niezbędną 
do skutecznego osiągnięcia najbardziej 
ambitnych celów w dziedzinie 
bezpieczeństwa; przypomina, że polityka 
bezpieczeństwa UE powinna opierać się 
na kompleksowym i całościowym 
podejściu koncentrującym się na 
bezpieczeństwie ludzi i stawiającym 
dobrobyt i bezpieczeństwo miejscowej 
ludności w krajach trzecich w samym 
centrum wszelkich wysiłków;

Or. en

Poprawka 289
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski

Projekt rezolucji
Ustęp 36

Projekt rezolucji Poprawka

36. oczekuje, że Unia będzie skutecznie 
wykorzystywać wszystkie istniejące 

36. oczekuje, że Unia będzie skutecznie 
wykorzystywać wszystkie istniejące 
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instrumenty polityki WPBiO w dziedzinie 
dyplomacji, współpracy, rozwoju, 
zarządzania konfliktami i utrzymywania 
pokoju; przypomina, że instrumenty 
wojskowe i cywilne WPBiO w żadnym 
wypadku nie mogą być jedynym 
rozwiązaniem problemów związanych z 
bezpieczeństwem i że zawsze należy 
stosować kompleksowe podejście; uważa, 
że jedynie wykorzystanie wszystkich tych 
instrumentów w oparciu o to kompleksowe 
podejście zapewni elastyczność niezbędną 
do skutecznego osiągnięcia najbardziej 
ambitnych celów w dziedzinie 
bezpieczeństwa;

instrumenty polityki WPBiO w dziedzinie 
dyplomacji, współpracy, rozwoju, 
zarządzania konfliktami i utrzymywania 
pokoju; uważa, że jedynie wykorzystanie 
wszystkich tych instrumentów w oparciu o 
to kompleksowe podejście zapewni 
elastyczność niezbędną do skutecznego 
osiągnięcia najbardziej ambitnych celów w 
dziedzinie bezpieczeństwa;

Or. en

Poprawka 290
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Projekt rezolucji
Ustęp 36

Projekt rezolucji Poprawka

36. oczekuje, że Unia będzie skutecznie 
wykorzystywać wszystkie istniejące 
instrumenty polityki WPBiO w dziedzinie 
dyplomacji, współpracy, rozwoju, 
zarządzania konfliktami i utrzymywania 
pokoju; przypomina, że instrumenty 
wojskowe i cywilne WPBiO w żadnym 
wypadku nie mogą być jedynym 
rozwiązaniem problemów związanych z 
bezpieczeństwem i że zawsze należy 
stosować kompleksowe podejście; uważa, 
że jedynie wykorzystanie wszystkich tych 
instrumentów w oparciu o to 
kompleksowe podejście zapewni 
elastyczność niezbędną do skutecznego 
osiągnięcia najbardziej ambitnych celów 
w dziedzinie bezpieczeństwa;

36. oczekuje, że Unia będzie skutecznie 
wykorzystywać wszystkie istniejące 
instrumenty polityki WPBiO w dziedzinie 
dyplomacji, współpracy, rozwoju, 
cywilnego i pokojowego zarządzania 
konfliktami i zapobiegania im; 
przypomina, że instrumenty cywilne 
WPBiO w żadnym wypadku nie mogą być 
jedynym rozwiązaniem problemów 
związanych z bezpieczeństwem; wyraża 
zatem głębokie ubolewanie, że 
„kompleksowe podejście” w swojej 
obecnej formule i sposobie wdrażania jest 
de facto podporządkowaniem wszystkich 
istotnych obszarów polityki i opcji 
wspólnej polityce bezpieczeństwa i obrony, 
która zasadniczo reprezentuje obecnie 
interesy geostrategiczne i gospodarcze 
niektórych podmiotów UE i państw 
członkowskich;
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Or. en

Poprawka 291
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Hilde Vautmans, Klemen Grošelj, Malik 
Azmani

Projekt rezolucji
Ustęp 36

Projekt rezolucji Poprawka

36. oczekuje, że Unia będzie skutecznie 
wykorzystywać wszystkie istniejące 
instrumenty polityki WPBiO w dziedzinie 
dyplomacji, współpracy, rozwoju, 
zarządzania konfliktami i utrzymywania 
pokoju; przypomina, że instrumenty 
wojskowe i cywilne WPBiO w żadnym 
wypadku nie mogą być jedynym 
rozwiązaniem problemów związanych z 
bezpieczeństwem i że zawsze należy 
stosować kompleksowe podejście; uważa, 
że jedynie wykorzystanie wszystkich tych 
instrumentów w oparciu o to kompleksowe 
podejście zapewni elastyczność niezbędną 
do skutecznego osiągnięcia najbardziej 
ambitnych celów w dziedzinie 
bezpieczeństwa;

