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Poprawka 327
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Projekt rezolucji
Ustęp 41

Projekt rezolucji Poprawka

41. z zadowoleniem przyjmuje wniosek 
Komisji z czerwca 2017 r. dotyczący 
utworzenia Europejskiego Funduszu 
Obronnego (EFO), który to fundusz 
miałby zachęcać do współpracy między 
państwami członkowskimi i do wspierania 
europejskiego przemysłu obronnego; 
zauważa, że wniosek ten jest pierwszą 
inicjatywą, w ramach której fundusze 
wspólnotowe są wykorzystywane do 
bezpośredniego wspierania projektów 
obronnych; uznaje, że inicjatywa ta 
stanowi istotny krok naprzód w 
budowaniu tzw. „Europy obrony” 
zarówno pod względem politycznym, jak i 
przemysłowym; zauważa, że Europejski 
Fundusz Obronny mógłby finansować 
projekty strukturalne, takie jak europejski 
myśliwiec przyszłości, europejski czołg 
przyszłości czy europejska obrona 
przeciwrakietowa; zauważa, że program 
prac w ramach działania 
przygotowawczego na rok 2019 będzie 
koncentrować się na dominacji widmowej 
i przyszłych przełomowych technologiach 
w dziedzinie obronności, czyli na dwóch 
obszarach, które są niezbędne do 
utrzymania niezależności technologicznej 
Europy w perspektywie długoterminowej; 
z zadowoleniem odnosi się również do 
przyjęcia przez Komisję w marcu 2019 r. 
pierwszego programu EDIDP 
(Europejskiego programu rozwoju 
przemysłu obronnego) oraz 
opublikowania dziewięciu zaproszeń do 
składania wniosków na rok 2019, w tym 
odnośnie do systemu Eurodrone, który 
stanowi niezbędny element strategicznej 
autonomii Europy; podkreśla, że po 2020 
r. ogłoszonych zostanie dwanaście innych 

skreśla się
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zaproszeń do składania wniosków 
obejmujących tematy priorytetowe we 
wszystkich dziedzinach (powietrze, ląd, 
morze, cyberprzestrzeń i przestrzeń 
kosmiczna); odnotowuje związek między 
decyzjami o zakupie podejmowanymi 
obecnie przez państwa członkowskie a 
perspektywami współpracy przemysłowej i 
technologicznej w ramach EFO;

Or. fr

Poprawka 328
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Projekt rezolucji
Ustęp 41

Projekt rezolucji Poprawka

41. z zadowoleniem przyjmuje wniosek 
Komisji z czerwca 2017 r. dotyczący 
utworzenia Europejskiego Funduszu 
Obronnego (EFO), który to fundusz miałby 
zachęcać do współpracy między 
państwami członkowskimi i do wspierania 
europejskiego przemysłu obronnego; 
zauważa, że wniosek ten jest pierwszą 
inicjatywą, w ramach której fundusze 
wspólnotowe są wykorzystywane do 
bezpośredniego wspierania projektów 
obronnych; uznaje, że inicjatywa ta 
stanowi istotny krok naprzód w budowaniu 
tzw. „Europy obrony” zarówno pod 
względem politycznym, jak i 
przemysłowym; zauważa, że Europejski 
Fundusz Obronny mógłby finansować 
projekty strukturalne, takie jak europejski 
myśliwiec przyszłości, europejski czołg 
przyszłości czy europejska obrona 
przeciwrakietowa; zauważa, że program 
prac w ramach działania 
przygotowawczego na rok 2019 będzie 
koncentrować się na dominacji widmowej 
i przyszłych przełomowych technologiach 
w dziedzinie obronności, czyli na dwóch 

41. z zadowoleniem przyjmuje wniosek 
Komisji z czerwca 2017 r. dotyczący 
utworzenia Europejskiego Funduszu 
Obronnego (EFO), który to fundusz miałby 
zachęcać do współpracy między 
państwami członkowskimi i do wspierania 
przemysłu obronnego w całej Unii, w tym 
MŚP prowadzących działalność 
transgraniczną; zauważa, że wniosek ten 
jest pierwszą inicjatywą, w ramach której 
fundusze wspólnotowe są wykorzystywane 
do bezpośredniego wspierania projektów 
obronnych; uznaje, że inicjatywa ta 
stanowi istotny krok naprzód w budowaniu 
tzw. „Europy obrony” zarówno pod 
względem politycznym, jak i 
przemysłowym; zauważa, że Europejski 
Fundusz Obronny mógłby finansować 
projekty strukturalne, takie jak europejski 
myśliwiec przyszłości, europejski czołg 
przyszłości czy europejska obrona 
przeciwrakietowa, a także małe i średniej 
wielkości projekty, w ramach których 
powstają innowacyjne, zorientowane na 
przyszłość rozwiązania w zakresie obrony; 
zauważa, że program prac w ramach 
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obszarach, które są niezbędne do 
utrzymania niezależności technologicznej 
Europy w perspektywie długoterminowej; 
z zadowoleniem odnosi się również do 
przyjęcia przez Komisję w marcu 2019 r. 
pierwszego programu EDIDP 
(Europejskiego programu rozwoju 
przemysłu obronnego) oraz opublikowania 
dziewięciu zaproszeń do składania 
wniosków na rok 2019, w tym odnośnie do 
systemu Eurodrone, który stanowi 
niezbędny element strategicznej autonomii 
Europy; podkreśla, że po 2020 r. 
ogłoszonych zostanie dwanaście innych 
zaproszeń do składania wniosków 
obejmujących tematy priorytetowe we 
wszystkich dziedzinach (powietrze, ląd, 
morze, cyberprzestrzeń i przestrzeń 
kosmiczna); odnotowuje związek między 
decyzjami o zakupie podejmowanymi 
obecnie przez państwa członkowskie a 
perspektywami współpracy przemysłowej i 
technologicznej w ramach EFO;

działania przygotowawczego na rok 2019 
koncentruje się na dominacji widmowej i 
przyszłych przełomowych technologiach w 
dziedzinie obronności, czyli na dwóch 
obszarach, które są niezbędne do 
utrzymania niezależności technologicznej 
Europy w perspektywie długoterminowej; 
z zadowoleniem odnosi się również do 
przyjęcia przez Komisję w marcu 2019 r. 
pierwszego programu prac EDIDP 
(Europejskiego programu rozwoju 
przemysłu obronnego) oraz opublikowania 
dziewięciu zaproszeń do składania 
wniosków na rok 2019; zauważa, że 
zaproszenia do udziału w programie 
EDIDP na rok 2019 obejmowały system 
Eurodrone, który stanowi ważny element 
strategicznej autonomii Europy, oraz 
zaproszenie przeznaczone specjalnie dla 
małych i średnich przedsiębiorstw, 
zachęcające do innowacji w całej Unii; 
podkreśla, że po 2020 r. ogłoszonych 
zostanie dwanaście innych zaproszeń do 
składania wniosków obejmujących tematy 
priorytetowe we wszystkich dziedzinach 
(powietrze, ląd, morze, cyberprzestrzeń i 
przestrzeń kosmiczna); zwraca uwagę na 
ważną rolę Europejskiego Funduszu 
Obronnego w przyczynianiu się do 
innowacyjności, konkurencyjności, 
wydajności i współpracy transgranicznej 
w ramach europejskiego przemysłu 
obronnego w całej UE; odnotowuje 
związek między decyzjami o zakupie 
podejmowanymi obecnie przez państwa 
członkowskie a perspektywami współpracy 
przemysłowej i technologicznej w ramach 
EFO;

Or. en

Poprawka 329
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Özlem Demirel, Luke Ming Flanagan, Manu 
Pineda

Projekt rezolucji
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Ustęp 41

Projekt rezolucji Poprawka

41. z zadowoleniem przyjmuje wniosek 
Komisji z czerwca 2017 r. dotyczący 
utworzenia Europejskiego Funduszu 
Obronnego (EFO), który to fundusz miałby 
zachęcać do współpracy między 
państwami członkowskimi i do wspierania 
europejskiego przemysłu obronnego; 
zauważa, że wniosek ten jest pierwszą 
inicjatywą, w ramach której fundusze 
wspólnotowe są wykorzystywane do 
bezpośredniego wspierania projektów 
obronnych; uznaje, że inicjatywa ta 
stanowi istotny krok naprzód w 
budowaniu tzw. „Europy obrony” 
zarówno pod względem politycznym, jak i 
przemysłowym; zauważa, że Europejski 
Fundusz Obronny mógłby finansować 
projekty strukturalne, takie jak europejski 
myśliwiec przyszłości, europejski czołg 
przyszłości czy europejska obrona 
przeciwrakietowa; zauważa, że program 
prac w ramach działania 
przygotowawczego na rok 2019 będzie 
koncentrować się na dominacji widmowej i 
przyszłych przełomowych technologiach w 
dziedzinie obronności, czyli na dwóch 
obszarach, które są niezbędne do 
utrzymania niezależności technologicznej 
Europy w perspektywie długoterminowej; 
z zadowoleniem odnosi się również do 
przyjęcia przez Komisję w marcu 2019 r. 
pierwszego programu EDIDP 
(Europejskiego programu rozwoju 
przemysłu obronnego) oraz opublikowania 
dziewięciu zaproszeń do składania 
wniosków na rok 2019, w tym odnośnie do 
systemu Eurodrone, który stanowi 
niezbędny element strategicznej autonomii 
Europy; podkreśla, że po 2020 r. 
ogłoszonych zostanie dwanaście innych 
zaproszeń do składania wniosków 
obejmujących tematy priorytetowe we 
wszystkich dziedzinach (powietrze, ląd, 
morze, cyberprzestrzeń i przestrzeń 

41. odrzuca wniosek Komisji z 
czerwca 2017 r. dotyczący utworzenia 
Europejskiego Funduszu Obronnego 
(EFO), który to fundusz miałby zachęcać 
do współpracy między państwami 
członkowskimi i do wspierania 
europejskiego przemysłu obronnego; 
zauważa, że wniosek ten jest pierwszą 
inicjatywą, w ramach której fundusze 
wspólnotowe są wykorzystywane do 
bezpośredniego wspierania projektów 
obronnych; zauważa, że program prac w 
ramach działania przygotowawczego na 
rok 2019 będzie koncentrować się na 
dominacji widmowej i przyszłych 
przełomowych technologiach w dziedzinie 
obronności; odrzuca również przyjęcie 
przez Komisję w marcu 2019 r. pierwszego 
programu EDIDP (Europejskiego 
programu rozwoju przemysłu obronnego) 
oraz opublikowanie dziewięciu zaproszeń 
do składania wniosków na rok 2019, w tym 
odnośnie do systemu Eurodrone; 
podkreśla, że po 2020 r. ogłoszonych 
zostanie dwanaście innych zaproszeń do 
składania wniosków obejmujących tematy 
we wszystkich dziedzinach (powietrze, ląd, 
morze, cyberprzestrzeń i przestrzeń 
kosmiczna); odnotowuje związek między 
decyzjami o zakupie podejmowanymi 
obecnie przez państwa członkowskie a 
perspektywami współpracy przemysłowej i 
technologicznej w ramach EFO; 
przypomina, że utworzenie nowego działu 
V dotyczącego bezpieczeństwa i obrony, 
programu badań UE w dziedzinie 
obronności, Europejskiego Funduszu 
Obronnego i projektu Mobilność 
wojskowa wyraźnie narusza przepisy art. 
41 ust. 2 TUE, które stanowią, że z 
budżetu Unii nie mogą być pokrywane 
żadne wydatki wynikające z działań 
mających wpływ na kwestie wojskowe lub 
obronne; potępia postępującą z 
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kosmiczna); odnotowuje związek między 
decyzjami o zakupie podejmowanymi 
obecnie przez państwa członkowskie a 
perspektywami współpracy przemysłowej i 
technologicznej w ramach EFO;

bezprecedensową szybkością militaryzację 
UE i wyraża z jej powodu głębokie 
ubolewanie; podkreśla, że empirycznie 
dowiedziono, iż najskuteczniejszą metodą 
utrzymywania i propagowania pokoju i 
stabilności jest skupienie się na eliminacji 
ubóstwa, bezwarunkowej pomocy 
humanitarnej, zrównoważonym i 
sprawiedliwym rozwoju gospodarczym, 
powstrzymaniu światowych systemów 
podatkowych przed ułatwianiem korupcji, 
pokojowym i dyplomatycznym 
rozwiązywaniu konfliktów, rozbrojeniu, 
demobilizacji i programach reintegracji;

Or. en

Poprawka 330
Christophe Grudler, Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Bernard 
Guetta

Projekt rezolucji
Ustęp 41

Projekt rezolucji Poprawka

41. z zadowoleniem przyjmuje wniosek 
Komisji z czerwca 2017 r. dotyczący 
utworzenia Europejskiego Funduszu 
Obronnego (EFO), który to fundusz 
miałby zachęcać do współpracy między 
państwami członkowskimi i do wspierania 
europejskiego przemysłu obronnego; 
zauważa, że wniosek ten jest pierwszą 
inicjatywą, w ramach której fundusze 
wspólnotowe są wykorzystywane do 
bezpośredniego wspierania projektów 
obronnych; uznaje, że inicjatywa ta 
stanowi istotny krok naprzód w budowaniu 
tzw. „Europy obrony” zarówno pod 
względem politycznym, jak i 
przemysłowym; zauważa, że Europejski 
Fundusz Obronny mógłby finansować 
projekty strukturalne, takie jak europejski 
myśliwiec przyszłości, europejski czołg 
przyszłości czy europejska obrona 

41. z zadowoleniem przyjmuje wniosek 
Komisji z czerwca 2017 r. dotyczący 
utworzenia Europejskiego Funduszu 
Obronnego (EFO), którego celem miałaby 
być koordynacja, uzupełnienie i 
zwiększenie krajowych inwestycji w 
badania w dziedzinie obrony, zachęcanie 
do współpracy między państwami 
członkowskimi na rzecz rozwoju 
najnowocześniejszych i interoperacyjnych 
technologii i sprzętu obronnego oraz do 
wspierania innowacyjnego i 
konkurencyjnego europejskiego przemysłu 
obronnego; zauważa, że wniosek ten jest 
pierwszą inicjatywą, w ramach której 
fundusze wspólnotowe są wykorzystywane 
do bezpośredniego wspierania projektów 
obronnych; uznaje, że inicjatywa ta 
stanowi istotny krok naprzód w budowaniu 
tzw. „Europy obrony” zarówno pod 
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przeciwrakietowa; zauważa, że program 
prac w ramach działania 
przygotowawczego na rok 2019 będzie 
koncentrować się na dominacji widmowej 
i przyszłych przełomowych technologiach 
w dziedzinie obronności, czyli na dwóch 
obszarach, które są niezbędne do 
utrzymania niezależności technologicznej 
Europy w perspektywie długoterminowej; 
z zadowoleniem odnosi się również do 
przyjęcia przez Komisję w marcu 2019 r. 
pierwszego programu EDIDP 
(Europejskiego programu rozwoju 
przemysłu obronnego) oraz opublikowania 
dziewięciu zaproszeń do składania 
wniosków na rok 2019, w tym odnośnie do 
systemu Eurodrone, który stanowi 
niezbędny element strategicznej autonomii 
Europy; podkreśla, że po 2020 r. 
ogłoszonych zostanie dwanaście innych 
zaproszeń do składania wniosków 
obejmujących tematy priorytetowe we 
wszystkich dziedzinach (powietrze, ląd, 
morze, cyberprzestrzeń i przestrzeń 
kosmiczna); odnotowuje związek między 
decyzjami o zakupie podejmowanymi 
obecnie przez państwa członkowskie a 
perspektywami współpracy przemysłowej i 
technologicznej w ramach EFO;

względem politycznym, jak i 
przemysłowym; zauważa, że Europejski 
Fundusz Obronny mógłby finansować 
projekty strukturalne, takie jak europejski 
myśliwiec przyszłości, europejski czołg 
przyszłości czy europejska obrona 
przeciwrakietowa; z zadowoleniem odnosi 
się do programu prac na 2019 r. 
dotyczącego badań nad obronnością 
(działanie przygotowawcze Unii w 
zakresie badań nad obronnością), który 
zakłada przeznaczenie 25 mln EUR na 
badania nad dominacją widmową i 
przyszłymi przełomowymi technologiami 
w dziedzinie obronności, czyli na dwóch 
obszarach, które są niezbędne do 
utrzymania niezależności technologicznej 
Europy w perspektywie długoterminowej; 
z zadowoleniem odnosi się również do 
przyjęcia przez Komisję w marcu 2019 r. 
pierwszego programu EDIDP 
(Europejskiego programu rozwoju 
przemysłu obronnego), który przewiduje 
współfinansowanie w wysokości 500 mln 
EUR na rzecz wspólnego rozwijania 
zdolności obronnych w latach 2019–2020, 
oraz do opublikowania dziewięciu 
zaproszeń do składania wniosków na rok 
2019, w tym odnośnie do systemu 
Eurodrone, który stanowi niezbędny 
element strategicznej autonomii Europy; 
podkreśla, że po 2020 r. ogłoszonych 
zostanie dwanaście innych zaproszeń do 
składania wniosków obejmujących tematy 
priorytetowe we wszystkich dziedzinach 
(powietrze, ląd, morze, cyberprzestrzeń i 
przestrzeń kosmiczna); odnotowuje 
związek między decyzjami o zakupie 
podejmowanymi obecnie przez państwa 
członkowskie a perspektywami współpracy 
przemysłowej i technologicznej w ramach 
EFO;

Or. fr

Poprawka 331
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Hannah Neumann
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 41

Projekt rezolucji Poprawka

41. z zadowoleniem przyjmuje wniosek 
Komisji z czerwca 2017 r. dotyczący 
utworzenia Europejskiego Funduszu 
Obronnego (EFO), który to fundusz miałby 
zachęcać do współpracy między 
państwami członkowskimi i do wspierania 
europejskiego przemysłu obronnego; 
zauważa, że wniosek ten jest pierwszą 
inicjatywą, w ramach której fundusze 
wspólnotowe są wykorzystywane do 
bezpośredniego wspierania projektów 
obronnych; uznaje, że inicjatywa ta 
stanowi istotny krok naprzód w 
budowaniu tzw. „Europy obrony” 
zarówno pod względem politycznym, jak i 
przemysłowym; zauważa, że Europejski 
Fundusz Obronny mógłby finansować 
projekty strukturalne, takie jak europejski 
myśliwiec przyszłości, europejski czołg 
przyszłości czy europejska obrona 
przeciwrakietowa; zauważa, że program 
prac w ramach działania 
przygotowawczego na rok 2019 będzie 
koncentrować się na dominacji widmowej i 
przyszłych przełomowych technologiach w 
dziedzinie obronności, czyli na dwóch 
obszarach, które są niezbędne do 
utrzymania niezależności technologicznej 
Europy w perspektywie długoterminowej; 
z zadowoleniem odnosi się również do 
przyjęcia przez Komisję w marcu 2019 r. 
pierwszego programu EDIDP 
(Europejskiego programu rozwoju 
przemysłu obronnego) oraz opublikowania 
dziewięciu zaproszeń do składania 
wniosków na rok 2019, w tym odnośnie do 
systemu Eurodrone, który stanowi 
niezbędny element strategicznej autonomii 
Europy; podkreśla, że po 2020 r. 
ogłoszonych zostanie dwanaście innych 

41. odnotowuje wniosek Komisji z 
czerwca 2017 r. dotyczący utworzenia 
Europejskiego Funduszu Obronnego 
(EFO), który to fundusz mógłby zachęcać 
do współpracy między państwami 
członkowskimi i do wspierania niektórych 
zainteresowanych stron w europejskim 
przemyśle obronnym; zauważa, że wniosek 
ten jest pierwszą inicjatywą, w ramach 
której fundusze wspólnotowe są 
wykorzystywane do bezpośredniego 
wspierania projektów obronnych, i że 
opiera się on na słabej podstawie prawnej; 
uznaje, że inicjatywa ta stanowi zmianę 
paradygmatu w odniesieniu do budżetu 
UE, z którego dotychczas finansowano 
głównie programy cywilne; zauważa, że 
Europejski Fundusz Obronny mógłby 
finansować projekty strukturalne, takie jak 
europejski myśliwiec przyszłości, 
europejski czołg przyszłości czy 
europejska obrona przeciwrakietowa; 
zauważa, że program prac w ramach 
działania przygotowawczego na rok 2019 
będzie koncentrować się na dominacji 
widmowej i przyszłych przełomowych 
technologiach w dziedzinie obronności, 
czyli na dwóch obszarach, które są 
niezbędne do ewentualnego utrzymania 
niezależności technologicznej Europy w 
perspektywie długoterminowej; 
odnotowuje również przyjęcie przez 
Komisję w marcu 2019 r. pierwszego 
programu EDIDP (Europejskiego 
programu rozwoju przemysłu obronnego) 
oraz opublikowanie dziewięciu zaproszeń 
do składania wniosków na rok 2019, w tym 
odnośnie do systemu Eurodrone, który 
uznaje się za niezbędny element 
nowoczesnych działań wojennych; 
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zaproszeń do składania wniosków 
obejmujących tematy priorytetowe we 
wszystkich dziedzinach (powietrze, ląd, 
morze, cyberprzestrzeń i przestrzeń 
kosmiczna); odnotowuje związek między 
decyzjami o zakupie podejmowanymi 
obecnie przez państwa członkowskie a 
perspektywami współpracy przemysłowej i 
technologicznej w ramach EFO;

przypomina wielokrotne apele Parlamentu 
Europejskiego o wspólne stanowisko Rady 
odnośnie do wykorzystywania bojowych 
bezzałogowych statków powietrznych 
zgodnie z międzynarodowym prawem 
humanitarnym i międzynarodowym 
prawem dotyczącym praw człowieka; 
podkreśla, że po 2020 r. ogłoszonych 
zostanie dwanaście innych zaproszeń do 
składania wniosków obejmujących tematy 
priorytetowe we wszystkich dziedzinach 
(powietrze, ląd, morze, cyberprzestrzeń i 
przestrzeń kosmiczna); odnotowuje 
związek między decyzjami o zakupie 
podejmowanymi obecnie przez państwa 
członkowskie a perspektywami współpracy 
przemysłowej i technologicznej w ramach 
EFO;

Or. en

Poprawka 332
Joachim Schuster

Projekt rezolucji
Ustęp 41

Projekt rezolucji Poprawka

41. z zadowoleniem przyjmuje wniosek 
Komisji z czerwca 2017 r. dotyczący 
utworzenia Europejskiego Funduszu 
Obronnego (EFO), który to fundusz miałby 
zachęcać do współpracy między 
państwami członkowskimi i do wspierania 
europejskiego przemysłu obronnego; 
zauważa, że wniosek ten jest pierwszą 
inicjatywą, w ramach której fundusze 
wspólnotowe są wykorzystywane do 
bezpośredniego wspierania projektów 
obronnych; uznaje, że inicjatywa ta 
stanowi istotny krok naprzód w 
budowaniu tzw. „Europy obrony” 
zarówno pod względem politycznym, jak i 
przemysłowym; zauważa, że Europejski 
Fundusz Obronny mógłby finansować 

41. odnotowuje wniosek Komisji z 
czerwca 2017 r. dotyczący utworzenia 
Europejskiego Funduszu Obronnego 
(EFO), który to fundusz miałby zachęcać 
do współpracy między państwami 
członkowskimi i do wspierania 
europejskiego przemysłu obronnego; 
zauważa, że wniosek ten jest pierwszą 
inicjatywą, w ramach której fundusze 
wspólnotowe są wykorzystywane do 
bezpośredniego wspierania projektów 
obronnych; zauważa, że program prac w 
ramach działania przygotowawczego na 
rok 2019 będzie koncentrować się na 
dominacji widmowej i przyszłych 
przełomowych technologiach w dziedzinie 
obronności, czyli na dwóch obszarach, 
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projekty strukturalne, takie jak europejski 
myśliwiec przyszłości, europejski czołg 
przyszłości czy europejska obrona 
przeciwrakietowa; zauważa, że program 
prac w ramach działania 
przygotowawczego na rok 2019 będzie 
koncentrować się na dominacji widmowej i 
przyszłych przełomowych technologiach w 
dziedzinie obronności, czyli na dwóch 
obszarach, które są niezbędne do 
utrzymania niezależności technologicznej 
Europy w perspektywie długoterminowej; 
z zadowoleniem odnosi się również do 
przyjęcia przez Komisję w marcu 2019 r. 
pierwszego programu EDIDP 
(Europejskiego programu rozwoju 
przemysłu obronnego) oraz opublikowania 
dziewięciu zaproszeń do składania 
wniosków na rok 2019, w tym odnośnie do 
systemu Eurodrone, który stanowi 
niezbędny element strategicznej autonomii 
Europy; podkreśla, że po 2020 r. 
ogłoszonych zostanie dwanaście innych 
zaproszeń do składania wniosków 
obejmujących tematy priorytetowe we 
wszystkich dziedzinach (powietrze, ląd, 
morze, cyberprzestrzeń i przestrzeń 
kosmiczna); odnotowuje związek między 
decyzjami o zakupie podejmowanymi 
obecnie przez państwa członkowskie a 
perspektywami współpracy przemysłowej i 
technologicznej w ramach EFO;

które są niezbędne do utrzymania 
niezależności technologicznej Europy w 
perspektywie długoterminowej; 
odnotowuje również przyjęcie przez 
Komisję w marcu 2019 r. pierwszego 
programu EDIDP (Europejskiego 
programu rozwoju przemysłu obronnego) 
oraz opublikowanie dziewięciu zaproszeń 
do składania wniosków na rok 2019, w tym 
odnośnie do systemu Eurodrone, który 
stanowi niezbędny element strategicznej 
autonomii Europy; podkreśla, że po 2020 r. 
ogłoszonych zostanie dwanaście innych 
zaproszeń do składania wniosków 
obejmujących tematy priorytetowe we 
wszystkich dziedzinach (powietrze, ląd, 
morze, cyberprzestrzeń i przestrzeń 
kosmiczna); odnotowuje związek między 
decyzjami o zakupie podejmowanymi 
obecnie przez państwa członkowskie a 
perspektywami współpracy przemysłowej i 
technologicznej w ramach EFO;

Or. en

Poprawka 333
Fabio Massimo Castaldo

Projekt rezolucji
Ustęp 41

Projekt rezolucji Poprawka

41. z zadowoleniem przyjmuje wniosek 
Komisji z czerwca 2017 r. dotyczący 
utworzenia Europejskiego Funduszu 

41. z zadowoleniem przyjmuje wniosek 
Komisji z czerwca 2017 r. dotyczący 
utworzenia Europejskiego Funduszu 
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Obronnego (EFO), który to fundusz miałby 
zachęcać do współpracy między 
państwami członkowskimi i do wspierania 
europejskiego przemysłu obronnego; 
zauważa, że wniosek ten jest pierwszą 
inicjatywą, w ramach której fundusze 
wspólnotowe są wykorzystywane do 
bezpośredniego wspierania projektów 
obronnych; uznaje, że inicjatywa ta 
stanowi istotny krok naprzód w budowaniu 
tzw. „Europy obrony” zarówno pod 
względem politycznym, jak i 
przemysłowym; zauważa, że Europejski 
Fundusz Obronny mógłby finansować 
projekty strukturalne, takie jak europejski 
myśliwiec przyszłości, europejski czołg 
przyszłości czy europejska obrona 
przeciwrakietowa; zauważa, że program 
prac w ramach działania 
przygotowawczego na rok 2019 będzie 
koncentrować się na dominacji widmowej i 
przyszłych przełomowych technologiach w 
dziedzinie obronności, czyli na dwóch 
obszarach, które są niezbędne do 
utrzymania niezależności technologicznej 
Europy w perspektywie długoterminowej; 
z zadowoleniem odnosi się również do 
przyjęcia przez Komisję w marcu 2019 r. 
pierwszego programu EDIDP 
(Europejskiego programu rozwoju 
przemysłu obronnego) oraz opublikowania 
dziewięciu zaproszeń do składania 
wniosków na rok 2019, w tym odnośnie do 
systemu Eurodrone, który stanowi 
niezbędny element strategicznej autonomii 
Europy; podkreśla, że po 2020 r. 
ogłoszonych zostanie dwanaście innych 
zaproszeń do składania wniosków 
obejmujących tematy priorytetowe we 
wszystkich dziedzinach (powietrze, ląd, 
morze, cyberprzestrzeń i przestrzeń 
kosmiczna); odnotowuje związek między 
decyzjami o zakupie podejmowanymi 
obecnie przez państwa członkowskie a 
perspektywami współpracy przemysłowej i 
technologicznej w ramach EFO;

Obronnego (EFO), który to fundusz miałby 
zachęcać do współpracy między 
państwami członkowskimi i do wspierania 
europejskiego przemysłu obronnego; 
zauważa, że wniosek ten jest pierwszą 
inicjatywą, w ramach której fundusze 
wspólnotowe są wykorzystywane do 
bezpośredniego wspierania projektów 
obronnych; uznaje, że inicjatywa ta 
stanowi istotny krok naprzód w budowaniu 
tzw. „Europy obrony” zarówno pod 
względem politycznym, jak i 
przemysłowym; podkreśla, że wdrożenie 
tego budżetu musi być przejrzyste i 
sprzyjające włączeniu, nie w celu 
wspierania współpracy dwustronnej, lecz 
w celu ułatwienia prawdziwej współpracy 
przemysłowej na szczeblu europejskim; 
zauważa, że Europejski Fundusz Obronny 
mógłby finansować projekty strukturalne, 
takie jak europejski myśliwiec przyszłości, 
europejski czołg przyszłości czy 
europejska obrona przeciwrakietowa; 
zauważa, że program prac w ramach 
działania przygotowawczego na rok 2019 
będzie koncentrować się na dominacji 
widmowej i przyszłych przełomowych 
technologiach w dziedzinie obronności, 
czyli na dwóch obszarach, które są 
niezbędne do utrzymania niezależności 
technologicznej Europy w perspektywie 
długoterminowej; z zadowoleniem odnosi 
się również do przyjęcia przez Komisję w 
marcu 2019 r. pierwszego programu 
EDIDP (Europejskiego programu rozwoju 
przemysłu obronnego) oraz opublikowania 
dziewięciu zaproszeń do składania 
wniosków na rok 2019, w tym odnośnie do 
systemu Eurodrone, który stanowi 
niezbędny element strategicznej autonomii 
Europy; podkreśla, że po 2020 r. 
ogłoszonych zostanie dwanaście innych 
zaproszeń do składania wniosków 
obejmujących tematy priorytetowe we 
wszystkich dziedzinach (powietrze, ląd, 
morze, cyberprzestrzeń i przestrzeń 
kosmiczna); odnotowuje związek między 
decyzjami o zakupie podejmowanymi 
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obecnie przez państwa członkowskie a 
perspektywami współpracy przemysłowej i 
technologicznej w ramach EFO;

Or. it

Poprawka 334
Michael Gahler

Projekt rezolucji
Ustęp 41

Projekt rezolucji Poprawka

41. z zadowoleniem przyjmuje wniosek 
Komisji z czerwca 2017 r. dotyczący 
utworzenia Europejskiego Funduszu 
Obronnego (EFO), który to fundusz miałby 
zachęcać do współpracy między 
państwami członkowskimi i do wspierania 
europejskiego przemysłu obronnego; 
zauważa, że wniosek ten jest pierwszą 
inicjatywą, w ramach której fundusze 
wspólnotowe są wykorzystywane do 
bezpośredniego wspierania projektów 
obronnych; uznaje, że inicjatywa ta 
stanowi istotny krok naprzód w budowaniu 
tzw. „Europy obrony” zarówno pod 
względem politycznym, jak i 
przemysłowym; zauważa, że Europejski 
Fundusz Obronny mógłby finansować 
projekty strukturalne, takie jak europejski 
myśliwiec przyszłości, europejski czołg 
przyszłości czy europejska obrona 
przeciwrakietowa; zauważa, że program 
prac w ramach działania 
przygotowawczego na rok 2019 będzie 
koncentrować się na dominacji widmowej i 
przyszłych przełomowych technologiach w 
dziedzinie obronności, czyli na dwóch 
obszarach, które są niezbędne do 
utrzymania niezależności technologicznej 
Europy w perspektywie długoterminowej; 
z zadowoleniem odnosi się również do 
przyjęcia przez Komisję w marcu 2019 r. 
pierwszego programu EDIDP 

41. z zadowoleniem przyjmuje wniosek 
Komisji z czerwca 2017 r. dotyczący 
utworzenia Europejskiego Funduszu 
Obronnego (EFO), który to fundusz miałby 
zachęcać do współpracy między 
państwami członkowskimi, do programów 
zbrojeniowych opartych na współpracy i 
służących rozwojowi zdolności oraz do 
wspierania europejskiego przemysłu 
obronnego; zauważa, że wniosek ten jest 
pierwszą inicjatywą, w ramach której 
fundusze wspólnotowe są wykorzystywane 
do bezpośredniego wspierania projektów 
obronnych opartych na współpracy; 
uznaje, że inicjatywa ta stanowi istotny 
krok naprzód w budowaniu tzw. „Europy 
obrony” zarówno pod względem 
politycznym, jak i przemysłowym; 
zauważa, że Europejski Fundusz Obronny 
mógłby finansować projekty strukturalne, 
takie jak europejski myśliwiec przyszłości, 
europejski czołg przyszłości czy 
europejska obrona przeciwrakietowa; z 
zadowoleniem przyjmuje wyniki 
finansowanych przez UE projektów 
pilotażowych EuroSWARM i SPIDER; 
zauważa, że program prac w ramach 
działania przygotowawczego na rok 2019 
będzie koncentrować się na dominacji 
widmowej i przyszłych przełomowych 
technologiach w dziedzinie obronności, 
czyli na dwóch obszarach, które są 



PE643.151v01-00 14/127 AM\1192396PL.docx

PL

(Europejskiego programu rozwoju 
przemysłu obronnego) oraz opublikowania 
dziewięciu zaproszeń do składania 
wniosków na rok 2019, w tym odnośnie do 
systemu Eurodrone, który stanowi 
niezbędny element strategicznej autonomii 
Europy; podkreśla, że po 2020 r. 
ogłoszonych zostanie dwanaście innych 
zaproszeń do składania wniosków 
obejmujących tematy priorytetowe we 
wszystkich dziedzinach (powietrze, ląd, 
morze, cyberprzestrzeń i przestrzeń 
kosmiczna); odnotowuje związek między 
decyzjami o zakupie podejmowanymi 
obecnie przez państwa członkowskie a 
perspektywami współpracy przemysłowej i 
technologicznej w ramach EFO;

niezbędne do utrzymania niezależności 
technologicznej Europy w perspektywie 
długoterminowej; z zadowoleniem odnosi 
się również do przyjęcia przez Komisję w 
marcu 2019 r. pierwszego programu 
EDIDP (Europejskiego programu rozwoju 
przemysłu obronnego) oraz opublikowania 
dziewięciu zaproszeń do składania 
wniosków na rok 2019, w tym odnośnie do 
systemu Eurodrone, który stanowi 
niezbędny element strategicznej autonomii 
Europy; podkreśla, że po 2020 r. 
ogłoszonych zostanie dwanaście innych 
zaproszeń do składania wniosków 
obejmujących tematy priorytetowe we 
wszystkich dziedzinach (powietrze, ląd, 
morze, cyberprzestrzeń i przestrzeń 
kosmiczna); odnotowuje związek między 
decyzjami o zakupie podejmowanymi 
obecnie przez państwa członkowskie a 
perspektywami współpracy przemysłowej i 
technologicznej w ramach EFO;

Or. de

Poprawka 335
Witold Jan Waszczykowski

Projekt rezolucji
Ustęp 41

Projekt rezolucji Poprawka

41. z zadowoleniem przyjmuje wniosek 
Komisji z czerwca 2017 r. dotyczący 
utworzenia Europejskiego Funduszu 
Obronnego (EFO), który to fundusz miałby 
zachęcać do współpracy między 
państwami członkowskimi i do wspierania 
europejskiego przemysłu obronnego; 
zauważa, że wniosek ten jest pierwszą 
inicjatywą, w ramach której fundusze 
wspólnotowe są wykorzystywane do 
bezpośredniego wspierania projektów 
obronnych; uznaje, że inicjatywa ta 
stanowi istotny krok naprzód w budowaniu 