36. oczekuje, że Unia będzie skutecznie 
wykorzystywać wszystkie istniejące 
instrumenty polityki WPBiO w dziedzinie 
dyplomacji, współpracy, rozwoju, pomocy 
humanitarnej, zarządzania konfliktami i 
utrzymywania pokoju; przypomina, że 
instrumenty wojskowe i cywilne WPBiO w 
żadnym wypadku nie mogą być jedynym 
rozwiązaniem problemów związanych z 
bezpieczeństwem i że zawsze należy 
stosować kompleksowe podejście; uważa, 
że jedynie wykorzystanie wszystkich tych 
instrumentów w oparciu o to kompleksowe 
podejście zapewni elastyczność niezbędną 
do skutecznego osiągnięcia najbardziej 
ambitnych celów w dziedzinie 
bezpieczeństwa;

Or. fr

Poprawka 292
Michael Gahler

Projekt rezolucji
Ustęp 36

Projekt rezolucji Poprawka

36. oczekuje, że Unia będzie skutecznie 
wykorzystywać wszystkie istniejące 
instrumenty polityki WPBiO w dziedzinie 
dyplomacji, współpracy, rozwoju, 
zarządzania konfliktami i utrzymywania 

36. oczekuje, że Unia będzie skutecznie 
wykorzystywać wszystkie istniejące 
instrumenty polityki WPZiB i WPBiO w 
dziedzinie dyplomacji, współpracy, 
rozwoju, zarządzania konfliktami i 
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pokoju; przypomina, że instrumenty 
wojskowe i cywilne WPBiO w żadnym 
wypadku nie mogą być jedynym 
rozwiązaniem problemów związanych z 
bezpieczeństwem i że zawsze należy 
stosować kompleksowe podejście; uważa, 
że jedynie wykorzystanie wszystkich tych 
instrumentów w oparciu o to kompleksowe 
podejście zapewni elastyczność niezbędną 
do skutecznego osiągnięcia najbardziej 
ambitnych celów w dziedzinie 
bezpieczeństwa;

utrzymywania pokoju; przypomina, że 
instrumenty wojskowe i cywilne WPBiO w 
żadnym wypadku nie mogą być jedynym 
rozwiązaniem problemów związanych z 
bezpieczeństwem i że zawsze należy 
stosować kompleksowe podejście; uważa, 
że jedynie wykorzystanie wszystkich tych 
instrumentów w oparciu o to kompleksowe 
podejście zapewni elastyczność niezbędną 
do skutecznego osiągnięcia najbardziej 
ambitnych celów w dziedzinie 
bezpieczeństwa;

Or. de

Poprawka 293
Vangelis Meimarakis, Loucas Fourlas, Stelios Kympouropoulos, Georgios Kyrtsos

Projekt rezolucji
Ustęp 36

Projekt rezolucji Poprawka

36. oczekuje, że Unia będzie skutecznie 
wykorzystywać wszystkie istniejące 
instrumenty polityki WPBiO w dziedzinie 
dyplomacji, współpracy, rozwoju, 
zarządzania konfliktami i utrzymywania 
pokoju; przypomina, że instrumenty 
wojskowe i cywilne WPBiO w żadnym 
wypadku nie mogą być jedynym 
rozwiązaniem problemów związanych z 
bezpieczeństwem i że zawsze należy 
stosować kompleksowe podejście; uważa, 
że jedynie wykorzystanie wszystkich tych 
instrumentów w oparciu o to kompleksowe 
podejście zapewni elastyczność niezbędną 
do skutecznego osiągnięcia najbardziej 
ambitnych celów w dziedzinie 
bezpieczeństwa;

36. oczekuje, że Unia będzie skutecznie 
wykorzystywać wszystkie istniejące 
instrumenty polityki WPBiO w dziedzinie 
dyplomacji, współpracy, rozwoju, 
zarządzania konfliktami i utrzymywania 
pokoju; przypomina, że instrumenty 
wojskowe i cywilne WPBiO w żadnym 
wypadku nie mogą być jedynym 
rozwiązaniem problemów związanych z 
bezpieczeństwem i że zawsze należy 
stosować zintegrowane podejście; uważa, 
że jedynie wykorzystanie wszystkich tych 
instrumentów w oparciu o to zintegrowane 
podejście zapewni elastyczność niezbędną 
do skutecznego osiągnięcia najbardziej 
ambitnych celów w dziedzinie 
bezpieczeństwa;

Or. en

Poprawka 294
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Hannah Neumann
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 36 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

36a. przypomina, że szanse na 
pomyślne rozwiązanie konfliktu rosną, 
gdy podczas całego procesu przestrzega 
się parytetu płci i zasady 
równouprawnienia, oraz wzywa do 
zwiększenia udziału kobiet i częstszego 
obsadzania nimi stanowisk kierowniczych 
w takich misjach oraz do bardziej 
systematycznego włączania problematyki 
płci do misji w ramach WPBiO, a także do 
aktywnego przyczyniania się do wdrażania 
rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 
1325 w sprawie kobiet, pokoju i 
bezpieczeństwa; wzywa ESDZ i państwa 
członkowskie do podjęcia ambitnych 
kroków w celu zwiększenia reprezentacji 
kobiet w gronie międzynarodowych 
ekspertów na wszystkich szczeblach misji i 
operacji w ramach WPBiO, w miarę 
możliwości przez specjalny plan działania 
lub ukierunkowane zachęty i planowanie 
karier dla kobiet lub mechanizmy 
rekrutacji zapewniające ich lepszą 
reprezentację;

Or. en

Poprawka 295
Martin Horwood, Phil Bennion, Klemen Grošelj

Projekt rezolucji
Ustęp 36 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

36a. wzywa Wysokiego Przedstawiciela 
Unii ds. Zagranicznych i Polityki 
Bezpieczeństwa oraz 
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Wiceprzewodniczącego Komisji do 
regularnego konsultowania się z 
Parlamentem Europejskim w pilnych 
sprawach związanych z wdrażaniem 
WPBiO; uważa, że Wysoki Przedstawiciel 
Unii ds. Zagranicznych i Polityki 
Bezpieczeństwa oraz Wiceprzewodniczący 
Komisji lub odpowiedni urzędnik ESDZ 
sprawujący bezpośredni nadzór nad 
strukturami dowodzenia WPBiO i 
zaangażowany w projektowanie, realizację 
i ocenę bieżących operacji cywilnych i 
wojskowych powinien niezwłocznie 
informować Parlament o istotnych 
zmianach w strukturach wszelkich takich 
operacji, zwłaszcza w odniesieniu do ich 
ogólnego charakteru, mandatu, czasu 
trwania lub wcześniejszego zakończenia;

Or. en

Poprawka 296
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Hilde Vautmans, Martin Horwood, Klemen 
Grošelj

Projekt rezolucji
Ustęp 36 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

36a. podkreśla rosnącą i niezbędną rolę 
kobiet w misjach pokojowych oraz w 
polityce bezpieczeństwa i obrony i zachęca 
WP do prowadzenia dialogu z 
Parlamentem Europejskim na temat 
instrumentów i działań, które mają zostać 
wdrożone;

Or. fr

Poprawka 297
Hannah Neumann
w imieniu grupy Verts/ALE
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Projekt rezolucji
Ustęp 36 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

36b. podkreśla potrzebę dalszego 
rozwijania parlamentarnego i 
demokratycznego charakteru i wymiaru 
WPBiO; uważa, że skuteczna WPBiO, 
dostosowana do wyzwań związanych z 
bezpieczeństwem w XXI wieku, idzie w 
parze z silną kontrolą parlamentarną i 
wysokimi standardami przejrzystości 
zarówno na szczeblu krajowym, jak i na 
szczeblu UE; jest zdania, że silniejszy 
wymiar parlamentarny WPBiO 
odpowiada wysokiemu zapotrzebowaniu 
obywateli UE na bezpieczeństwo, pokój i 
ściślejszą współpracę w dziedzinie 
bezpieczeństwa i obrony między 
państwami członkowskimi;

Or. en

Poprawka 298
Hannah Neumann
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 37

Projekt rezolucji Poprawka

37. podkreśla, że wzmocnienie 
europejskiej autonomii strategicznej 
bezwzględnie zależy od zwiększenia 
potencjału państw członkowskich i ich 
budżetów przeznaczonych na obronność, a 
także od wzmocnienia bazy przemysłowej i 
technologicznej w dziedzinie obronności 
europejskiej;

skreśla się

Or. en
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Poprawka 299
Joachim Schuster

Projekt rezolucji
Ustęp 37

Projekt rezolucji Poprawka

37. podkreśla, że wzmocnienie 
europejskiej autonomii strategicznej 
bezwzględnie zależy od zwiększenia 
potencjału państw członkowskich i ich 
budżetów przeznaczonych na obronność, a 
także od wzmocnienia bazy przemysłowej i 
technologicznej w dziedzinie obronności 
europejskiej;

skreśla się

Or. en

Poprawka 300
Pierfrancesco Majorino

Projekt rezolucji
Ustęp 37

Projekt rezolucji Poprawka

37. podkreśla, że wzmocnienie 
europejskiej autonomii strategicznej 
bezwzględnie zależy od zwiększenia 
potencjału państw członkowskich i ich 
budżetów przeznaczonych na obronność, a 
także od wzmocnienia bazy przemysłowej i 
technologicznej w dziedzinie obronności 
europejskiej;

skreśla się

Or. en

Poprawka 301
Fabio Massimo Castaldo

Projekt rezolucji
Ustęp 37
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Projekt rezolucji Poprawka