41. przyjmuje do wiadomości wniosek 
Komisji z czerwca 2017 r. dotyczący 
utworzenia Europejskiego Funduszu 
Obronnego (EFO), który to fundusz miałby 
zachęcać do współpracy między 
państwami członkowskimi i do wspierania 
europejskiego przemysłu obronnego; 
podkreśla, że EFO nie powinien w żaden 
sposób podważać pozycji NATO jako 
fundamentu europejskiej obronności; 
zauważa, że wniosek ten jest pierwszą 
inicjatywą, w ramach której fundusze 
wspólnotowe są wykorzystywane do 
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tzw. „Europy obrony” zarówno pod 
względem politycznym, jak i 
przemysłowym; zauważa, że Europejski 
Fundusz Obronny mógłby finansować 
projekty strukturalne, takie jak europejski 
myśliwiec przyszłości, europejski czołg 
przyszłości czy europejska obrona 
przeciwrakietowa; zauważa, że program 
prac w ramach działania 
przygotowawczego na rok 2019 będzie 
koncentrować się na dominacji widmowej i 
przyszłych przełomowych technologiach w 
dziedzinie obronności, czyli na dwóch 
obszarach, które są niezbędne do 
utrzymania niezależności technologicznej 
Europy w perspektywie długoterminowej; 
z zadowoleniem odnosi się również do 
przyjęcia przez Komisję w marcu 2019 r. 
pierwszego programu EDIDP 
(Europejskiego programu rozwoju 
przemysłu obronnego) oraz opublikowania 
dziewięciu zaproszeń do składania 
wniosków na rok 2019, w tym odnośnie do 
systemu Eurodrone, który stanowi 
niezbędny element strategicznej autonomii 
Europy; podkreśla, że po 2020 r. 
ogłoszonych zostanie dwanaście innych 
zaproszeń do składania wniosków 
obejmujących tematy priorytetowe we 
wszystkich dziedzinach (powietrze, ląd, 
morze, cyberprzestrzeń i przestrzeń 
kosmiczna); odnotowuje związek między 
decyzjami o zakupie podejmowanymi 
obecnie przez państwa członkowskie a 
perspektywami współpracy przemysłowej i 
technologicznej w ramach EFO;

bezpośredniego wspierania projektów 
obronnych; uznaje, że inicjatywa ta 
stanowi istotny krok naprzód w budowaniu 
tzw. „Europy obrony” zarówno pod 
względem politycznym, jak i 
przemysłowym; zauważa, że Europejski 
Fundusz Obronny mógłby finansować 
projekty strukturalne, takie jak europejski 
myśliwiec przyszłości, europejski czołg 
przyszłości czy europejska obrona 
przeciwrakietowa; zauważa, że program 
prac w ramach działania 
przygotowawczego na rok 2019 będzie 
koncentrować się na dominacji widmowej i 
przyszłych przełomowych technologiach w 
dziedzinie obronności, czyli na dwóch 
obszarach, które są niezbędne do 
utrzymania niezależności technologicznej 
Europy w perspektywie długoterminowej; 
z zadowoleniem odnosi się również do 
przyjęcia przez Komisję w marcu 2019 r. 
pierwszego programu EDIDP 
(Europejskiego programu rozwoju 
przemysłu obronnego) oraz opublikowania 
dziewięciu zaproszeń do składania 
wniosków na rok 2019, w tym odnośnie do 
systemu Eurodrone, który stanowi 
niezbędny element strategicznej autonomii 
Europy; podkreśla, że po 2020 r. 
ogłoszonych zostanie dwanaście innych 
zaproszeń do składania wniosków 
obejmujących tematy priorytetowe we 
wszystkich dziedzinach (powietrze, ląd, 
morze, cyberprzestrzeń i przestrzeń 
kosmiczna); odnotowuje związek między 
decyzjami o zakupie podejmowanymi 
obecnie przez państwa członkowskie a 
perspektywami współpracy przemysłowej i 
technologicznej w ramach EFO;

Or. en

Poprawka 336
Claudiu Manda

Projekt rezolucji
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Ustęp 41

Projekt rezolucji Poprawka

41. z zadowoleniem przyjmuje wniosek 
Komisji z czerwca 2017 r. dotyczący 
utworzenia Europejskiego Funduszu 
Obronnego (EFO), który to fundusz miałby 
zachęcać do współpracy między 
państwami członkowskimi i do wspierania 
europejskiego przemysłu obronnego; 
zauważa, że wniosek ten jest pierwszą 
inicjatywą, w ramach której fundusze 
wspólnotowe są wykorzystywane do 
bezpośredniego wspierania projektów 
obronnych; uznaje, że inicjatywa ta 
stanowi istotny krok naprzód w budowaniu 
tzw. „Europy obrony” zarówno pod 
względem politycznym, jak i 
przemysłowym; zauważa, że Europejski 
Fundusz Obronny mógłby finansować 
projekty strukturalne, takie jak europejski 
myśliwiec przyszłości, europejski czołg 
przyszłości czy europejska obrona 
przeciwrakietowa; zauważa, że program 
prac w ramach działania 
przygotowawczego na rok 2019 będzie 
koncentrować się na dominacji widmowej i 
przyszłych przełomowych technologiach w 
dziedzinie obronności, czyli na dwóch 
obszarach, które są niezbędne do 
utrzymania niezależności technologicznej 
Europy w perspektywie długoterminowej; 
z zadowoleniem odnosi się również do 
przyjęcia przez Komisję w marcu 2019 r. 
pierwszego programu EDIDP 
(Europejskiego programu rozwoju 
przemysłu obronnego) oraz opublikowania 
dziewięciu zaproszeń do składania 
wniosków na rok 2019, w tym odnośnie do 
systemu Eurodrone, który stanowi 
niezbędny element strategicznej autonomii 
Europy; podkreśla, że po 2020 r. 
ogłoszonych zostanie dwanaście innych 
zaproszeń do składania wniosków 
obejmujących tematy priorytetowe we 
wszystkich dziedzinach (powietrze, ląd, 
morze, cyberprzestrzeń i przestrzeń 

41. z zadowoleniem przyjmuje wniosek 
Komisji z czerwca 2017 r. dotyczący 
utworzenia Europejskiego Funduszu 
Obronnego (EFO), który to fundusz miałby 
zachęcać do współpracy między 
państwami członkowskimi i do wspierania 
europejskiego przemysłu obronnego; 
zauważa, że wniosek ten jest pierwszą 
inicjatywą, w ramach której fundusze 
wspólnotowe są wykorzystywane do 
bezpośredniego wspierania projektów 
obronnych, i popiera utworzenie w 
kolejnych WRF Europejskiego Funduszu 
Obronnego z prawdziwego zdarzenia; 
uznaje, że inicjatywa ta stanowi istotny 
krok naprzód w budowaniu tzw. „Europy 
obrony” zarówno pod względem 
politycznym, jak i przemysłowym; 
zauważa, że Europejski Fundusz Obronny 
mógłby finansować projekty strukturalne, 
takie jak europejski myśliwiec przyszłości, 
europejski czołg przyszłości czy 
europejska obrona przeciwrakietowa; 
zauważa, że program prac w ramach 
działania przygotowawczego na rok 2019 
będzie koncentrować się na dominacji 
widmowej i przyszłych przełomowych 
technologiach w dziedzinie obronności, 
czyli na dwóch obszarach, które są 
niezbędne do utrzymania niezależności 
technologicznej Europy w perspektywie 
długoterminowej; z zadowoleniem odnosi 
się również do przyjęcia przez Komisję w 
marcu 2019 r. pierwszego programu 
EDIDP (Europejskiego programu rozwoju 
przemysłu obronnego) oraz opublikowania 
dziewięciu zaproszeń do składania 
wniosków na rok 2019, w tym odnośnie do 
systemu Eurodrone, który stanowi 
niezbędny element strategicznej autonomii 
Europy; podkreśla, że po 2020 r. 
ogłoszonych zostanie dwanaście innych 
zaproszeń do składania wniosków 
obejmujących tematy priorytetowe we 
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kosmiczna); odnotowuje związek między 
decyzjami o zakupie podejmowanymi 
obecnie przez państwa członkowskie a 
perspektywami współpracy przemysłowej i 
technologicznej w ramach EFO;

wszystkich dziedzinach (powietrze, ląd, 
morze, cyberprzestrzeń i przestrzeń 
kosmiczna); odnotowuje związek między 
decyzjami o zakupie podejmowanymi 
obecnie przez państwa członkowskie a 
perspektywami współpracy przemysłowej i 
technologicznej w ramach EFO;

Or. en

Poprawka 337
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 41

Projekt rezolucji Poprawka

41. z zadowoleniem przyjmuje wniosek 
Komisji z czerwca 2017 r. dotyczący 
utworzenia Europejskiego Funduszu 
Obronnego (EFO), który to fundusz miałby 
zachęcać do współpracy między 
państwami członkowskimi i do wspierania 
europejskiego przemysłu obronnego; 
zauważa, że wniosek ten jest pierwszą 
inicjatywą, w ramach której fundusze 
wspólnotowe są wykorzystywane do 
bezpośredniego wspierania projektów 
obronnych; uznaje, że inicjatywa ta 
stanowi istotny krok naprzód w budowaniu 
tzw. „Europy obrony” zarówno pod 
względem politycznym, jak i 
przemysłowym; zauważa, że Europejski 
Fundusz Obronny mógłby finansować 
projekty strukturalne, takie jak europejski 
myśliwiec przyszłości, europejski czołg 
przyszłości czy europejska obrona 
przeciwrakietowa; zauważa, że program 
prac w ramach działania 
przygotowawczego na rok 2019 będzie 
koncentrować się na dominacji widmowej i 
przyszłych przełomowych technologiach w 
dziedzinie obronności, czyli na dwóch 

41. z zadowoleniem przyjmuje wniosek 
Komisji z czerwca 2017 r. dotyczący 
utworzenia Europejskiego Funduszu 
Obronnego (EFO), który to fundusz miałby 
zachęcać do współpracy między 
państwami członkowskimi i do wspierania 
europejskiego przemysłu obronnego; 
zauważa, że wniosek ten jest pierwszą 
inicjatywą, w ramach której fundusze 
wspólnotowe są wykorzystywane do 
bezpośredniego wspierania projektów 
obronnych; uznaje, że inicjatywa ta 
stanowi istotny krok naprzód w budowaniu 
tzw. „Europy obrony” zarówno pod 
względem politycznym, jak i 
przemysłowym; zauważa, że Europejski 
Fundusz Obronny mógłby uczestniczyć w 
finansowaniu badań i rozwoju projektów 
strukturalnych, takich jak europejski 
myśliwiec przyszłości, europejski czołg 
przyszłości czy europejska obrona 
przeciwrakietowa; zauważa, że program 
prac w ramach działania 
przygotowawczego na rok 2019 będzie 
koncentrować się na dominacji widmowej i 
przyszłych przełomowych technologiach w 
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obszarach, które są niezbędne do 
utrzymania niezależności technologicznej 
Europy w perspektywie długoterminowej; 
z zadowoleniem odnosi się również do 
przyjęcia przez Komisję w marcu 2019 r. 
pierwszego programu EDIDP 
(Europejskiego programu rozwoju 
przemysłu obronnego) oraz opublikowania 
dziewięciu zaproszeń do składania 
wniosków na rok 2019, w tym odnośnie do 
systemu Eurodrone, który stanowi 
niezbędny element strategicznej autonomii 
Europy; podkreśla, że po 2020 r. 
ogłoszonych zostanie dwanaście innych 
zaproszeń do składania wniosków 
obejmujących tematy priorytetowe we 
wszystkich dziedzinach (powietrze, ląd, 
morze, cyberprzestrzeń i przestrzeń 
kosmiczna); odnotowuje związek między 
decyzjami o zakupie podejmowanymi 
obecnie przez państwa członkowskie a 
perspektywami współpracy przemysłowej i 
technologicznej w ramach EFO;

dziedzinie obronności, czyli na dwóch 
obszarach, które są niezbędne do 
utrzymania niezależności technologicznej 
Europy w perspektywie długoterminowej; 
z zadowoleniem odnosi się również do 
przyjęcia przez Komisję w marcu 2019 r. 
pierwszego programu EDIDP 
(Europejskiego programu rozwoju 
przemysłu obronnego) oraz opublikowania 
dziewięciu zaproszeń do składania 
wniosków na rok 2019, w tym odnośnie do 
systemu Eurodrone, który stanowi 
niezbędny element strategicznej autonomii 
Europy; podkreśla, że po 2020 r. 
ogłoszonych zostanie dwanaście innych 
zaproszeń do składania wniosków 
obejmujących tematy priorytetowe we 
wszystkich dziedzinach (powietrze, ląd, 
morze, cyberprzestrzeń i przestrzeń 
kosmiczna); odnotowuje związek między 
decyzjami o zakupie podejmowanymi 
obecnie przez państwa członkowskie a 
perspektywami współpracy przemysłowej i 
technologicznej w ramach EFO;

Or. fr

Poprawka 338
Raphaël Glucksmann

Projekt rezolucji
Ustęp 41

Projekt rezolucji Poprawka

41. z zadowoleniem przyjmuje wniosek 
Komisji z czerwca 2017 r. dotyczący 
utworzenia Europejskiego Funduszu 
Obronnego (EFO), który to fundusz miałby 
zachęcać do współpracy między 
państwami członkowskimi i do wspierania 
europejskiego przemysłu obronnego; 
zauważa, że wniosek ten jest pierwszą 
inicjatywą, w ramach której fundusze 
wspólnotowe są wykorzystywane do 
bezpośredniego wspierania projektów 

41. z zadowoleniem przyjmuje wniosek 
Komisji z czerwca 2017 r. dotyczący 
utworzenia Europejskiego Funduszu 
Obronnego (EFO), który to fundusz miałby 
zachęcać do współpracy między 
państwami członkowskimi i do wspierania 
europejskiego przemysłu obronnego; 
zauważa, że wniosek ten jest pierwszą 
inicjatywą, w ramach której fundusze 
wspólnotowe są wykorzystywane do 
bezpośredniego wspierania projektów 
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obronnych; uznaje, że inicjatywa ta 
stanowi istotny krok naprzód w budowaniu 
tzw. „Europy obrony” zarówno pod 
względem politycznym, jak i 
przemysłowym; zauważa, że Europejski 
Fundusz Obronny mógłby finansować 
projekty strukturalne, takie jak europejski 
myśliwiec przyszłości, europejski czołg 
przyszłości czy europejska obrona 
przeciwrakietowa; zauważa, że program 
prac w ramach działania 
przygotowawczego na rok 2019 będzie 
koncentrować się na dominacji widmowej i 
przyszłych przełomowych technologiach w 
dziedzinie obronności, czyli na dwóch 
obszarach, które są niezbędne do 
utrzymania niezależności technologicznej 
Europy w perspektywie długoterminowej; 
z zadowoleniem odnosi się również do 
przyjęcia przez Komisję w marcu 2019 r. 
pierwszego programu EDIDP 
(Europejskiego programu rozwoju 
przemysłu obronnego) oraz opublikowania 
dziewięciu zaproszeń do składania 
wniosków na rok 2019, w tym odnośnie do 
systemu Eurodrone, który stanowi 
niezbędny element strategicznej autonomii 
Europy; podkreśla, że po 2020 r. 
ogłoszonych zostanie dwanaście innych 
zaproszeń do składania wniosków 
obejmujących tematy priorytetowe we 
wszystkich dziedzinach (powietrze, ląd, 
morze, cyberprzestrzeń i przestrzeń 
kosmiczna); odnotowuje związek między 
decyzjami o zakupie podejmowanymi 
obecnie przez państwa członkowskie a 
perspektywami współpracy przemysłowej i 
technologicznej w ramach EFO;

obronnych; uznaje, że inicjatywa ta 
stanowi istotny krok naprzód w budowaniu 
tzw. „Europy obrony” zarówno pod 
względem politycznym, jak i 
przemysłowym; zauważa, że Europejski 
Fundusz Obronny mógłby finansować 
projekty strukturalne, takie jak przyszły 
europejski system walki powietrznej, 
europejski czołg przyszłości, ciężki 
samolot transportowy czy europejska 
obrona przeciwrakietowa; zauważa, że 
program prac w ramach działania 
przygotowawczego na rok 2019 będzie 
koncentrować się na dominacji widmowej i 
przyszłych przełomowych technologiach w 
dziedzinie obronności, czyli na dwóch 
obszarach, które są niezbędne do 
utrzymania niezależności technologicznej 
Europy w perspektywie długoterminowej; 
z zadowoleniem odnosi się również do 
przyjęcia przez Komisję w marcu 2019 r. 
pierwszego programu EDIDP 
(Europejskiego programu rozwoju 
przemysłu obronnego) oraz opublikowania 
dziewięciu zaproszeń do składania 
wniosków na rok 2019, w tym odnośnie do 
systemu Eurodrone, który stanowi 
niezbędny element strategicznej autonomii 
Europy; podkreśla, że po 2020 r. 
ogłoszonych zostanie dwanaście innych 
zaproszeń do składania wniosków 
obejmujących tematy priorytetowe we 
wszystkich dziedzinach (powietrze, ląd, 
morze, cyberprzestrzeń i przestrzeń 
kosmiczna); odnotowuje związek między 
decyzjami o zakupie podejmowanymi 
obecnie przez państwa członkowskie a 
perspektywami współpracy przemysłowej i 
technologicznej w ramach EFO;

Or. en

Poprawka 339
Klemen Grošelj, Urmas Paet, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Hilde 
Vautmans, Malik Azmani, Michal Šimečka



PE643.151v01-00 20/127 AM\1192396PL.docx

PL

Projekt rezolucji
Ustęp 41

Projekt rezolucji Poprawka

41. z zadowoleniem przyjmuje wniosek 
Komisji z czerwca 2017 r. dotyczący 
utworzenia Europejskiego Funduszu 
Obronnego (EFO), który to fundusz miałby 
zachęcać do współpracy między 
państwami członkowskimi i do wspierania 
europejskiego przemysłu obronnego; 
zauważa, że wniosek ten jest pierwszą 
inicjatywą, w ramach której fundusze 
wspólnotowe są wykorzystywane do 
bezpośredniego wspierania projektów 
obronnych; uznaje, że inicjatywa ta 
stanowi istotny krok naprzód w budowaniu 
tzw. „Europy obrony” zarówno pod 
względem politycznym, jak i 
przemysłowym; zauważa, że Europejski 
Fundusz Obronny mógłby finansować 
projekty strukturalne, takie jak europejski 
myśliwiec przyszłości, europejski czołg 
przyszłości czy europejska obrona 
przeciwrakietowa; zauważa, że program 
prac w ramach działania 
przygotowawczego na rok 2019 będzie 
koncentrować się na dominacji widmowej i 
przyszłych przełomowych technologiach w 
dziedzinie obronności, czyli na dwóch 
obszarach, które są niezbędne do 
utrzymania niezależności technologicznej 
Europy w perspektywie długoterminowej; 
z zadowoleniem odnosi się również do 
przyjęcia przez Komisję w marcu 2019 r. 
pierwszego programu EDIDP 
(Europejskiego programu rozwoju 
przemysłu obronnego) oraz opublikowania 
dziewięciu zaproszeń do składania 
wniosków na rok 2019, w tym odnośnie do 
systemu Eurodrone, który stanowi 
niezbędny element strategicznej autonomii 
Europy; podkreśla, że po 2020 r. 
ogłoszonych zostanie dwanaście innych 
zaproszeń do składania wniosków 
obejmujących tematy priorytetowe we 
wszystkich dziedzinach (powietrze, ląd, 

41. z zadowoleniem przyjmuje wniosek 
Komisji z czerwca 2017 r. dotyczący 
utworzenia Europejskiego Funduszu 
Obronnego (EFO), który to fundusz miałby 
zachęcać do współpracy między 
państwami członkowskimi i do wspierania 
europejskiego przemysłu obronnego; 
zauważa, że wniosek ten jest pierwszą 
inicjatywą, w ramach której fundusze 
wspólnotowe są wykorzystywane do 
bezpośredniego wspierania wspólnych 
projektów obronnych UE; uznaje, że 
inicjatywa ta stanowi istotny krok naprzód 
w budowaniu tzw. „Europy obrony” 
zarówno pod względem politycznym, jak i 
przemysłowym; zauważa, że Europejski 
Fundusz Obronny mógłby finansować 
projekty strukturalne, takie jak europejski 
myśliwiec przyszłości, europejski czołg 
przyszłości czy europejska obrona 
przeciwrakietowa; zauważa, że program 
prac w ramach działania 
przygotowawczego na rok 2019 będzie 
koncentrować się na dominacji widmowej i 
przyszłych przełomowych technologiach w 
dziedzinie obronności, czyli na dwóch 
obszarach, które są niezbędne do 
utrzymania niezależności technologicznej 
Europy w perspektywie długoterminowej; 
z zadowoleniem odnosi się również do 
przyjęcia przez Komisję w marcu 2019 r. 
pierwszego programu EDIDP 
(Europejskiego programu rozwoju 
przemysłu obronnego) oraz opublikowania 
dziewięciu zaproszeń do składania 
wniosków na rok 2019, w tym odnośnie do 
systemu Eurodrone, który stanowi 
niezbędny element strategicznej autonomii 
Europy; podkreśla, że po 2020 r. 
ogłoszonych zostanie dwanaście innych 
zaproszeń do składania wniosków 
obejmujących tematy priorytetowe we 
wszystkich dziedzinach (powietrze, ląd, 
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morze, cyberprzestrzeń i przestrzeń 
kosmiczna); odnotowuje związek między 
decyzjami o zakupie podejmowanymi 
obecnie przez państwa członkowskie a 
perspektywami współpracy przemysłowej i 
technologicznej w ramach EFO;

morze, cyberprzestrzeń i przestrzeń 
kosmiczna); odnotowuje związek między 
decyzjami o zakupie podejmowanymi 
obecnie przez państwa członkowskie a 
perspektywami współpracy przemysłowej i 
technologicznej w ramach EFO;

Or. en

Poprawka 340
Christophe Grudler, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Bernard Guetta, Klemen 
Grošelj

Projekt rezolucji
Ustęp 41 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

41a. podkreśla potrzebę przyjęcia 
europejskiej strategii obronnej, aby 
skutecznie ukierunkować i zaplanować 
wykorzystanie EFO;

Or. fr

Poprawka 341
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Projekt rezolucji
Ustęp 42

Projekt rezolucji Poprawka

42. z zadowoleniem przyjmuje 
skuteczne wdrożenie stałej współpracy 
strukturalnej (PESCO) jako istotny krok 
w stronę bliższej współpracy między 
państwami członkowskimi w dziedzinie 
bezpieczeństwa i obrony; podkreśla, że 
przepis ten, wprowadzony w traktacie 
lizbońskim z 2009 r. (art. 46 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej), jest 
prawnie wiążący i zawiera szereg 
ambitnych zobowiązań, umożliwiających 

skreśla się
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krajom europejskim, które tego pragną, 
poczynienie szybszych postępów w ramach 
wspólnych projektów obronnych; uznaje 
rolę, jaką stała współpraca strukturalna 
może odegrać w kształtowaniu 
europejskiego popytu; zauważa, że 
znaczna liczba projektów kwalifikujących 
się do programu EDIDP jest 
opracowywana w ramach PESCO i będzie 
mogła również skorzystać z wyższych 
stawek dotacji; wspiera pełną spójność 
między projektami PESCO i EFO;

Or. fr

Poprawka 342
Michael Gahler

Projekt rezolucji
Ustęp 42

Projekt rezolucji Poprawka

42. z zadowoleniem przyjmuje 
skuteczne wdrożenie stałej współpracy 
strukturalnej (PESCO) jako istotny krok w 
stronę bliższej współpracy między 
państwami członkowskimi w dziedzinie 
bezpieczeństwa i obrony; podkreśla, że 
przepis ten, wprowadzony w traktacie 
lizbońskim z 2009 r. (art. 46 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej), jest 
prawnie wiążący i zawiera szereg 
ambitnych zobowiązań, umożliwiających 
krajom europejskim, które tego pragną, 
poczynienie szybszych postępów w ramach 
wspólnych projektów obronnych; uznaje 
rolę, jaką stała współpraca strukturalna 
może odegrać w kształtowaniu 
europejskiego popytu; zauważa, że znaczna 
liczba projektów kwalifikujących się do 
programu EDIDP jest opracowywana w 
ramach PESCO i będzie mogła również 
skorzystać z wyższych stawek dotacji; 
wspiera pełną spójność między projektami 
PESCO i EFO;

42. z zadowoleniem przyjmuje 
skuteczne wdrożenie stałej współpracy 
strukturalnej (PESCO) jako istotny krok w 
stronę bliższej współpracy między 
państwami członkowskimi w dziedzinie 
bezpieczeństwa i obrony; podkreśla, że 
przepis ten, wprowadzony w traktacie 
lizbońskim z 2009 r. (art. 46 Traktatu o 
Unii Europejskiej), jest prawnie wiążący i 
zawiera szereg ambitnych zobowiązań, 
umożliwiających krajom europejskim, 
które tego pragną, poczynienie szybszych 
postępów w ramach wspólnych projektów 
obronnych; uznaje rolę, jaką stała 
współpraca strukturalna może odegrać w 
kształtowaniu europejskiego popytu; 
wzywa Radę do wyjaśnienia, w jakim 
stopniu przyjęta większością 
kwalifikowaną decyzja Rady (WPZiB) 
2017/2315 z dnia 11 grudnia 2017 r. i 
zawarty tam art. 8 ust. 2 nie stoi w 
sprzeczności z art. 41 TUE, który w ust. 2 
przewiduje wymóg jednomyślności; 
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zauważa, że znaczna liczba projektów 
kwalifikujących się do programu EDIDP 
jest opracowywana w ramach PESCO i 
będzie mogła również skorzystać z 
wyższych stawek dotacji; wspiera pełną 
spójność między projektami PESCO i 
EFO;

Or. de

Poprawka 343
Mick Wallace, Özlem Demirel, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Projekt rezolucji
Ustęp 42

Projekt rezolucji Poprawka

42. z zadowoleniem przyjmuje 
skuteczne wdrożenie stałej współpracy 
strukturalnej (PESCO) jako istotny krok w 
stronę bliższej współpracy między 
państwami członkowskimi w dziedzinie 
bezpieczeństwa i obrony; podkreśla, że 
przepis ten, wprowadzony w traktacie 
lizbońskim z 2009 r. (art. 46 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej), jest 
prawnie wiążący i zawiera szereg 
ambitnych zobowiązań, umożliwiających 
krajom europejskim, które tego pragną, 
poczynienie szybszych postępów w ramach 
wspólnych projektów obronnych; uznaje 
rolę, jaką stała współpraca strukturalna 
może odegrać w kształtowaniu 
europejskiego popytu; zauważa, że 
znaczna liczba projektów kwalifikujących 
się do programu EDIDP jest 
opracowywana w ramach PESCO i będzie 
mogła również skorzystać z wyższych 
stawek dotacji; wspiera pełną spójność 
między projektami PESCO i EFO;

42. zdecydowanie odrzuca wdrożenie 
stałej współpracy strukturalnej (PESCO) 
jako krok w stronę utworzenia 
Europejskiej Unii Obrony; podkreśla, że 
przepis ten, wprowadzony w traktacie 
lizbońskim z 2009 r. (art. 46 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej), jest 
prawnie wiążący i zawiera szereg 
zobowiązań, które w jeszcze większym 
stopniu zmilitaryzują UE; ostrzega w 
związku z tym, że wraz z wprowadzeniem 
PESCO zostanie zniesiona obowiązująca 
zasada jednomyślności w Radzie w 
odniesieniu do decyzji dotyczących 
WPBiO;

Or. en
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Poprawka 344
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski

Projekt rezolucji
Ustęp 42

Projekt rezolucji Poprawka

42. z zadowoleniem przyjmuje 
skuteczne wdrożenie stałej współpracy 
strukturalnej (PESCO) jako istotny krok w 
stronę bliższej współpracy między 
państwami członkowskimi w dziedzinie 
bezpieczeństwa i obrony; podkreśla, że 
przepis ten, wprowadzony w traktacie 
lizbońskim z 2009 r. (art. 46 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej), jest 
prawnie wiążący i zawiera szereg 
ambitnych zobowiązań, umożliwiających 
krajom europejskim, które tego pragną, 
poczynienie szybszych postępów w ramach 
wspólnych projektów obronnych; uznaje 
rolę, jaką stała współpraca strukturalna 
może odegrać w kształtowaniu 
europejskiego popytu; zauważa, że znaczna 
liczba projektów kwalifikujących się do 
programu EDIDP jest opracowywana w 
ramach PESCO i będzie mogła również 
skorzystać z wyższych stawek dotacji; 
wspiera pełną spójność między projektami 
PESCO i EFO;

42. z zadowoleniem przyjmuje 
skuteczne wdrożenie stałej współpracy 
strukturalnej (PESCO) jako istotny krok w 
stronę bliższej współpracy między 
państwami członkowskimi w dziedzinie 
bezpieczeństwa i obrony; podkreśla, że 
przepis ten, wprowadzony w traktacie 
lizbońskim z 2009 r. (art. 46 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej), jest 
prawnie wiążący i zawiera szereg 
ambitnych zobowiązań, umożliwiających 
krajom europejskim, które tego pragną, 
poczynienie szybszych postępów w ramach 
wspólnych projektów obronnych; uznaje 
rolę, jaką stała współpraca strukturalna 
może odegrać w kształtowaniu 
europejskiego popytu; zauważa, że znaczna 
liczba projektów kwalifikujących się do 
programu EDIDP jest opracowywana w 
ramach PESCO i będzie mogła również 
skorzystać z wyższych stawek dotacji; 
wspiera pełną spójność między projektami 
PESCO i EFO; apeluje o jak najbliższy 
dostęp do PESCO dla państw trzecich, 
uznając, że przemysł obronny takich 
państw dysponuje wiedzą specjalistyczną, 
powiązanymi instrumentami i 
zdolnościami, z których mógłby skorzystać 
przemysł państw członkowskich UE;

Or. en

Poprawka 345
Witold Jan Waszczykowski

Projekt rezolucji
Ustęp 42
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Projekt rezolucji Poprawka

42. z zadowoleniem przyjmuje 
skuteczne wdrożenie stałej współpracy 
strukturalnej (PESCO) jako istotny krok w 
stronę bliższej współpracy między 
państwami członkowskimi w dziedzinie 
bezpieczeństwa i obrony; podkreśla, że 
przepis ten, wprowadzony w traktacie 
lizbońskim z 2009 r. (art. 46 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej), jest 
prawnie wiążący i zawiera szereg 
ambitnych zobowiązań, umożliwiających 
krajom europejskim, które tego pragną, 
poczynienie szybszych postępów w ramach 
wspólnych projektów obronnych; uznaje 
rolę, jaką stała współpraca strukturalna 
może odegrać w kształtowaniu 
europejskiego popytu; zauważa, że znaczna 
liczba projektów kwalifikujących się do 
programu EDIDP jest opracowywana w 
ramach PESCO i będzie mogła również 
skorzystać z wyższych stawek dotacji; 
wspiera pełną spójność między projektami 
PESCO i EFO;

42. odnotowuje wdrożenie stałej 
współpracy strukturalnej (PESCO) jako 
krok w stronę bliższej współpracy między 
państwami członkowskimi w dziedzinie 
bezpieczeństwa i obrony; podkreśla, że 
PESCO nie powinno w żaden sposób 
podważać pozycji NATO jako fundamentu 
europejskiej obronności; podkreśla, że 
przepis wprowadzony w traktacie 
lizbońskim z 2009 r. (art. 46 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej) jest 
prawnie wiążący i zawiera szereg 
ambitnych zobowiązań, umożliwiających 
krajom europejskim, które tego pragną, 
poczynienie szybszych postępów w ramach 
wspólnych projektów obronnych; uznaje 
rolę, jaką stała współpraca strukturalna 
może odegrać w kształtowaniu 
europejskiego popytu; zauważa, że znaczna 
liczba projektów kwalifikujących się do 
programu EDIDP jest opracowywana w 
ramach PESCO i będzie mogła również 
skorzystać z wyższych stawek dotacji; 
wspiera pełną spójność między projektami 
PESCO i EFO;

Or. en

Poprawka 346
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Martin Horwood

Projekt rezolucji
Ustęp 42

Projekt rezolucji Poprawka

42. z zadowoleniem przyjmuje 
skuteczne wdrożenie stałej współpracy 
strukturalnej (PESCO) jako istotny krok w 
stronę bliższej współpracy między 
państwami członkowskimi w dziedzinie 
bezpieczeństwa i obrony; podkreśla, że 
przepis ten, wprowadzony w traktacie 

42. z zadowoleniem przyjmuje 
skuteczne wdrożenie stałej współpracy 
strukturalnej (PESCO) jako istotny krok w 
stronę bliższej współpracy między 
państwami członkowskimi w dziedzinie 
bezpieczeństwa i obrony; podkreśla, że 
przepis ten, wprowadzony w traktacie 
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lizbońskim z 2009 r. (art. 46 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej), jest 
prawnie wiążący i zawiera szereg 
ambitnych zobowiązań, umożliwiających 
krajom europejskim, które tego pragną, 
poczynienie szybszych postępów w ramach 
wspólnych projektów obronnych; uznaje 
rolę, jaką stała współpraca strukturalna 
może odegrać w kształtowaniu 
europejskiego popytu; zauważa, że znaczna 
liczba projektów kwalifikujących się do 
programu EDIDP jest opracowywana w 
ramach PESCO i będzie mogła również 
skorzystać z wyższych stawek dotacji; 
wspiera pełną spójność między projektami 
PESCO i EFO;

lizbońskim z 2009 r. (art. 46 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej), jest 
prawnie wiążący i zawiera szereg 
ambitnych zobowiązań, umożliwiających 
krajom europejskim, które tego pragną, 
poczynienie szybszych postępów w ramach 
wspólnych projektów obronnych; uznaje 
znaczenie stałej współpracy strukturalnej 
w kształtowaniu europejskiego popytu; 
zauważa, że znaczna liczba projektów 
kwalifikujących się do programu EDIDP 
jest opracowywana w ramach PESCO i 
będzie mogła również skorzystać z 
wyższych stawek dotacji; wspiera pełną 
spójność między projektami PESCO i 
EFO;

Or. fr

Poprawka 347
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Projekt rezolucji
Ustęp 43

Projekt rezolucji Poprawka

43. podkreśla ścisłe powiązanie 
PESCO z rozpoczętym w 2017 r. 
skoordynowanym rocznym przeglądem w 
zakresie obronności (CARD) oraz z EFO 
w celu wzmocnienia zdolności obronnych 
państw europejskich; podkreśla, że nowe 
projekty będą musiały stanowić część 
planu rozwoju zdolności (CDP), który 
umożliwi zacieśnienie współpracy między 
państwami członkowskimi w celu 
zmniejszenia dysproporcji w zakresie 
zdolności w ramach Europejskiej Agencji 
Obrony; uważa, że CARD powinien 
skutecznie przyczyniać się do 
harmonizacji inwestycji i zdolności 
krajowych sił zbrojnych, gwarantując tym 
samym strategiczną i operacyjną 
autonomię Unii oraz umożliwiając 
państwom członkowskim skuteczniejsze 

skreśla się
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inwestowanie w obronność;

Or. fr

Poprawka 348
Michael Gahler

Projekt rezolucji
Ustęp 43

Projekt rezolucji Poprawka

43. podkreśla ścisłe powiązanie 
PESCO z rozpoczętym w 2017 r. 
skoordynowanym rocznym przeglądem w 
zakresie obronności (CARD) oraz z EFO w 
celu wzmocnienia zdolności obronnych 
państw europejskich; podkreśla, że nowe 
projekty będą musiały stanowić część 
planu rozwoju zdolności (CDP), który 
umożliwi zacieśnienie współpracy między 
państwami członkowskimi w celu 
zmniejszenia dysproporcji w zakresie 
zdolności w ramach Europejskiej Agencji 
Obrony; uważa, że CARD powinien 
skutecznie przyczyniać się do harmonizacji 
inwestycji i zdolności krajowych sił 
zbrojnych, gwarantując tym samym 
strategiczną i operacyjną autonomię Unii 
oraz umożliwiając państwom 
członkowskim skuteczniejsze 
inwestowanie w obronność;

43. podkreśla ścisłe powiązanie 
PESCO z rozpoczętym w 2017 r. 
skoordynowanym rocznym przeglądem w 
zakresie obronności (CARD) oraz z EFO w 
celu wzmocnienia zdolności obronnych 
państw europejskich; ponownie krytykuje 
fakt, że do tej pory z rozważań polityczno-
obronnych nie wywiedziono w sposób 
strategiczny działań; wzywa w związku z 
tym Radę i Komisję, aby wspólnie z 
Parlamentem Europejskim opracowały 
unijną białą księgę w sprawie 
bezpieczeństwa i obrony jako 
porozumienie międzyinstytucjonalne oraz 
dokument strategiczny w sprawie 
przemysłu obronnego na lata 2021–2027; 
podkreśla, że nowe projekty będą musiały 
stanowić część planu rozwoju zdolności 
(CDP), który umożliwi zacieśnienie 
współpracy między państwami 
członkowskimi w celu zmniejszenia 
dysproporcji w zakresie zdolności w 
ramach Europejskiej Agencji Obrony; 
uważa, że CARD powinien skutecznie 
przyczyniać się do harmonizacji inwestycji 
i zdolności krajowych sił zbrojnych, 
gwarantując tym samym strategiczną i 
operacyjną autonomię Unii oraz 
umożliwiając państwom członkowskim 
skuteczniejsze inwestowanie w obronność;

Or. de
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Poprawka 349
Christophe Grudler, Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Bernard 
Guetta, Klemen Grošelj

Projekt rezolucji
Ustęp 43

Projekt rezolucji Poprawka

43. podkreśla ścisłe powiązanie 
PESCO z rozpoczętym w 2017 r. 
skoordynowanym rocznym przeglądem w 
zakresie obronności (CARD) oraz z EFO w 
celu wzmocnienia zdolności obronnych 
państw europejskich; podkreśla, że nowe 
projekty będą musiały stanowić część 
planu rozwoju zdolności (CDP), który 
umożliwi zacieśnienie współpracy między 
państwami członkowskimi w celu 
zmniejszenia dysproporcji w zakresie 
zdolności w ramach Europejskiej Agencji 
Obrony; uważa, że CARD powinien 
skutecznie przyczyniać się do harmonizacji 
inwestycji i zdolności krajowych sił 
zbrojnych, gwarantując tym samym 
strategiczną i operacyjną autonomię Unii 
oraz umożliwiając państwom 
członkowskim skuteczniejsze 
inwestowanie w obronność;

43. podkreśla potrzebę zachowania 
spójności między PESCO, rozpoczętym w 
2017 r. skoordynowanym rocznym 
przeglądem w zakresie obronności 
(CARD) i EFO w celu wzmocnienia 
zdolności obronnych państw europejskich i 
optymalizacji ich wydatków budżetowych 
w tej dziedzinie; podkreśla, że nowe 
projekty będą musiały stanowić część 
planu rozwoju zdolności (CDP), który 
umożliwi zacieśnienie współpracy między 
państwami członkowskimi w celu 
zmniejszenia dysproporcji w zakresie 
zdolności w ramach Europejskiej Agencji 
Obrony; uważa, że CARD powinien 
skutecznie przyczyniać się do harmonizacji 
oraz komplementarności inwestycji i 
zdolności krajowych sił zbrojnych, 
gwarantując tym samym strategiczną i 
operacyjną autonomię Unii oraz 
umożliwiając państwom członkowskim 
skuteczniejsze inwestowanie w obronność;

Or. fr

Poprawka 350
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Hilde Vautmans, Martin Horwood, Klemen 
Grošelj

Projekt rezolucji
Ustęp 43 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

43a. z zadowoleniem odnotowuje pełną 
koordynację między planem rozwoju 
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zdolności wprowadzonym przez 
Europejską Agencję Obrony a wdrożonym 
planowaniem zdolności, które gwarantują 
większą interoperacyjność między 
armiami państw członkowskich UE 
będących członkami NATO;

Or. fr

Poprawka 351
Christophe Grudler, Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Bernard 
Guetta

Projekt rezolucji
Ustęp 44

Projekt rezolucji Poprawka

44. przyjmuje do wiadomości 
propozycję Komisji, by w następnych 
WRF przeznaczyć 6,5 mld EUR na 
projekty dotyczące mobilności wojskowej;

44. z zadowoleniem przyjmuje 
propozycję Komisji, by w następnych 
WRF przeznaczyć 6,5 mld EUR na 
projekty dotyczące mobilności wojskowej; 
przypomina, że zbiorowe bezpieczeństwo i 
obrona państw członkowskich UE oraz 
ich zdolność do interweniowania w 
sytuacjach kryzysowych za granicą są 
zasadniczo uzależnione od zdolności do 
swobodnego i szybkiego przemieszczania 
wojsk alianckich i personelu cywilnego 
zajmującego się zarządzaniem 
kryzysowym, wyposażenia wojskowego i 
sprzętu na terytorium każdego z państw 
członkowskich i poza granicami Unii;

Or. fr

Poprawka 352
Claudiu Manda

Projekt rezolucji
Ustęp 44

Projekt rezolucji Poprawka
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44. przyjmuje do wiadomości 
propozycję Komisji, by w następnych 
WRF przeznaczyć 6,5 mld EUR na 
projekty dotyczące mobilności wojskowej;

44. przyjmuje do wiadomości 
propozycję Komisji, by w następnych 
WRF przeznaczyć 6,5 mld EUR na 
projekty dotyczące mobilności wojskowej; 
podkreśla, że mobilność wojskowa jest 
instrumentem strategicznym, który 
pozwoli UE skutecznie dbać o własne 
interesy w zakresie bezpieczeństwa i 
obrony, uzupełniając się z działaniami w 
ramach innych organizacji, takich jak 
NATO;

Or. en

Poprawka 353
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Hilde Vautmans, Martin Horwood, Klemen 
Grošelj

Projekt rezolucji
Ustęp 44

Projekt rezolucji Poprawka

44. przyjmuje do wiadomości 
propozycję Komisji, by w następnych 
WRF przeznaczyć 6,5 mld EUR na 
projekty dotyczące mobilności wojskowej;

44. z zadowoleniem przyjmuje 
propozycję Komisji, by w następnych 
WRF przeznaczyć 6,5 mld EUR na 
projekty dotyczące mobilności wojskowej; 
podkreśla znaczenie postępów w zakresie 
mobilności wojskowej zarówno w służbie 
Unii Europejskiej, jak i NATO; z 
zadowoleniem przyjmuje fakt, że projekt 
ten jest częścią WFR;

Or. fr

Poprawka 354
Kris Peeters

Projekt rezolucji
Ustęp 44

Projekt rezolucji Poprawka
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44. przyjmuje do wiadomości 
propozycję Komisji, by w następnych 
WRF przeznaczyć 6,5 mld EUR na 
projekty dotyczące mobilności wojskowej;

44. z zadowoleniem przyjmuje do 
wiadomości propozycję Komisji, by w 
następnych WRF przeznaczyć 6,5 mld 
EUR na projekty dotyczące mobilności 
wojskowej; podkreśla, że mobilność 
wojskowa niesie ze sobą dwa wyzwania, tj. 
usprawnienie procedur i rozbudowę 
infrastruktury; 

Or. en

Poprawka 355
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Özlem Demirel, Luke Ming Flanagan, Manu 
Pineda

Projekt rezolucji
Ustęp 44

Projekt rezolucji Poprawka

44. przyjmuje do wiadomości 
propozycję Komisji, by w następnych 
WRF przeznaczyć 6,5 mld EUR na 
projekty dotyczące mobilności wojskowej;

44. odrzuca propozycję Komisji, by w 
następnych WRF przeznaczyć 6,5 mld 
EUR na projekty dotyczące mobilności 
wojskowej; przywołuje art. 41 ust. 2 TUE, 
który zakazuje wykorzystywania budżetu 
UE na operacje wojskowe lub obronne;

Or. en

Poprawka 356
Joachim Schuster

Projekt rezolucji
Ustęp 44

Projekt rezolucji Poprawka

44. przyjmuje do wiadomości 
propozycję Komisji, by w następnych 
WRF przeznaczyć 6,5 mld EUR na 
projekty dotyczące mobilności wojskowej;

44. odrzuca propozycję Komisji, by w 
następnych WRF przeznaczyć 6,5 mld 
EUR na projekty dotyczące mobilności 
wojskowej; wzywa do finansowania przez 
państwa członkowskie z zachowaniem 
neutralności budżetowej;
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Or. en

Poprawka 357
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Klemen Grošelj, Nathalie Loiseau, 
Michal Šimečka, Christophe Grudler

Projekt rezolucji
Ustęp 44

Projekt rezolucji Poprawka

44. przyjmuje do wiadomości 
propozycję Komisji, by w następnych 
WRF przeznaczyć 6,5 mld EUR na 
projekty dotyczące mobilności wojskowej;

44. podkreśla znaczenie mobilności 
wojskowej; z zadowoleniem przyjmuje do 
wiadomości propozycję Komisji, by w 
następnych WRF przeznaczyć 6,5 mld 
EUR na projekty dotyczące mobilności 
wojskowej;

Or. en

Poprawka 358
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Projekt rezolucji
Ustęp 45

Projekt rezolucji Poprawka

45. wyraża zdziwienie powolnym 
tempem rozpoczęcia 34 projektów i 
uruchomieniem trzeciej fali 13 projektów, 
podczas gdy na chwilę obecną żaden z 
nich nie został zrealizowany; zauważa, że 
tylko cztery projekty osiągną swoją 
początkową zdolność operacyjną w 2019 
r.; zwraca uwagę na brak ambicji i 
rozmachu niektórych projektów, które nie 
pozwalają na zmniejszenie najbardziej 
widocznych dysproporcji w zakresie 
zdolności, zwłaszcza tych z pierwszej fali, 
którymi są zasadniczo projekty z zakresu 
zdolności obejmujące jak największą 
liczbę państw członkowskich; zauważa, że 
pożądany udział w projektach PESCO nie 
może wpływać negatywnie na wysoki 

skreśla się
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poziom ambicji uczestniczących państw 
członkowskich; uważa, że włączenie 
państw trzecich musi być silnie 
uwarunkowane i poparte utrwaloną i 
skuteczną wzajemnością; zachęca 
państwa do przedkładania projektów o 
strategicznym wymiarze europejskim, a 
przez to wzmacniania europejskiej bazy 
technologiczno-przemysłowej sektora 
obronnego (EDTIB), która stanowi 
istotną część procesu wzmocnienia 
strategicznej autonomii i koncentruje się 
bardziej na aspektach operacyjnych w 
celu bezpośredniego reagowania na 
potrzeby europejskich armii w wymiarze 
działań operacyjnych;

Or. fr

Poprawka 359
Michael Gahler

Projekt rezolucji
Ustęp 45

Projekt rezolucji Poprawka

45. wyraża zdziwienie powolnym 
tempem rozpoczęcia 34 projektów i 
uruchomieniem trzeciej fali 13 projektów, 
podczas gdy na chwilę obecną żaden z nich 
nie został zrealizowany; zauważa, że tylko 
cztery projekty osiągną swoją początkową 
zdolność operacyjną w 2019 r.; zwraca 
uwagę na brak ambicji i rozmachu 
niektórych projektów, które nie pozwalają 
na zmniejszenie najbardziej widocznych 
dysproporcji w zakresie zdolności, 
zwłaszcza tych z pierwszej fali, którymi są 
zasadniczo projekty z zakresu zdolności 
obejmujące jak największą liczbę państw 
członkowskich; zauważa, że pożądany 
udział w projektach PESCO nie może 
wpływać negatywnie na wysoki poziom 
ambicji uczestniczących państw 
członkowskich; uważa, że włączenie 

45. wyraża zdziwienie powolnym 
tempem rozpoczęcia 34 projektów PESCO 
i uruchomieniem trzeciej fali 13 projektów, 
podczas gdy na chwilę obecną żaden z nich 
nie został zrealizowany; zauważa, że tylko 
cztery projekty osiągną swoją początkową 
zdolność operacyjną w 2019 r.; zwraca 
uwagę na brak ambicji i rozmachu 
niektórych projektów, które nie pozwalają 
na zmniejszenie najbardziej widocznych 
dysproporcji w zakresie zdolności, 
zwłaszcza tych z pierwszej fali, którymi są 
zasadniczo projekty z zakresu zdolności 
obejmujące jak największą liczbę państw 
członkowskich; wzywa wysoką 
przedstawiciel / wiceprzewodniczącą 
Komisji do niezwłocznego 
poinformowania Parlamentu 
Europejskiego o tym, jakie projekty 
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państw trzecich musi być silnie 
uwarunkowane i poparte utrwaloną i 
skuteczną wzajemnością; zachęca państwa 
do przedkładania projektów o 
strategicznym wymiarze europejskim, a 
przez to wzmacniania europejskiej bazy 
technologiczno-przemysłowej sektora 
obronnego (EDTIB), która stanowi istotną 
część procesu wzmocnienia strategicznej 
autonomii i koncentruje się bardziej na 
aspektach operacyjnych w celu 
bezpośredniego reagowania na potrzeby 
europejskich armii w wymiarze działań 
operacyjnych;

PESCO mają zostać zakończone wcześniej 
z jakim uzasadnieniem; zauważa, że 
pożądany udział w projektach PESCO nie 
może wpływać negatywnie na wysoki 
poziom ambicji uczestniczących państw 
członkowskich; uważa, że włączenie 
państw trzecich musi być silnie 
uwarunkowane i poparte utrwaloną i 
skuteczną wzajemnością; zwraca w 
związku z tym uwagę na prawa 
Parlamentu Europejskiego wynikające z 
wyroku w sprawie C-658/11; zachęca 
państwa do przedkładania projektów o 
strategicznym wymiarze europejskim, a 
przez to wzmacniania europejskiej bazy 
technologiczno-przemysłowej sektora 
obronnego (EDTIB), która stanowi istotną 
część procesu wzmocnienia strategicznej 
autonomii i koncentruje się bardziej na 
aspektach operacyjnych w celu 
bezpośredniego reagowania na potrzeby 
europejskich armii w wymiarze działań 
operacyjnych;

Or. de

Poprawka 360
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Projekt rezolucji
Ustęp 45

Projekt rezolucji Poprawka

45. wyraża zdziwienie powolnym 
tempem rozpoczęcia 34 projektów i 
uruchomieniem trzeciej fali 13 projektów, 
podczas gdy na chwilę obecną żaden z nich 
nie został zrealizowany; zauważa, że tylko 
cztery projekty osiągną swoją początkową 
zdolność operacyjną w 2019 r.; zwraca 
uwagę na brak ambicji i rozmachu 
niektórych projektów, które nie pozwalają 
na zmniejszenie najbardziej widocznych 
dysproporcji w zakresie zdolności, 
zwłaszcza tych z pierwszej fali, którymi są 

45. wyraża zdziwienie powolnym 
tempem rozpoczęcia 34 projektów i 
uruchomieniem trzeciej fali 13 projektów, 
podczas gdy na chwilę obecną żaden z nich 
nie został zrealizowany; zauważa, że tylko 
cztery projekty osiągną swoją początkową 
zdolność operacyjną w 2019 r.; zwraca 
uwagę na brak ambicji i rozmachu 
niektórych projektów, które nie pozwalają 
na zmniejszenie najbardziej widocznych 
dysproporcji w zakresie zdolności, 
zwłaszcza tych z pierwszej fali, którymi są 
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zasadniczo projekty z zakresu zdolności 
obejmujące jak największą liczbę państw 
członkowskich; zauważa, że pożądany 
udział w projektach PESCO nie może 
wpływać negatywnie na wysoki poziom 
ambicji uczestniczących państw 
członkowskich; uważa, że włączenie 
państw trzecich musi być silnie 
uwarunkowane i poparte utrwaloną i 
skuteczną wzajemnością; zachęca państwa 
do przedkładania projektów o 
strategicznym wymiarze europejskim, a 
przez to wzmacniania europejskiej bazy 
technologiczno-przemysłowej sektora 
obronnego (EDTIB), która stanowi istotną 
część procesu wzmocnienia strategicznej 
autonomii i koncentruje się bardziej na 
aspektach operacyjnych w celu 
bezpośredniego reagowania na potrzeby 
europejskich armii w wymiarze działań 
operacyjnych;

zasadniczo projekty z zakresu zdolności 
obejmujące jak największą liczbę państw 
członkowskich; zauważa, że pożądany 
udział w projektach PESCO nie może 
wpływać negatywnie na wysoki poziom 
ambicji uczestniczących państw 
członkowskich; uważa, że włączenie 
państw trzecich musi być silnie 
uwarunkowane i poparte utrwaloną i 
skuteczną wzajemnością; zachęca państwa 
do przedkładania projektów o 
strategicznym wymiarze europejskim, a 
przez to wzmacniania europejskiej bazy 
technologiczno-przemysłowej sektora 
obronnego (EDTIB);

Or. en

Poprawka 361
Claudiu Manda

Projekt rezolucji
Ustęp 45

Projekt rezolucji Poprawka

45. wyraża zdziwienie powolnym 
tempem rozpoczęcia 34 projektów i 
uruchomieniem trzeciej fali 13 projektów, 
podczas gdy na chwilę obecną żaden z nich 
nie został zrealizowany; zauważa, że tylko 
cztery projekty osiągną swoją początkową 
zdolność operacyjną w 2019 r.; zwraca 
uwagę na brak ambicji i rozmachu 
niektórych projektów, które nie pozwalają 
na zmniejszenie najbardziej widocznych 
dysproporcji w zakresie zdolności, 
zwłaszcza tych z pierwszej fali, którymi są 
zasadniczo projekty z zakresu zdolności 
obejmujące jak największą liczbę państw 

45. wyraża zdziwienie powolnym 
tempem rozpoczęcia 34 projektów i 
uruchomieniem trzeciej fali 13 projektów, 
podczas gdy na chwilę obecną żaden z nich 
nie został zrealizowany, i podkreśla 
potrzebę wyznaczenia konkretnych 
terminów realizacji projektów i 
przedstawienia z większą przejrzystością, 
jakie będą ich produkty końcowe; 
zauważa, że tylko cztery projekty osiągną 
swoją początkową zdolność operacyjną w 
2019 r.; zwraca uwagę na brak ambicji i 
rozmachu niektórych projektów, które nie 
pozwalają na zmniejszenie najbardziej 
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członkowskich; zauważa, że pożądany 
udział w projektach PESCO nie może 
wpływać negatywnie na wysoki poziom 
ambicji uczestniczących państw 
członkowskich; uważa, że włączenie 
państw trzecich musi być silnie 
uwarunkowane i poparte utrwaloną i 
skuteczną wzajemnością; zachęca państwa 
do przedkładania projektów o 
strategicznym wymiarze europejskim, a 
przez to wzmacniania europejskiej bazy 
technologiczno-przemysłowej sektora 
obronnego (EDTIB), która stanowi istotną 
część procesu wzmocnienia strategicznej 
autonomii i koncentruje się bardziej na 
aspektach operacyjnych w celu 
bezpośredniego reagowania na potrzeby 
europejskich armii w wymiarze działań 
operacyjnych;

widocznych dysproporcji w zakresie 
zdolności, zwłaszcza tych z pierwszej fali, 
którymi są zasadniczo projekty z zakresu 
zdolności obejmujące jak największą 
liczbę państw członkowskich; zauważa, że 
pożądany udział w projektach PESCO nie 
może wpływać negatywnie na wysoki 
poziom ambicji uczestniczących państw 
członkowskich; uważa, że włączenie 
państw trzecich musi być silnie 
uwarunkowane i poparte utrwaloną i 
skuteczną wzajemnością; zachęca państwa 
do przedkładania projektów o 
strategicznym wymiarze europejskim, a 
przez to wzmacniania europejskiej bazy 
technologiczno-przemysłowej sektora 
obronnego (EDTIB), która stanowi istotną 
część procesu wzmocnienia strategicznej 
autonomii i koncentruje się bardziej na 
aspektach operacyjnych w celu 
bezpośredniego reagowania na potrzeby 
europejskich armii w wymiarze działań 
operacyjnych;

Or. en

Poprawka 362
Sandra Kalniete

Projekt rezolucji
Ustęp 45

Projekt rezolucji Poprawka

45. wyraża zdziwienie powolnym 
tempem rozpoczęcia 34 projektów i 
uruchomieniem trzeciej fali 13 projektów, 
podczas gdy na chwilę obecną żaden z nich 
nie został zrealizowany; zauważa, że tylko 
cztery projekty osiągną swoją początkową 
zdolność operacyjną w 2019 r.; zwraca 
uwagę na brak ambicji i rozmachu 
niektórych projektów, które nie pozwalają 
na zmniejszenie najbardziej widocznych 
dysproporcji w zakresie zdolności, 
zwłaszcza tych z pierwszej fali, którymi są 

45. wyraża zdziwienie powolnym 
tempem rozpoczęcia 34 projektów i 
uruchomieniem trzeciej fali 13 projektów, 
podczas gdy na chwilę obecną żaden z nich 
nie został zrealizowany; zauważa, że tylko 
cztery projekty osiągną swoją początkową 
zdolność operacyjną w 2019 r.; zwraca 
uwagę na brak ambicji i rozmachu 
niektórych projektów, które nie pozwalają 
na zmniejszenie najbardziej widocznych 
dysproporcji w zakresie zdolności, 
zwłaszcza tych z pierwszej fali, którymi są 
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zasadniczo projekty z zakresu zdolności 
obejmujące jak największą liczbę państw 
członkowskich; zauważa, że pożądany 
udział w projektach PESCO nie może 
wpływać negatywnie na wysoki poziom 
ambicji uczestniczących państw 
członkowskich; uważa, że włączenie 
państw trzecich musi być silnie 
uwarunkowane i poparte utrwaloną i 
skuteczną wzajemnością; zachęca państwa 
do przedkładania projektów o 
strategicznym wymiarze europejskim, a 
przez to wzmacniania europejskiej bazy 
technologiczno-przemysłowej sektora 
obronnego (EDTIB), która stanowi istotną 
część procesu wzmocnienia strategicznej 
autonomii i koncentruje się bardziej na 
aspektach operacyjnych w celu 
bezpośredniego reagowania na potrzeby 
europejskich armii w wymiarze działań 
operacyjnych;

zasadniczo projekty z zakresu zdolności 
obejmujące jak największą liczbę państw 
członkowskich; zauważa, że pożądany 
udział w projektach PESCO nie może 
wpływać negatywnie na wysoki poziom 
ambicji uczestniczących państw 
członkowskich; zachęca państwa do 
przedkładania projektów o strategicznym 
wymiarze europejskim, a przez to 
wzmacniania europejskiej bazy 
technologiczno-przemysłowej sektora 
obronnego (EDTIB), która stanowi istotną 
część procesu wzmocnienia strategicznej 
autonomii i koncentruje się bardziej na 
aspektach operacyjnych w celu 
bezpośredniego reagowania na potrzeby 
europejskich armii w wymiarze działań 
operacyjnych;

Or. en

Poprawka 363
Hannah Neumann
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 45

Projekt rezolucji Poprawka

45. wyraża zdziwienie powolnym 
tempem rozpoczęcia 34 projektów i 
uruchomieniem trzeciej fali 13 projektów, 
podczas gdy na chwilę obecną żaden z nich 
nie został zrealizowany; zauważa, że tylko 
cztery projekty osiągną swoją początkową 
zdolność operacyjną w 2019 r.; zwraca 
uwagę na brak ambicji i rozmachu 
niektórych projektów, które nie pozwalają 
na zmniejszenie najbardziej widocznych 
dysproporcji w zakresie zdolności, 
zwłaszcza tych z pierwszej fali, którymi są 
zasadniczo projekty z zakresu zdolności 

45. wyraża zdziwienie powolnym 
tempem rozpoczęcia 34 projektów i 
uruchomieniem trzeciej fali 13 projektów, 
podczas gdy na chwilę obecną żaden z nich 
nie został zrealizowany; zauważa, że tylko 
cztery projekty osiągną swoją początkową 
zdolność operacyjną w 2019 r.; zwraca 
uwagę na brak ambicji i rozmachu 
niektórych projektów, które nie pozwalają 
na zmniejszenie najbardziej widocznych 
dysproporcji w zakresie zdolności, 
zwłaszcza tych z pierwszej fali, którymi są 
zasadniczo projekty z zakresu zdolności 
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obejmujące jak największą liczbę państw 
członkowskich; zauważa, że pożądany 
udział w projektach PESCO nie może 
wpływać negatywnie na wysoki poziom 
ambicji uczestniczących państw 
członkowskich; uważa, że włączenie 
państw trzecich musi być silnie 
uwarunkowane i poparte utrwaloną i 
skuteczną wzajemnością; zachęca państwa 
do przedkładania projektów o 
strategicznym wymiarze europejskim, a 
przez to wzmacniania europejskiej bazy 
technologiczno-przemysłowej sektora 
obronnego (EDTIB), która stanowi 
istotną część procesu wzmocnienia 
strategicznej autonomii i koncentruje się 
bardziej na aspektach operacyjnych w celu 
bezpośredniego reagowania na potrzeby 
europejskich armii w wymiarze działań 
operacyjnych;

obejmujące jak największą liczbę państw 
członkowskich; zauważa, że pożądany 
udział w projektach PESCO nie może 
wpływać negatywnie na wysoki poziom 
ambicji uczestniczących państw 
członkowskich; uważa, że włączenie 
państw trzecich musi być silnie 
uwarunkowane i poparte utrwaloną i 
skuteczną wzajemnością; zachęca państwa 
do przedkładania projektów o 
strategicznym wymiarze europejskim, a 
przez to reagowania w pierwszej 
kolejności na potrzeby europejskich armii 
w wymiarze działań operacyjnych, mając 
na uwadze ich zadanie polegające na 
wdrożeniu całego spektrum operacji w 
ramach WPBiO przewidzianych w 
Traktacie;

Or. en

Poprawka 364
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski

Projekt rezolucji
Ustęp 45

Projekt rezolucji Poprawka

45. wyraża zdziwienie powolnym 
tempem rozpoczęcia 34 projektów i 
uruchomieniem trzeciej fali 13 projektów, 
podczas gdy na chwilę obecną żaden z nich 
nie został zrealizowany; zauważa, że tylko 
cztery projekty osiągną swoją początkową 
zdolność operacyjną w 2019 r.; zwraca 
uwagę na brak ambicji i rozmachu 
niektórych projektów, które nie pozwalają 
na zmniejszenie najbardziej widocznych 
dysproporcji w zakresie zdolności, 
zwłaszcza tych z pierwszej fali, którymi są 
zasadniczo projekty z zakresu zdolności 
obejmujące jak największą liczbę państw 
członkowskich; zauważa, że pożądany 

45. wyraża zdziwienie powolnym 
tempem rozpoczęcia 34 projektów i 
uruchomieniem trzeciej fali 13 projektów, 
podczas gdy na chwilę obecną żaden z nich 
nie został zrealizowany; zauważa, że tylko 
cztery projekty osiągną swoją początkową 
zdolność operacyjną w 2019 r.; zwraca 
uwagę na brak ambicji i rozmachu 
niektórych projektów, które nie pozwalają 
na zmniejszenie najbardziej widocznych 
dysproporcji w zakresie zdolności, 
zwłaszcza tych z pierwszej fali, którymi są 
zasadniczo projekty z zakresu zdolności 
obejmujące jak największą liczbę państw 
członkowskich; zauważa, że pożądany 
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udział w projektach PESCO nie może 
wpływać negatywnie na wysoki poziom 
ambicji uczestniczących państw 
członkowskich; uważa, że włączenie 
państw trzecich musi być silnie 
uwarunkowane i poparte utrwaloną i 
skuteczną wzajemnością; zachęca państwa 
do przedkładania projektów o 
strategicznym wymiarze europejskim, a 
przez to wzmacniania europejskiej bazy 
technologiczno-przemysłowej sektora 
obronnego (EDTIB), która stanowi istotną 
część procesu wzmocnienia strategicznej 
autonomii i koncentruje się bardziej na 
aspektach operacyjnych w celu 
bezpośredniego reagowania na potrzeby 
europejskich armii w wymiarze działań 
operacyjnych;

udział w projektach PESCO nie może 
wpływać negatywnie na wysoki poziom 
ambicji uczestniczących państw 
członkowskich; uważa, że włączenie 
państw trzecich musi być poparte 
utrwaloną i skuteczną wzajemnością; 
zachęca państwa do przedkładania 
projektów o strategicznym wymiarze 
europejskim, a przez to wzmacniania 
europejskiej bazy technologiczno-
przemysłowej sektora obronnego (EDTIB) 
w celu bezpośredniego reagowania na 
potrzeby europejskich armii w wymiarze 
działań operacyjnych przy jednoczesnym 
unikaniu powielania istniejących 
inicjatyw w zakresie zdolności;

Or. en

Poprawka 365
Costas Mavrides, Nikos Androulakis

Projekt rezolucji
Ustęp 45

Projekt rezolucji Poprawka

45. wyraża zdziwienie powolnym 
tempem rozpoczęcia 34 projektów i 
uruchomieniem trzeciej fali 13 projektów, 
podczas gdy na chwilę obecną żaden z nich 
nie został zrealizowany; zauważa, że tylko 
cztery projekty osiągną swoją początkową 
zdolność operacyjną w 2019 r.; zwraca 
uwagę na brak ambicji i rozmachu 
niektórych projektów, które nie pozwalają 
na zmniejszenie najbardziej widocznych 
dysproporcji w zakresie zdolności, 
zwłaszcza tych z pierwszej fali, którymi są 
zasadniczo projekty z zakresu zdolności 
obejmujące jak największą liczbę państw 
członkowskich; zauważa, że pożądany 
udział w projektach PESCO nie może 
wpływać negatywnie na wysoki poziom 

45. wyraża zdziwienie powolnym 
tempem rozpoczęcia 34 projektów i 
uruchomieniem trzeciej fali 13 projektów, 
podczas gdy na chwilę obecną żaden z nich 
nie został zrealizowany; zauważa, że tylko 
cztery projekty osiągną swoją początkową 
zdolność operacyjną w 2019 r.; zwraca 
uwagę na brak ambicji i rozmachu 
niektórych projektów, które nie pozwalają 
na zmniejszenie najbardziej widocznych 
dysproporcji w zakresie zdolności, 
zwłaszcza tych z pierwszej fali, którymi są 
zasadniczo projekty z zakresu zdolności 
obejmujące jak największą liczbę państw 
członkowskich; zauważa, że pożądany 
udział w projektach PESCO nie może 
wpływać negatywnie na wysoki poziom 



PE643.151v01-00 40/127 AM\1192396PL.docx

PL

ambicji uczestniczących państw 
członkowskich; uważa, że włączenie 
państw trzecich musi być silnie 
uwarunkowane i poparte utrwaloną i 
skuteczną wzajemnością; zachęca państwa 
do przedkładania projektów o 
strategicznym wymiarze europejskim, a 
przez to wzmacniania europejskiej bazy 
technologiczno-przemysłowej sektora 
obronnego (EDTIB), która stanowi istotną 
część procesu wzmocnienia strategicznej 
autonomii i koncentruje się bardziej na 
aspektach operacyjnych w celu 
bezpośredniego reagowania na potrzeby 
europejskich armii w wymiarze działań 
operacyjnych;

ambicji uczestniczących państw 
członkowskich; uważa, że włączenie 
państw trzecich i podmiotów z państw 
trzecich musi być silnie uwarunkowane i 
poparte utrwaloną i skuteczną 
wzajemnością; zachęca państwa do 
przedkładania projektów o strategicznym 
wymiarze europejskim, a przez to 
wzmacniania europejskiej bazy 
technologiczno-przemysłowej sektora 
obronnego (EDTIB), która stanowi istotną 
część procesu wzmocnienia strategicznej 
autonomii i koncentruje się bardziej na 
aspektach operacyjnych w celu 
bezpośredniego reagowania na potrzeby 
europejskich armii w wymiarze działań 
operacyjnych;

Or. en

Poprawka 366
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Hilde Vautmans, Klemen Grošelj

Projekt rezolucji
Ustęp 45

Projekt rezolucji Poprawka

45. wyraża zdziwienie powolnym 
tempem rozpoczęcia 34 projektów i 
uruchomieniem trzeciej fali 13 projektów, 
podczas gdy na chwilę obecną żaden z nich 
nie został zrealizowany; zauważa, że tylko 
cztery projekty osiągną swoją początkową 
zdolność operacyjną w 2019 r.; zwraca 
uwagę na brak ambicji i rozmachu 
niektórych projektów, które nie pozwalają 
na zmniejszenie najbardziej widocznych 
dysproporcji w zakresie zdolności, 
zwłaszcza tych z pierwszej fali, którymi są 
zasadniczo projekty z zakresu zdolności 
obejmujące jak największą liczbę państw 
członkowskich; zauważa, że pożądany 
udział w projektach PESCO nie może 
wpływać negatywnie na wysoki poziom 

45. wyraża zdziwienie powolnym 
tempem rozpoczęcia 34 projektów i 
uruchomieniem trzeciej fali 13 projektów, 
podczas gdy na chwilę obecną żaden z nich 
nie został zrealizowany; zauważa, że tylko 
cztery projekty osiągną swoją początkową 
zdolność operacyjną w 2019 r.; zwraca 
uwagę na brak ambicji i rozmachu 
niektórych projektów, które nie pozwalają 
na zmniejszenie najbardziej widocznych 
dysproporcji w zakresie zdolności, 
zwłaszcza tych z pierwszej fali, którymi są 
zasadniczo projekty z zakresu zdolności 
obejmujące jak największą liczbę państw 
członkowskich; zauważa, że pożądany 
udział w projektach PESCO nie może 
wpływać negatywnie na wysoki poziom 



AM\1192396PL.docx 41/127 PE643.151

PL

ambicji uczestniczących państw 
członkowskich; uważa, że włączenie 
państw trzecich musi być silnie 
uwarunkowane i poparte utrwaloną i 
skuteczną wzajemnością; zachęca państwa 
do przedkładania projektów o 
strategicznym wymiarze europejskim, a 
przez to wzmacniania europejskiej bazy 
technologiczno-przemysłowej sektora 
obronnego (EDTIB), która stanowi istotną 
część procesu wzmocnienia strategicznej 
autonomii i koncentruje się bardziej na 
aspektach operacyjnych w celu 
bezpośredniego reagowania na potrzeby 
europejskich armii w wymiarze działań 
operacyjnych;

ambicji uczestniczących państw 
członkowskich; uważa, że włączenie 
państw trzecich w PESCO musi odbywać 
się wyłącznie na znanych od początku i 
ściśle określonych warunkach, w oparciu 
o utrwaloną i skuteczną wzajemność; 
zachęca państwa do przedkładania 
projektów o strategicznym wymiarze 
europejskim, a przez to wzmacniania 
europejskiej bazy technologiczno-
przemysłowej sektora obronnego (EDTIB), 
która stanowi istotną część procesu 
wzmocnienia strategicznej autonomii i 
koncentruje się bardziej na aspektach 
operacyjnych w celu bezpośredniego 
reagowania na potrzeby europejskich armii 
w wymiarze działań operacyjnych;

Or. fr

Poprawka 367
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Projekt rezolucji
Ustęp 46

Projekt rezolucji Poprawka

46. podkreśla wciąż jeszcze wirtualny 
charakter Europejskiego Funduszu 
Obronnego; przypomina, że instrument 
ten nie został jeszcze ostatecznie 
zatwierdzony, a w kwietniu 2019 r. zostało 
zawarte jedynie częściowe i polityczne 
porozumienie; podkreśla znaczenie 
podtrzymania stanowiska Parlamentu 
Europejskiego w sprawie kwoty funduszu, 
otwartości na państwa trzecie oraz 
ustanowienia odpowiedniej polityki 
własności intelektualnej w kontekście 
bezpieczeństwa i obrony w celu ochrony 
wyników badań; przypomina w związku z 
tym wysoce wrażliwy i strategiczny 
charakter badań w dziedzinie obronności, 
zarówno w odniesieniu do 
konkurencyjności przemysłowej, jak i 

46. wzywa do zlikwidowania 
Europejskiego Funduszu Obrony w jego 
obecnym kształcie (pod wyłącznym 
nadzorem Komisji) i apeluje, aby 
funduszem stale zarządzała Rada, zgodnie 
z zasadą jednomyślności;
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strategicznej autonomii Unii; wzywa do 
uwzględnienia pierwszych wniosków 
wyciągniętych z wdrażania EDIDP, w 
szczególności w odniesieniu do 
stosowania odstępstw dla kwalifikujących 
się podmiotów, wdrażania projektu 
pilotażowego i realizacji działań 
przygotowawczych UE z zakresu badań w 
dziedzinie obronności; apeluje o 
każdorazowe pełne włączanie państw 
członkowskich do procesu decyzyjnego, 
aby uniknąć problemów biurokratycznych 
i zagwarantować, by programy 
odpowiadały potrzebom strategicznym 
WPBiO i państw członkowskich; uważa, 
że sukces Europejskiego Funduszu 
Obronnego będzie zależał od jego 
zdolności do uwzględnienia szczególnych 
uwarunkowań obronnych uczestniczących 
w nim państw i zagwarantowania 
wystarczających środków budżetowych, 
przy jednoczesnym unikaniu powielania 
kompetencji przemysłowych, wypierania 
krajowych inwestycji w obronność i 
komplikowania prowadzenia programów 
współpracy; uważa, że rozwój 
europejskiego przemysłu obronnego dzięki 
uregulowaniu dostępu podmiotów 
kontrolowanych przez strony trzecie w 
stosunku do Unii Europejskiej do 
projektów finansowanych przez Fundusz 
jest w pełni zgodny z europejskimi 
ambicjami dotyczącymi autonomii 
strategicznej;

Or. fr

Poprawka 368
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski

Projekt rezolucji
Ustęp 46

Projekt rezolucji Poprawka

46. podkreśla wciąż jeszcze wirtualny 46. podkreśla wciąż jeszcze wirtualny 
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charakter Europejskiego Funduszu 
Obronnego; przypomina, że instrument ten 
nie został jeszcze ostatecznie 
zatwierdzony, a w kwietniu 2019 r. zostało 
zawarte jedynie częściowe i polityczne 
porozumienie; podkreśla znaczenie 
podtrzymania stanowiska Parlamentu 
Europejskiego w sprawie kwoty funduszu, 
otwartości na państwa trzecie oraz 
ustanowienia odpowiedniej polityki 
własności intelektualnej w kontekście 
bezpieczeństwa i obrony w celu ochrony 
wyników badań; przypomina w związku z 
tym wysoce wrażliwy i strategiczny 
charakter badań w dziedzinie obronności, 
zarówno w odniesieniu do 
konkurencyjności przemysłowej, jak i 
strategicznej autonomii Unii; wzywa do 
uwzględnienia pierwszych wniosków 
wyciągniętych z wdrażania EDIDP, w 
szczególności w odniesieniu do stosowania 
odstępstw dla kwalifikujących się 
podmiotów, wdrażania projektu 
pilotażowego i realizacji działań 
przygotowawczych UE z zakresu badań w 
dziedzinie obronności; apeluje o 
każdorazowe pełne włączanie państw 
członkowskich do procesu decyzyjnego, 
aby uniknąć problemów biurokratycznych i 
zagwarantować, by programy odpowiadały 
potrzebom strategicznym WPBiO i państw 
członkowskich; uważa, że sukces 
Europejskiego Funduszu Obronnego 
będzie zależał od jego zdolności do 
uwzględnienia szczególnych uwarunkowań 
obronnych uczestniczących w nim państw i 
zagwarantowania wystarczających 
środków budżetowych, przy jednoczesnym 
unikaniu powielania kompetencji 
przemysłowych, wypierania krajowych 
inwestycji w obronność i komplikowania 
prowadzenia programów współpracy; 
uważa, że rozwój europejskiego przemysłu 
obronnego dzięki uregulowaniu dostępu 
podmiotów kontrolowanych przez strony 
trzecie w stosunku do Unii Europejskiej 
do projektów finansowanych przez 
Fundusz jest w pełni zgodny z 

charakter Europejskiego Funduszu 
Obronnego; przypomina, że instrument ten 
nie został jeszcze ostatecznie 
zatwierdzony, a w kwietniu 2019 r. zostało 
zawarte jedynie częściowe i polityczne 
porozumienie; podkreśla znaczenie 
podtrzymania stanowiska Parlamentu 
Europejskiego w sprawie kwoty funduszu, 
otwartości na państwa trzecie oraz 
ustanowienia odpowiedniej polityki 
własności intelektualnej w kontekście 
bezpieczeństwa i obrony w celu ochrony 
wyników badań; przypomina w związku z 
tym wysoce wrażliwy i strategiczny 
charakter badań w dziedzinie obronności, 
zarówno w odniesieniu do 
konkurencyjności przemysłowej, jak i 
strategicznej autonomii Unii; wzywa do 
uwzględnienia pierwszych wniosków 
wyciągniętych z wdrażania EDIDP, w 
szczególności w odniesieniu do stosowania 
odstępstw dla kwalifikujących się 
podmiotów, wdrażania projektu 
pilotażowego i realizacji działań 
przygotowawczych UE z zakresu badań w 
dziedzinie obronności; apeluje o 
każdorazowe pełne włączanie państw 
członkowskich do procesu decyzyjnego, 
aby uniknąć problemów biurokratycznych i 
zagwarantować, by programy odpowiadały 
potrzebom strategicznym WPBiO i państw 
członkowskich; uważa, że sukces 
Europejskiego Funduszu Obronnego 
będzie zależał od jego zdolności do 
uwzględnienia szczególnych uwarunkowań 
obronnych uczestniczących w nim państw i 
zagwarantowania wystarczających 
środków budżetowych, przy jednoczesnym 
unikaniu powielania kompetencji 
przemysłowych i wypierania krajowych 
inwestycji w obronność, wspieraniu 
zaangażowania MŚP w drodze inkubacji i 
inwestycji kapitałowych i unikaniu 
komplikowania prowadzenia programów 
współpracy; uważa, że w ramach 
członkostwa w NATO 22 państwa 
członkowskie są zobowiązane do tego, aby 
20 % wydatków na obronę przeznaczać na 
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europejskimi ambicjami dotyczącymi 
autonomii strategicznej;

inwestycje w nowe zdolności, i dlatego 
powinny wydzielić część tego budżetu w 
szczególności na badania i rozwój, aby 
zagwarantować minimalny poziom 
wydatków na badania naukowe i rozwój; 
stwierdza, że Europejski Fundusz Obrony 
powinien aktywnie współpracować z 
NATO, aby ułatwiać transatlantycki 
rozwój technologiczny i przemysłowy w 
sposób, który usuwa bariery i 
protekcjonizm oraz zapewnia 
harmonizację procesów wydawania 
zezwoleń na wywóz i polityki transferu 
technologii między państwami 
członkowskimi; szczególną uwagę należy 
zwrócić na stworzenie grupy zadaniowej 
pomiędzy EAO a NSPA/NCIA w celu 
opracowania planu działania w sprawie 
określenia idealnego sprzętu do zamówień 
i uzyskania jak najlepszej wartości dzięki 
nakładom na obronę;