37. podkreśla, że wzmocnienie 
europejskiej autonomii strategicznej 
bezwzględnie zależy od zwiększenia 
potencjału państw członkowskich i ich 
budżetów przeznaczonych na obronność, a 
także od wzmocnienia bazy przemysłowej i 
technologicznej w dziedzinie obronności 
europejskiej;

37. podkreśla, że wzmocnienie 
europejskiej autonomii strategicznej 
bezwzględnie zależy od zwiększenia 
potencjału państw członkowskich, od 
wzmocnienia bazy przemysłowej i 
technologicznej w dziedzinie obronności 
europejskiej, a także od zdolności państw 
członkowskich do zwiększenia 
standaryzacji i interoperacyjności, a tym 
samym uniknięcia powielania i 
marnowania zasobów;

Or. it

Poprawka 302
Kris Peeters

Projekt rezolucji
Ustęp 37

Projekt rezolucji Poprawka

37. podkreśla, że wzmocnienie 
europejskiej autonomii strategicznej 
bezwzględnie zależy od zwiększenia 
potencjału państw członkowskich i ich 
budżetów przeznaczonych na obronność, a 
także od wzmocnienia bazy przemysłowej i 
technologicznej w dziedzinie obronności 
europejskiej;

37. podkreśla, że wzmocnienie 
europejskiej autonomii strategicznej 
bezwzględnie zależy od priorytetów w 
zakresie budowania zdolności UE, co 
pociągnie za sobą zwiększenie potencjału 
państw członkowskich i ich budżetów 
przeznaczonych na obronność, a także od 
wzmocnienia bazy przemysłowej i 
technologicznej w dziedzinie obronności 
europejskiej;

Or. en

Poprawka 303
Raphaël Glucksmann

Projekt rezolucji
Ustęp 37
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Projekt rezolucji Poprawka

37. podkreśla, że wzmocnienie 
europejskiej autonomii strategicznej 
bezwzględnie zależy od zwiększenia 
potencjału państw członkowskich i ich 
budżetów przeznaczonych na obronność, a 
także od wzmocnienia bazy przemysłowej i 
technologicznej w dziedzinie obronności 
europejskiej;

37. podkreśla, że osiągnięcie 
europejskiej autonomii strategicznej 
bezwzględnie zależy od zwiększenia 
potencjału państw członkowskich i ich 
budżetów przeznaczonych na obronność, a 
także od wzmocnienia bazy przemysłowej i 
technologicznej w dziedzinie obronności 
europejskiej;

Or. en

Poprawka 304
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Projekt rezolucji
Ustęp 37

Projekt rezolucji Poprawka

37. podkreśla, że wzmocnienie 
europejskiej autonomii strategicznej 
bezwzględnie zależy od zwiększenia 
potencjału państw członkowskich i ich 
budżetów przeznaczonych na obronność, a 
także od wzmocnienia bazy przemysłowej i 
technologicznej w dziedzinie obronności 
europejskiej;

37. podkreśla, że wzmocnienie 
europejskiej autonomii strategicznej zależy 
od zwiększenia potencjału państw 
członkowskich i ich budżetów 
przeznaczonych na obronność, a także od 
wzmocnienia bazy przemysłowej i 
technologicznej w dziedzinie obronności 
europejskiej;

Or. en

Poprawka 305
Christophe Grudler, Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Bernard 
Guetta, Klemen Grošelj

Projekt rezolucji
Ustęp 37 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

37a. zauważa, że przemysł obronny i 
kosmiczny stoi w obliczu 
bezprecedensowej konkurencji światowej i 
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poważnych wyzwań technologicznych 
związanych z pojawieniem się 
zaawansowanych technologii (robotyka, 
sztuczna inteligencja, cybernetyka itp.);

Or. fr

Poprawka 306
Joachim Schuster

Projekt rezolucji
Ustęp 38

Projekt rezolucji Poprawka

38. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
w odniesieniu do budżetów obronnych 
nastąpiło znaczące odwrócenie tendencji 
na rzecz sił zbrojnych; uważa, że należy 
wspierać tę tendencję i zachęcać do niej 
na szczeblu UE;

skreśla się

Or. en

Poprawka 307
Attila Ara-Kovács, Giuliano Pisapia, Pierfrancesco Majorino, Nikos Androulakis

Projekt rezolucji
Ustęp 38

Projekt rezolucji Poprawka

38. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
w odniesieniu do budżetów obronnych 
nastąpiło znaczące odwrócenie tendencji 
na rzecz sił zbrojnych; uważa, że należy 
wspierać tę tendencję i zachęcać do niej 
na szczeblu UE;

skreśla się

Or. en

Poprawka 308
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Hannah Neumann
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 38