Or. en

Poprawka 369
Hannah Neumann
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 46

Projekt rezolucji Poprawka

46. podkreśla wciąż jeszcze wirtualny 
charakter Europejskiego Funduszu 
Obronnego; przypomina, że instrument ten 
nie został jeszcze ostatecznie 
zatwierdzony, a w kwietniu 2019 r. zostało 
zawarte jedynie częściowe i polityczne 
porozumienie; podkreśla znaczenie 
podtrzymania stanowiska Parlamentu 
Europejskiego w sprawie kwoty funduszu, 
otwartości na państwa trzecie oraz 
ustanowienia odpowiedniej polityki 
własności intelektualnej w kontekście 
bezpieczeństwa i obrony w celu ochrony 

46. podkreśla wciąż jeszcze wirtualny 
charakter Europejskiego Funduszu 
Obronnego; przypomina, że instrument ten 
nie został jeszcze ostatecznie 
zatwierdzony, a w kwietniu 2019 r. zostało 
zawarte jedynie częściowe i polityczne 
porozumienie; podkreśla znaczenie 
podtrzymania stanowiska Parlamentu 
Europejskiego w sprawie aktów 
delegowanych dotyczących programów 
prac, kwoty funduszu, otwartości na 
państwa trzecie oraz ustanowienia 
odpowiedniej polityki własności 
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wyników badań; przypomina w związku z 
tym wysoce wrażliwy i strategiczny 
charakter badań w dziedzinie obronności, 
zarówno w odniesieniu do 
konkurencyjności przemysłowej, jak i 
strategicznej autonomii Unii; wzywa do 
uwzględnienia pierwszych wniosków 
wyciągniętych z wdrażania EDIDP, w 
szczególności w odniesieniu do stosowania 
odstępstw dla kwalifikujących się 
podmiotów, wdrażania projektu 
pilotażowego i realizacji działań 
przygotowawczych UE z zakresu badań w 
dziedzinie obronności; apeluje o 
każdorazowe pełne włączanie państw 
członkowskich do procesu decyzyjnego, 
aby uniknąć problemów biurokratycznych i 
zagwarantować, by programy odpowiadały 
potrzebom strategicznym WPBiO i państw 
członkowskich; uważa, że sukces 
Europejskiego Funduszu Obronnego 
będzie zależał od jego zdolności do 
uwzględnienia szczególnych 
uwarunkowań obronnych uczestniczących 
w nim państw i zagwarantowania 
wystarczających środków budżetowych, 
przy jednoczesnym unikaniu powielania 
kompetencji przemysłowych, wypierania 
krajowych inwestycji w obronność i 
komplikowania prowadzenia programów 
współpracy; uważa, że rozwój 
europejskiego przemysłu obronnego dzięki 
uregulowaniu dostępu podmiotów 
kontrolowanych przez strony trzecie w 
stosunku do Unii Europejskiej do 
projektów finansowanych przez Fundusz 
jest w pełni zgodny z europejskimi 
ambicjami dotyczącymi autonomii 
strategicznej;

intelektualnej w kontekście bezpieczeństwa 
i obrony w celu ochrony wyników badań; 
przypomina w związku z tym wysoce 
wrażliwy i strategiczny charakter badań w 
dziedzinie obronności, zarówno w 
odniesieniu do konkurencyjności 
przemysłowej, jak i perspektywy autonomii 
operacyjnej Unii; wzywa do 
uwzględnienia w przejrzysty i rozliczalny 
sposób pierwszych i przejrzystych 
wniosków wyciągniętych z wdrażania 
EDIDP, w szczególności w odniesieniu do 
stosowania odstępstw dla kwalifikujących 
się podmiotów, wdrażania projektu 
pilotażowego i realizacji działań 
przygotowawczych UE z zakresu badań w 
dziedzinie obronności; apeluje o 
każdorazowe pełne włączanie państw 
członkowskich do procesu decyzyjnego, 
aby uniknąć problemów biurokratycznych i 
zagwarantować, by programy odpowiadały 
potrzebom strategicznym WPBiO i państw 
członkowskich; podkreśla fakt, że byłoby 
to logiczne, aby do wspólnej działalności 
badawczo-rozwojowej dodać wspólną 
politykę dotyczącą wywozu broni 
obowiązującą na szczeblu UE; uważa, że 
samo skupienie się subsydiowaniu 
europejskich przedsiębiorstw przemysłu 
obronnego ze środków budżetowych UE 
nie stworzy europejskiego sektora 
obronnego, który przezwycięży wysokie 
wskaźniki nieefektywności i wysoką 
zależność od eksportu i który powinien 
przede wszystkim służyć pomaganiu siłom 
zbrojnym państw członkowskich w 
dobrym przygotowaniu się do przyszłych 
operacji podejmowanych w ramach 
WPBiO; podkreśla potrzebę, aby Komisja 
skupiła się na podejściu regulacyjnym 
opartym na egzekwowaniu pakietu 
obronnego z 2009 r. oraz na dodatkowych 
przepisach niezbędnych do wyznaczenia 
parametrów skutecznego i niewielkiego 
europejskiego rynku obronnego;

Or. en
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Poprawka 370
Attila Ara-Kovács, Giuliano Pisapia, Pierfrancesco Majorino, Nikos Androulakis

Projekt rezolucji
Ustęp 46

Projekt rezolucji Poprawka

46. podkreśla wciąż jeszcze wirtualny 
charakter Europejskiego Funduszu 
Obronnego; przypomina, że instrument ten 
nie został jeszcze ostatecznie 
zatwierdzony, a w kwietniu 2019 r. zostało 
zawarte jedynie częściowe i polityczne 
porozumienie; podkreśla znaczenie 
podtrzymania stanowiska Parlamentu 
Europejskiego w sprawie kwoty funduszu, 
otwartości na państwa trzecie oraz 
ustanowienia odpowiedniej polityki 
własności intelektualnej w kontekście 
bezpieczeństwa i obrony w celu ochrony 
wyników badań; przypomina w związku z 
tym wysoce wrażliwy i strategiczny 
charakter badań w dziedzinie obronności, 
zarówno w odniesieniu do 
konkurencyjności przemysłowej, jak i 
strategicznej autonomii Unii; wzywa do 
uwzględnienia pierwszych wniosków 
wyciągniętych z wdrażania EDIDP, w 
szczególności w odniesieniu do stosowania 
odstępstw dla kwalifikujących się 
podmiotów, wdrażania projektu 
pilotażowego i realizacji działań 
przygotowawczych UE z zakresu badań w 
dziedzinie obronności; apeluje o 
każdorazowe pełne włączanie państw 
członkowskich do procesu decyzyjnego, 
aby uniknąć problemów biurokratycznych 
i zagwarantować, by programy 
odpowiadały potrzebom strategicznym 
WPBiO i państw członkowskich; uważa, 
że sukces Europejskiego Funduszu 
Obronnego będzie zależał od jego 
zdolności do uwzględnienia szczególnych 
uwarunkowań obronnych uczestniczących 
w nim państw i zagwarantowania 

46. podkreśla wciąż jeszcze wirtualny 
charakter Europejskiego Funduszu 
Obronnego; przypomina, że instrument ten 
nie został jeszcze ostatecznie 
zatwierdzony, a w kwietniu 2019 r. zostało 
zawarte jedynie częściowe i polityczne 
porozumienie; podkreśla znaczenie 
podtrzymania stanowiska Parlamentu 
Europejskiego w sprawie kwoty funduszu, 
otwartości na państwa trzecie oraz 
ustanowienia odpowiedniej polityki 
własności intelektualnej w kontekście 
bezpieczeństwa i obrony w celu ochrony 
wyników badań; przypomina w związku z 
tym wysoce wrażliwy i strategiczny 
charakter badań w dziedzinie obronności, 
zarówno w odniesieniu do 
konkurencyjności przemysłowej, jak i 
strategicznej autonomii Unii; wzywa do 
uwzględnienia pierwszych wniosków 
wyciągniętych z wdrażania EDIDP, w 
szczególności w odniesieniu do stosowania 
odstępstw dla kwalifikujących się 
podmiotów, wdrażania projektu 
pilotażowego i realizacji działań 
przygotowawczych UE z zakresu badań w 
dziedzinie obronności; uważa, że sukces 
Europejskiego Funduszu Obronnego 
będzie zależał od jego zdolności do 
uwzględnienia szczególnych uwarunkowań 
obronnych uczestniczących w nim państw i 
zagwarantowania wystarczających 
środków budżetowych, przy jednoczesnym 
unikaniu powielania kompetencji 
przemysłowych, wypierania krajowych 
inwestycji w obronność i komplikowania 
prowadzenia programów współpracy; 
uważa, że rozwój europejskiego przemysłu 
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wystarczających środków budżetowych, 
przy jednoczesnym unikaniu powielania 
kompetencji przemysłowych, wypierania 
krajowych inwestycji w obronność i 
komplikowania prowadzenia programów 
współpracy; uważa, że rozwój 
europejskiego przemysłu obronnego dzięki 
uregulowaniu dostępu podmiotów 
kontrolowanych przez strony trzecie w 
stosunku do Unii Europejskiej do 
projektów finansowanych przez Fundusz 
jest w pełni zgodny z europejskimi 
ambicjami dotyczącymi autonomii 
strategicznej;

obronnego dzięki uregulowaniu dostępu 
podmiotów kontrolowanych przez strony 
trzecie w stosunku do Unii Europejskiej do 
projektów finansowanych przez Fundusz 
jest w pełni zgodny z europejskimi 
ambicjami dotyczącymi autonomii 
strategicznej;

Or. en

Poprawka 371
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Martin Horwood

Projekt rezolucji
Ustęp 46

Projekt rezolucji Poprawka

46. podkreśla wciąż jeszcze wirtualny 
charakter Europejskiego Funduszu 
Obronnego; przypomina, że instrument ten 
nie został jeszcze ostatecznie 
zatwierdzony, a w kwietniu 2019 r. zostało 
zawarte jedynie częściowe i polityczne 
porozumienie; podkreśla znaczenie 
podtrzymania stanowiska Parlamentu 
Europejskiego w sprawie kwoty funduszu, 
otwartości na państwa trzecie oraz 
ustanowienia odpowiedniej polityki 
własności intelektualnej w kontekście 
bezpieczeństwa i obrony w celu ochrony 
wyników badań; przypomina w związku z 
tym wysoce wrażliwy i strategiczny 
charakter badań w dziedzinie obronności, 
zarówno w odniesieniu do 
konkurencyjności przemysłowej, jak i 
strategicznej autonomii Unii; wzywa do 
uwzględnienia pierwszych wniosków 

46. wzywa Radę do przyjęcia 
stanowiska Parlamentu Europejskiego w 
sprawie art. 5 rozporządzenia 
ustanawiającego Europejski Fundusz 
Obronny; podkreśla potrzebę 
niezwłocznego sfinalizowania EFO; 
przypomina, że instrument ten nie został 
jeszcze ostatecznie zatwierdzony, a w 
kwietniu 2019 r. zostało zawarte jedynie 
częściowe i polityczne porozumienie; 
podkreśla znaczenie podtrzymania 
stanowiska Parlamentu Europejskiego w 
sprawie kwoty funduszu, otwartości na 
państwa trzecie oraz ustanowienia 
odpowiedniej polityki własności 
intelektualnej w kontekście bezpieczeństwa 
i obrony w celu ochrony wyników badań; 
przypomina w związku z tym wysoce 
wrażliwy i strategiczny charakter badań w 
dziedzinie obronności, zarówno w 



PE643.151v01-00 48/127 AM\1192396PL.docx

PL

wyciągniętych z wdrażania EDIDP, w 
szczególności w odniesieniu do stosowania 
odstępstw dla kwalifikujących się 
podmiotów, wdrażania projektu 
pilotażowego i realizacji działań 
przygotowawczych UE z zakresu badań w 
dziedzinie obronności; apeluje o 
każdorazowe pełne włączanie państw 
członkowskich do procesu decyzyjnego, 
aby uniknąć problemów biurokratycznych 
i zagwarantować, by programy 
odpowiadały potrzebom strategicznym 
WPBiO i państw członkowskich; uważa, 
że sukces Europejskiego Funduszu 
Obronnego będzie zależał od jego 
zdolności do uwzględnienia szczególnych 
uwarunkowań obronnych uczestniczących 
w nim państw i zagwarantowania 
wystarczających środków budżetowych, 
przy jednoczesnym unikaniu powielania 
kompetencji przemysłowych, wypierania 
krajowych inwestycji w obronność i 
komplikowania prowadzenia programów 
współpracy; uważa, że rozwój 
europejskiego przemysłu obronnego dzięki 
uregulowaniu dostępu podmiotów 
kontrolowanych przez strony trzecie w 
stosunku do Unii Europejskiej do 
projektów finansowanych przez Fundusz 
jest w pełni zgodny z europejskimi 
ambicjami dotyczącymi autonomii 
strategicznej;

odniesieniu do konkurencyjności 
przemysłowej, jak i strategicznej autonomii 
i suwerenności Unii; wzywa do 
uwzględnienia pierwszych wniosków 
wyciągniętych z wdrażania EDIDP, w 
szczególności w odniesieniu do stosowania 
odstępstw dla kwalifikujących się 
podmiotów, wdrażania projektu 
pilotażowego i realizacji działań 
przygotowawczych UE z zakresu badań w 
dziedzinie obronności; apeluje o 
każdorazowe pełne włączanie państw 
członkowskich do procesu decyzyjnego, o 
ile są odbiorcami końcowymi przemysłu 
obronnego, aby zagwarantować, by 
programy odpowiadały potrzebom 
strategicznym WPBiO i państw 
członkowskich; uważa, że sukces 
Europejskiego Funduszu Obronnego 
będzie zależał od jego zdolności do 
uwzględnienia szczególnych uwarunkowań 
obronnych uczestniczących w nim państw i 
zagwarantowania wystarczających 
środków budżetowych, przy jednoczesnym 
unikaniu powielania kompetencji 
przemysłowych, wypierania krajowych 
inwestycji w obronność i komplikowania 
prowadzenia programów współpracy; 
uważa, że rozwój europejskiego przemysłu 
obronnego dzięki uregulowaniu dostępu 
podmiotów kontrolowanych przez strony 
trzecie w stosunku do Unii Europejskiej do 
projektów finansowanych przez Fundusz 
jest w pełni zgodny z europejskimi 
ambicjami dotyczącymi autonomii 
strategicznej;

Or. fr

Poprawka 372
Michael Gahler

Projekt rezolucji
Ustęp 46
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Projekt rezolucji Poprawka

46. podkreśla wciąż jeszcze wirtualny 
charakter Europejskiego Funduszu 
Obronnego; przypomina, że instrument ten 
nie został jeszcze ostatecznie 
zatwierdzony, a w kwietniu 2019 r. zostało 
zawarte jedynie częściowe i polityczne 
porozumienie; podkreśla znaczenie 
podtrzymania stanowiska Parlamentu 
Europejskiego w sprawie kwoty funduszu, 
otwartości na państwa trzecie oraz 
ustanowienia odpowiedniej polityki 
własności intelektualnej w kontekście 
bezpieczeństwa i obrony w celu ochrony 
wyników badań; przypomina w związku z 
tym wysoce wrażliwy i strategiczny 
charakter badań w dziedzinie obronności, 
zarówno w odniesieniu do 
konkurencyjności przemysłowej, jak i 
strategicznej autonomii Unii; wzywa do 
uwzględnienia pierwszych wniosków 
wyciągniętych z wdrażania EDIDP, w 
szczególności w odniesieniu do stosowania 
odstępstw dla kwalifikujących się 
podmiotów, wdrażania projektu 
pilotażowego i realizacji działań 
przygotowawczych UE z zakresu badań w 
dziedzinie obronności; apeluje o 
każdorazowe pełne włączanie państw 
członkowskich do procesu decyzyjnego, 
aby uniknąć problemów biurokratycznych i 
zagwarantować, by programy odpowiadały 
potrzebom strategicznym WPBiO i państw 
członkowskich; uważa, że sukces 
Europejskiego Funduszu Obronnego 
będzie zależał od jego zdolności do 
uwzględnienia szczególnych uwarunkowań 
obronnych uczestniczących w nim państw i 
zagwarantowania wystarczających 
środków budżetowych, przy jednoczesnym 
unikaniu powielania kompetencji 
przemysłowych, wypierania krajowych 
inwestycji w obronność i komplikowania 
prowadzenia programów współpracy; 
uważa, że rozwój europejskiego przemysłu 
obronnego dzięki uregulowaniu dostępu 
podmiotów kontrolowanych przez strony 

46. podkreśla wciąż jeszcze wirtualny 
charakter Europejskiego Funduszu 
Obronnego; przypomina, że instrument ten 
nie został jeszcze ostatecznie 
zatwierdzony, a w kwietniu 2019 r. zostało 
zawarte jedynie częściowe i polityczne 
porozumienie; podkreśla znaczenie 
podtrzymania stanowiska Parlamentu 
Europejskiego w sprawie kwoty funduszu, 
otwartości na państwa trzecie oraz 
ustanowienia odpowiedniej polityki 
własności intelektualnej w kontekście 
bezpieczeństwa i obrony w celu ochrony 
wyników badań; wzywa Komisję 
Europejską do uzależnienia włączenia 
państw trzecich od wzajemnego otwarcia 
rynków zbrojeniowych; przypomina w 
związku z tym wysoce wrażliwy i 
strategiczny charakter badań w dziedzinie 
obronności, zarówno w odniesieniu do 
konkurencyjności przemysłowej, jak i 
strategicznej autonomii Unii; wzywa do 
uwzględnienia pierwszych wniosków 
wyciągniętych z wdrażania EDIDP, w 
szczególności w odniesieniu do stosowania 
odstępstw dla kwalifikujących się 
podmiotów, wdrażania projektu 
pilotażowego i realizacji działań 
przygotowawczych UE z zakresu badań w 
dziedzinie obronności; apeluje o 
każdorazowe pełne włączanie państw 
członkowskich do procesu decyzyjnego, 
aby uniknąć problemów biurokratycznych i 
zagwarantować, by programy odpowiadały 
potrzebom strategicznym WPBiO i państw 
członkowskich; uważa, że sukces 
Europejskiego Funduszu Obronnego 
będzie zależał od jego zdolności do 
udzielania wsparcia na zdatny do użycia 
sprzęt wojskowy, uwzględnienia 
szczególnych uwarunkowań obronnych 
uczestniczących w nim państw i 
zagwarantowania wystarczających 
środków budżetowych, przy jednoczesnym 
unikaniu powielania kompetencji 
przemysłowych, wypierania krajowych 
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trzecie w stosunku do Unii Europejskiej do 
projektów finansowanych przez Fundusz 
jest w pełni zgodny z europejskimi 
ambicjami dotyczącymi autonomii 
strategicznej;

inwestycji w obronność i komplikowania 
prowadzenia programów współpracy; 
uważa, że rozwój europejskiego przemysłu 
obronnego dzięki uregulowaniu dostępu 
podmiotów kontrolowanych przez strony 
trzecie w stosunku do Unii Europejskiej do 
projektów finansowanych przez Fundusz 
jest w pełni zgodny z europejskimi 
ambicjami dotyczącymi autonomii 
strategicznej;

Or. de

Poprawka 373
Joachim Schuster

Projekt rezolucji
Ustęp 46

Projekt rezolucji Poprawka

46. podkreśla wciąż jeszcze wirtualny 
charakter Europejskiego Funduszu 
Obronnego; przypomina, że instrument ten 
nie został jeszcze ostatecznie 
zatwierdzony, a w kwietniu 2019 r. zostało 
zawarte jedynie częściowe i polityczne 
porozumienie; podkreśla znaczenie 
podtrzymania stanowiska Parlamentu 
Europejskiego w sprawie kwoty funduszu, 
otwartości na państwa trzecie oraz 
ustanowienia odpowiedniej polityki 
własności intelektualnej w kontekście 
bezpieczeństwa i obrony w celu ochrony 
wyników badań; przypomina w związku z 
tym wysoce wrażliwy i strategiczny 
charakter badań w dziedzinie obronności, 
zarówno w odniesieniu do 
konkurencyjności przemysłowej, jak i 
strategicznej autonomii Unii; wzywa do 
uwzględnienia pierwszych wniosków 
wyciągniętych z wdrażania EDIDP, w 
szczególności w odniesieniu do stosowania 
odstępstw dla kwalifikujących się 
podmiotów, wdrażania projektu 
pilotażowego i realizacji działań 

46. podkreśla wciąż jeszcze wirtualny 
charakter Europejskiego Funduszu 
Obronnego; przypomina, że instrument ten 
nie został jeszcze ostatecznie 
zatwierdzony, a w kwietniu 2019 r. zostało 
zawarte jedynie częściowe i polityczne 
porozumienie; podkreśla znaczenie 
podtrzymania stanowiska Parlamentu 
Europejskiego w sprawie kwoty funduszu, 
otwartości na państwa trzecie oraz 
ustanowienia odpowiedniej polityki 
własności intelektualnej w kontekście 
bezpieczeństwa i obrony w celu ochrony 
wyników badań; wzywa do uwzględnienia 
pierwszych wniosków wyciągniętych z 
wdrażania EDIDP, w szczególności w 
odniesieniu do stosowania odstępstw dla 
kwalifikujących się podmiotów, wdrażania 
projektu pilotażowego i realizacji działań 
przygotowawczych UE z zakresu badań w 
dziedzinie obronności; apeluje o 
każdorazowe pełne włączanie państw 
członkowskich do procesu decyzyjnego, 
aby uniknąć problemów biurokratycznych i 
zagwarantować, by programy odpowiadały 
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przygotowawczych UE z zakresu badań w 
dziedzinie obronności; apeluje o 
każdorazowe pełne włączanie państw 
członkowskich do procesu decyzyjnego, 
aby uniknąć problemów biurokratycznych i 
zagwarantować, by programy odpowiadały 
potrzebom strategicznym WPBiO i państw 
członkowskich; uważa, że sukces 
Europejskiego Funduszu Obronnego 
będzie zależał od jego zdolności do 
uwzględnienia szczególnych uwarunkowań 
obronnych uczestniczących w nim państw i 
zagwarantowania wystarczających 
środków budżetowych, przy jednoczesnym 
unikaniu powielania kompetencji 
przemysłowych, wypierania krajowych 
inwestycji w obronność i komplikowania 
prowadzenia programów współpracy; 
uważa, że rozwój europejskiego przemysłu 
obronnego dzięki uregulowaniu dostępu 
podmiotów kontrolowanych przez strony 
trzecie w stosunku do Unii Europejskiej do 
projektów finansowanych przez Fundusz 
jest w pełni zgodny z europejskimi 
ambicjami dotyczącymi autonomii 
strategicznej;

potrzebom strategicznym WPBiO i państw 
członkowskich; uważa, że sukces 
Europejskiego Funduszu Obronnego 
będzie zależał od jego zdolności do 
uwzględnienia szczególnych uwarunkowań 
obronnych uczestniczących w nim państw i 
zagwarantowania wystarczających 
środków budżetowych, przy jednoczesnym 
unikaniu powielania kompetencji 
przemysłowych, wypierania krajowych 
inwestycji w obronność i komplikowania 
prowadzenia programów współpracy; 
uważa, że rozwój europejskiego przemysłu 
obronnego dzięki uregulowaniu dostępu 
podmiotów kontrolowanych przez strony 
trzecie w stosunku do Unii Europejskiej do 
projektów finansowanych przez Fundusz 
jest w pełni zgodny z europejskimi 
ambicjami dotyczącymi autonomii 
strategicznej;

Or. en

Poprawka 374
Klemen Grošelj, Urmas Paet, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Hilde 
Vautmans, Malik Azmani, Michal Šimečka

Projekt rezolucji
Ustęp 46

Projekt rezolucji Poprawka

46. podkreśla wciąż jeszcze wirtualny 
charakter Europejskiego Funduszu 
Obronnego; przypomina, że instrument ten 
nie został jeszcze ostatecznie 
zatwierdzony, a w kwietniu 2019 r. zostało 
zawarte jedynie częściowe i polityczne 
porozumienie; podkreśla znaczenie 
podtrzymania stanowiska Parlamentu 

46. podkreśla wciąż jeszcze wirtualny 
charakter Europejskiego Funduszu 
Obronnego; przypomina, że instrument ten 
nie został jeszcze ostatecznie 
zatwierdzony, a w kwietniu 2019 r. zostało 
zawarte jedynie częściowe i polityczne 
porozumienie; podkreśla znaczenie 
podtrzymania stanowiska Parlamentu 
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Europejskiego w sprawie kwoty funduszu, 
otwartości na państwa trzecie oraz 
ustanowienia odpowiedniej polityki 
własności intelektualnej w kontekście 
bezpieczeństwa i obrony w celu ochrony 
wyników badań; przypomina w związku z 
tym wysoce wrażliwy i strategiczny 
charakter badań w dziedzinie obronności, 
zarówno w odniesieniu do 
konkurencyjności przemysłowej, jak i 
strategicznej autonomii Unii; wzywa do 
uwzględnienia pierwszych wniosków 
wyciągniętych z wdrażania EDIDP, w 
szczególności w odniesieniu do stosowania 
odstępstw dla kwalifikujących się 
podmiotów, wdrażania projektu 
pilotażowego i realizacji działań 
przygotowawczych UE z zakresu badań w 
dziedzinie obronności; apeluje o 
każdorazowe pełne włączanie państw 
członkowskich do procesu decyzyjnego, 
aby uniknąć problemów biurokratycznych i 
zagwarantować, by programy odpowiadały 
potrzebom strategicznym WPBiO i państw 
członkowskich; uważa, że sukces 
Europejskiego Funduszu Obronnego 
będzie zależał od jego zdolności do 
uwzględnienia szczególnych uwarunkowań 
obronnych uczestniczących w nim państw i 
zagwarantowania wystarczających 
środków budżetowych, przy jednoczesnym 
unikaniu powielania kompetencji 
przemysłowych, wypierania krajowych 
inwestycji w obronność i komplikowania 
prowadzenia programów współpracy; 
uważa, że rozwój europejskiego przemysłu 
obronnego dzięki uregulowaniu dostępu 
podmiotów kontrolowanych przez strony 
trzecie w stosunku do Unii Europejskiej do 
projektów finansowanych przez Fundusz 
jest w pełni zgodny z europejskimi 
ambicjami dotyczącymi autonomii 
strategicznej;

Europejskiego w sprawie kwoty funduszu, 
otwartości na państwa trzecie oraz 
ustanowienia odpowiedniej polityki 
własności intelektualnej w kontekście 
bezpieczeństwa i obrony w celu ochrony 
wyników badań; przypomina w związku z 
tym wysoce wrażliwy i strategiczny 
charakter badań w dziedzinie obronności, 
zarówno w odniesieniu do 
konkurencyjności przemysłowej, jak i 
strategicznej autonomii Unii; wzywa do 
uwzględnienia pierwszych wniosków 
wyciągniętych z wdrażania EDIDP, w 
szczególności w odniesieniu do stosowania 
odstępstw dla kwalifikujących się 
podmiotów, wdrażania projektu 
pilotażowego i realizacji działań 
przygotowawczych UE z zakresu badań w 
dziedzinie obronności; apeluje o 
każdorazowe pełne włączanie państw 
członkowskich do procesu decyzyjnego, 
aby uniknąć problemów biurokratycznych i 
zagwarantować, by programy odpowiadały 
potrzebom strategicznym WPBiO i państw 
członkowskich; uważa, że sukces 
Europejskiego Funduszu Obronnego 
będzie zależał od jego zdolności do 
uwzględnienia szczególnych uwarunkowań 
obronnych uczestniczących w nim państw i 
zagwarantowania wystarczających 
środków budżetowych, przy jednoczesnym 
unikaniu powielania kompetencji 
przemysłowych, wypierania krajowych 
inwestycji w obronność i komplikowania 
prowadzenia programów współpracy, które 
będą opierać się na standaryzacji i 
interoperacyjności wspólnego dla całej 
UE uzbrojenia i sprzętu wojskowego; 
uważa, że rozwój europejskiego przemysłu 
obronnego dzięki uregulowaniu dostępu 
podmiotów kontrolowanych przez strony 
trzecie w stosunku do Unii Europejskiej do 
projektów finansowanych przez Fundusz 
jest w pełni zgodny z europejskimi 
ambicjami dotyczącymi autonomii 
strategicznej;

Or. en
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Poprawka 375
Nikos Androulakis, Costas Mavrides

Projekt rezolucji
Ustęp 46

Projekt rezolucji Poprawka

46. podkreśla wciąż jeszcze wirtualny 
charakter Europejskiego Funduszu 
Obronnego; przypomina, że instrument ten 
nie został jeszcze ostatecznie 
zatwierdzony, a w kwietniu 2019 r. zostało 
zawarte jedynie częściowe i polityczne 
porozumienie; podkreśla znaczenie 
podtrzymania stanowiska Parlamentu 
Europejskiego w sprawie kwoty funduszu, 
otwartości na państwa trzecie oraz 
ustanowienia odpowiedniej polityki 
własności intelektualnej w kontekście 
bezpieczeństwa i obrony w celu ochrony 
wyników badań; przypomina w związku z 
tym wysoce wrażliwy i strategiczny 
charakter badań w dziedzinie obronności, 
zarówno w odniesieniu do 
konkurencyjności przemysłowej, jak i 
strategicznej autonomii Unii; wzywa do 
uwzględnienia pierwszych wniosków 
wyciągniętych z wdrażania EDIDP, w 
szczególności w odniesieniu do stosowania 
odstępstw dla kwalifikujących się 
podmiotów, wdrażania projektu 
pilotażowego i realizacji działań 
przygotowawczych UE z zakresu badań w 
dziedzinie obronności; apeluje o 
każdorazowe pełne włączanie państw 
członkowskich do procesu decyzyjnego, 
aby uniknąć problemów biurokratycznych i 
zagwarantować, by programy odpowiadały 
potrzebom strategicznym WPBiO i państw 
członkowskich; uważa, że sukces 
Europejskiego Funduszu Obronnego 
będzie zależał od jego zdolności do 
uwzględnienia szczególnych uwarunkowań 
obronnych uczestniczących w nim państw i 
zagwarantowania wystarczających 

46. podkreśla wciąż jeszcze wirtualny 
charakter Europejskiego Funduszu 
Obronnego; przypomina, że instrument ten 
nie został jeszcze ostatecznie 
zatwierdzony, a w kwietniu 2019 r. zostało 
zawarte jedynie częściowe i polityczne 
porozumienie; podkreśla znaczenie 
podtrzymania stanowiska Parlamentu 
Europejskiego w sprawie kwoty funduszu, 
otwartości na państwa trzecie oraz 
ustanowienia odpowiedniej polityki 
własności intelektualnej w kontekście 
bezpieczeństwa i obrony w celu ochrony 
wyników badań; przypomina w związku z 
tym wysoce wrażliwy i strategiczny 
charakter badań w dziedzinie obronności, 
zarówno w odniesieniu do 
konkurencyjności przemysłowej, jak i 
strategicznej autonomii Unii; wzywa do 
uwzględnienia pierwszych wniosków 
wyciągniętych z wdrażania EDIDP, w 
szczególności w odniesieniu do stosowania 
odstępstw dla kwalifikujących się 
podmiotów, wdrażania projektu 
pilotażowego i realizacji działań 
przygotowawczych UE z zakresu badań w 
dziedzinie obronności; apeluje o 
każdorazowe pełne włączanie państw 
członkowskich do procesu decyzyjnego, 
aby uniknąć problemów biurokratycznych i 
zagwarantować, by programy odpowiadały 
potrzebom strategicznym WPBiO i państw 
członkowskich; uważa, że sukces 
Europejskiego Funduszu Obronnego 
będzie zależał od jego zdolności do 
uwzględnienia szczególnych uwarunkowań 
obronnych uczestniczących w nim państw i 
zagwarantowania wystarczających 
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środków budżetowych, przy jednoczesnym 
unikaniu powielania kompetencji 
przemysłowych, wypierania krajowych 
inwestycji w obronność i komplikowania 
prowadzenia programów współpracy; 
uważa, że rozwój europejskiego przemysłu 
obronnego dzięki uregulowaniu dostępu 
podmiotów kontrolowanych przez strony 
trzecie w stosunku do Unii Europejskiej do 
projektów finansowanych przez Fundusz 
jest w pełni zgodny z europejskimi 
ambicjami dotyczącymi autonomii 
strategicznej;

środków budżetowych, przy jednoczesnym 
unikaniu powielania kompetencji 
przemysłowych, wypierania krajowych 
inwestycji w obronność i komplikowania 
prowadzenia programów współpracy; 
uważa, że rozwój europejskiego przemysłu 
obronnego dzięki uregulowaniu dostępu 
podmiotów kontrolowanych przez strony 
trzecie w stosunku do Unii Europejskiej do 
projektów finansowanych przez Fundusz 
jest w pełni zgodny z europejskimi 
ambicjami dotyczącymi autonomii 
strategicznej i nie narusza interesów UE i 
jej państw członkowskich w zakresie 
bezpieczeństwa i obrony;

Or. en

Poprawka 376
Vangelis Meimarakis, Loucas Fourlas, Stelios Kympouropoulos, Georgios Kyrtsos

Projekt rezolucji
Ustęp 46

Projekt rezolucji Poprawka

46. podkreśla wciąż jeszcze wirtualny 
charakter Europejskiego Funduszu 
Obronnego; przypomina, że instrument ten 
nie został jeszcze ostatecznie 
zatwierdzony, a w kwietniu 2019 r. zostało 
zawarte jedynie częściowe i polityczne 
porozumienie; podkreśla znaczenie 
podtrzymania stanowiska Parlamentu 
Europejskiego w sprawie kwoty funduszu, 
otwartości na państwa trzecie oraz 
ustanowienia odpowiedniej polityki 
własności intelektualnej w kontekście 
bezpieczeństwa i obrony w celu ochrony 
wyników badań; przypomina w związku z 
tym wysoce wrażliwy i strategiczny 
charakter badań w dziedzinie obronności, 
zarówno w odniesieniu do 
konkurencyjności przemysłowej, jak i 
strategicznej autonomii Unii; wzywa do 
uwzględnienia pierwszych wniosków 

46. podkreśla wciąż jeszcze wirtualny 
charakter Europejskiego Funduszu 
Obronnego; przypomina, że instrument ten 
nie został jeszcze ostatecznie 
zatwierdzony, a w kwietniu 2019 r. zostało 
zawarte jedynie częściowe i polityczne 
porozumienie; podkreśla znaczenie 
podtrzymania stanowiska Parlamentu 
Europejskiego w sprawie kwoty funduszu, 
otwartości na państwa trzecie oraz 
ustanowienia odpowiedniej polityki 
własności intelektualnej w kontekście 
bezpieczeństwa i obrony w celu ochrony 
wyników badań; przypomina w związku z 
tym wysoce wrażliwy i strategiczny 
charakter badań w dziedzinie obronności, 
zarówno w odniesieniu do 
konkurencyjności przemysłowej, jak i 
strategicznej autonomii Unii; wzywa do 
uwzględnienia pierwszych wniosków 
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wyciągniętych z wdrażania EDIDP, w 
szczególności w odniesieniu do stosowania 
odstępstw dla kwalifikujących się 
podmiotów, wdrażania projektu 
pilotażowego i realizacji działań 
przygotowawczych UE z zakresu badań w 
dziedzinie obronności; apeluje o 
każdorazowe pełne włączanie państw 
członkowskich do procesu decyzyjnego, 
aby uniknąć problemów biurokratycznych i 
zagwarantować, by programy odpowiadały 
potrzebom strategicznym WPBiO i państw 
członkowskich; uważa, że sukces 
Europejskiego Funduszu Obronnego 
będzie zależał od jego zdolności do 
uwzględnienia szczególnych uwarunkowań 
obronnych uczestniczących w nim państw i 
zagwarantowania wystarczających 
środków budżetowych, przy jednoczesnym 
unikaniu powielania kompetencji 
przemysłowych, wypierania krajowych 
inwestycji w obronność i komplikowania 
prowadzenia programów współpracy; 
uważa, że rozwój europejskiego przemysłu 
obronnego dzięki uregulowaniu dostępu 
podmiotów kontrolowanych przez strony 
trzecie w stosunku do Unii Europejskiej do 
projektów finansowanych przez Fundusz 
jest w pełni zgodny z europejskimi 
ambicjami dotyczącymi autonomii 
strategicznej;

wyciągniętych z wdrażania EDIDP, w 
szczególności w odniesieniu do stosowania 
odstępstw dla kwalifikujących się 
podmiotów, wdrażania projektu 
pilotażowego i realizacji działań 
przygotowawczych UE z zakresu badań w 
dziedzinie obronności; apeluje o 
każdorazowe pełne włączanie państw 
członkowskich do procesu decyzyjnego, 
aby uniknąć problemów biurokratycznych i 
zagwarantować, by programy odpowiadały 
potrzebom strategicznym WPBiO i państw 
członkowskich; uważa, że sukces 
Europejskiego Funduszu Obronnego 
będzie zależał od jego zdolności do 
uwzględnienia szczególnych uwarunkowań 
obronnych uczestniczących w nim państw i 
zagwarantowania wystarczających 
środków budżetowych, przy jednoczesnym 
unikaniu powielania kompetencji 
przemysłowych, wypierania krajowych 
inwestycji w obronność i komplikowania 
prowadzenia programów współpracy; 
uważa, że rozwój europejskiego przemysłu 
obronnego dzięki uregulowaniu dostępu 
podmiotów kontrolowanych przez strony 
trzecie w stosunku do Unii Europejskiej do 
projektów finansowanych przez Fundusz 
jest w pełni zgodny z europejskimi 
ambicjami dotyczącymi autonomii 
strategicznej i nie narusza interesów UE i 
jej państw członkowskich w zakresie 
bezpieczeństwa i obrony;