Projekt rezolucji Poprawka

38. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
w odniesieniu do budżetów obronnych 
nastąpiło znaczące odwrócenie tendencji 
na rzecz sił zbrojnych; uważa, że należy 
wspierać tę tendencję i zachęcać do niej 
na szczeblu UE;

38. przyjmuje do wiadomości fakt, że 
w odniesieniu do budżetów obronnych 
nastąpiło odwrócenie tendencji na rzecz sił 
zbrojnych; uważa, że będzie to korzystne 
dla obywateli UE oraz międzynarodowego 
pokoju i stabilności tylko wtedy, gdy 
będzie się to wiązać z daleko idącym 
łączeniem zasobów z budżetów krajowych 
oraz wysiłkami na rzecz badań, rozwoju, 
zamówień publicznych, utrzymania i 
szkoleń na szczeblu europejskim;

Or. en

Poprawka 309
Michael Gahler

Projekt rezolucji
Ustęp 38

Projekt rezolucji Poprawka

38. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
w odniesieniu do budżetów obronnych 
nastąpiło znaczące odwrócenie tendencji 
na rzecz sił zbrojnych; uważa, że należy 
wspierać tę tendencję i zachęcać do niej na 
szczeblu UE;

38. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
w odniesieniu do budżetów obronnych 
nastąpiło znaczące odwrócenie tendencji 
na rzecz sił zbrojnych; wzywa w związku z 
tym państwa członkowskie do 
inteligentnego inwestowania 
zwiększonych wydatków w programy 
oparte na współpracy; uważa, że należy 
wspierać tę tendencję i zachęcać do niej na 
szczeblu UE;

Or. de

Poprawka 310
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Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski, 
Charlie Weimers

Projekt rezolucji
Ustęp 38

Projekt rezolucji Poprawka

38. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
w odniesieniu do budżetów obronnych 
nastąpiło znaczące odwrócenie tendencji 
na rzecz sił zbrojnych; uważa, że należy 
wspierać tę tendencję i zachęcać do niej na 
szczeblu UE;

38. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
w odniesieniu do budżetów obronnych 
nastąpiło znaczące odwrócenie tendencji 
na rzecz sił zbrojnych w wyniku 
zobowiązania inwestycyjnego w dziedzinie 
obronności podjętego na szczycie NATO w 
Walii w 2014 r.; uważa, że należy wspierać 
tę tendencję i zachęcać do niej na szczeblu 
UE;

Or. en

Poprawka 311
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Nathalie Loiseau, 
Michal Šimečka, Christophe Grudler

Projekt rezolucji
Ustęp 38

Projekt rezolucji Poprawka

38. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
w odniesieniu do budżetów obronnych 
nastąpiło znaczące odwrócenie tendencji 
na rzecz sił zbrojnych; uważa, że należy 
wspierać tę tendencję i zachęcać do niej na 
szczeblu UE;

38. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
w odniesieniu do budżetów obronnych 
nastąpiło znaczące odwrócenie tendencji 
na rzecz sił zbrojnych; uważa, że należy 
wspierać tę tendencję i zachęcać do niej na 
szczeblu UE; zachęca państwa 
członkowskie do zwiększenia wydatków na 
obronę do 2 % PKB;

Or. en

Poprawka 312
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Projekt rezolucji
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Ustęp 38

Projekt rezolucji Poprawka

38. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
w odniesieniu do budżetów obronnych 
nastąpiło znaczące odwrócenie tendencji 
na rzecz sił zbrojnych; uważa, że należy 
wspierać tę tendencję i zachęcać do niej na 
szczeblu UE;

38. wyraża ubolewanie z powodu 
znacznego zwiększenia budżetów 
obronnych; uważa, że nie należy wspierać 
tej tendencji ani zachęcać do niej na 
szczeblu UE; dodaje, że personel 
wojskowy powinien mieć zagwarantowaną 
pensję na utrzymanie;

Or. en

Poprawka 313
Fabio Massimo Castaldo

Projekt rezolucji
Ustęp 38

Projekt rezolucji Poprawka

38. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
w odniesieniu do budżetów obronnych 
nastąpiło znaczące odwrócenie tendencji 
na rzecz sił zbrojnych; uważa, że należy 
wspierać tę tendencję i zachęcać do niej 
na szczeblu UE;

38. przyjmuje do wiadomości fakt, że 
w odniesieniu do budżetów obronnych 
nastąpiło znaczące odwrócenie tendencji 
na rzecz sił zbrojnych; uważa, że Unia 
powinna nadal promować i wspierać 
lepszą koordynację w tej dziedzinie między 
państwami członkowskimi;

Or. it

Poprawka 314
Hannah Neumann
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 38 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