Or. en

Poprawka 377
Kris Peeters

Projekt rezolucji
Ustęp 46

Projekt rezolucji Poprawka

46. podkreśla wciąż jeszcze wirtualny 
charakter Europejskiego Funduszu 

46. podkreśla wciąż jeszcze wirtualny 
charakter Europejskiego Funduszu 
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Obronnego; przypomina, że instrument ten 
nie został jeszcze ostatecznie 
zatwierdzony, a w kwietniu 2019 r. zostało 
zawarte jedynie częściowe i polityczne 
porozumienie; podkreśla znaczenie 
podtrzymania stanowiska Parlamentu 
Europejskiego w sprawie kwoty funduszu, 
otwartości na państwa trzecie oraz 
ustanowienia odpowiedniej polityki 
własności intelektualnej w kontekście 
bezpieczeństwa i obrony w celu ochrony 
wyników badań; przypomina w związku z 
tym wysoce wrażliwy i strategiczny 
charakter badań w dziedzinie obronności, 
zarówno w odniesieniu do 
konkurencyjności przemysłowej, jak i 
strategicznej autonomii Unii; wzywa do 
uwzględnienia pierwszych wniosków 
wyciągniętych z wdrażania EDIDP, w 
szczególności w odniesieniu do stosowania 
odstępstw dla kwalifikujących się 
podmiotów, wdrażania projektu 
pilotażowego i realizacji działań 
przygotowawczych UE z zakresu badań w 
dziedzinie obronności; apeluje o 
każdorazowe pełne włączanie państw 
członkowskich do procesu decyzyjnego, 
aby uniknąć problemów biurokratycznych i 
zagwarantować, by programy odpowiadały 
potrzebom strategicznym WPBiO i państw 
członkowskich; uważa, że sukces 
Europejskiego Funduszu Obronnego 
będzie zależał od jego zdolności do 
uwzględnienia szczególnych uwarunkowań 
obronnych uczestniczących w nim państw i 
zagwarantowania wystarczających 
środków budżetowych, przy jednoczesnym 
unikaniu powielania kompetencji 
przemysłowych, wypierania krajowych 
inwestycji w obronność i komplikowania 
prowadzenia programów współpracy; 
uważa, że rozwój europejskiego przemysłu 
obronnego dzięki uregulowaniu dostępu 
podmiotów kontrolowanych przez strony 
trzecie w stosunku do Unii Europejskiej do 
projektów finansowanych przez Fundusz 
jest w pełni zgodny z europejskimi 
ambicjami dotyczącymi autonomii 

Obronnego; przypomina, że instrument ten 
nie został jeszcze ostatecznie 
zatwierdzony, a w kwietniu 2019 r. zostało 
zawarte jedynie częściowe i polityczne 
porozumienie; podkreśla znaczenie 
podtrzymania stanowiska Parlamentu 
Europejskiego w sprawie kwoty funduszu, 
otwartości na państwa trzecie oraz 
ustanowienia odpowiedniej polityki 
własności intelektualnej w kontekście 
bezpieczeństwa i obrony w celu ochrony 
wyników badań; przypomina w związku z 
tym wysoce wrażliwy i strategiczny 
charakter badań w dziedzinie obronności, 
zarówno w odniesieniu do 
konkurencyjności przemysłowej, jak i 
strategicznej autonomii Unii; wzywa do 
uwzględnienia pierwszych wniosków 
wyciągniętych z wdrażania EDIDP, w 
szczególności w odniesieniu do stosowania 
odstępstw dla kwalifikujących się 
podmiotów, wdrażania projektu 
pilotażowego i realizacji działań 
przygotowawczych UE z zakresu badań w 
dziedzinie obronności; apeluje o 
każdorazowe pełne włączanie państw 
członkowskich do procesu decyzyjnego, 
aby uniknąć problemów biurokratycznych i 
zagwarantować, by programy odpowiadały 
potrzebom strategicznym WPBiO i państw 
członkowskich; uważa, że sukces 
Europejskiego Funduszu Obronnego 
będzie zależał od jego zdolności do 
uwzględnienia szczególnych uwarunkowań 
obronnych uczestniczących w nim państw i 
zagwarantowania wystarczających 
środków budżetowych, przy jednoczesnym 
unikaniu powielania kompetencji 
przemysłowych, uzupełnianiu krajowych 
inwestycji w obronność i unikaniu 
komplikowania prowadzenia programów 
współpracy; uważa, że rozwój 
europejskiego przemysłu obronnego dzięki 
uregulowaniu dostępu podmiotów 
kontrolowanych przez strony trzecie w 
stosunku do Unii Europejskiej do 
projektów finansowanych przez Fundusz 
jest w pełni zgodny z europejskimi 
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strategicznej; ambicjami dotyczącymi autonomii 
strategicznej;

Or. en

Poprawka 378
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski

Projekt rezolucji
Ustęp 47

Projekt rezolucji Poprawka

47. wyraża nadzieję, że decyzje w 
sprawie udziału stron trzecich w projektach 
PESCO w żadnym wypadku nie będą 
miały wpływu na warunki uzgodnione w 
ramach negocjacji w sprawie EFO i 
EDIDP, zważywszy na ściśle europejski 
charakter finansowania tych programów;

47. wyraża nadzieję, że decyzje w 
sprawie udziału stron trzecich w projektach 
PESCO w żadnym wypadku nie będą 
miały wpływu na warunki uzgodnione w 
ramach negocjacji w sprawie EFO i 
EDIDP, a współpraca ze Zjednoczonym 
Królestwem po brexicie i z naszymi 
partnerami transatlantyckimi będzie 
wspierana niezależnie od charakteru 
finansowania tych programów;

Or. en

Poprawka 379
Michael Gahler

Projekt rezolucji
Ustęp 47

Projekt rezolucji Poprawka

47. wyraża nadzieję, że decyzje w 
sprawie udziału stron trzecich w projektach 
PESCO w żadnym wypadku nie będą 
miały wpływu na warunki uzgodnione w 
ramach negocjacji w sprawie EFO i 
EDIDP, zważywszy na ściśle europejski 
charakter finansowania tych programów;

47. wyraża nadzieję, że decyzje w 
sprawie udziału stron trzecich w projektach 
PESCO w żadnym wypadku nie będą 
miały wpływu na warunki uzgodnione w 
ramach negocjacji w sprawie EFO i 
EDIDP, ponieważ finansowanie tych 
programów podkreśla europejską wartość 
dodaną;

Or. de
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Poprawka 380
Christophe Grudler, Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Bernard 
Guetta

Projekt rezolucji
Ustęp 48

Projekt rezolucji Poprawka

48. podkreśla strategiczny wymiar 
sektora kosmicznego dla Europy i zwraca 
uwagę na potrzebę poczynienia postępów 
w rozwoju technologii mających 
zastosowania zarówno cywilne, jak i 
wojskowe, które mogą zagwarantować 
europejską autonomię strategiczną; z 
zadowoleniem przyjmuje przedstawienie 
przez Komisję wniosku dotyczącego 
programu kosmicznego o wartości 16 mld 
EUR, który ma stymulować przywództwo 
Unii w dziedzinie przestrzeni kosmicznej 
w kolejnych wieloletnich ramach 
finansowych; z zadowoleniem przyjmuje 
postępy dokonane w wymiarze usług 
satelitarnych UE (Galileo, Copernicus, 
EGNOS); podkreśla konieczność 
dysponowania odpowiednimi środkami 
satelitarnymi w dziedzinach obrazowania 
satelitarnego, gromadzenia informacji, 
łączności i orientacji sytuacyjnej w 
przestrzeni kosmicznej dla zachowania 
autonomii decyzyjnej i operacyjnej UE; 
uważa, że usługi kosmiczne muszą być w 
pełni operacyjne, aby wspierać misje i 
operacje w ramach WPBiO w zakresie 
obrazowania satelitarnego o wysokiej 
rozdzielczości; podkreśla znaczenie 
finansowania, za pośrednictwem EFO, 
projektów przemysłowych o wymiarze 
kosmicznym, w których Unia może 
uzyskać rzeczywistą wartość dodaną;

48. podkreśla strategiczny wymiar 
sektora kosmicznego dla Europy, uważa, 
że ambitna polityka kosmiczna może 
skutecznie przyczynić się do poprawy 
WPBiO, i zwraca uwagę na potrzebę 
poczynienia postępów w rozwoju nowych 
zdolności i technologii kosmicznych 
mających zastosowania zarówno cywilne, 
jak i wojskowe, w szczególności w 
dziedzinie komunikacji, wywiadu, 
nadzoru, rozpoznania, reagowania w 
przypadku katastrof i kontroli zbrojeń, 
które mogą zagwarantować europejską 
autonomię strategiczną; z zadowoleniem 
przyjmuje rozporządzenie Komisji 
ustanawiające program kosmiczny Unii i 
Agencję Unii Europejskiej ds. Programu 
Kosmicznego, które mają stymulować 
przywództwo Unii w dziedzinie przestrzeni 
kosmicznej w kolejnych wieloletnich 
ramach finansowych; popiera propozycję 
Parlamentu Europejskiego dotyczącą 
finansowania tego programu kwotą 16,9 
mld euro; z zadowoleniem przyjmuje 
postępy dokonane w wymiarze usług 
satelitarnych UE (Galileo, Copernicus, 
EGNOS); podkreśla konieczność 
dysponowania odpowiednimi środkami 
satelitarnymi w dziedzinach obrazowania 
satelitarnego, gromadzenia informacji, 
łączności i orientacji sytuacyjnej w 
przestrzeni kosmicznej dla zachowania 
autonomii decyzyjnej i operacyjnej UE; 
uważa, że usługi kosmiczne muszą być w 
pełni operacyjne, aby wspierać 
planowanie, misje i operacje w ramach 
WPBiO w zakresie obrazowania 
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satelitarnego o wysokiej rozdzielczości; 
podkreśla znaczenie finansowania, za 
pośrednictwem EFO, projektów 
przemysłowych o wymiarze kosmicznym, 
w których Unia może uzyskać rzeczywistą 
wartość dodaną i stać się kluczowym 
uczestnikiem nowych globalnych 
inicjatyw w zakresie eksploracji kosmosu;

Or. fr

Poprawka 381
Claudiu Manda

Projekt rezolucji
Ustęp 48

Projekt rezolucji Poprawka

48. podkreśla strategiczny wymiar 
sektora kosmicznego dla Europy i zwraca 
uwagę na potrzebę poczynienia postępów 
w rozwoju technologii mających 
zastosowania zarówno cywilne, jak i 
wojskowe, które mogą zagwarantować 
europejską autonomię strategiczną; z 
zadowoleniem przyjmuje przedstawienie 
przez Komisję wniosku dotyczącego 
programu kosmicznego o wartości 16 mld 
EUR, który ma stymulować przywództwo 
Unii w dziedzinie przestrzeni kosmicznej 
w kolejnych wieloletnich ramach 
finansowych; z zadowoleniem przyjmuje 
postępy dokonane w wymiarze usług 
satelitarnych UE (Galileo, Copernicus, 
EGNOS); podkreśla konieczność 
dysponowania odpowiednimi środkami 
satelitarnymi w dziedzinach obrazowania 
satelitarnego, gromadzenia informacji, 
łączności i orientacji sytuacyjnej w 
przestrzeni kosmicznej dla zachowania 
autonomii decyzyjnej i operacyjnej UE; 
uważa, że usługi kosmiczne muszą być w 
pełni operacyjne, aby wspierać misje i 
operacje w ramach WPBiO w zakresie 
obrazowania satelitarnego o wysokiej 

48. podkreśla strategiczny wymiar 
sektora kosmicznego dla Europy i zwraca 
uwagę na potrzebę poczynienia postępów 
w rozwoju technologii mających 
zastosowania zarówno cywilne, jak i 
wojskowe, które mogą zagwarantować 
europejską autonomię strategiczną; z 
zadowoleniem przyjmuje przedstawienie 
przez Komisję wniosku dotyczącego 
programu kosmicznego o wartości 16 mld 
EUR, który ma stymulować przywództwo 
Unii w dziedzinie przestrzeni kosmicznej 
w kolejnych wieloletnich ramach 
finansowych; z zadowoleniem przyjmuje 
postępy dokonane w wymiarze usług 
satelitarnych UE (Galileo, Copernicus, 
EGNOS); podkreśla konieczność 
dysponowania odpowiednimi środkami 
satelitarnymi w dziedzinach obrazowania 
satelitarnego, gromadzenia informacji, 
łączności i orientacji sytuacyjnej w 
przestrzeni kosmicznej dla zachowania 
autonomii decyzyjnej i operacyjnej UE; 
uważa, że usługi kosmiczne muszą być w 
pełni operacyjne, aby wspierać misje i 
operacje w ramach WPBiO w zakresie 
obrazowania satelitarnego o wysokiej 
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rozdzielczości; podkreśla znaczenie 
finansowania, za pośrednictwem EFO, 
projektów przemysłowych o wymiarze 
kosmicznym, w których Unia może 
uzyskać rzeczywistą wartość dodaną;

rozdzielczości; uważa, że nowe inicjatywy 
w zakresie bezpieczeństwa dotyczące 
rządowej łączności satelitarnej 
(GOVSATCOM) i orientacji sytuacyjnej w 
przestrzeni kosmicznej (SSA) znacznie 
przyczynią się do osiągnięcia celów 
europejskiego planu działań w sektorze 
obrony i wzmocnienia autonomii 
strategicznej Unii; podkreśla znaczenie 
finansowania, za pośrednictwem EFO, 
projektów przemysłowych o wymiarze 
kosmicznym, w których Unia może 
uzyskać rzeczywistą wartość dodaną;

Or. en

Poprawka 382
Joachim Schuster

Projekt rezolucji
Ustęp 48

Projekt rezolucji Poprawka

48. podkreśla strategiczny wymiar 
sektora kosmicznego dla Europy i zwraca 
uwagę na potrzebę poczynienia postępów 
w rozwoju technologii mających 
zastosowania zarówno cywilne, jak i 
wojskowe, które mogą zagwarantować 
europejską autonomię strategiczną; z 
zadowoleniem przyjmuje przedstawienie 
przez Komisję wniosku dotyczącego 
programu kosmicznego o wartości 16 mld 
EUR, który ma stymulować przywództwo 
Unii w dziedzinie przestrzeni kosmicznej 
w kolejnych wieloletnich ramach 
finansowych; z zadowoleniem przyjmuje 
postępy dokonane w wymiarze usług 
satelitarnych UE (Galileo, Copernicus, 
EGNOS); podkreśla konieczność 
dysponowania odpowiednimi środkami 
satelitarnymi w dziedzinach obrazowania 
satelitarnego, gromadzenia informacji, 
łączności i orientacji sytuacyjnej w 
przestrzeni kosmicznej dla zachowania 

48. uznaje strategiczny wymiar sektora 
kosmicznego dla Europy i zwraca uwagę 
na potrzebę poczynienia postępów w 
rozwoju technologii; z zadowoleniem 
przyjmuje przedstawienie przez Komisję 
wniosku dotyczącego programu 
kosmicznego o wartości 16 mld EUR, 
który ma stymulować przywództwo Unii w 
dziedzinie przestrzeni kosmicznej w 
kolejnych wieloletnich ramach 
finansowych; odrzuca jednak wszelką 
militaryzację sektora kosmicznego; 
zwraca uwagę na postępy dokonane w 
zakresie usług satelitarnych Unii 
Europejskiej (Galileo, Copernicus, 
EGNOS); podkreśla konieczność 
dysponowania odpowiednimi środkami 
satelitarnymi w dziedzinach obrazowania 
satelitarnego, gromadzenia informacji, 
łączności i orientacji sytuacyjnej w 
przestrzeni kosmicznej dla zachowania 
autonomii decyzyjnej i operacyjnej UE; 
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autonomii decyzyjnej i operacyjnej UE; 
uważa, że usługi kosmiczne muszą być w 
pełni operacyjne, aby wspierać misje i 
operacje w ramach WPBiO w zakresie 
obrazowania satelitarnego o wysokiej 
rozdzielczości; podkreśla znaczenie 
finansowania, za pośrednictwem EFO, 
projektów przemysłowych o wymiarze 
kosmicznym, w których Unia może 
uzyskać rzeczywistą wartość dodaną;

uważa, że usługi kosmiczne muszą być w 
pełni operacyjne, aby wspierać misje i 
operacje w ramach WPBiO w zakresie 
obrazowania satelitarnego o wysokiej 
rozdzielczości;

Or. en

Poprawka 383
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Projekt rezolucji
Ustęp 48

Projekt rezolucji Poprawka

48. podkreśla strategiczny wymiar 
sektora kosmicznego dla Europy i zwraca 
uwagę na potrzebę poczynienia postępów 
w rozwoju technologii mających 
zastosowania zarówno cywilne, jak i 
wojskowe, które mogą zagwarantować 
europejską autonomię strategiczną; z 
zadowoleniem przyjmuje przedstawienie 
przez Komisję wniosku dotyczącego 
programu kosmicznego o wartości 16 mld 
EUR, który ma stymulować przywództwo 
Unii w dziedzinie przestrzeni kosmicznej 
w kolejnych wieloletnich ramach 
finansowych; z zadowoleniem przyjmuje 
postępy dokonane w wymiarze usług 
satelitarnych UE (Galileo, Copernicus, 
EGNOS); podkreśla konieczność 
dysponowania odpowiednimi środkami 
satelitarnymi w dziedzinach obrazowania 
satelitarnego, gromadzenia informacji, 
łączności i orientacji sytuacyjnej w 
przestrzeni kosmicznej dla zachowania 
autonomii decyzyjnej i operacyjnej UE; 
uważa, że usługi kosmiczne muszą być w 
pełni operacyjne, aby wspierać misje i 

48. podkreśla, że Europa nie powinna 
przyczyniać się do militaryzacji przestrzeni 
kosmicznej; odnotowuje przedstawienie 
przez Komisję wniosku dotyczącego 
programu kosmicznego o wartości 16 mld 
EUR, który ma stymulować przywództwo 
Unii w dziedzinie przestrzeni kosmicznej 
w kolejnych wieloletnich ramach 
finansowych; z zadowoleniem przyjmuje 
postępy dokonane w wymiarze usług 
satelitarnych UE (Galileo, Copernicus, 
EGNOS); podkreśla konieczność 
dysponowania odpowiednimi środkami 
satelitarnymi w dziedzinach obrazowania 
satelitarnego, gromadzenia informacji, 
łączności i orientacji sytuacyjnej w 
przestrzeni kosmicznej dla zachowania 
autonomii decyzyjnej i operacyjnej UE; 
uważa, że usługi kosmiczne muszą być w 
pełni operacyjne, aby wspierać misje i 
operacje w ramach WPBiO w zakresie 
obrazowania satelitarnego o wysokiej 
rozdzielczości; podkreśla znaczenie 
finansowania, za pośrednictwem EFO, 
projektów przemysłowych o wymiarze 
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operacje w ramach WPBiO w zakresie 
obrazowania satelitarnego o wysokiej 
rozdzielczości; podkreśla znaczenie 
finansowania, za pośrednictwem EFO, 
projektów przemysłowych o wymiarze 
kosmicznym, w których Unia może 
uzyskać rzeczywistą wartość dodaną;

kosmicznym, w których Unia może 
uzyskać rzeczywistą wartość dodaną;

Or. en

Poprawka 384
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Hilde Vautmans, Martin Horwood, Klemen Grošelj

Projekt rezolucji
Ustęp 48

Projekt rezolucji Poprawka

48. podkreśla strategiczny wymiar 
sektora kosmicznego dla Europy i zwraca 
uwagę na potrzebę poczynienia postępów 
w rozwoju technologii mających 
zastosowania zarówno cywilne, jak i 
wojskowe, które mogą zagwarantować 
europejską autonomię strategiczną; z 
zadowoleniem przyjmuje przedstawienie 
przez Komisję wniosku dotyczącego 
programu kosmicznego o wartości 16 mld 
EUR, który ma stymulować przywództwo 
Unii w dziedzinie przestrzeni kosmicznej 
w kolejnych wieloletnich ramach 
finansowych; z zadowoleniem przyjmuje 
postępy dokonane w wymiarze usług 
satelitarnych UE (Galileo, Copernicus, 
EGNOS); podkreśla konieczność 
dysponowania odpowiednimi środkami 
satelitarnymi w dziedzinach obrazowania 
satelitarnego, gromadzenia informacji, 
łączności i orientacji sytuacyjnej w 
przestrzeni kosmicznej dla zachowania 
autonomii decyzyjnej i operacyjnej UE; 
uważa, że usługi kosmiczne muszą być w 
pełni operacyjne, aby wspierać misje i 
operacje w ramach WPBiO w zakresie 
obrazowania satelitarnego o wysokiej 

48. podkreśla strategiczny wymiar 
sektora kosmicznego dla Europy i zwraca 
uwagę na potrzebę poczynienia postępów 
w rozwoju technologii mających 
zastosowania zarówno cywilne, jak i 
wojskowe, które mogą zagwarantować 
europejską autonomię strategiczną; z 
zadowoleniem przyjmuje przedstawienie 
przez Komisję wniosku dotyczącego 
programu kosmicznego o wartości 16 mld 
EUR, który ma stymulować przywództwo 
Unii w dziedzinie przestrzeni kosmicznej 
w kolejnych wieloletnich ramach 
finansowych; z zadowoleniem przyjmuje 
postępy dokonane w wymiarze usług 
satelitarnych UE (Galileo, Copernicus, 
EGNOS); podkreśla konieczność 
dysponowania odpowiednimi środkami 
satelitarnymi w dziedzinach obrazowania 
satelitarnego, gromadzenia informacji, 
łączności i orientacji sytuacyjnej w 
przestrzeni kosmicznej dla zachowania 
autonomii decyzyjnej i operacyjnej UE; 
podkreśla znaczenie posiadania przez 
Unię Europejską autonomicznego dostępu 
do przestrzeni kosmicznej; uważa, że 
usługi kosmiczne muszą być w pełni 
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rozdzielczości; podkreśla znaczenie 
finansowania, za pośrednictwem EFO, 
projektów przemysłowych o wymiarze 
kosmicznym, w których Unia może 
uzyskać rzeczywistą wartość dodaną;

operacyjne, aby wspierać misje i operacje 
w ramach WPBiO w zakresie obrazowania 
satelitarnego o wysokiej rozdzielczości; 
podkreśla znaczenie finansowania, za 
pośrednictwem EFO, projektów 
przemysłowych o wymiarze kosmicznym, 
w których Unia może uzyskać rzeczywistą 
wartość dodaną;

Or. fr

Poprawka 385
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar

Projekt rezolucji
Ustęp 48

Projekt rezolucji Poprawka

48. podkreśla strategiczny wymiar 
sektora kosmicznego dla Europy i zwraca 
uwagę na potrzebę poczynienia postępów 
w rozwoju technologii mających 
zastosowania zarówno cywilne, jak i 
wojskowe, które mogą zagwarantować 
europejską autonomię strategiczną; z 
zadowoleniem przyjmuje przedstawienie 
przez Komisję wniosku dotyczącego 
programu kosmicznego o wartości 16 mld 
EUR, który ma stymulować przywództwo 
Unii w dziedzinie przestrzeni kosmicznej 
w kolejnych wieloletnich ramach 
finansowych; z zadowoleniem przyjmuje 
postępy dokonane w wymiarze usług 
satelitarnych UE (Galileo, Copernicus, 
EGNOS); podkreśla konieczność 
dysponowania odpowiednimi środkami 
satelitarnymi w dziedzinach obrazowania 
satelitarnego, gromadzenia informacji, 
łączności i orientacji sytuacyjnej w 
przestrzeni kosmicznej dla zachowania 
autonomii decyzyjnej i operacyjnej UE; 
uważa, że usługi kosmiczne muszą być w 
pełni operacyjne, aby wspierać misje i 
operacje w ramach WPBiO w zakresie 
obrazowania satelitarnego o wysokiej 

48. podkreśla strategiczny wymiar 
sektora kosmicznego dla Europy i zwraca 
uwagę na potrzebę poczynienia postępów 
w rozwoju technologii mających 
zastosowania zarówno cywilne, jak i 
wojskowe, które mogą wspierać operacje i 
cele WPBiO; z zadowoleniem przyjmuje 
przedstawienie przez Komisję wniosku 
dotyczącego programu kosmicznego o 
wartości 16 mld EUR, który ma 
stymulować przywództwo Unii w 
dziedzinie przestrzeni kosmicznej w 
kolejnych wieloletnich ramach 
finansowych; z zadowoleniem przyjmuje 
postępy dokonane w wymiarze usług 
satelitarnych UE (Galileo, Copernicus, 
EGNOS); podkreśla konieczność 
dysponowania odpowiednimi środkami 
satelitarnymi w dziedzinach obrazowania 
satelitarnego, gromadzenia informacji, 
łączności i orientacji sytuacyjnej w 
przestrzeni kosmicznej dla zachowania 
autonomii decyzyjnej i operacyjnej UE; 
uważa, że usługi kosmiczne muszą być w 
pełni operacyjne, aby wspierać misje i 
operacje w ramach WPBiO w zakresie 
obrazowania satelitarnego o wysokiej 
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rozdzielczości; podkreśla znaczenie 
finansowania, za pośrednictwem EFO, 
projektów przemysłowych o wymiarze 
kosmicznym, w których Unia może 
uzyskać rzeczywistą wartość dodaną;

rozdzielczości; podkreśla znaczenie 
finansowania, za pośrednictwem EFO, 
projektów przemysłowych o wymiarze 
kosmicznym, w których Unia może 
uzyskać rzeczywistą wartość dodaną;

Or. en

Poprawka 386
Christophe Grudler, Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Bernard 
Guetta

Projekt rezolucji
Ustęp 48 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

48a. podkreśla, że łączność satelitarna 
jest niezbędnym elementem obrony, 
bezpieczeństwa, pomocy humanitarnej, 
reagowania kryzysowego i kontaktów 
dyplomatycznych oraz kluczowym 
elementem misji cywilnych i operacji 
wojskowych, zwłaszcza na odizolowanych 
obszarach o znikomej lub zerowej 
infrastrukturze; z zadowoleniem 
przyjmuje inicjatywę w zakresie rządowej 
łączności satelitarnej Govsatcom, która 
zapewni państwom członkowskim dostęp 
do bezpiecznej łączności satelitarnej; 
przypomina, że inicjatywa ta została 
uznana za jeden z elementów globalnej 
strategii na 2016 r.;

Or. fr

Poprawka 387
Radosław Sikorski

Projekt rezolucji
Ustęp 48 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka



AM\1192396PL.docx 65/127 PE643.151

PL

48a. wzywa do pilnej analizy możliwości 
wykorzystania do celów cywilnych 
zdolności Centrum Satelitarnego Unii 
Europejskiej w dziedzinie danych 
geoprzestrzennych; stwierdza, że potencjał 
satelitarny UE powinien być wykorzystany 
nie tylko na potrzeby bezpieczeństwa, ale 
również do wspierania działań UE i 
państw członkowskich w zakresie 
monitorowania migracji, rolnictwa, 
gospodarki leśnej, poszukiwania zasobów 
naturalnych, bezpieczeństwa granic, stanu 
gór lodowych i wielu innych;

Or. en

Poprawka 388
Christophe Grudler, Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Bernard 
Guetta

Projekt rezolucji
Ustęp 48 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

48b. zwraca uwagę na podatność 
infrastruktury kosmicznej na ingerencję 
lub ataki, a także na szereg innych 
zagrożeń, w tym zderzenia ze śmieciami 
kosmicznymi lub innymi satelitami; 
przypomina o znaczeniu zabezpieczenia 
kluczowej infrastruktury i środków 
łączności, jak również rozwoju odpornych 
technologii; uważa za konieczne 
wzmocnienie zdolności do radzenia sobie z 
pojawiającymi się zagrożeniami w 
sektorze kosmicznym i z zadowoleniem 
przyjmuje wniosek Komisji w ramach 
programu kosmicznego mający na celu 
wzmocnienie istniejących środków 
obserwacji i śledzenia obiektów 
kosmicznych;

Or. fr
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Poprawka 389
Christophe Grudler, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Bernard Guetta, Klemen 
Grošelj

Projekt rezolucji
Ustęp 48 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

48c. podkreśla, że obecnie coraz więcej 
mocarstw posiada zdolności wojskowe w 
przestrzeni kosmicznej; przypomina o 
zakazie militaryzacji przestrzeni 
kosmicznej ustanowionym przez prawo 
międzynarodowe; zauważa jednak, że 
niektóre mocarstwa zerwały z tą wizją i 
złożyły projekt ustawy mającej na celu 
utworzenie „sił kosmicznych” (Space 
Force), tj. pełnoprawnych sił zbrojnych 
specjalizujących się w kontroli przestrzeni 
kosmicznej, i obecnie definiują przestrzeń 
kosmiczną jako obszar konfliktu 
zbrojnego; uważa, że Unia musi potępić tę 
tendencję do militaryzacji przestrzeni 
kosmicznej, a także wdrażanie strategii 
odstraszania w przestrzeni kosmicznej, 
które mają na celu dotkliwe uderzenie w 
zasoby kosmiczne przeciwnika, uznając te 
zjawiska za charakterystyczną cechę 
sytuacji niestabilności strategicznej;

Or. fr

Poprawka 390
Christophe Grudler, Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Bernard Guetta

Projekt rezolucji
Ustęp 48 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

48d. uważa, że przyszła Dyrekcja 
Generalna ds. Przemysłu Obronnego i 
Przestrzeni Kosmicznej działająca w 
ramach Komisji Europejskiej powinna 
przeanalizować synergie między 
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europejskimi programami kosmicznymi a 
europejskim planem działań w sektorze 
obrony z listopada 2016 r. w celu 
zapewnienia ogólnej spójności w tej 
strategicznej dziedzinie;

Or. fr

Poprawka 391
Joachim Schuster

Projekt rezolucji
Ustęp 49

Projekt rezolucji Poprawka

49. jest przekonany, że w żywotnym 
interesie Unii leży stworzenie 
bezpiecznego i otwartego środowiska 
morskiego, które umożliwi swobodną 
wymianę handlową towarów i przepływ 
osób; zauważa, że większość 
strategicznych aktywów, krytycznej 
infrastruktury i zdolności znajduje się pod 
kontrolą państw członkowskich oraz że 
gotowość państw członkowskich do 
zacieśniania współpracy ma zasadnicze 
znaczenie dla bezpieczeństwa 
europejskiego; ponownie potwierdza 
pełnioną przez UE rolę gwaranta 
globalnego bezpieczeństwa morskiego 
oraz podkreśla znaczenie rozwijania 
odpowiednich zdolności wojskowych i 
cywilnych; w związku z tym z 
zadowoleniem odnosi się do przyjęcia w 
czerwcu 2018 r. zmienionego planu 
działania w ramach strategii UE w 
zakresie bezpieczeństwa morskiego;

skreśla się

Or. en

Poprawka 392
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay
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Projekt rezolucji
Ustęp 49

Projekt rezolucji Poprawka

49. jest przekonany, że w żywotnym 
interesie Unii leży stworzenie 
bezpiecznego i otwartego środowiska 
morskiego, które umożliwi swobodną 
wymianę handlową towarów i przepływ 
osób; zauważa, że większość 
strategicznych aktywów, krytycznej 
infrastruktury i zdolności znajduje się pod 
kontrolą państw członkowskich oraz że 
gotowość państw członkowskich do 
zacieśniania współpracy ma zasadnicze 
znaczenie dla bezpieczeństwa 
europejskiego; ponownie potwierdza 
pełnioną przez UE rolę gwaranta 
globalnego bezpieczeństwa morskiego 
oraz podkreśla znaczenie rozwijania 
odpowiednich zdolności wojskowych i 
cywilnych; w związku z tym z 
zadowoleniem odnosi się do przyjęcia w 
czerwcu 2018 r. zmienionego planu 
działania w ramach strategii UE w 
zakresie bezpieczeństwa morskiego;

49. jest przekonany, że w żywotnym 
interesie Unii leży stworzenie 
bezpiecznego i otwartego środowiska 
morskiego, które umożliwi ściślejszą 
kontrolę zarówno wymiany handlowej 
towarów, jak i przepływu osób; zauważa, 
że większość strategicznych aktywów, 
krytycznej infrastruktury i zdolności 
znajduje się pod kontrolą państw 
członkowskich oraz że gotowość państw 
członkowskich do zacieśniania współpracy 
ma zasadnicze znaczenie dla 
bezpieczeństwa europejskiego;

Or. fr

Poprawka 393
Witold Jan Waszczykowski

Projekt rezolucji
Ustęp 49

Projekt rezolucji Poprawka

49. jest przekonany, że w żywotnym 
interesie Unii leży stworzenie 
bezpiecznego i otwartego środowiska 
morskiego, które umożliwi swobodną 
wymianę handlową towarów i przepływ 
osób; zauważa, że większość 
strategicznych aktywów, krytycznej 
infrastruktury i zdolności znajduje się pod 

49. jest przekonany, że w żywotnym 
interesie Unii leży stworzenie 
bezpiecznego i otwartego środowiska 
morskiego, które umożliwi swobodną 
wymianę handlową towarów i przepływ 
osób; podkreśla, że swoboda żeglugi jest 
tak samo istotna i nie można jej 
podważać; zauważa, że większość 
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kontrolą państw członkowskich oraz że 
gotowość państw członkowskich do 
zacieśniania współpracy ma zasadnicze 
znaczenie dla bezpieczeństwa 
europejskiego; ponownie potwierdza 
pełnioną przez UE rolę gwaranta 
globalnego bezpieczeństwa morskiego oraz 
podkreśla znaczenie rozwijania 
odpowiednich zdolności wojskowych i 
cywilnych; w związku z tym z 
zadowoleniem odnosi się do przyjęcia w 
czerwcu 2018 r. zmienionego planu 
działania w ramach strategii UE w zakresie 
bezpieczeństwa morskiego;

strategicznych aktywów, krytycznej 
infrastruktury i zdolności znajduje się pod 
kontrolą państw członkowskich oraz że 
gotowość państw członkowskich do 
zacieśniania współpracy ma zasadnicze 
znaczenie dla bezpieczeństwa 
europejskiego; ponownie potwierdza 
pełnioną przez UE rolę gwaranta 
globalnego bezpieczeństwa morskiego oraz 
podkreśla znaczenie rozwijania 
odpowiednich zdolności wojskowych i 
cywilnych; w związku z tym z 
zadowoleniem odnosi się do przyjęcia w 
czerwcu 2018 r. zmienionego planu 
działania w ramach strategii UE w zakresie 
bezpieczeństwa morskiego;

Or. en

Poprawka 394
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Projekt rezolucji
Ustęp 49

Projekt rezolucji Poprawka

49. jest przekonany, że w żywotnym 
interesie Unii leży stworzenie 
bezpiecznego i otwartego środowiska 
morskiego, które umożliwi swobodną 
wymianę handlową towarów i przepływ 
osób; zauważa, że większość 
strategicznych aktywów, krytycznej 
infrastruktury i zdolności znajduje się pod 
kontrolą państw członkowskich oraz że 
gotowość państw członkowskich do 
zacieśniania współpracy ma zasadnicze 
znaczenie dla bezpieczeństwa 
europejskiego; ponownie potwierdza 
pełnioną przez UE rolę gwaranta 
globalnego bezpieczeństwa morskiego oraz 
podkreśla znaczenie rozwijania 
odpowiednich zdolności wojskowych i 
cywilnych; w związku z tym z 
zadowoleniem odnosi się do przyjęcia w 

49. jest przekonany, że w żywotnym 
interesie państw członkowskich leży 
stworzenie bezpiecznego i otwartego 
środowiska morskiego, które umożliwi 
swobodną legalną wymianę handlową 
towarów oraz swobodny i legalny 
przepływ osób, a także zapewnienie, by 
wszelkie nielegalne przepływy były 
zatrzymywane; zauważa, że większość 
strategicznych aktywów, krytycznej 
infrastruktury i zdolności znajduje się pod 
kontrolą państw członkowskich oraz że 
gotowość państw członkowskich do 
zacieśniania współpracy ma zasadnicze 
znaczenie dla rzeczywiście obejmującego 
wszystkich bezpieczeństwa europejskiego; 
ponownie potwierdza zdolność UE do 
wspierania globalnego bezpieczeństwa 
morskiego;
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czerwcu 2018 r. zmienionego planu 
działania w ramach strategii UE w 
zakresie bezpieczeństwa morskiego;

Or. en

Poprawka 395
Pierfrancesco Majorino

Projekt rezolucji
Ustęp 49

Projekt rezolucji Poprawka

49. jest przekonany, że w żywotnym 
interesie Unii leży stworzenie 
bezpiecznego i otwartego środowiska 
morskiego, które umożliwi swobodną 
wymianę handlową towarów i przepływ 
osób; zauważa, że większość 
strategicznych aktywów, krytycznej 
infrastruktury i zdolności znajduje się pod 
kontrolą państw członkowskich oraz że 
gotowość państw członkowskich do 
zacieśniania współpracy ma zasadnicze 
znaczenie dla bezpieczeństwa 
europejskiego; ponownie potwierdza 
pełnioną przez UE rolę gwaranta 
globalnego bezpieczeństwa morskiego oraz 
podkreśla znaczenie rozwijania 
odpowiednich zdolności wojskowych i 
cywilnych; w związku z tym z 
zadowoleniem odnosi się do przyjęcia w 
czerwcu 2018 r. zmienionego planu 
działania w ramach strategii UE w zakresie 
bezpieczeństwa morskiego;