38a. uważa, że polityka bezpieczeństwa i 
obrony UE będzie skuteczna tylko wtedy, 
gdy decyzje podejmowane przez 
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poszczególne państwa będą 
skoordynowane, a krajowe decyzje 
dotyczące wywozu uzbrojenia będą zgodne 
z ośmioma kryteriami UE, w szczególności 
w odniesieniu do praw człowieka, 
stabilności regionalnej, terroryzmu i 
ryzyka przenikania broni; z zadowoleniem 
przyjmuje niedawny przegląd wspólnego 
stanowiska 2008/944/WPZiB i wzywa do 
bardziej ambitnych działań na szczeblu 
UE w zakresie monitorowania i kontroli 
wywozu, które uwzględniałyby istotne 
zmiany w sektorze, takie jak Grupa 
Przyjaciół Prezydencji (Europejski 
program rozwoju przemysłu obronnego) 
czy EFO;

Or. en

Poprawka 315
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Projekt rezolucji
Ustęp 39

Projekt rezolucji Poprawka

39. z zadowoleniem przyjmuje 
niedawne starania podjęte przez instytucje 
europejskie i państwa członkowskie w 
związku z opublikowaniem globalnej 
strategii UE, mające na celu nadanie 
nowego impetu dotychczas wirtualnym 
instrumentom WPBiO i pełne wdrożenie 
postanowień traktatu lizbońskiego; 
podkreśla, że te obiecujące i ambitne 
plany muszą teraz zostać skonsolidowane, 
a następnie należy podjąć konkretne 
działania, aby skutecznie przyczynić się do 
bezpieczeństwa kontynentu europejskiego;

skreśla się

Or. fr

Poprawka 316
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Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Projekt rezolucji
Ustęp 39

Projekt rezolucji Poprawka

39. z zadowoleniem przyjmuje 
niedawne starania podjęte przez instytucje 
europejskie i państwa członkowskie w 
związku z opublikowaniem globalnej 
strategii UE, mające na celu nadanie 
nowego impetu dotychczas wirtualnym 
instrumentom WPBiO i pełne wdrożenie 
postanowień traktatu lizbońskiego; 
podkreśla, że te obiecujące i ambitne 
plany muszą teraz zostać skonsolidowane, 
a następnie należy podjąć konkretne 
działania, aby skutecznie przyczynić się do 
bezpieczeństwa kontynentu europejskiego;

skreśla się

Or. en

Poprawka 317
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Projekt rezolucji
Ustęp 39

Projekt rezolucji Poprawka

39. z zadowoleniem przyjmuje 
niedawne starania podjęte przez instytucje 
europejskie i państwa członkowskie w 
związku z opublikowaniem globalnej 
strategii UE, mające na celu nadanie 
nowego impetu dotychczas wirtualnym 
instrumentom WPBiO i pełne wdrożenie 
postanowień traktatu lizbońskiego; 
podkreśla, że te obiecujące i ambitne plany 
muszą teraz zostać skonsolidowane, a 
następnie należy podjąć konkretne 
działania, aby skutecznie przyczynić się do 
bezpieczeństwa kontynentu europejskiego;

39. z ubolewaniem przyjmuje 
niedawne starania podjęte przez instytucje 
europejskie i państwa członkowskie w 
związku z opublikowaniem globalnej 
strategii UE, mające na celu nadanie 
nowego impetu dotychczas wirtualnym 
instrumentom WPBiO i pełne wdrożenie 
postanowień traktatu lizbońskiego; 
podkreśla, że te ambitne plany nie mogą 
zostać utrwalone ani poparte konkretnymi 
działaniami;

Or. en
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Poprawka 318
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Projekt rezolucji
Ustęp 39

Projekt rezolucji Poprawka

39. z zadowoleniem przyjmuje 
niedawne starania podjęte przez instytucje 
europejskie i państwa członkowskie w 
związku z opublikowaniem globalnej 
strategii UE, mające na celu nadanie 
nowego impetu dotychczas wirtualnym 
instrumentom WPBiO i pełne wdrożenie 
postanowień traktatu lizbońskiego; 
podkreśla, że te obiecujące i ambitne plany 
muszą teraz zostać skonsolidowane, a 
następnie należy podjąć konkretne 
działania, aby skutecznie przyczynić się do 
bezpieczeństwa kontynentu europejskiego;

39. z zadowoleniem przyjmuje 
niedawne starania podjęte przez instytucje 
europejskie i państwa członkowskie w 
związku z opublikowaniem globalnej 
strategii UE, mające na celu nadanie 
nowego impetu już istniejącym 
instrumentom WPBiO i pełne wdrożenie 
postanowień traktatu lizbońskiego; 
podkreśla, że te obiecujące i ambitne plany 
muszą teraz zostać skonsolidowane, a 
następnie należy podjąć konkretne 
działania, aby skutecznie przyczynić się do 
bezpieczeństwa kontynentu europejskiego i 
jego bezpośredniego sąsiedztwa;

Or. en

Poprawka 319
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Projekt rezolucji
Ustęp 40

Projekt rezolucji Poprawka

40. z zadowoleniem przyjmuje wniosek 
Komisji z dnia 2 maja 2018 r., aby w 
ramach polityki przemysłowej w kolejnych 
wieloletnich ramach finansowych (WRF) 
utworzyć linię budżetową w wysokości 13 
mld EUR przeznaczoną na obronność; 
zwraca uwagę, że wniosek ten, stanowiący 
wyraz bezprecedensowego zaangażowania 
Komisji, nadal wymaga jednomyślnej 
zgody państw członkowskich w 
następnych wieloletnich ramach 

skreśla się
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finansowych;

Or. en

Poprawka 320
Hannah Neumann
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 40

Projekt rezolucji Poprawka

40. z zadowoleniem przyjmuje wniosek 
Komisji z dnia 2 maja 2018 r., aby w 
ramach polityki przemysłowej w kolejnych 
wieloletnich ramach finansowych (WRF) 
utworzyć linię budżetową w wysokości 13 
mld EUR przeznaczoną na obronność; 
zwraca uwagę, że wniosek ten, stanowiący 
wyraz bezprecedensowego zaangażowania 
Komisji, nadal wymaga jednomyślnej 
zgody państw członkowskich w 
następnych wieloletnich ramach 
finansowych;

40. przyjmuje do wiadomości wniosek 
Komisji z dnia 2 maja 2018 r., aby w 
ramach polityki przemysłowej w kolejnych 
wieloletnich ramach finansowych (WRF) 
utworzyć linię budżetową w wysokości 13 
mld EUR przeznaczoną na obronność; 
zwraca uwagę, że wniosek ten, stanowiący 
wyraz bezprecedensowego zaangażowania 
Komisji, nadal wymaga jednomyślnej 
zgody państw członkowskich w 
następnych wieloletnich ramach 
finansowych; ubolewa nad faktem, że 
przez ponad siedem lat nie będzie 
formalnych mechanizmów kontroli 
parlamentarnej w odniesieniu do 
priorytetów EFO w programach prac; 
uważa, że wszelkie wysiłki UE w sektorze 
przemysłu obronnego powinny iść w parze 
z wysokim poziomem przejrzystości, 
odpowiedzialności i oceny etycznej, aby 
zwiększyć szanse na przezwyciężenie 
istniejących problemów strukturalnych 
tego sektora;

Or. en

Poprawka 321
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Projekt rezolucji
Ustęp 40
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Projekt rezolucji Poprawka

40. z zadowoleniem przyjmuje wniosek 
Komisji z dnia 2 maja 2018 r., aby w 
ramach polityki przemysłowej w kolejnych 
wieloletnich ramach finansowych (WRF) 
utworzyć linię budżetową w wysokości 13 
mld EUR przeznaczoną na obronność; 
zwraca uwagę, że wniosek ten, stanowiący 
wyraz bezprecedensowego zaangażowania 
Komisji, nadal wymaga jednomyślnej 
zgody państw członkowskich w 
następnych wieloletnich ramach 
finansowych;

40. przyjmuje do wiadomości wniosek 
Komisji z dnia 2 maja 2018 r., aby w 
ramach polityki przemysłowej w kolejnych 
wieloletnich ramach finansowych (WRF) 
utworzyć linię budżetową w wysokości 13 
mld EUR przeznaczoną na obronność; 
zwraca uwagę, że wniosek ten, stanowiący 
wyraz bezprecedensowego zaangażowania 
Komisji, nadal wymaga jednomyślnej 
zgody państw członkowskich w 
następnych wieloletnich ramach 
finansowych; postuluje, aby fundusze były 
przeznaczane na programy współpracy, 
które są potrzebne, ale nie mają ściśle 
wojskowego charakteru (satelity, 
współpraca wywiadowcza, walka z 
cyberprzestępczością, walka z 
terroryzmem);

Or. fr

Poprawka 322
Joachim Schuster

Projekt rezolucji
Ustęp 40

Projekt rezolucji Poprawka

40. z zadowoleniem przyjmuje wniosek 
Komisji z dnia 2 maja 2018 r., aby w 
ramach polityki przemysłowej w kolejnych 
wieloletnich ramach finansowych (WRF) 
utworzyć linię budżetową w wysokości 13 
mld EUR przeznaczoną na obronność; 
zwraca uwagę, że wniosek ten, stanowiący 
wyraz bezprecedensowego zaangażowania 
Komisji, nadal wymaga jednomyślnej 
zgody państw członkowskich w 
następnych wieloletnich ramach 
finansowych;