49. jest przekonany, że w żywotnym 
interesie Unii leży stworzenie 
bezpiecznego i otwartego środowiska 
morskiego, które umożliwi swobodną 
wymianę handlową towarów i przepływ 
osób; zauważa, że większość 
strategicznych aktywów, krytycznej 
infrastruktury i zdolności znajduje się pod 
kontrolą państw członkowskich oraz że 
gotowość państw członkowskich do 
zacieśniania współpracy ma zasadnicze 
znaczenie dla bezpieczeństwa 
europejskiego; ponownie potwierdza 
pełnioną przez UE rolę gwaranta 
globalnego bezpieczeństwa morskiego; w 
związku z tym z zadowoleniem odnosi się 
do przyjęcia w czerwcu 2018 r. 
zmienionego planu działania w ramach 
strategii UE w zakresie bezpieczeństwa 
morskiego;

Or. en

Poprawka 396
Hannah Neumann
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji



AM\1192396PL.docx 71/127 PE643.151

PL

Ustęp 49

Projekt rezolucji Poprawka

49. jest przekonany, że w żywotnym 
interesie Unii leży stworzenie 
bezpiecznego i otwartego środowiska 
morskiego, które umożliwi swobodną 
wymianę handlową towarów i przepływ 
osób; zauważa, że większość 
strategicznych aktywów, krytycznej 
infrastruktury i zdolności znajduje się pod 
kontrolą państw członkowskich oraz że 
gotowość państw członkowskich do 
zacieśniania współpracy ma zasadnicze 
znaczenie dla bezpieczeństwa 
europejskiego; ponownie potwierdza 
pełnioną przez UE rolę gwaranta 
globalnego bezpieczeństwa morskiego 
oraz podkreśla znaczenie rozwijania 
odpowiednich zdolności wojskowych i 
cywilnych; w związku z tym z 
zadowoleniem odnosi się do przyjęcia w 
czerwcu 2018 r. zmienionego planu 
działania w ramach strategii UE w zakresie 
bezpieczeństwa morskiego;

49. jest przekonany, że w żywotnym 
interesie Unii leży stworzenie 
bezpiecznego i otwartego środowiska 
morskiego, które umożliwi swobodną 
wymianę handlową towarów i przepływ 
osób, jednocześnie uwypuklając 
deeskalację; zauważa, że większość 
strategicznych aktywów, krytycznej 
infrastruktury i zdolności znajduje się pod 
kontrolą państw członkowskich oraz że 
gotowość państw członkowskich do 
zacieśniania współpracy ma zasadnicze 
znaczenie dla bezpieczeństwa 
europejskiego; ponownie potwierdza 
pełnioną przez UE rolę gwaranta 
bezpieczeństwa morskiego oraz podkreśla 
znaczenie rozwijania odpowiednich 
zdolności wojskowych i cywilnych; w 
związku z tym z zadowoleniem odnosi się 
do przyjęcia w czerwcu 2018 r. 
zmienionego planu działania w ramach 
strategii UE w zakresie bezpieczeństwa 
morskiego;

Or. en

Poprawka 397
Tonino Picula

Projekt rezolucji
Ustęp 50

Projekt rezolucji Poprawka

50. uważa, że UE i państwa 
członkowskie stoją w obliczu 
bezprecedensowego zagrożenia w formie 
ataków cybernetycznych, a także 
cyberprzestępczości i terroryzmu; jest 
zdania, że charakter ataków 
cybernetycznych sprawia, że stanowią one 
zagrożenie wymagające reakcji na szczeblu 

50. uważa, że UE i państwa 
członkowskie stoją w obliczu 
bezprecedensowego zagrożenia w formie 
ataków cybernetycznych, a także 
cyberprzestępczości i terroryzmu; jest 
zdania, że charakter ataków 
cybernetycznych sprawia, że stanowią one 
zagrożenie wymagające reakcji na szczeblu 
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UE; zachęca państwa członkowskie do 
zapewnienia sobie wzajemnej pomocy w 
przypadku ataku cybernetycznego na 
którekolwiek z nich;

UE; zachęca państwa członkowskie do 
zapewnienia sobie wzajemnej pomocy w 
przypadku ataku cybernetycznego na 
którekolwiek z nich; wzywa państwa 
członkowskie, aby wzmacniały zdolności i 
wspierały współpracę w celu zapobiegania 
wrogiej ingerencji podmiotów 
państwowych i niepaństwowych z państw 
trzecich w procesy decyzyjne UE i państw 
członkowskich;

Or. en

Poprawka 398
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski

Projekt rezolucji
Ustęp 50

Projekt rezolucji Poprawka

50. uważa, że UE i państwa 
członkowskie stoją w obliczu 
bezprecedensowego zagrożenia w formie 
ataków cybernetycznych, a także 
cyberprzestępczości i terroryzmu; jest 
zdania, że charakter ataków 
cybernetycznych sprawia, że stanowią one 
zagrożenie wymagające reakcji na szczeblu 
UE; zachęca państwa członkowskie do 
zapewnienia sobie wzajemnej pomocy w 
przypadku ataku cybernetycznego na 
którekolwiek z nich;

50. uważa, że UE i państwa 
członkowskie stoją w obliczu 
bezprecedensowego zagrożenia w formie 
ataków cybernetycznych, a także 
cyberprzestępczości i terroryzmu; jest 
zdania, że charakter ataków 
cybernetycznych sprawia, że stanowią one 
zagrożenie wymagające reakcji na szczeblu 
UE; popiera decyzję NATO o włączeniu 
cyberataków w zakres art. 5; zachęca 
państwa członkowskie, aby odzwierciedliły 
ten fakt, zapewniając sobie wzajemną 
pomoc w przypadku ataku 
cybernetycznego na którekolwiek z nich, 
ponieważ 22 państwa członkowskie są 
jednakowo zobowiązane do działania na 
rzecz swoich sojuszników z NATO;

Or. en

Poprawka 399
Claudiu Manda
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Projekt rezolucji
Ustęp 50

Projekt rezolucji Poprawka

50. uważa, że UE i państwa 
członkowskie stoją w obliczu 
bezprecedensowego zagrożenia w formie 
ataków cybernetycznych, a także 
cyberprzestępczości i terroryzmu; jest 
zdania, że charakter ataków 
cybernetycznych sprawia, że stanowią one 
zagrożenie wymagające reakcji na szczeblu 
UE; zachęca państwa członkowskie do 
zapewnienia sobie wzajemnej pomocy w 
przypadku ataku cybernetycznego na 
którekolwiek z nich;

50. uważa, że UE i państwa 
członkowskie stoją w obliczu 
bezprecedensowego zagrożenia w formie 
ataków cybernetycznych, a także 
cyberprzestępczości i terroryzmu; jest 
zdania, że charakter ataków 
cybernetycznych sprawia, że stanowią one 
zagrożenie wymagające reakcji na szczeblu 
UE; zachęca państwa członkowskie do 
zapewnienia sobie wzajemnej pomocy w 
przypadku ataku cybernetycznego na 
którekolwiek z nich; przypomina, że jeśli 
państwo członkowskie padnie ofiarą 
cyberataków, może wezwać do 
zastosowania obowiązującej w UE 
klauzuli wzajemnej obrony i klauzuli 
solidarności;

Or. en

Poprawka 400
Andrzej Halicki, Radosław Sikorski

Projekt rezolucji
Ustęp 50

Projekt rezolucji Poprawka

50. uważa, że UE i państwa 
członkowskie stoją w obliczu 
bezprecedensowego zagrożenia w formie 
ataków cybernetycznych, a także 
cyberprzestępczości i terroryzmu; jest 
zdania, że charakter ataków 
cybernetycznych sprawia, że stanowią one 
zagrożenie wymagające reakcji na szczeblu 
UE; zachęca państwa członkowskie do 
zapewnienia sobie wzajemnej pomocy w 
przypadku ataku cybernetycznego na 
którekolwiek z nich;

50. uważa, że UE i państwa 
członkowskie stoją w obliczu 
bezprecedensowego zagrożenia ze strony 
ataków cybernetycznych, 
cyberprzestępczości i cyberterroryzmu; 
podkreśla, że cyberincydenty bardzo często 
mają wymiar transgraniczny i dlatego 
dotyczą więcej niż jednego państwa 
członkowskiego UE; jest zdania, że 
charakter ataków cybernetycznych 
sprawia, że stanowią one zagrożenie 
wymagające reakcji na szczeblu UE; 
zachęca państwa członkowskie do 
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zapewnienia sobie wzajemnej pomocy w 
celu uniknięcia fragmentarycznej ochrony 
cyberbezpieczeństwa;

Or. en

Poprawka 401
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Projekt rezolucji
Ustęp 50

Projekt rezolucji Poprawka

50. uważa, że UE i państwa 
członkowskie stoją w obliczu 
bezprecedensowego zagrożenia w formie 
ataków cybernetycznych, a także 
cyberprzestępczości i terroryzmu; jest 
zdania, że charakter ataków 
cybernetycznych sprawia, że stanowią one 
zagrożenie wymagające reakcji na szczeblu 
UE; zachęca państwa członkowskie do 
zapewnienia sobie wzajemnej pomocy w 
przypadku ataku cybernetycznego na 
którekolwiek z nich;

50. uważa, że UE i państwa 
członkowskie stoją w obliczu 
bezprecedensowego zagrożenia w formie 
niekontrolowanej migracji, terroryzmu 
islamistycznego oraz, w pewnym stopniu, 
ataków cybernetycznych, a także 
cyberprzestępczości; jest zdania, że 
charakter ataków cybernetycznych 
sprawia, że stanowią one zagrożenie 
wymagające reakcji na szczeblu UE; 
zachęca państwa członkowskie do 
zapewnienia sobie wzajemnej pomocy w 
przypadku ataku cybernetycznego na 
którekolwiek z nich;

Or. en

Poprawka 402
Klemen Grošelj, Urmas Paet, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Hilde 
Vautmans, Malik Azmani, Michal Šimečka

Projekt rezolucji
Ustęp 50

Projekt rezolucji Poprawka

50. uważa, że UE i państwa 
członkowskie stoją w obliczu 
bezprecedensowego zagrożenia w formie 
ataków cybernetycznych, a także 

50. uważa, że UE i państwa 
członkowskie stoją w obliczu 
bezprecedensowego zagrożenia w formie 
ataków cybernetycznych, a także 
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cyberprzestępczości i terroryzmu; jest 
zdania, że charakter ataków 
cybernetycznych sprawia, że stanowią one 
zagrożenie wymagające reakcji na szczeblu 
UE; zachęca państwa członkowskie do 
zapewnienia sobie wzajemnej pomocy w 
przypadku ataku cybernetycznego na 
którekolwiek z nich;

cyberprzestępczości i terroryzmu; jest 
zdania, że charakter ataków 
cybernetycznych sprawia, że stanowią one 
zagrożenie wymagające reakcji na szczeblu 
UE, w tym wspólnych zdolności w zakresie 
wsparcia analitycznego; zachęca państwa 
członkowskie do zapewnienia sobie 
wzajemnej pomocy w przypadku ataku 
cybernetycznego na którekolwiek z nich;

Or. en

Poprawka 403
Witold Jan Waszczykowski

Projekt rezolucji
Ustęp 50

Projekt rezolucji Poprawka

50. uważa, że UE i państwa 
członkowskie stoją w obliczu 
bezprecedensowego zagrożenia w formie 
ataków cybernetycznych, a także 
cyberprzestępczości i terroryzmu; jest 
zdania, że charakter ataków 
cybernetycznych sprawia, że stanowią one 
zagrożenie wymagające reakcji na szczeblu 
UE; zachęca państwa członkowskie do 
zapewnienia sobie wzajemnej pomocy w 
przypadku ataku cybernetycznego na 
którekolwiek z nich;

50. uważa, że UE i państwa 
członkowskie stoją w obliczu 
bezprecedensowego zagrożenia w formie 
ataków cybernetycznych, a także 
cyberprzestępczości i terroryzmu, ze strony 
zarówno podmiotów państwowych, jak i 
niepaństwowych; jest zdania, że charakter 
ataków cybernetycznych sprawia, że 
stanowią one zagrożenie wymagające 
reakcji na szczeblu UE; zachęca państwa 
członkowskie do zapewnienia sobie 
wzajemnej pomocy w przypadku ataku 
cybernetycznego na którekolwiek z nich;

Or. en

Poprawka 404
Attila Ara-Kovács, Juozas Olekas, Giuliano Pisapia, Claudiu Manda, Pierfrancesco 
Majorino, Nikos Androulakis, Tonino Picula

Projekt rezolucji
Ustęp 50
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Projekt rezolucji Poprawka

50. uważa, że UE i państwa 
członkowskie stoją w obliczu 
bezprecedensowego zagrożenia w formie 
ataków cybernetycznych, a także 
cyberprzestępczości i terroryzmu; jest 
zdania, że charakter ataków 
cybernetycznych sprawia, że stanowią one 
zagrożenie wymagające reakcji na szczeblu 
UE; zachęca państwa członkowskie do 
zapewnienia sobie wzajemnej pomocy w 
przypadku ataku cybernetycznego na 
którekolwiek z nich;

50. uważa, że UE i państwa 
członkowskie stoją w obliczu 
bezprecedensowego zagrożenia w formie 
ataków cybernetycznych, a także 
cyberprzestępczości, kampanii 
dezinformacyjnych i terroryzmu; jest 
zdania, że charakter ataków 
cybernetycznych sprawia, że stanowią one 
zagrożenie wymagające reakcji na szczeblu 
UE; zachęca państwa członkowskie do 
zapewnienia sobie wzajemnej pomocy w 
przypadku ataku cybernetycznego na 
którekolwiek z nich;

Or. en

Poprawka 405
Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Klemen Grošelj, Malik Azmani, 
Michal Šimečka, Christophe Grudler

Projekt rezolucji
Ustęp 50 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

50a. uznaje, że jest to bardzo ważne, 
aby UE i NATO kontynuowały i 
zwiększały wymianę danych 
wywiadowczych, by umożliwić formalne 
przypisywanie odpowiedzialności za 
cyberataki, a tym samym umożliwić 
nakładanie restrykcyjnych sankcji na 
osoby odpowiedzialne za cyberataki; 
uważa, że konieczne jest dalsze aktywne 
współdziałanie UE i NATO polegające na 
uczestnictwie w ćwiczeniach w dziedzinie 
cyberbezpieczeństwa i wspólnych 
szkoleniach oraz utrzymywanie aktywnego 
współdziałania w dziedzinie 
cyberbezpieczeństwa i cyberobrony;

Or. en
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Poprawka 406
Radosław Sikorski

Projekt rezolucji
Ustęp 50 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

50a. wzywa do zapewnienia stabilnego 
źródła finansowania dla grupy zadaniowej 
ESDZ ds. komunikacji strategicznej z 
uwzględnieniem znacznych przydziałów 
dla grupy zadaniowej East StratCom;

Or. en

Poprawka 407
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Klemen Grošelj, Nathalie Loiseau, 
Michal Šimečka, Christophe Grudler

Projekt rezolucji
Ustęp 50 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

50b. wzywa ESDZ i Radę do wzmożenia 
wysiłków na rzecz zwiększenia 
cyberbezpieczeństwa, w szczególności w 
przypadku misji WPBiO, m.in. przez 
podjęcie działań na szczeblu UE i państw 
członkowskich na rzecz łagodzenia 
zagrożeń dla WPBiO, np. przez 
budowanie odporności z wykorzystaniem 
kształcenia, szkoleń i ćwiczeń, a także 
usprawniając kształcenie i szkolenia w 
dziedzinie cyberobrony w UE;

Or. en

Poprawka 408
Mick Wallace, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Projekt rezolucji
Ustęp 51
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Projekt rezolucji Poprawka

51. z zadowoleniem przyjmuje starania 
na rzecz wzmocnienia zdolności UE w 
zakresie zwalczania tzw. zagrożeń 
hybrydowych, które są kombinacją 
niejednoznacznych postaw, bezpośrednich 
i pośrednich nacisków oraz połączenia 
potencjału wojskowego i pozamilitarnego 
oraz stanowią ogniwo przejściowe między 
wewnętrznymi i zewnętrznymi 
wyzwaniami w zakresie bezpieczeństwa, 
przed którymi stoi UE; odnotowuje toczące 
się debaty na temat uruchomienia 
klauzuli o wzajemnej pomocy w związku z 
zagrożeniami hybrydowymi w celu 
zapewnienia Unii Europejskiej skutecznej 
wspólnej reakcji;

51. z zadowoleniem przyjmuje starania 
na rzecz wzmocnienia zdolności UE w 
zakresie zwalczania tzw. zagrożeń 
hybrydowych, które są kombinacją 
niejednoznacznych postaw, bezpośrednich 
i pośrednich nacisków oraz połączenia 
potencjału wojskowego i pozamilitarnego 
oraz stanowią ogniwo przejściowe między 
wewnętrznymi i zewnętrznymi 
wyzwaniami w zakresie bezpieczeństwa, 
przed którymi stoi UE;

Or. en

Poprawka 409
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Projekt rezolucji
Ustęp 51

Projekt rezolucji Poprawka

51. z zadowoleniem przyjmuje starania 
na rzecz wzmocnienia zdolności UE w 
zakresie zwalczania tzw. zagrożeń 
hybrydowych, które są kombinacją 
niejednoznacznych postaw, bezpośrednich 
i pośrednich nacisków oraz połączenia 
potencjału wojskowego i pozamilitarnego 
oraz stanowią ogniwo przejściowe między 
wewnętrznymi i zewnętrznymi 
wyzwaniami w zakresie bezpieczeństwa, 
przed którymi stoi UE; odnotowuje toczące 
się debaty na temat uruchomienia klauzuli 
o wzajemnej pomocy w związku z 
zagrożeniami hybrydowymi w celu 
zapewnienia Unii Europejskiej skutecznej 
wspólnej reakcji;

51. z zadowoleniem przyjmuje starania 
na rzecz wzmocnienia zdolności państw 
członkowskich w zakresie zwalczania tzw. 
zagrożeń hybrydowych, które są 
kombinacją niejednoznacznych postaw, 
bezpośrednich i pośrednich nacisków oraz 
połączenia potencjału wojskowego i 
pozamilitarnego oraz stanowią ogniwo 
przejściowe między wewnętrznymi i 
zewnętrznymi wyzwaniami w zakresie 
bezpieczeństwa, przed którymi stoi UE; 
odnotowuje toczące się debaty na temat 
uruchomienia klauzuli o wzajemnej 
pomocy w związku z zagrożeniami 
hybrydowymi w celu zapewnienia Unii 
Europejskiej skutecznej wspólnej reakcji;
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Or. fr

Poprawka 410
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski

Projekt rezolucji
Ustęp 51 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

51a. uznaje rosnące znaczenie 
zdolności w zakresie cyberwywiadu i 
zautomatyzowanej działalności 
wywiadowczej; podkreśla, że stanowią one 
zagrożenie dla wszystkich państw 
członkowskich i instytucji UE; wzywa 
wszystkie instytucje UE i państwa 
członkowskie do dalszego ulepszania 
cybertechnologii i zautomatyzowanej 
technologii; ponadto zachęca do 
współpracy w zakresie tych osiągnięć 
technologicznych;

Or. en

Poprawka 411
Claudiu Manda

Projekt rezolucji
Ustęp 52

Projekt rezolucji Poprawka

52. dostrzega coraz większą rolę 
sztucznej inteligencji (SI) w dziedzinie 
obronności europejskiej; odnotowuje w 
szczególności liczne zastosowania 
wojskowe wynikające z wykorzystywania 
sztucznej inteligencji w zarządzaniu 
środowiskiem operacyjnym i 
stymulowaniu go, wspomaganiu 
podejmowania decyzji, wykrywaniu 
zagrożeń i gromadzeniu danych 
wywiadowczych; podkreśla, że rozwój 
godnej zaufania sztucznej inteligencji w 

52. dostrzega coraz większą rolę 
sztucznej inteligencji (SI) w dziedzinie 
obronności europejskiej; odnotowuje w 
szczególności liczne zastosowania 
wojskowe wynikające z wykorzystywania 
sztucznej inteligencji w zarządzaniu 
środowiskiem operacyjnym i 
stymulowaniu go, wspomaganiu 
podejmowania decyzji, wykrywaniu 
zagrożeń i gromadzeniu danych 
wywiadowczych; podkreśla, że rozwój 
godnej zaufania sztucznej inteligencji w 
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dziedzinie obronności jest technologią 
niezbędną do zapewnienia europejskiej 
autonomii strategicznej w zakresie 
zdolności i działalności operacyjnej; 
wzywa Unię do wspierania inwestycji w tej 
dziedzinie, a w szczególności inwestycji w 
technologie przełomowe, za 
pośrednictwem istniejących instrumentów 
(Europejski Fundusz Obronny, Europejska 
Rada ds. Innowacji, przyszły program 
„Horyzont Europa”, program „Cyfrowa 
Europa”);

dziedzinie obronności jest technologią 
niezbędną do zapewnienia europejskiej 
autonomii strategicznej w zakresie 
zdolności i działalności operacyjnej; 
wzywa Unię do wspierania inwestycji w tej 
dziedzinie, a w szczególności inwestycji w 
technologie przełomowe, za 
pośrednictwem istniejących instrumentów 
(Europejski Fundusz Obronny, Europejska 
Rada ds. Innowacji, przyszły program 
„Horyzont Europa”, program „Cyfrowa 
Europa”); wzywa do wspierania wspólnej 
strategii dotyczącej sztucznej inteligencji, 
która może zwiększyć zdolności 
technologiczne i przemysłowe UE, ale 
także zapewnić odpowiednie standardy 
etyczne i prawne mające celu 
zagwarantowanie jej bezpiecznego 
użytkowania, zwłaszcza ze względu na 
potencjalne szkody, jakie mogą wyrządzać 
systemy śmiercionośnej broni 
autonomicznej, i konsekwencje dla praw i 
godności człowieka;

Or. en

Poprawka 412
Hannah Neumann
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 52

Projekt rezolucji Poprawka

52. dostrzega coraz większą rolę 
sztucznej inteligencji (SI) w dziedzinie 
obronności europejskiej; odnotowuje w 
szczególności liczne zastosowania 
wojskowe wynikające z wykorzystywania 
sztucznej inteligencji w zarządzaniu 
środowiskiem operacyjnym i 
stymulowaniu go, wspomaganiu 
podejmowania decyzji, wykrywaniu 
zagrożeń i gromadzeniu danych 
wywiadowczych; podkreśla, że rozwój 

52. dostrzega coraz większą rolę 
sztucznej inteligencji (SI) w dziedzinie 
obronności europejskiej; odnotowuje w 
szczególności liczne zastosowania 
wojskowe wynikające z wykorzystywania 
sztucznej inteligencji w zarządzaniu 
środowiskiem operacyjnym i 
stymulowaniu go, wspomaganiu 
podejmowania decyzji, wykrywaniu 
zagrożeń i gromadzeniu danych 
wywiadowczych; podkreśla, że rozwój 
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godnej zaufania sztucznej inteligencji w 
dziedzinie obronności jest technologią 
niezbędną do zapewnienia europejskiej 
autonomii strategicznej w zakresie 
zdolności i działalności operacyjnej; 
wzywa Unię do wspierania inwestycji w tej 
dziedzinie, a w szczególności inwestycji w 
technologie przełomowe, za 
pośrednictwem istniejących instrumentów 
(Europejski Fundusz Obronny, Europejska 
Rada ds. Innowacji, przyszły program 
„Horyzont Europa”, program „Cyfrowa 
Europa”);

godnej zaufania sztucznej inteligencji w 
dziedzinie obronności jest technologią 
niezbędną do zapewnienia europejskiej 
zdolności do działania w zakresie 
zdolności i działalności operacyjnej; 
wzywa Unię do wspierania inwestycji w tej 
dziedzinie, a w szczególności inwestycji w 
technologie przełomowe, za 
pośrednictwem istniejących instrumentów 
(Europejski Fundusz Obronny, Europejska 
Rada ds. Innowacji, przyszły program 
„Horyzont Europa”, program „Cyfrowa 
Europa”), przy jednoczesnym 
poszanowaniu stanowiska Parlamentu z 
dnia 12 września 2018 r. w sprawie 
autonomicznego śmiercionośnego 
systemu uzbrojenia i porozumienia 
osiągniętego z Radą i Komisją w 
kontekście Europejskiego Funduszu 
Obronnego;

Or. en

Poprawka 413
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski, 
Charlie Weimers

Projekt rezolucji
Ustęp 52

Projekt rezolucji Poprawka

52. dostrzega coraz większą rolę 
sztucznej inteligencji (SI) w dziedzinie 
obronności europejskiej; odnotowuje w 
szczególności liczne zastosowania 
wojskowe wynikające z wykorzystywania 
sztucznej inteligencji w zarządzaniu 
środowiskiem operacyjnym i 
stymulowaniu go, wspomaganiu 
podejmowania decyzji, wykrywaniu 
zagrożeń i gromadzeniu danych 
wywiadowczych; podkreśla, że rozwój 
godnej zaufania sztucznej inteligencji w 
dziedzinie obronności jest technologią 
niezbędną do zapewnienia europejskiej 

52. dostrzega coraz większą rolę 
sztucznej inteligencji (SI) i uczenia 
maszynowego w dziedzinie obronności 
europejskiej; odnotowuje w szczególności 
liczne zastosowania wojskowe wynikające 
z wykorzystywania sztucznej inteligencji w 
zarządzaniu środowiskiem operacyjnym i 
stymulowaniu go, wspomaganiu 
podejmowania decyzji, wykrywaniu 
zagrożeń i gromadzeniu danych 
wywiadowczych; podkreśla, że rozwój 
godnej zaufania sztucznej inteligencji w 
dziedzinie obronności jest technologią 
niezbędną do zapewnienia, by zostały 
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autonomii strategicznej w zakresie 
zdolności i działalności operacyjnej; 
wzywa Unię do wspierania inwestycji w tej 
dziedzinie, a w szczególności inwestycji w 
technologie przełomowe, za 
pośrednictwem istniejących instrumentów 
(Europejski Fundusz Obronny, Europejska 
Rada ds. Innowacji, przyszły program 
„Horyzont Europa”, program „Cyfrowa 
Europa”);

osiągnięte cele operacyjne; wzywa Unię 
do wspierania inwestycji w tej dziedzinie, a 
w szczególności inwestycji w technologie 
przełomowe, za pośrednictwem 
istniejących instrumentów (Europejski 
Fundusz Obronny, Europejska Rada ds. 
Innowacji, przyszły program „Horyzont 
Europa”, program „Cyfrowa Europa”); 
zachęca do współpracy transatlantyckiej w 
tym obszarze, aby zapewnić wykorzystanie 
partnerstwa w zakresie rozwoju i 
stosowania do zmaksymalizowania 
wartości dodanej wspólnych operacji i 
zobowiązań;

Or. en

Poprawka 414
Fabio Massimo Castaldo

Projekt rezolucji
Ustęp 52

Projekt rezolucji Poprawka

52. dostrzega coraz większą rolę 
sztucznej inteligencji (SI) w dziedzinie 
obronności europejskiej; odnotowuje w 
szczególności liczne zastosowania 
wojskowe wynikające z wykorzystywania 
sztucznej inteligencji w zarządzaniu 
środowiskiem operacyjnym i 
stymulowaniu go, wspomaganiu 
podejmowania decyzji, wykrywaniu 
zagrożeń i gromadzeniu danych 
wywiadowczych; podkreśla, że rozwój 
godnej zaufania sztucznej inteligencji w 
dziedzinie obronności jest technologią 
niezbędną do zapewnienia europejskiej 
autonomii strategicznej w zakresie 
zdolności i działalności operacyjnej; 
wzywa Unię do wspierania inwestycji w tej 
dziedzinie, a w szczególności inwestycji w 
technologie przełomowe, za 
pośrednictwem istniejących instrumentów 
(Europejski Fundusz Obronny, Europejska 

52. dostrzega coraz większą rolę 
sztucznej inteligencji (SI) w dziedzinie 
obronności europejskiej; odnotowuje w 
szczególności liczne zastosowania 
wojskowe wynikające z wykorzystywania 
sztucznej inteligencji w zarządzaniu 
środowiskiem operacyjnym i 
stymulowaniu go, wspomaganiu 
podejmowania decyzji, wykrywaniu 
zagrożeń i gromadzeniu danych 
wywiadowczych; podkreśla, że rozwój 
godnej zaufania sztucznej inteligencji w 
dziedzinie obronności jest technologią 
niezbędną do zapewnienia europejskiej 
autonomii strategicznej w zakresie 
zdolności i działalności operacyjnej; 
przypomina jednak o konieczności 
wprowadzenia regulacji w tej dziedzinie 
oraz o potrzebie dokonania oceny 
wymiaru etycznego w debacie na temat 
sztucznej inteligencji; wzywa Unię do 
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Rada ds. Innowacji, przyszły program 
„Horyzont Europa”, program „Cyfrowa 
Europa”);

wspierania inwestycji w tej dziedzinie, a w 
szczególności inwestycji w technologie 
przełomowe, za pośrednictwem 
istniejących instrumentów (Europejski 
Fundusz Obronny, Europejska Rada ds. 
Innowacji, przyszły program „Horyzont 
Europa”, program „Cyfrowa Europa”);

Or. it

Poprawka 415
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Hilde Vautmans, Martin Horwood, Klemen 
Grošelj

Projekt rezolucji
Ustęp 52

Projekt rezolucji Poprawka

52. dostrzega coraz większą rolę 
sztucznej inteligencji (SI) w dziedzinie 
obronności europejskiej; odnotowuje w 
szczególności liczne zastosowania 
wojskowe wynikające z wykorzystywania 
sztucznej inteligencji w zarządzaniu 
środowiskiem operacyjnym i 
stymulowaniu go, wspomaganiu 
podejmowania decyzji, wykrywaniu 
zagrożeń i gromadzeniu danych 
wywiadowczych; podkreśla, że rozwój 
godnej zaufania sztucznej inteligencji w 
dziedzinie obronności jest technologią 
niezbędną do zapewnienia europejskiej 
autonomii strategicznej w zakresie 
zdolności i działalności operacyjnej; 
wzywa Unię do wspierania inwestycji w tej 
dziedzinie, a w szczególności inwestycji w 
technologie przełomowe, za 
pośrednictwem istniejących instrumentów 
(Europejski Fundusz Obronny, Europejska 
Rada ds. Innowacji, przyszły program 
„Horyzont Europa”, program „Cyfrowa 
Europa”);

52. dostrzega coraz większą rolę 
sztucznej inteligencji (SI) w dziedzinie 
obronności europejskiej; odnotowuje w 
szczególności liczne zastosowania 
wojskowe wynikające z wykorzystywania 
sztucznej inteligencji w zarządzaniu 
środowiskiem operacyjnym i 
stymulowaniu go, wspomaganiu 
podejmowania decyzji, wykrywaniu 
zagrożeń i gromadzeniu danych 
wywiadowczych; podkreśla, że rozwój 
godnej zaufania sztucznej inteligencji w 
dziedzinie obronności jest technologią 
niezbędną do zapewnienia europejskiej 
autonomii strategicznej w zakresie 
zdolności i działalności operacyjnej; 
wzywa Unię do wspierania inwestycji w tej 
dziedzinie, a w szczególności inwestycji w 
technologie przełomowe, za 
pośrednictwem istniejących instrumentów 
(Europejski Fundusz Obronny, Europejska 
Rada ds. Innowacji, przyszły program 
„Horyzont Europa”, program „Cyfrowa 
Europa”); wzywa Unię do aktywnego 
uczestnictwa w globalnych regulacjach 
dotyczących systemów śmiercionośnej 
broni autonomicznej;
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Or. fr

Poprawka 416
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Projekt rezolucji
Ustęp 52

Projekt rezolucji Poprawka

52. dostrzega coraz większą rolę 
sztucznej inteligencji (SI) w dziedzinie 
obronności europejskiej; odnotowuje w 
szczególności liczne zastosowania 
wojskowe wynikające z wykorzystywania 
sztucznej inteligencji w zarządzaniu 
środowiskiem operacyjnym i 
stymulowaniu go, wspomaganiu 
podejmowania decyzji, wykrywaniu 
zagrożeń i gromadzeniu danych 
wywiadowczych; podkreśla, że rozwój 
godnej zaufania sztucznej inteligencji w 
dziedzinie obronności jest technologią 
niezbędną do zapewnienia europejskiej 
autonomii strategicznej w zakresie 
zdolności i działalności operacyjnej; 
wzywa Unię do wspierania inwestycji w tej 
dziedzinie, a w szczególności inwestycji w 
technologie przełomowe, za 
pośrednictwem istniejących instrumentów 
(Europejski Fundusz Obronny, Europejska 
Rada ds. Innowacji, przyszły program 
„Horyzont Europa”, program „Cyfrowa 
Europa”);

52. dostrzega coraz większą rolę 
sztucznej inteligencji (SI) w dziedzinie 
obronności europejskiej; odnotowuje w 
szczególności liczne zastosowania 
wojskowe wynikające z wykorzystywania 
sztucznej inteligencji w zarządzaniu 
środowiskiem operacyjnym i 
stymulowaniu go, wspomaganiu 
podejmowania decyzji, wykrywaniu 
zagrożeń i gromadzeniu danych 
wywiadowczych; podkreśla, że rozwój 
godnej zaufania sztucznej inteligencji w 
dziedzinie obronności jest technologią 
niezbędną do zapewnienia europejskiej 
autonomii strategicznej w zakresie 
zdolności i działalności operacyjnej; 
wzywa państwa członkowskie do 
współpracy w tym zakresie i Unię do 
wspierania inwestycji w tej dziedzinie, a w 
szczególności inwestycji w technologie 
przełomowe, za pośrednictwem 
istniejących instrumentów (Europejski 
Fundusz Obronny, Europejska Rada ds. 
Innowacji, przyszły program „Horyzont 
Europa”, program „Cyfrowa Europa”);

Or. fr

Poprawka 417
Tonino Picula

Projekt rezolucji
Ustęp 52



AM\1192396PL.docx 85/127 PE643.151

PL

Projekt rezolucji Poprawka

52. dostrzega coraz większą rolę 
sztucznej inteligencji (SI) w dziedzinie 
obronności europejskiej; odnotowuje w 
szczególności liczne zastosowania 
wojskowe wynikające z wykorzystywania 
sztucznej inteligencji w zarządzaniu 
środowiskiem operacyjnym i 
stymulowaniu go, wspomaganiu 
podejmowania decyzji, wykrywaniu 
zagrożeń i gromadzeniu danych 
wywiadowczych; podkreśla, że rozwój 
godnej zaufania sztucznej inteligencji w 
dziedzinie obronności jest technologią 
niezbędną do zapewnienia europejskiej 
autonomii strategicznej w zakresie 
zdolności i działalności operacyjnej; 
wzywa Unię do wspierania inwestycji w tej 
dziedzinie, a w szczególności inwestycji w 
technologie przełomowe, za 
pośrednictwem istniejących instrumentów 
(Europejski Fundusz Obronny, Europejska 
Rada ds. Innowacji, przyszły program 
„Horyzont Europa”, program „Cyfrowa 
Europa”);

52. dostrzega coraz większą rolę 
sztucznej inteligencji (SI) w dziedzinie 
obronności europejskiej; odnotowuje w 
szczególności liczne zastosowania 
wojskowe wynikające z wykorzystywania 
sztucznej inteligencji w zarządzaniu 
środowiskiem operacyjnym i 
stymulowaniu go, wspomaganiu 
podejmowania decyzji, wykrywaniu 
zagrożeń i gromadzeniu danych 
wywiadowczych; podkreśla, że rozwój 
godnej zaufania sztucznej inteligencji w 
dziedzinie obronności jest technologią 
niezbędną do zapewnienia europejskiej 
autonomii strategicznej w zakresie 
zdolności i działalności operacyjnej; 
wzywa Unię do wspierania i zwiększania 
inwestycji w tej dziedzinie, a w 
szczególności inwestycji w technologie 
przełomowe, za pośrednictwem 
istniejących instrumentów (Europejski 
Fundusz Obronny, Europejska Rada ds. 
Innowacji, przyszły program „Horyzont 
Europa”, program „Cyfrowa Europa”);

Or. en

Poprawka 418
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Klemen Grošelj, Nathalie Loiseau, 
Michal Šimečka, Christophe Grudler

Projekt rezolucji
Ustęp 52 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

52a. zauważa, że powstające 
technologie, w tym sztuczna inteligencja, 
stosowane w systemach uzbrojenia muszą 
być rozwijane i stosowane zgodnie z 
zasadami odpowiedzialnej innowacji i 
zasadami etycznymi, takimi jak 
rozliczalność i zgodność z prawem 
międzynarodowym; stwierdza, że biorąc 
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pod uwagę wysoce kontrowersyjną 
koncepcję w pełni autonomicznych 
systemów uzbrojenia, UE musi zbadać 
możliwości, jakie daje sztuczna 
inteligencja, a jednocześnie 
zagwarantować pełne poszanowanie praw 
człowieka i prawa międzynarodowego;

Or. en

Poprawka 419
Hilde Vautmans

Projekt rezolucji
Ustęp 52 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

52a. zauważa, że zgodnie ze 
sprawozdaniem Europolu z 2019 r. 
dotyczącym sytuacji i tendencji w 
dziedzinie terroryzmu w UE, w 2018 r. 
zaobserwowano ogólny wzrost 
propagandy terrorystycznej, liczby 
podręczników dla terrorystów i zagrożeń 
terrorystycznych w obszarze CBRJ, a 
przeszkody w zdobywaniu wiedzy na temat 
użycia broni CBRJ są coraz mniejsze; 
podkreśla w związku z tym potrzebę 
zwiększenia bezpieczeństwa w obszarze 
CBRJ w Europie;