40. odrzuca wniosek Komisji z dnia 2 
maja 2018 r., aby w ramach polityki 
przemysłowej w kolejnych wieloletnich 
ramach finansowych (WRF) utworzyć linię 
budżetową w wysokości 13 mld EUR 
przeznaczoną na obronność; zwraca 
uwagę, że wniosek ten nadal wymaga 
dodatkowego finansowania w 
wystarczającej wysokości ze strony państw 
członkowskich oraz ich jednomyślnej 
zgody w następnych wieloletnich ramach 
finansowych; odrzuca wszelkie 
przenoszenie środków z innych linii 
budżetowych na rzecz obronności;

Or. en
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Poprawka 323
Michael Gahler

Projekt rezolucji
Ustęp 40

Projekt rezolucji Poprawka

40. z zadowoleniem przyjmuje wniosek 
Komisji z dnia 2 maja 2018 r., aby w 
ramach polityki przemysłowej w kolejnych 
wieloletnich ramach finansowych (WRF) 
utworzyć linię budżetową w wysokości 13 
mld EUR przeznaczoną na obronność; 
zwraca uwagę, że wniosek ten, stanowiący 
wyraz bezprecedensowego zaangażowania 
Komisji, nadal wymaga jednomyślnej 
zgody państw członkowskich w 
następnych wieloletnich ramach 
finansowych;

40. z zadowoleniem przyjmuje wniosek 
Komisji z dnia 2 maja 2018 r., aby w 
ramach polityki przemysłowej w kolejnych 
wieloletnich ramach finansowych (WRF) 
utworzyć linię budżetową w wysokości 13 
mld EUR przeznaczoną na obronność; 
zwraca uwagę, że wniosek ten, stanowiący 
wyraz bezprecedensowego zaangażowania 
Komisji, nadal wymaga jednomyślnej 
zgody państw członkowskich w 
następnych wieloletnich ramach 
finansowych, a następnie Parlamentu 
Europejskiego;

Or. de

Poprawka 324
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Projekt rezolucji
Ustęp 40

Projekt rezolucji Poprawka

40. z zadowoleniem przyjmuje wniosek 
Komisji z dnia 2 maja 2018 r., aby w 
ramach polityki przemysłowej w kolejnych 
wieloletnich ramach finansowych (WRF) 
utworzyć linię budżetową w wysokości 13 
mld EUR przeznaczoną na obronność; 
zwraca uwagę, że wniosek ten, stanowiący 
wyraz bezprecedensowego zaangażowania 
Komisji, nadal wymaga jednomyślnej 
zgody państw członkowskich w 
następnych wieloletnich ramach 
finansowych;

40. z zadowoleniem przyjmuje wniosek 
Komisji z dnia 2 maja 2018 r., aby w 
kolejnych wieloletnich ramach 
finansowych (WRF) utworzyć linię 
budżetową w wysokości 13 mld EUR 
przeznaczoną na współpracę w dziedzinie 
obronności wspierającą wspólne badania 
w dziedzinie obrony i budowanie 
potencjału; zwraca uwagę, że wniosek ten, 
stanowiący wyraz bezprecedensowego 
zaangażowania Komisji, nadal wymaga 
jednomyślnej zgody państw członkowskich 
w następnych wieloletnich ramach 
finansowych;
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Or. en

Poprawka 325
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Projekt rezolucji
Ustęp 40

Projekt rezolucji Poprawka

40. z zadowoleniem przyjmuje wniosek 
Komisji z dnia 2 maja 2018 r., aby w 
ramach polityki przemysłowej w kolejnych 
wieloletnich ramach finansowych (WRF) 
utworzyć linię budżetową w wysokości 13 
mld EUR przeznaczoną na obronność; 
zwraca uwagę, że wniosek ten, stanowiący 
wyraz bezprecedensowego zaangażowania 
Komisji, nadal wymaga jednomyślnej 
zgody państw członkowskich w 
następnych wieloletnich ramach 
finansowych;

40. wyraża głębokie ubolewanie z 
powodu wniosku Komisji z dnia 2 maja 
2018 r., aby w ramach polityki 
przemysłowej w kolejnych wieloletnich 
ramach finansowych (WRF) utworzyć linię 
budżetową w wysokości 13 mld EUR 
przeznaczoną na obronność; zwraca 
uwagę, że wniosek ten, stanowiący wyraz 
bezprecedensowego zaangażowania 
Komisji, nadal wymaga jednomyślnej 
zgody państw członkowskich w 
następnych wieloletnich ramach 
finansowych;

Or. en

Poprawka 326
Pierfrancesco Majorino

Projekt rezolucji
Ustęp 40 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

40a. uważa, że ustanowienie 
europejskiej linii budżetowej na 
obronność powinno opierać się na 
przesunięciach zasobów z odpowiednich 
krajowych linii budżetowych; odrzuca 
przeznaczanie środków z innych linii 
budżetowych na rzecz obrony;

Or. it