Or. en

Poprawka 420
Andrzej Halicki, Radosław Sikorski

Projekt rezolucji
Ustęp 52 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

52a. zwraca uwagę na nowe zdolności, 
które stworzą jednostkom w obszarze 
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działań nowe możliwości współpracy w 
immersyjnej przestrzeni cyfrowej i 
ochrony w czasie zbliżonym do 
rzeczywistego, zwłaszcza przy połączeniu 
technologii 5G z innymi innowacjami, 
takimi jak chmura obliczeniowa do celów 
obrony i systemy obrony przed bronią 
hipersoniczną;

Or. en

Poprawka 421
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski, 
Charlie Weimers

Projekt rezolucji
Ustęp 52 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

52a. podkreśla znaczenie uzyskania 
zdolności w zakresie kwantowych 
technologii obliczeniowych, a także 
potrzebę zacieśnienia współpracy między 
UE a Stanami Zjednoczonymi w tej 
dziedzinie w trosce o to, aby informatyka 
kwantowa stała się rzeczywistością w 
pierwszej kolejności w gronie partnerów 
mających dobre stosunki i w ramach 
wzajemnie sprzyjających sobie dążeń;

Or. en

Poprawka 422
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Klemen Grošelj, Malik Azmani, 
Javier Nart, Nathalie Loiseau, Michal Šimečka, Christophe Grudler

Projekt rezolucji
Ustęp 52 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

50b. podkreśla, że ponieważ ryzyko 
rozprzestrzeniania i użycia broni 
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chemicznej stanowi poważne zagrożenie 
dla międzynarodowego pokoju i 
bezpieczeństwa, UE musi nadal silnie i 
konsekwentnie wspierać Organizację ds. 
Zakazu Broni Chemicznej (OPCW) w 
wykonywaniu jej mandatu, politycznie i 
finansowo, i musi zwiększyć swoją 
odporność na zagrożenia hybrydowe oraz 
zagrożenia chemiczne, biologiczne, 
radiologiczne i jądrowe;

Or. en

Poprawka 423
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Klemen Grošelj, Nathalie Loiseau, 
Michal Šimečka, Christophe Grudler

Projekt rezolucji
Ustęp 53 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

53a. podkreśla konieczność włączania 
problematyki płci do unijnych działań 
WPBiO, biorąc pod uwagę rolę, jaką 
kobiety odgrywają podczas wojen, 
procesów stabilizowania sytuacji 
pokonfliktowych i budowania pokoju; 
podkreśla konieczność rozwiązania 
problemu przemocy ze względu na płeć 
będącej narzędziem prowadzenia wojny w 
regionach objętych konfliktami; 
podkreśla, że kobiety dotkliwiej niż 
mężczyźni odczuwają negatywne skutki 
wojny; wzywa UE i jej międzynarodowych 
partnerów do aktywnego angażowania 
kobiet w procesy pokojowe i 
stabilizacyjne, a także do zajęcia się ich 
szczególnymi potrzebami w zakresie 
bezpieczeństwa;

Or. en

Poprawka 424
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Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar

Projekt rezolucji
Ustęp 53 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

53a. zwraca uwagę, że coraz ważniejsze 
staje się bezpieczeństwo przestrzeni 
kosmicznej i rośnie znaczenie satelitów; 
podkreśla znaczenie Centrum 
Satelitarnego Unii Europejskiej i zleca tej 
agencji przeanalizowanie i przedstawienie 
raportu dotyczącego bezpieczeństwa lub 
podatności satelitów UE i państw 
członkowskich na śmieci kosmiczne, 
cyberatak i bezpośredni atak rakietowy;

Or. en

Poprawka 425
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski

Projekt rezolucji
Ustęp 54

Projekt rezolucji Poprawka

54. podkreśla, że ambitny cel 
dotyczący europejskiej autonomii 
strategicznej opiera się na zdolności 
Europejczyków do działania w obronie 
swoich interesów, zarówno samodzielnie, 
jak i w ramach współpracy instytucjonalnej 
(NATO, Organizacja Narodów 
Zjednoczonych);

54. podkreśla, że ambitny cel 
dotyczący europejskiej autonomii 
strategicznej opiera się na zdolności 
Europejczyków do działania w obronie 
swoich interesów, zarówno samodzielnie, 
jak i w ramach współpracy 
instytucjonalnej, uznając, że to działanie 
musi zapewnić komplementarność z 
misjami i operacjami NATO i Organizacji 
Narodów Zjednoczonych;

Or. en

Poprawka 426
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete
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Projekt rezolucji
Ustęp 54

Projekt rezolucji Poprawka

54. podkreśla, że ambitny cel 
dotyczący europejskiej autonomii 
strategicznej opiera się na zdolności 
Europejczyków do działania w obronie 
swoich interesów, zarówno samodzielnie, 
jak i w ramach współpracy 
instytucjonalnej (NATO, Organizacja 
Narodów Zjednoczonych);

54. podkreśla, że ambitny cel 
dotyczący europejskiej autonomii 
strategicznej opiera się na zdolności 
Europejczyków do działania w obronie 
swoich interesów, zarówno z partnerami, 
gdy tylko jest to możliwe, lub w razie 
potrzeby samodzielnie, w pełni 
wykorzystując ramy międzynarodowej 
współpracy instytucjonalnej (NATO, 
Organizacja Narodów Zjednoczonych);

Or. en

Poprawka 427
Hannah Neumann
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 54

Projekt rezolucji Poprawka

54. podkreśla, że ambitny cel 
dotyczący europejskiej autonomii 
strategicznej opiera się na zdolności 
Europejczyków do działania w obronie 
swoich interesów, zarówno samodzielnie, 
jak i w ramach współpracy instytucjonalnej 
(NATO, Organizacja Narodów 
Zjednoczonych);

54. podkreśla, że ambitny cel 
dotyczący UE jako skutecznego i 
wiarygodnego podmiotu w dziedzinie 
bezpieczeństwa opiera się na zdolności 
Europejczyków do działania w obronie 
uniwersalnych wartości, zasad i norm, a 
także swoich interesów, zarówno 
samodzielnie, jak i w ramach współpracy 
instytucjonalnej (NATO, Organizacja 
Narodów Zjednoczonych);

Or. en

Poprawka 428
Kris Peeters

Projekt rezolucji
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Ustęp 54

Projekt rezolucji Poprawka

54. podkreśla, że ambitny cel 
dotyczący europejskiej autonomii 
strategicznej opiera się na zdolności 
Europejczyków do działania w obronie 
swoich interesów, zarówno samodzielnie, 
jak i w ramach współpracy instytucjonalnej 
(NATO, Organizacja Narodów 
Zjednoczonych);

54. podkreśla, że ambitny cel 
dotyczący europejskiej autonomii 
strategicznej opiera się na zdolności 
Europejczyków do działania w obronie 
swoich interesów, samodzielnie, ale 
najlepiej w ramach współpracy 
instytucjonalnej (NATO, Organizacja 
Narodów Zjednoczonych);

Or. en

Poprawka 429
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Projekt rezolucji
Ustęp 54

Projekt rezolucji Poprawka

54. podkreśla, że ambitny cel 
dotyczący europejskiej autonomii 
strategicznej opiera się na zdolności 
Europejczyków do działania w obronie 
swoich interesów, zarówno samodzielnie, 
jak i w ramach współpracy instytucjonalnej 
(NATO, Organizacja Narodów 
Zjednoczonych);

54. podkreśla, że ambitny cel 
dotyczący europejskiej autonomii 
strategicznej opiera się na zdolności 
Europejczyków do działania w obronie 
swoich interesów, zarówno samodzielnie, 
jak i w ramach współpracy instytucjonalnej 
(NATO, OBWE, Organizacja Narodów 
Zjednoczonych);

Or. en

Poprawka 430
Joachim Schuster

Projekt rezolucji
Ustęp 54

Projekt rezolucji Poprawka

54. podkreśla, że ambitny cel 
dotyczący europejskiej autonomii 
strategicznej opiera się na zdolności 

54. podkreśla, że ambitny cel 
dotyczący europejskiej autonomii 
strategicznej opiera się na zdolności 
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Europejczyków do działania w obronie 
swoich interesów, zarówno samodzielnie, 
jak i w ramach współpracy instytucjonalnej 
(NATO, Organizacja Narodów 
Zjednoczonych);

Europejczyków do działania w obronie 
swoich interesów, zarówno samodzielnie, 
jak i w ramach współpracy instytucjonalnej 
(NATO, OBWE, Organizacja Narodów 
Zjednoczonych);

Or. en

Poprawka 431
Vangelis Meimarakis, Loucas Fourlas, Stelios Kympouropoulos, Georgios Kyrtsos

Projekt rezolucji
Ustęp 54

Projekt rezolucji Poprawka

54. podkreśla, że ambitny cel 
dotyczący europejskiej autonomii 
strategicznej opiera się na zdolności 
Europejczyków do działania w obronie 
swoich interesów, zarówno samodzielnie, 
jak i w ramach współpracy 
instytucjonalnej (NATO, Organizacja 
Narodów Zjednoczonych);

54. podkreśla, że ambitny cel 
dotyczący europejskiej autonomii 
strategicznej opiera się na zdolności 
Europejczyków do działania w obronie 
swoich interesów, zarówno samodzielnie, 
jak i z partnerami (Organizacja Narodów 
Zjednoczonych, NATO);

Or. en

Poprawka 432
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Projekt rezolucji
Ustęp 54

Projekt rezolucji Poprawka

54. podkreśla, że ambitny cel 
dotyczący europejskiej autonomii 
strategicznej opiera się na zdolności 
Europejczyków do działania w obronie 
swoich interesów, zarówno samodzielnie, 
jak i w ramach współpracy 
instytucjonalnej (NATO, Organizacja 
Narodów Zjednoczonych);

54. podkreśla, że ambitny cel 
dotyczący europejskiej autonomii 
strategicznej opiera się na zdolności 
Europejczyków do działania w obronie 
swoich interesów, zarówno samodzielnie, 
jak i w ramach współpracy 
międzypaństwowej;



AM\1192396PL.docx 93/127 PE643.151

PL

Or. fr

Poprawka 433
Hannah Neumann
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 55

Projekt rezolucji Poprawka

55. uważa, że europejska autonomia 
strategiczna musi opierać się na trwałej 
współpracy i partnerstwach strategicznych 
z krajami i organizacjami, które podzielają 
wartości Unii; z zadowoleniem przyjmuje 
również wkład partnerów WPBiO w misje 
i operacje Unii;

55. uważa multilateralizm za kluczową 
wartość dla bezpieczeństwa i obrony i 
podkreśla, że UE stanie się skutecznym i 
wiarygodnym podmiotem bezpieczeństwa 
tylko wtedy, gdy jej działania będą oparte 
na trwałej współpracy i partnerstwach 
strategicznych z krajami i organizacjami, 
które podzielają wartości Unii; z 
zadowoleniem przyjmuje również wkład 
partnerów WPBiO w misje i operacje Unii;

Or. en

Poprawka 434
Urmas Paet, Malik Azmani, Javier Nart

Projekt rezolucji
Ustęp 55

Projekt rezolucji Poprawka

55. uważa, że europejska autonomia 
strategiczna musi opierać się na trwałej 
współpracy i partnerstwach strategicznych 
z krajami i organizacjami, które podzielają 
wartości Unii; z zadowoleniem przyjmuje 
również wkład partnerów WPBiO w misje 
i operacje Unii;

55. uważa, że europejska autonomia 
strategiczna musi opierać się na trwałej 
współpracy i partnerstwach strategicznych 
z krajami i organizacjami, które podzielają 
wartości Unii, przede wszystkim z NATO; 
z zadowoleniem przyjmuje również wkład 
partnerów WPBiO w misje i operacje Unii;

Or. en

Poprawka 435
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Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Projekt rezolucji
Ustęp 55

Projekt rezolucji Poprawka

55. uważa, że europejska autonomia 
strategiczna musi opierać się na trwałej 
współpracy i partnerstwach strategicznych 
z krajami i organizacjami, które podzielają 
wartości Unii; z zadowoleniem przyjmuje 
również wkład partnerów WPBiO w misje 
i operacje Unii;

55. uważa, że europejskie ambicje 
strategiczne muszą opierać się na trwałej 
współpracy i partnerstwach z krajami i 
organizacjami, które podzielają wartości 
Unii; z zadowoleniem przyjmuje również 
wkład partnerów WPBiO w misje i 
operacje Unii;

Or. en

Poprawka 436
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski, 
Charlie Weimers

Projekt rezolucji
Ustęp 55

Projekt rezolucji Poprawka

55. uważa, że europejska autonomia 
strategiczna musi opierać się na trwałej 
współpracy i partnerstwach strategicznych 
z krajami i organizacjami, które podzielają 
wartości Unii; z zadowoleniem przyjmuje 
również wkład partnerów WPBiO w misje 
i operacje Unii;

55. uważa, że europejskie działania 
muszą opierać się na trwałej współpracy i 
partnerstwach strategicznych z krajami i 
organizacjami, które podzielają wartości 
Unii; z zadowoleniem przyjmuje również 
wkład partnerów WPBiO w misje i 
operacje Unii;

Or. en

Poprawka 437
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Klemen Grošelj, Michal Šimečka, 
Christophe Grudler

Projekt rezolucji
Ustęp 55 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka
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55a. podkreśla, że partnerstwa i 
współpraca z państwami i organizacjami, 
które podzielają wartości UE, przyczyniają 
się do skuteczniejszej WPBiO; z 
zadowoleniem przyjmuje wkład partnerów 
WPBiO w bieżące misje i operacje UE 
przyczyniające się do poprawy pokoju, 
bezpieczeństwa w regionach i stabilności;

Or. en

Poprawka 438
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski, 
Charlie Weimers

Projekt rezolucji
Ustęp 55 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

55a. uznaje i przyjmuje z zadowoleniem 
dalszą obecność wojsk amerykańskich w 
Europie, a także przyjmuje z 
zadowoleniem zwiększenie o 1,75 mld 
USD budżetu Europejskiej Inicjatywy 
Odstraszania, który w 2019 r. wzrósł do 
6,531 mld USD;

Or. en

Poprawka 439
Claudiu Manda

Projekt rezolucji
Ustęp 56

Projekt rezolucji Poprawka

56. uważa za niezbędne utrzymanie 
silnej, bliskiej i uprzywilejowanej 
współpracy w dziedzinie obrony i 
bezpieczeństwa między Unią a 
Zjednoczonym Królestwem po jego 
wystąpieniu z UE; podkreśla, że 

56. podkreśla, że po brexicie Unia 
Europejska i Zjednoczone Królestwo będą 
nadal miały takie same strategiczne 
otoczenie i będą ich dotyczyć takie same 
zagrożenia dla pokoju i bezpieczeństwa, i 
uważa za niezbędne utrzymanie silnej, 
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prowadzenie działań we współpracy ze 
Zjednoczonym Królestwem umożliwi Unii 
dysponowanie zdolnościami na 
najwyższym poziomie, zarówno w 
dziedzinie samych zdolności, jak i 
działalności operacyjnej; uważa, że 
planowanie współpracy w dziedzinie 
obronności z systematycznym 
wykluczaniem Brytyjczyków nie ma 
najmniejszego uzasadnienia; proponuje 
zawarcie ze Zjednoczonym Królestwem 
traktatu o obronności i bezpieczeństwie, 
który umożliwi temu krajowi uczestnictwo, 
w miarę możliwości, w instrumentach 
Unii;

bliskiej i uprzywilejowanej współpracy w 
dziedzinie obrony i bezpieczeństwa między 
Unią a Zjednoczonym Królestwem po jego 
wystąpieniu z UE; podkreśla, że 
prowadzenie działań we współpracy ze 
Zjednoczonym Królestwem umożliwi Unii 
dysponowanie zdolnościami na 
najwyższym poziomie, zarówno w 
dziedzinie samych zdolności, jak i 
działalności operacyjnej; uważa, że 
planowanie współpracy w dziedzinie 
obronności z systematycznym 
wykluczaniem Brytyjczyków nie ma 
najmniejszego uzasadnienia; proponuje 
zawarcie ze Zjednoczonym Królestwem 
traktatu o obronności i bezpieczeństwie, 
który umożliwi temu krajowi uczestnictwo, 
w miarę możliwości, w instrumentach 
Unii;

Or. en

Poprawka 440
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski

Projekt rezolucji
Ustęp 56

Projekt rezolucji Poprawka

56. uważa za niezbędne utrzymanie 
silnej, bliskiej i uprzywilejowanej 
współpracy w dziedzinie obrony i 
bezpieczeństwa między Unią a 
Zjednoczonym Królestwem po jego 
wystąpieniu z UE; podkreśla, że 
prowadzenie działań we współpracy ze 
Zjednoczonym Królestwem umożliwi Unii 
dysponowanie zdolnościami na 
najwyższym poziomie, zarówno w 
dziedzinie samych zdolności, jak i 
działalności operacyjnej; uważa, że 
planowanie współpracy w dziedzinie 
obronności z systematycznym 
wykluczaniem Brytyjczyków nie ma 
najmniejszego uzasadnienia; proponuje 

56. uważa za niezbędne utrzymanie 
silnej, bliskiej i uprzywilejowanej 
współpracy w dziedzinie obrony i 
bezpieczeństwa między Unią a 
Zjednoczonym Królestwem po jego 
wystąpieniu z UE; podkreśla, że 
Zjednoczone Królestwo jest posiadającą 
największe zdolności i najbardziej 
zaangażowaną potęgą militarną Europy; 
uważa, że planowanie współpracy w 
dziedzinie obronności z systematycznym 
wykluczaniem Brytyjczyków nie ma 
najmniejszego uzasadnienia; proponuje 
zawarcie ze Zjednoczonym Królestwem 
porozumienia o obronności i 
bezpieczeństwie, które umożliwi temu 
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zawarcie ze Zjednoczonym Królestwem 
traktatu o obronności i bezpieczeństwie, 
który umożliwi temu krajowi uczestnictwo, 
w miarę możliwości, w instrumentach 
Unii;

krajowi uczestnictwo w misjach Unii w 
indywidualnych przypadkach, 
gwarantując dowodzenie własnymi siłami 
w każdej operacji WPBiO i zapewniając 
ambitne stosunki z EAO, idące dalej niż 
stosunki z innymi państwami trzecimi;

Or. en

Poprawka 441
Claudiu Manda

Projekt rezolucji
Ustęp 57

Projekt rezolucji Poprawka

57. przypomina zasadniczą rolę NATO 
w obronie zbiorowej, która to rola została 
wyraźnie uznana w Traktacie o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej; jest 
przekonany, że partnerstwo między Unią a 
NATO ma zasadnicze znaczenie dla 
sprostania wyzwaniom w dziedzinie 
bezpieczeństwa, przed którymi stoi Europa 
i jej sąsiedztwo; jest zdania, że współpraca 
między UE a NATO musi mieć charakter 
uzupełniający i przebiegać w duchu 
poszanowania specyfiki i ról każdego z 
tych podmiotów;

57. przypomina zasadniczą rolę NATO 
w obronie zbiorowej, która to rola została 
wyraźnie uznana w Traktacie o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej; jest 
przekonany, że partnerstwo między Unią a 
NATO ma zasadnicze znaczenie dla 
sprostania wyzwaniom w dziedzinie 
bezpieczeństwa, przed którymi stoi Europa 
i jej sąsiedztwo; jest zdania, że współpraca 
między UE a NATO musi mieć charakter 
uzupełniający i przebiegać w duchu 
poszanowania specyfiki i ról każdego z 
tych podmiotów; uważa, że nowa 
deklaracja UE–NATO podpisana w 2018 
r. rozpoczyna nową erę partnerstwa, i z 
zadowoleniem przyjmuje dodatkowe 
obszary współpracy, takie jak mobilność 
wojskowa, walka z terroryzmem, 
wzmocnienie odporności na zagrożenia 
związane z CBRJ oraz wspieranie 
programu działań na rzecz kobiet i 
pokoju;

Or. en

Poprawka 442
Claudiu Manda
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Projekt rezolucji
Ustęp 57

Projekt rezolucji Poprawka

57. przypomina zasadniczą rolę NATO 
w obronie zbiorowej, która to rola została 
wyraźnie uznana w Traktacie o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej; jest 
przekonany, że partnerstwo między Unią a 
NATO ma zasadnicze znaczenie dla 
sprostania wyzwaniom w dziedzinie 
bezpieczeństwa, przed którymi stoi Europa 
i jej sąsiedztwo; jest zdania, że współpraca 
między UE a NATO musi mieć charakter 
uzupełniający i przebiegać w duchu 
poszanowania specyfiki i ról każdego z 
tych podmiotów;

57. przypomina zasadniczą rolę NATO 
w obronie zbiorowej, która to rola została 
wyraźnie uznana w Traktacie o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej; jest 
przekonany, że partnerstwo między Unią a 
NATO ma zasadnicze znaczenie dla 
sprostania wyzwaniom w dziedzinie 
bezpieczeństwa, przed którymi stoi Europa 
i jej sąsiedztwo; jest zdania, że współpraca 
między UE a NATO musi mieć charakter 
uzupełniający i przebiegać w duchu 
poszanowania specyfiki i ról każdego z 
tych podmiotów; z zadowoleniem 
przyjmuje współpracę między UE a NATO 
w ramach ćwiczenia Defender-Europe 20 
i uważa, że jest to prawdziwa okazja do 
przetestowania zdolności Europy do 
reagowania na akt agresji, ale także do 
zbadania rozwoju i usprawnień w zakresie 
przekraczania granic i mobilności 
wojskowej;

Or. en

Poprawka 443
Costas Mavrides, Nikos Androulakis

Projekt rezolucji
Ustęp 57

Projekt rezolucji Poprawka

57. przypomina zasadniczą rolę NATO 
w obronie zbiorowej, która to rola została 
wyraźnie uznana w Traktacie o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej; jest 
przekonany, że partnerstwo między Unią a 
NATO ma zasadnicze znaczenie dla 
sprostania wyzwaniom w dziedzinie 
bezpieczeństwa, przed którymi stoi Europa 

57. przypomina zasadniczą rolę NATO 
w obronie zbiorowej, która to rola została 
wyraźnie uznana w Traktacie o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej; jest 
przekonany, że partnerstwo między Unią a 
NATO ma zasadnicze znaczenie dla 
sprostania wyzwaniom w dziedzinie 
bezpieczeństwa, przed którymi stoi Europa 
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i jej sąsiedztwo; jest zdania, że współpraca 
między UE a NATO musi mieć charakter 
uzupełniający i przebiegać w duchu 
poszanowania specyfiki i ról każdego z 
tych podmiotów;

i jej sąsiedztwo; jest zdania, że współpraca 
między UE a NATO musi wzajemnie 
wzmacniać każdy z tych podmiotów i 
przebiegać w duchu poszanowania ich 
specyfiki i ról oraz powinna nadal 
odbywać się z pełnym poszanowaniem 
zasad włączenia, wzajemności i autonomii 
decyzyjnej obu organizacji;

Or. en

Poprawka 444
Hilde Vautmans

Projekt rezolucji
Ustęp 57

Projekt rezolucji Poprawka

57. przypomina zasadniczą rolę NATO 
w obronie zbiorowej, która to rola została 
wyraźnie uznana w Traktacie o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej; jest 
przekonany, że partnerstwo między Unią a 
NATO ma zasadnicze znaczenie dla 
sprostania wyzwaniom w dziedzinie 
bezpieczeństwa, przed którymi stoi Europa 
i jej sąsiedztwo; jest zdania, że współpraca 
między UE a NATO musi mieć charakter 
uzupełniający i przebiegać w duchu 
poszanowania specyfiki i ról każdego z 
tych podmiotów;

57. przypomina zasadniczą rolę NATO 
w obronie zbiorowej, która to rola została 
wyraźnie uznana w Traktacie o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej; jest 
przekonany, że partnerstwo między Unią a 
NATO ma zasadnicze znaczenie dla 
sprostania wyzwaniom w dziedzinie 
bezpieczeństwa, przed którymi stoi Europa 
i jej sąsiedztwo; jest zdania, że współpraca 
między UE a NATO musi mieć charakter 
uzupełniający i przebiegać w duchu 
poszanowania specyfiki i ról każdego z 
tych podmiotów; wzywa do odpowiedniej 
koordynacji między wszystkimi państwami 
członkowskimi NATO, zwłaszcza gdy w 
grę wchodzą wspólne lub europejskie 
interesy;

Or. en

Poprawka 445
Raphaël Glucksmann

Projekt rezolucji
Ustęp 57
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Projekt rezolucji Poprawka

57. przypomina zasadniczą rolę NATO 
w obronie zbiorowej, która to rola została 
wyraźnie uznana w Traktacie o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej; jest 
przekonany, że partnerstwo między Unią a 
NATO ma zasadnicze znaczenie dla 
sprostania wyzwaniom w dziedzinie 
bezpieczeństwa, przed którymi stoi Europa 
i jej sąsiedztwo; jest zdania, że współpraca 
między UE a NATO musi mieć charakter 
uzupełniający i przebiegać w duchu 
poszanowania specyfiki i ról każdego z 
tych podmiotów;

57. przypomina zasadniczą rolę NATO 
w obronie zbiorowej, która to rola została 
wyraźnie uznana w Traktacie o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej; jest 
przekonany, że partnerstwo między Unią a 
NATO ma zasadnicze znaczenie dla 
sprostania wyzwaniom w dziedzinie 
bezpieczeństwa, przed którymi stoi Europa 
i jej sąsiedztwo;

Or. en

Poprawka 446
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Projekt rezolucji
Ustęp 57

Projekt rezolucji Poprawka

57. przypomina zasadniczą rolę NATO 
w obronie zbiorowej, która to rola została 
wyraźnie uznana w Traktacie o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej; jest 
przekonany, że partnerstwo między Unią a 
NATO ma zasadnicze znaczenie dla 
sprostania wyzwaniom w dziedzinie 
bezpieczeństwa, przed którymi stoi Europa 
i jej sąsiedztwo; jest zdania, że współpraca 
między UE a NATO musi mieć charakter 
uzupełniający i przebiegać w duchu 
poszanowania specyfiki i ról każdego z 
tych podmiotów;

57. przypomina zasadniczą rolę NATO 
w obronie zbiorowej, która to rola została 
wyraźnie uznana w Traktacie o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej; jest 
przekonany, że partnerstwo między Unią a 
NATO ma zasadnicze znaczenie dla 
sprostania wyzwaniom w dziedzinie 
bezpieczeństwa, przed którymi stoi Europa 
i jej sąsiedztwo; jest zdania, że współpraca 
między UE a NATO musi mieć charakter 
uzupełniający i przebiegać w duchu 
poszanowania specyfiki i ról każdego z 
tych podmiotów; stwierdza, że nie 
wszystkie państwa członkowskie UE są 
członkami NATO;

Or. en
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Poprawka 447
Hannah Neumann
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 57

Projekt rezolucji Poprawka

57. przypomina zasadniczą rolę NATO 
w obronie zbiorowej, która to rola została 
wyraźnie uznana w Traktacie o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej; jest 
przekonany, że partnerstwo między Unią a 
NATO ma zasadnicze znaczenie dla 
sprostania wyzwaniom w dziedzinie 
bezpieczeństwa, przed którymi stoi Europa 
i jej sąsiedztwo; jest zdania, że współpraca 
między UE a NATO musi mieć charakter 
uzupełniający i przebiegać w duchu 
poszanowania specyfiki i ról każdego z 
tych podmiotów;

57. przypomina zasadniczą rolę NATO 
w zbiorowej obronie terytorialnej, która to 
rola została wyraźnie uznana w Traktacie o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej; jest 
przekonany, że partnerstwo między Unią a 
NATO ma zasadnicze znaczenie dla 
sprostania wyzwaniom w dziedzinie 
bezpieczeństwa, przed którymi stoi Europa 
i jej sąsiedztwo; jest zdania, że współpraca 
między UE a NATO musi mieć charakter 
uzupełniający i przebiegać w duchu 
poszanowania specyfiki i ról każdego z 
tych podmiotów;

Or. en

Poprawka 448
Ioan-Rareş Bogdan

Projekt rezolucji
Ustęp 57

Projekt rezolucji Poprawka

57. przypomina zasadniczą rolę NATO 
w obronie zbiorowej, która to rola została 
wyraźnie uznana w Traktacie o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej; jest 
przekonany, że partnerstwo między Unią a 
NATO ma zasadnicze znaczenie dla 
sprostania wyzwaniom w dziedzinie 
bezpieczeństwa, przed którymi stoi Europa 
i jej sąsiedztwo; jest zdania, że współpraca 
między UE a NATO musi mieć charakter 
uzupełniający i przebiegać w duchu 
poszanowania specyfiki i ról każdego z 
tych podmiotów;

57. przypomina zasadniczą rolę NATO 
w obronie zbiorowej, która to rola została 
wyraźnie uznana w Traktacie o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej; jest 
przekonany, że partnerstwo strategiczne 
między Unią a NATO ma zasadnicze 
znaczenie dla sprostania wyzwaniom w 
dziedzinie bezpieczeństwa, przed którymi 
stoi Europa i jej sąsiedztwo; jest zdania, że 
współpraca między UE a NATO musi mieć 
charakter uzupełniający i przebiegać w 
duchu poszanowania specyfiki i ról 
każdego z tych podmiotów;
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Or. en

Poprawka 449
Nikos Androulakis

Projekt rezolucji
Ustęp 57

Projekt rezolucji Poprawka

57. przypomina zasadniczą rolę NATO 
w obronie zbiorowej, która to rola została 
wyraźnie uznana w Traktacie o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej; jest 
przekonany, że partnerstwo między Unią a 
NATO ma zasadnicze znaczenie dla 
sprostania wyzwaniom w dziedzinie 
bezpieczeństwa, przed którymi stoi Europa 
i jej sąsiedztwo; jest zdania, że współpraca 
między UE a NATO musi mieć charakter 
uzupełniający i przebiegać w duchu 
poszanowania specyfiki i ról każdego z 
tych podmiotów;

57. przypomina zasadniczą rolę NATO 
w obronie zbiorowej, która to rola została 
wyraźnie uznana w Traktacie o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej; jest 
przekonany, że partnerstwo między Unią a 
NATO ma zasadnicze znaczenie dla 
sprostania wyzwaniom w dziedzinie 
bezpieczeństwa, przed którymi stoi Europa 
i jej sąsiedztwo; jest zdania, że współpraca 
między UE a NATO musi wzajemnie 
wzmacniać każdy z tych podmiotów i 
przebiegać w duchu poszanowania ich 
specyfiki i ról;

Or. en

Poprawka 450
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Projekt rezolucji
Ustęp 57

Projekt rezolucji Poprawka

57. przypomina zasadniczą rolę NATO 
w obronie zbiorowej, która to rola została 
wyraźnie uznana w Traktacie o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej; jest 
przekonany, że partnerstwo między Unią a 
NATO ma zasadnicze znaczenie dla 
sprostania wyzwaniom w dziedzinie 
bezpieczeństwa, przed którymi stoi Europa 
i jej sąsiedztwo; jest zdania, że współpraca 
między UE a NATO musi mieć charakter 
uzupełniający i przebiegać w duchu 

57. uważa, że prawdziwa europejska 
polityka niezależności zakłada wyjście z 
NATO państw sygnatariuszy traktatu 
waszyngtońskiego; pragnie, aby powstał 
sojusz narodów europejskich, 
gwarantujący bezpieczeństwo kontynentu 
oraz niezależność dyplomatyczną i 
strategiczną jego członków; wzywa do 
strategicznego partnerstwa z Rosją i 
Stanami Zjednoczonymi w oparciu o 
obronę wspólnych interesów narodów 
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poszanowania specyfiki i ról każdego z 
tych podmiotów;

europejskich;

Or. fr

Poprawka 451
Raphaël Glucksmann

Projekt rezolucji
Ustęp 57 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

57a. jest zaniepokojony brakiem 
solidarności i rosnącymi napięciami 
między członkami NATO, ponieważ 
działania niektórych z nich podważają 
bezpieczeństwo innych; kwestionuje 
zaangażowanie przywództwa USA we 
wspólną architekturę bezpieczeństwa 
transatlantyckiego; zauważa, że jeden z 
członków NATO współpracuje z Rosją w 
celu rozbrojenia naszych sojuszników w 
wojnie przeciwko ISIS w Syrii; wzywa 
państwa członkowskie do przeciwdziałania 
pojawianiu się rozbieżnych interesów i do 
utrzymania jedności NATO;

Or. en

Poprawka 452
Kris Peeters, Kinga Gál, Radosław Sikorski, Jerzy Buzek

Projekt rezolucji
Ustęp 57 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

57a. z zadowoleniem przyjmuje 
prowadzony ostatnio z większą 
intensywnością dialog polityczny między 
UE a NATO, zarówno formalny, jak i 
nieformalny, który pozostaje 
podstawowym narzędziem wzmacniania 
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wzajemnego zaufania, budowania 
pewności oraz kształtowania na szczeblu 
parlamentarnym świadomości i 
zrozumienia co do kluczowych kwestii 
wpływających na bezpieczeństwo obszaru 
euroatlantyckiego, jeśli chodzi o 
sojuszników NATO i państw 
członkowskich UE;

Or. en

Poprawka 453
Costas Mavrides, Nikos Androulakis, Loucas Fourlas

Projekt rezolucji
Ustęp 58

Projekt rezolucji Poprawka

58. zwraca uwagę na znaczenie 
partnerstwa między Unią a ONZ w 
rozwiązywaniu konfliktów 
międzynarodowych i w działaniach na 
rzecz budowania pokoju; zachęca obydwa 
podmioty do jeszcze większej koordynacji 
ich starań na obszarach, na których 
prowadzą one duże misje cywilne i 
wojskowe, aby unikać powielania działań i 
zoptymalizować synergie;

58. zwraca uwagę na znaczenie 
partnerstwa między Unią a ONZ w 
rozwiązywaniu konfliktów 
międzynarodowych w ramach istniejących 
uzgodnionych formatów negocjacyjnych 
opartych na normach i zasadach prawa 
międzynarodowego, Karty ONZ i aktu 
końcowego KBWE podpisanego w 
Helsinkach w 1975 r. oraz w działaniach 
na rzecz budowania pokoju; zachęca 
obydwa podmioty do jeszcze większej 
koordynacji ich starań na obszarach, na 
których prowadzą one duże misje cywilne i 
wojskowe, aby unikać powielania działań i 
zoptymalizować synergie;

Or. en

Poprawka 454
Hannah Neumann
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 58
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Projekt rezolucji Poprawka

58. zwraca uwagę na znaczenie 
partnerstwa między Unią a ONZ w 
rozwiązywaniu konfliktów 
międzynarodowych i w działaniach na 
rzecz budowania pokoju; zachęca obydwa 
podmioty do jeszcze większej koordynacji 
ich starań na obszarach, na których 
prowadzą one duże misje cywilne i 
wojskowe, aby unikać powielania działań i 
zoptymalizować synergie;

58. zwraca uwagę na znaczenie 
partnerstwa między Unią a ONZ w 
rozwiązywaniu konfliktów 
międzynarodowych i w działaniach na 
rzecz budowania pokoju; zachęca obydwa 
podmioty do jeszcze większej koordynacji 
ich starań na obszarach, na których 
prowadzą one duże misje cywilne i 
wojskowe, aby unikać powielania działań i 
zoptymalizować synergie; wzywa państwa 
członkowskie do zwiększenia 
zaangażowania w utrzymywanie pokoju 
przez ONZ i apeluje do instytucji UE o 
pomoc w tym zakresie;

Or. en

Poprawka 455
Attila Ara-Kovács, Juozas Olekas, Giuliano Pisapia, Claudiu Manda, Pierfrancesco 
Majorino, Nikos Androulakis, Tonino Picula

Projekt rezolucji
Ustęp 59

Projekt rezolucji Poprawka

59. podkreśla znaczenie współpracy 
między Unią a innymi instytucjami 
międzynarodowymi, w szczególności z 
Unią Afrykańską i OBWE; uważa, że UE 
powinna poszerzyć dialog i współpracę z 
państwami trzecimi w regionie oraz z 
organizacjami regionalnymi i 
subregionalnymi;

59. podkreśla znaczenie współpracy 
między Unią a innymi instytucjami 
międzynarodowymi, w szczególności z 
Unią Afrykańską i OBWE; uważa, że UE 
powinna poszerzyć dialog i współpracę z 
państwami trzecimi w regionie oraz z 
organizacjami regionalnymi i 
subregionalnymi; uważa również, że 
stabilne i pokojowe otoczenie w krajach 
sąsiadujących z Unią ma zasadnicze 
znaczenie dla stabilizacji regionu, 
ochrony mieszkańców, utrzymania pokoju 
i zapobiegania konfliktom; zauważa z 
ubolewaniem, że Rada Europejska nie 
poczyniła postępów w sprawie 
rozszerzenia Unii w kierunku Bałkanów 
Zachodnich, w szczególności w 
odniesieniu do otwarcia negocjacji 
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członkowskich z Macedonią Północną i 
Albanią; wzywa państwa członkowskie, 
Radę i Komisję Europejską do utrzymania 
silnej relacji z państwami Bałkanów 
Zachodnich przez dotrzymanie 
wcześniejszych zobowiązań UE w zakresie 
europejskiej perspektywy tych państw, 
wspieranie ich reform mających na celu 
wypełnienie kryteriów kopenhaskich 
członkostwa w UE, zapewnienie, by każdy 
kraj był oceniany zgodnie z rzeczywistym 
postępem w kierunku spełnienia tych 
wymagań, utrzymanie wiarygodnych ram 
rozszerzenia, a także dalsze pogłębianie 
integracji tego regionu w celu 
zapewnienia stabilnego i pokojowego 
rozwoju Bałkanów Zachodnich jako 
strategicznego partnera Unii 
Europejskiej;

Or. en

Poprawka 456
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 59

Projekt rezolucji Poprawka

59. podkreśla znaczenie współpracy 
między Unią a innymi instytucjami 
międzynarodowymi, w szczególności z 
Unią Afrykańską i OBWE; uważa, że UE 
powinna poszerzyć dialog i współpracę z 
państwami trzecimi w regionie oraz z 
organizacjami regionalnymi i 
subregionalnymi;

59. podkreśla znaczenie współpracy 
między Unią a innymi instytucjami 
międzynarodowymi, w szczególności z 
Unią Afrykańską i OBWE; uważa, że UE 
powinna poszerzyć dialog i współpracę z 
państwami trzecimi podzielającymi jej 
wartości i priorytety strategiczne oraz z 
organizacjami regionalnymi i 
subregionalnymi;

Or. fr
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Poprawka 457
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Projekt rezolucji
Ustęp 59

Projekt rezolucji Poprawka

59. podkreśla znaczenie współpracy 
między Unią a innymi instytucjami 
międzynarodowymi, w szczególności z 
Unią Afrykańską i OBWE; uważa, że UE 
powinna poszerzyć dialog i współpracę z 
państwami trzecimi w regionie oraz z 
organizacjami regionalnymi i 
subregionalnymi;

59. podkreśla znaczenie współpracy 
między Unią a innymi instytucjami 
międzynarodowymi, w szczególności z 
OBWE i Unią Afrykańską; uważa, że UE 
powinna poszerzyć dialog i współpracę z 
państwami trzecimi w regionie oraz z 
organizacjami regionalnymi i 
subregionalnymi;

Or. en

Poprawka 458
Joachim Schuster

Projekt rezolucji
Ustęp 59 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

59a. uważa, że w obliczu narastających 
konfliktów z Rosją potrzebna jest nowa 
polityka odprężenia w Europie, 
uwzględniająca potrzeby naszych 
wschodnioeuropejskich państw 
członkowskich i wschodnich krajów 
partnerskich w zakresie bezpieczeństwa 
oraz sposób postrzegania zagrożenia przez 
Rosję; w związku z tym wzywa do 
wzmocnienia roli OBWE jako organizacji 
patronującej dialogowi między NATO a 
Organizacją Układu o Bezpieczeństwie 
Zbiorowym (CSTO) na temat nowej 
współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa i 
architektury bezpieczeństwa w Europie, a 
także do współpracy gospodarczej między 
UE a Eurazjatycką Unią Gospodarczą 
(EUG); wzywa ponadto do wzmożonego 
dialogu na szczeblu ONZ, w szczególności 



PE643.151v01-00 108/127 AM\1192396PL.docx

PL

w celu zachęcenia Chin i innych państw 
do zwiększenia kontroli zbrojeń oraz 
globalnego rozbrojenia jądrowego i 
konwencjonalnego oraz 
nierozprzestrzeniania broni;

Or. en

Poprawka 459
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Projekt rezolucji
Ustęp 60

Projekt rezolucji Poprawka

60. popiera, równolegle ze współpracą 
i partnerstwami instytucjonalnymi, 
łączenie różnych form współpracy, które 
są elastyczne, wieloaspektowe, otwarte, a 
jednocześnie operacyjne, ambitne i 
wymagające, w ramach struktur UE, 
NATO i ONZ oraz poza nimi, które to 
formy współpracy mogą ułatwić wspólną 
realizację zobowiązań w ramach 
prowadzonych operacji, a tym samym 
wzmocnić strategiczną autonomię 
operacyjną Unii; podkreśla w związku z 
tym, że przykłady współpracy, takie jak 
europejska inicjatywa interwencyjna, 
Nordycka Współpraca Obronna 
(NORDEFCO) czy też rosnąca integracja 
sił zbrojnych Niemiec i Niderlandów 
wpisują się w to podejście zmierzające do 
intensyfikacji współpracy wojskowej 
między państwami członkowskimi;

skreśla się

Or. fr

Poprawka 460
Mick Wallace, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Projekt rezolucji
Ustęp 60
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Projekt rezolucji Poprawka

60. popiera, równolegle ze współpracą i 
partnerstwami instytucjonalnymi, łączenie 
różnych form współpracy, które są 
elastyczne, wieloaspektowe, otwarte, a 
jednocześnie operacyjne, ambitne i 
wymagające, w ramach struktur UE, 
NATO i ONZ oraz poza nimi, które to 
formy współpracy mogą ułatwić wspólną 
realizację zobowiązań w ramach 
prowadzonych operacji, a tym samym 
wzmocnić strategiczną autonomię 
operacyjną Unii; podkreśla w związku z 
tym, że przykłady współpracy, takie jak 
europejska inicjatywa interwencyjna, 
Nordycka Współpraca Obronna 
(NORDEFCO) czy też rosnąca integracja 
sił zbrojnych Niemiec i Niderlandów 
wpisują się w to podejście zmierzające do 
intensyfikacji współpracy wojskowej 
między państwami członkowskimi;

60. popiera, równolegle ze współpracą i 
partnerstwami instytucjonalnymi, łączenie 
różnych form współpracy, które są 
elastyczne, wieloaspektowe, otwarte, a 
jednocześnie operacyjne, ambitne i 
wymagające, w ramach struktur UE, 
NATO i ONZ oraz poza nimi, które to 
formy współpracy mogą ułatwić wspólną 
realizację zobowiązań w ramach 
prowadzonych operacji, a tym samym 
wzmocnić strategiczną autonomię 
operacyjną Unii;

Or. en

Poprawka 461
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Projekt rezolucji
Ustęp 60

Projekt rezolucji Poprawka

60. popiera, równolegle ze współpracą i 
partnerstwami instytucjonalnymi, łączenie 
różnych form współpracy, które są 
elastyczne, wieloaspektowe, otwarte, a 
jednocześnie operacyjne, ambitne i 
wymagające, w ramach struktur UE, 
NATO i ONZ oraz poza nimi, które to 
formy współpracy mogą ułatwić wspólną 
realizację zobowiązań w ramach 
prowadzonych operacji, a tym samym 
wzmocnić strategiczną autonomię 
operacyjną Unii; podkreśla w związku z 

60. popiera, równolegle ze współpracą i 
partnerstwami instytucjonalnymi, łączenie 
różnych form współpracy, które są 
elastyczne, wieloaspektowe, otwarte, a 
jednocześnie operacyjne, ambitne i 
wymagające, w ramach struktur UE, 
NATO i ONZ oraz poza nimi, które to 
formy współpracy mogą ułatwić wspólną 
realizację zobowiązań w ramach 
prowadzonych operacji, a tym samym 
wzmocnić autonomię operacyjną Unii; 
podkreśla w związku z tym, że przykłady 
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tym, że przykłady współpracy, takie jak 
europejska inicjatywa interwencyjna, 
Nordycka Współpraca Obronna 
(NORDEFCO) czy też rosnąca integracja 
sił zbrojnych Niemiec i Niderlandów 
wpisują się w to podejście zmierzające do 
intensyfikacji współpracy wojskowej 
między państwami członkowskimi;

współpracy, takie jak europejska 
inicjatywa interwencyjna, Nordycka 
Współpraca Obronna (NORDEFCO), 
wspólne połączone siły bojowe czy też 
rosnąca integracja sił zbrojnych Niemiec i 
Niderlandów wpisują się w to podejście 
zmierzające do intensyfikacji współpracy 
wojskowej między państwami 
członkowskimi;

Or. en

Poprawka 462
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski

Projekt rezolucji
Ustęp 60

Projekt rezolucji Poprawka

60. popiera, równolegle ze współpracą i 
partnerstwami instytucjonalnymi, łączenie 
różnych form współpracy, które są 
elastyczne, wieloaspektowe, otwarte, a 
jednocześnie operacyjne, ambitne i 
wymagające, w ramach struktur UE, 
NATO i ONZ oraz poza nimi, które to 
formy współpracy mogą ułatwić wspólną 
realizację zobowiązań w ramach 
prowadzonych operacji, a tym samym 
wzmocnić strategiczną autonomię 
operacyjną Unii; podkreśla w związku z 
tym, że przykłady współpracy, takie jak 
europejska inicjatywa interwencyjna, 
Nordycka Współpraca Obronna 
(NORDEFCO) czy też rosnąca integracja 
sił zbrojnych Niemiec i Niderlandów 
wpisują się w to podejście zmierzające do 
intensyfikacji współpracy wojskowej 
między państwami członkowskimi;

60. popiera, równolegle ze współpracą i 
partnerstwami instytucjonalnymi, łączenie 
różnych form współpracy, które są 
elastyczne, wieloaspektowe, otwarte, a 
jednocześnie operacyjne, ambitne i 
wymagające, w ramach struktur UE, 
NATO i ONZ oraz poza nimi, które to 
formy współpracy mogą ułatwić wspólną 
realizację zobowiązań w ramach 
prowadzonych operacji, a tym samym 
wzmocnić cele operacyjne Unii; podkreśla 
w związku z tym, że przykłady 
współpracy, takie jak europejska 
inicjatywa interwencyjna, Nordycka 
Współpraca Obronna (NORDEFCO), 
Grupa Wyszehradzka (V4) czy też rosnąca 
integracja sił zbrojnych Niemiec i 
Niderlandów wpisują się w to podejście 
zmierzające do intensyfikacji współpracy 
wojskowej między państwami 
członkowskimi;

Or. en
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Poprawka 463
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Projekt rezolucji
Ustęp 60

Projekt rezolucji Poprawka

60. popiera, równolegle ze współpracą i 
partnerstwami instytucjonalnymi, łączenie 
różnych form współpracy, które są 
elastyczne, wieloaspektowe, otwarte, a 
jednocześnie operacyjne, ambitne i 
wymagające, w ramach struktur UE, 
NATO i ONZ oraz poza nimi, które to 
formy współpracy mogą ułatwić wspólną 
realizację zobowiązań w ramach 
prowadzonych operacji, a tym samym 
wzmocnić strategiczną autonomię 
operacyjną Unii; podkreśla w związku z 
tym, że przykłady współpracy, takie jak 
europejska inicjatywa interwencyjna, 
Nordycka Współpraca Obronna 
(NORDEFCO) czy też rosnąca integracja 
sił zbrojnych Niemiec i Niderlandów 
wpisują się w to podejście zmierzające do 
intensyfikacji współpracy wojskowej 
między państwami członkowskimi;

60. popiera, równolegle ze współpracą i 
partnerstwami instytucjonalnymi, łączenie 
różnych form współpracy, które są 
elastyczne, wieloaspektowe, otwarte, a 
jednocześnie operacyjne, ambitne i 
wymagające, w ramach struktur UE, 
NATO, OBWE i ONZ oraz poza nimi, 
które to formy współpracy mogą ułatwić 
wspólną realizację zobowiązań w ramach 
prowadzonych operacji, a tym samym 
wzmocnić strategiczną autonomię 
operacyjną Unii; podkreśla w związku z 
tym, że przykłady współpracy, takie jak 
europejska inicjatywa interwencyjna, 
Nordycka Współpraca Obronna 
(NORDEFCO) czy też rosnąca integracja 
sił zbrojnych Niemiec i Niderlandów 
wpisują się w to podejście zmierzające do 
intensyfikacji współpracy wojskowej 
między państwami członkowskimi;

Or. en

Poprawka 464
Hannah Neumann
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 60

Projekt rezolucji Poprawka

60. popiera, równolegle ze współpracą i 
partnerstwami instytucjonalnymi, łączenie 
różnych form współpracy, które są 
elastyczne, wieloaspektowe, otwarte, a 
jednocześnie operacyjne, ambitne i 
wymagające, w ramach struktur UE, 

60. popiera, równolegle ze współpracą i 
partnerstwami instytucjonalnymi, łączenie 
różnych form współpracy, które są 
elastyczne, wieloaspektowe, otwarte, a 
jednocześnie operacyjne, ambitne i 
wymagające, w ramach struktur UE, 
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NATO i ONZ oraz poza nimi, które to 
formy współpracy mogą ułatwić wspólną 
realizację zobowiązań w ramach 
prowadzonych operacji, a tym samym 
wzmocnić strategiczną autonomię 
operacyjną Unii; podkreśla w związku z 
tym, że przykłady współpracy, takie jak 
europejska inicjatywa interwencyjna, 
Nordycka Współpraca Obronna 
(NORDEFCO) czy też rosnąca integracja 
sił zbrojnych Niemiec i Niderlandów 
wpisują się w to podejście zmierzające do 
intensyfikacji współpracy wojskowej 
między państwami członkowskimi;

NATO i ONZ oraz poza nimi, które to 
formy współpracy mogą ułatwić wspólną 
realizację zobowiązań w ramach 
prowadzonych operacji, a tym samym 
wzmocnić WPZiB i WPBiO; podkreśla w 
związku z tym, że przykłady współpracy, 
takie jak europejska inicjatywa 
interwencyjna, Nordycka Współpraca 
Obronna (NORDEFCO) czy też rosnąca 
integracja sił zbrojnych Niemiec i 
Niderlandów wpisują się w to podejście 
zmierzające do intensyfikacji współpracy 
wojskowej między państwami 
członkowskimi;

Or. en

Poprawka 465
Attila Ara-Kovács, Juozas Olekas, Giuliano Pisapia, Claudiu Manda, Pierfrancesco 
Majorino, Joachim Schuster, Nikos Androulakis, Tonino Picula

Projekt rezolucji
Ustęp 60 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

60a. w celu przeciwdziałania 
zagrożeniu rozprzestrzenianiem broni 
jądrowej podkreśla znaczenie 
wielostronnych negocjacji między Unią 
Europejską i zaangażowanymi stronami; 
wzywa do poszanowania umów 
dotyczących broni jądrowej, do działania 
na rzecz zawarcia nowego układu, który 
zastąpi układ INF (układ o całkowitej 
likwidacji pocisków rakietowych 
pośredniego zasięgu), oraz do odnowienia 
w 2020 r. Układu o nierozprzestrzenianiu 
broni jądrowej (NPT);

Or. en

Poprawka 466
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Charlie Weimers
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Projekt rezolucji
Ustęp 60 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

60a. uznaje, że stabilność polityczna i 
gospodarcza, a także zdolności wojskowe i 
współpraca w Afryce Subsaharyjskiej 
mają kluczowe znaczenie dla ograniczenia 
wzrostu aktywności dżihadystów, 
wygaszenia kryzysów migracyjnych oraz 
walki z rozprzestrzenianiem się i wpływem 
ekstremizmu;

Or. en

Poprawka 467
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski, 
Charlie Weimers

Projekt rezolucji
Ustęp 60 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

60b. uznaje i wspiera misję pomocy 
granicznej Unii Europejskiej (EUBAM) w 
Libii, która pomaga w przejściu do 
demokracji i pracuje nad szkoleniem, 
doradztwem i rozwojem w zakresie 
bezpieczeństwa granic libijskich na lądzie, 
w powietrzu i na morzu;

Or. en

Poprawka 468
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski

Projekt rezolucji
Ustęp 60 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka
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60c. wzywa ponadto UE do utrzymania 
zobowiązań podjętych na czwartym 
szczycie UE-Afryka w odniesieniu do 
wspierania stabilności gospodarczej i 
politycznej oraz dalszego wspierania 
zdolności afrykańskich sił reagowania;

Or. en

Poprawka 469
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski

Projekt rezolucji
Ustęp 60 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

60d. zaleca, aby państwa członkowskie 
stosowały standardy NATO odnośnie do 
systemów uzbrojenia i amunicji w celu 
utrzymania interoperacyjności między 
sojusznikami;

Or. en

Poprawka 470
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski

Projekt rezolucji
Ustęp 60 e (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

60e. zachęca państwa członkowskie do 
kontynuowania współpracy z UA i 
dalszego wywiązywania się z podjętych 
zobowiązań;

Or. en

Poprawka 471
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar
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Projekt rezolucji
Ustęp 60 f (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

60f. Zachęca państwa członkowskie do 
kontynuowania współpracy z krajami 
ASEAN we wszystkich uzgodnionych 
aspektach, a ponadto podkreśla potrzebę 
współpracy w sprawach gospodarczych i w 
walce z terroryzmem;

Or. en

Poprawka 472
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski, 
Charlie Weimers

Projekt rezolucji
Ustęp 60 g (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

60g. uznaje rosnącą wartość polityczną, 
gospodarczą i środowiskową, wartość w 
zakresie bezpieczeństwa i wartość 
strategiczną koła podbiegunowego i 
wzywa państwa członkowskie do 
kontynuowania współpracy z Radą 
Arktyczną we wszystkich kwestiach 
będących przedmiotem zainteresowania 
UE oraz do sformułowania kompleksowej 
strategii dla regionu;

Or. en

Poprawka 473
Raphaël Glucksmann, Attila Ara-Kovács

Projekt rezolucji
Ustęp 61

Projekt rezolucji Poprawka
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61. uważa, że postępy w dziedzinie 
obronności europejskiej otwierają drogę do 
istotnych zmian strukturalnych, 
odnotowuje zapowiedź utworzenia w 
ramach Komisji Europejskiej Dyrekcji 
Generalnej ds. Obrony i Przestrzeni 
Kosmicznej działającej pod nadzorem 
komisarza ds. rynku wewnętrznego; 
zauważa, że ta nowa dyrekcja generalna 
powinna być odpowiedzialna za 
wspieranie, koordynowanie lub 
uzupełnianie działań państw 
członkowskich w dziedzinie obronności 
europejskiej i tym samym przyczyniłaby 
się do wzmocnienia europejskiej 
autonomii strategicznej; przyjmuje do 
wiadomości opis jej pięciu głównych 
zadań (wdrożenie i kontrola EFO, 
stworzenie otwartego i konkurencyjnego 
europejskiego rynku sprzętu obronnego, 
wdrożenie planu działania na rzecz 
mobilności wojskowej, wzmocnienie 
silnego i innowacyjnego przemysłu 
kosmicznego, wdrożenie przyszłego 
programu kosmicznego), wzywa jednak 
Komisję do bardziej szczegółowego 
wyjaśnienia zakresu zadań nowej DG; 
zastanawia się nad jej współpracą z 
innymi strukturami działającymi czynnie 
w dziedzinie polityki obronnej i 
posiadającymi inny zakres obowiązków 
(EAO, ESDZ itp.);

61. uważa, że postępy w dziedzinie 
obronności europejskiej otwierają drogę do 
istotnych zmian strukturalnych, w tym do 
ustanowienia wspólnej obrony w 
najbliższej przyszłości, jak przewidziano w 
art. 42 ust. 2 TUE; jest zdania, że 
konferencja na temat przyszłości Europy 
będzie musiała zastanowić się nad 
obronnością europejską, odpowiednio 
reagując na rozwój sytuacji w środowisku 
strategicznym UE, w tym przez rozważenie 
poprawek do Traktatów;

Or. en

Poprawka 474
Tonino Picula

Projekt rezolucji
Ustęp 61

Projekt rezolucji Poprawka

61. uważa, że postępy w dziedzinie 
obronności europejskiej otwierają drogę do 
istotnych zmian strukturalnych, 

61. uważa, że postępy w dziedzinie 
obronności europejskiej otwierają drogę do 
istotnych zmian strukturalnych, 
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odnotowuje zapowiedź utworzenia w 
ramach Komisji Europejskiej Dyrekcji 
Generalnej ds. Obrony i Przestrzeni 
Kosmicznej działającej pod nadzorem 
komisarza ds. rynku wewnętrznego; 
zauważa, że ta nowa dyrekcja generalna 
powinna być odpowiedzialna za 
wspieranie, koordynowanie lub 
uzupełnianie działań państw 
członkowskich w dziedzinie obronności 
europejskiej i tym samym przyczyniłaby 
się do wzmocnienia europejskiej autonomii 
strategicznej; przyjmuje do wiadomości 
opis jej pięciu głównych zadań (wdrożenie 
i kontrola EFO, stworzenie otwartego i 
konkurencyjnego europejskiego rynku 
sprzętu obronnego, wdrożenie planu 
działania na rzecz mobilności wojskowej, 
wzmocnienie silnego i innowacyjnego 
przemysłu kosmicznego, wdrożenie 
przyszłego programu kosmicznego), 
wzywa jednak Komisję do bardziej 
szczegółowego wyjaśnienia zakresu zadań 
nowej DG; zastanawia się nad jej 
współpracą z innymi strukturami 
działającymi czynnie w dziedzinie polityki 
obronnej i posiadającymi inny zakres 
obowiązków (EAO, ESDZ itp.);

odnotowuje zapowiedź utworzenia w 
ramach Komisji Europejskiej Dyrekcji 
Generalnej ds. Obrony i Przestrzeni 
Kosmicznej działającej pod nadzorem 
komisarza ds. rynku wewnętrznego; 
zauważa, że ta nowa dyrekcja generalna 
powinna być odpowiedzialna za 
wspieranie, koordynowanie lub 
uzupełnianie działań państw 
członkowskich w dziedzinie obronności 
europejskiej i tym samym przyczyniłaby 
się do wzmocnienia europejskiej autonomii 
strategicznej; przyjmuje do wiadomości 
opis jej pięciu głównych zadań (wdrożenie 
i kontrola EFO, stworzenie otwartego i 
konkurencyjnego europejskiego rynku 
sprzętu obronnego, wdrożenie planu 
działania na rzecz mobilności wojskowej, 
wzmocnienie silnego i innowacyjnego 
przemysłu kosmicznego, wdrożenie 
przyszłego programu kosmicznego), 
wzywa jednak Komisję do bardziej 
szczegółowego wyjaśnienia zakresu zadań 
nowej DG; zastanawia się nad jej 
współpracą z innymi strukturami 
działającymi czynnie w dziedzinie polityki 
obronnej i posiadającymi inny zakres 
obowiązków (EAO, ESDZ itp.) w celu 
zmaksymalizowania wydajności 
wykorzystania dostępnych zasobów i 
zapewnienia skutecznej współpracy;

Or. en

Poprawka 475
Hannah Neumann
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 61

Projekt rezolucji Poprawka

61. uważa, że postępy w dziedzinie 
obronności europejskiej otwierają drogę do 
istotnych zmian strukturalnych, 

61. uważa, że postępy w dziedzinie 
obronności europejskiej otwierają drogę do 
istotnych zmian strukturalnych, 
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odnotowuje zapowiedź utworzenia w 
ramach Komisji Europejskiej Dyrekcji 
Generalnej ds. Obrony i Przestrzeni 
Kosmicznej działającej pod nadzorem 
komisarza ds. rynku wewnętrznego; 
zauważa, że ta nowa dyrekcja generalna 
powinna być odpowiedzialna za 
wspieranie, koordynowanie lub 
uzupełnianie działań państw 
członkowskich w dziedzinie obronności 
europejskiej i tym samym przyczyniłaby się 
do wzmocnienia europejskiej autonomii 
strategicznej; przyjmuje do wiadomości 
opis jej pięciu głównych zadań (wdrożenie 
i kontrola EFO, stworzenie otwartego i 
konkurencyjnego europejskiego rynku 
sprzętu obronnego, wdrożenie planu 
działania na rzecz mobilności wojskowej, 
wzmocnienie silnego i innowacyjnego 
przemysłu kosmicznego, wdrożenie 
przyszłego programu kosmicznego), 
wzywa jednak Komisję do bardziej 
szczegółowego wyjaśnienia zakresu zadań 
nowej DG; zastanawia się nad jej 
współpracą z innymi strukturami 
działającymi czynnie w dziedzinie polityki 
obronnej i posiadającymi inny zakres 
obowiązków (EAO, ESDZ itp.);

odnotowuje zapowiedź utworzenia w 
ramach Komisji Europejskiej Dyrekcji 
Generalnej ds. Obrony i Przestrzeni 
Kosmicznej działającej pod nadzorem 
komisarza ds. rynku wewnętrznego; 
zauważa, że ta nowa dyrekcja generalna 
powinna być odpowiedzialna za 
wspieranie, koordynowanie lub 
uzupełnianie działań państw 
członkowskich w dziedzinie obronności 
europejskiej; przyjmuje do wiadomości 
opis jej pięciu głównych zadań (wdrożenie 
i kontrola EFO, stworzenie otwartego i 
konkurencyjnego europejskiego rynku 
sprzętu obronnego, wdrożenie planu 
działania na rzecz mobilności wojskowej, 
wzmocnienie silnego i innowacyjnego 
przemysłu kosmicznego, wdrożenie 
przyszłego programu kosmicznego), 
wzywa jednak Komisję do bardziej 
szczegółowego wyjaśnienia zakresu zadań 
nowej DG; zastanawia się nad jej 
współpracą z innymi strukturami 
działającymi czynnie w dziedzinie polityki 
obronnej i posiadającymi inny zakres 
obowiązków (EAO, ESDZ itp.) oraz na 
tym, jakie inicjatywy podejmie ona w celu 
egzekwowania pakietu dotyczącego 
obronności przyjętego w 2009 r. oraz 
innych aspektów regulacyjnych 
powstającego europejskiego rynku 
obronnego i kontroli eksportu;

Or. en

Poprawka 476
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Projekt rezolucji
Ustęp 61

Projekt rezolucji Poprawka

61. uważa, że postępy w dziedzinie 
obronności europejskiej otwierają drogę 
do istotnych zmian strukturalnych; 

61. sprzeciwia się utworzeniu w 
ramach Komisji Europejskiej Dyrekcji 
Generalnej ds. Obrony i Przestrzeni 
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odnotowuje zapowiedź utworzenia w 
ramach Komisji Europejskiej Dyrekcji 
Generalnej ds. Obrony i Przestrzeni 
Kosmicznej działającej pod nadzorem 
komisarza ds. rynku wewnętrznego; 
zauważa, że ta nowa dyrekcja generalna 
powinna być odpowiedzialna za 
wspieranie, koordynowanie lub 
uzupełnianie działań państw 
członkowskich w dziedzinie obronności 
europejskiej i tym samym przyczyniłaby 
się do wzmocnienia europejskiej autonomii 
strategicznej; przyjmuje do wiadomości 
opis jej pięciu głównych zadań (wdrożenie 
i kontrola EFO, stworzenie otwartego i 
konkurencyjnego europejskiego rynku 
sprzętu obronnego, wdrożenie planu 
działania na rzecz mobilności wojskowej, 
wzmocnienie silnego i innowacyjnego 
przemysłu kosmicznego, wdrożenie 
przyszłego programu kosmicznego), 
wzywa jednak Komisję do bardziej 
szczegółowego wyjaśnienia zakresu zadań 
nowej DG; zastanawia się nad jej 
współpracą z innymi strukturami 
działającymi czynnie w dziedzinie polityki 
obronnej i posiadającymi inny zakres 
obowiązków (EAO, ESDZ itp.);

Kosmicznej działającej pod nadzorem 
komisarza ds. rynku wewnętrznego; 
zauważa, że ta nowa dyrekcja generalna 
powinna być odpowiedzialna za 
wspieranie, koordynowanie lub 
uzupełnianie działań państw 
członkowskich w dziedzinie obronności 
europejskiej i tym samym przyczyniłaby 
się do wzmocnienia europejskiej autonomii 
strategicznej; przyjmuje do wiadomości 
opis jej pięciu głównych zadań (wdrożenie 
i kontrola EFO, stworzenie otwartego i 
konkurencyjnego europejskiego rynku 
sprzętu obronnego, wdrożenie planu 
działania na rzecz mobilności wojskowej, 
wzmocnienie silnego i innowacyjnego 
przemysłu kosmicznego, wdrożenie 
przyszłego programu kosmicznego), 
wzywa jednak Komisję do bardziej 
szczegółowego wyjaśnienia zakresu zadań 
nowej DG; zastanawia się nad jej 
współpracą z innymi strukturami 
działającymi czynnie w dziedzinie polityki 
obronnej i posiadającymi inny zakres 
obowiązków (EAO, ESDZ itp.);

Or. fr

Poprawka 477
Kris Peeters

Projekt rezolucji
Ustęp 61

Projekt rezolucji Poprawka

61. uważa, że postępy w dziedzinie 
obronności europejskiej otwierają drogę do 
istotnych zmian strukturalnych, 
odnotowuje zapowiedź utworzenia w 
ramach Komisji Europejskiej Dyrekcji 
Generalnej ds. Obrony i Przestrzeni 
Kosmicznej działającej pod nadzorem 

61. uważa, że postępy w dziedzinie 
obronności europejskiej otwierają drogę do 
istotnych zmian strukturalnych, z 
zadowoleniem przyjmuje zapowiedź 
utworzenia w ramach Komisji Europejskiej 
Dyrekcji Generalnej ds. Obrony i 
Przestrzeni Kosmicznej działającej pod 
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komisarza ds. rynku wewnętrznego; 
zauważa, że ta nowa dyrekcja generalna 
powinna być odpowiedzialna za 
wspieranie, koordynowanie lub 
uzupełnianie działań państw 
członkowskich w dziedzinie obronności 
europejskiej i tym samym przyczyniłaby 
się do wzmocnienia europejskiej autonomii 
strategicznej; przyjmuje do wiadomości 
opis jej pięciu głównych zadań (wdrożenie 
i kontrola EFO, stworzenie otwartego i 
konkurencyjnego europejskiego rynku 
sprzętu obronnego, wdrożenie planu 
działania na rzecz mobilności wojskowej, 
wzmocnienie silnego i innowacyjnego 
przemysłu kosmicznego, wdrożenie 
przyszłego programu kosmicznego), 
wzywa jednak Komisję do bardziej 
szczegółowego wyjaśnienia zakresu zadań 
nowej DG; zastanawia się nad jej 
współpracą z innymi strukturami 
działającymi czynnie w dziedzinie polityki 
obronnej i posiadającymi inny zakres 
obowiązków (EAO, ESDZ itp.);

nadzorem komisarza ds. rynku 
wewnętrznego; zauważa, że ta nowa 
dyrekcja generalna powinna być 
odpowiedzialna za wspieranie, 
koordynowanie lub uzupełnianie działań 
państw członkowskich w dziedzinie 
obronności europejskiej i tym samym 
przyczyniłaby się do wzmocnienia 
europejskiej autonomii strategicznej; 
przyjmuje do wiadomości opis jej pięciu 
głównych zadań (wdrożenie i kontrola 
EFO, stworzenie otwartego i 
konkurencyjnego europejskiego rynku 
sprzętu obronnego, wdrożenie planu 
działania na rzecz mobilności wojskowej, 
wzmocnienie silnego i innowacyjnego 
przemysłu kosmicznego, wdrożenie 
przyszłego programu kosmicznego), 
wzywa jednak Komisję do bardziej 
szczegółowego wyjaśnienia zakresu zadań 
nowej DG; zachęca Komisję do 
przedstawienia planu, który określi sposób 
jej współpracy z innymi strukturami 
działającymi czynnie w dziedzinie polityki 
obronnej i posiadającymi inny zakres 
obowiązków (EAO, ESDZ itp.);

Or. en

Poprawka 478
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Projekt rezolucji
Ustęp 61

Projekt rezolucji Poprawka

61. uważa, że postępy w dziedzinie 
obronności europejskiej otwierają drogę 
do istotnych zmian strukturalnych; 
odnotowuje zapowiedź utworzenia w 
ramach Komisji Europejskiej Dyrekcji 
Generalnej ds. Obrony i Przestrzeni 
Kosmicznej działającej pod nadzorem 
komisarza ds. rynku wewnętrznego; 
zauważa, że ta nowa dyrekcja generalna 

61. uważa, że postępy w dziedzinie 
obronności europejskiej znajdują 
odzwierciedlenie w zmianach 
strukturalnych; odnotowuje zapowiedź 
utworzenia w ramach Komisji Europejskiej 
Dyrekcji Generalnej ds. Obrony i 
Przestrzeni Kosmicznej działającej pod 
nadzorem komisarza ds. rynku 
wewnętrznego; zauważa, że ta nowa 
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powinna być odpowiedzialna za 
wspieranie, koordynowanie lub 
uzupełnianie działań państw 
członkowskich w dziedzinie obronności 
europejskiej i tym samym przyczyniłaby się 
do wzmocnienia europejskiej autonomii 
strategicznej; przyjmuje do wiadomości 
opis jej pięciu głównych zadań (wdrożenie 
i kontrola EFO, stworzenie otwartego i 
konkurencyjnego europejskiego rynku 
sprzętu obronnego, wdrożenie planu 
działania na rzecz mobilności wojskowej, 
wzmocnienie silnego i innowacyjnego 
przemysłu kosmicznego, wdrożenie 
przyszłego programu kosmicznego), 
wzywa jednak Komisję do bardziej 
szczegółowego wyjaśnienia zakresu zadań 
nowej DG; zastanawia się nad jej 
współpracą z innymi strukturami 
działającymi czynnie w dziedzinie polityki 
obronnej i posiadającymi inny zakres 
obowiązków (EAO, ESDZ itp.);

dyrekcja generalna powinna być 
odpowiedzialna za wspieranie, 
koordynowanie lub uzupełnianie działań 
państw członkowskich w dziedzinie 
obronności europejskiej; przyjmuje do 
wiadomości opis jej pięciu głównych zadań 
(wdrożenie i kontrola EFO, stworzenie 
otwartego i konkurencyjnego 
europejskiego rynku sprzętu obronnego, 
wdrożenie planu działania na rzecz 
mobilności wojskowej, wzmocnienie 
silnego i innowacyjnego przemysłu 
kosmicznego, wdrożenie przyszłego 
programu kosmicznego), wzywa jednak 
Komisję do bardziej szczegółowego 
wyjaśnienia zakresu zadań nowej DG; 
zastanawia się nad jej współpracą z innymi 
strukturami działającymi czynnie w 
dziedzinie polityki obronnej i 
posiadającymi inny zakres obowiązków 
(EAO, ESDZ itp.);

Or. en

Poprawka 479
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Hilde Vautmans, Martin Horwood

Projekt rezolucji
Ustęp 61

Projekt rezolucji Poprawka

61. uważa, że postępy w dziedzinie 
obronności europejskiej otwierają drogę do 
istotnych zmian strukturalnych; 
odnotowuje zapowiedź utworzenia w 
ramach Komisji Europejskiej Dyrekcji 
Generalnej ds. Obrony i Przestrzeni 
Kosmicznej działającej pod nadzorem 
komisarza ds. rynku wewnętrznego; 
zauważa, że ta nowa dyrekcja generalna 
powinna być odpowiedzialna za 
wspieranie, koordynowanie lub 
uzupełnianie działań państw 

61. uważa, że postępy w dziedzinie 
obronności europejskiej otwierają drogę do 
istotnych zmian strukturalnych; z 
zadowoleniem przyjmuje zapowiedź 
utworzenia w ramach Komisji Europejskiej 
Dyrekcji Generalnej ds. Przemysłu 
Obronnego i Przestrzeni Kosmicznej 
działającej pod nadzorem komisarza ds. 
rynku wewnętrznego; zauważa, że ta nowa 
dyrekcja generalna powinna być 
odpowiedzialna za wspieranie, 
koordynowanie lub uzupełnianie działań 
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członkowskich w dziedzinie obronności 
europejskiej i tym samym przyczyniłaby 
się do wzmocnienia europejskiej autonomii 
strategicznej; przyjmuje do wiadomości 
opis jej pięciu głównych zadań (wdrożenie 
i kontrola EFO, stworzenie otwartego i 
konkurencyjnego europejskiego rynku 
sprzętu obronnego, wdrożenie planu 
działania na rzecz mobilności wojskowej, 
wzmocnienie silnego i innowacyjnego 
przemysłu kosmicznego, wdrożenie 
przyszłego programu kosmicznego), 
wzywa jednak Komisję do bardziej 
szczegółowego wyjaśnienia zakresu zadań 
nowej DG; zastanawia się nad jej 
współpracą z innymi strukturami 
działającymi czynnie w dziedzinie polityki 
obronnej i posiadającymi inny zakres 
obowiązków (EAO, ESDZ itp.);

państw członkowskich w dziedzinie 
obronności europejskiej i tym samym 
przyczyniłaby się do wzmocnienia 
europejskiej autonomii strategicznej; 
przyjmuje do wiadomości opis jej pięciu 
głównych zadań (wdrożenie i kontrola 
EFO, stworzenie otwartego i 
konkurencyjnego europejskiego rynku 
sprzętu obronnego, wdrożenie planu 
działania na rzecz mobilności wojskowej, 
wzmocnienie silnego i innowacyjnego 
przemysłu kosmicznego, wdrożenie 
przyszłego programu kosmicznego); 
wzywa Komisję do bardziej 
szczegółowego wyjaśnienia zakresu zadań 
nowej DG; zastanawia się nad jej 
współpracą z innymi strukturami 
działającymi czynnie w dziedzinie polityki 
obronnej i posiadającymi inny zakres 
obowiązków (EAO, ESDZ itp.);

Or. fr

Poprawka 480
Michael Gahler

Projekt rezolucji
Ustęp 61

Projekt rezolucji Poprawka

61. uważa, że postępy w dziedzinie 
obronności europejskiej otwierają drogę do 
istotnych zmian strukturalnych; 
odnotowuje zapowiedź utworzenia w 
ramach Komisji Europejskiej Dyrekcji 
Generalnej ds. Obrony i Przestrzeni 
Kosmicznej działającej pod nadzorem 
komisarza ds. rynku wewnętrznego; 
zauważa, że ta nowa dyrekcja generalna 
powinna być odpowiedzialna za 
wspieranie, koordynowanie lub 
uzupełnianie działań państw 
członkowskich w dziedzinie obronności 
europejskiej i tym samym przyczyniłaby 
się do wzmocnienia europejskiej autonomii 

61. uważa, że postępy w dziedzinie 
obronności europejskiej otwierają drogę do 
istotnych zmian strukturalnych; 
odnotowuje zapowiedź utworzenia w 
ramach Komisji Europejskiej Dyrekcji 
Generalnej ds. Przemysłu Obronnego i 
Przestrzeni Kosmicznej działającej pod 
nadzorem komisarza ds. rynku 
wewnętrznego; zauważa, że ta nowa 
dyrekcja generalna powinna być 
odpowiedzialna za wspieranie, 
koordynowanie lub uzupełnianie działań 
państw członkowskich w dziedzinie 
obronności europejskiej i tym samym 
przyczyniłaby się do wzmocnienia 
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strategicznej; przyjmuje do wiadomości 
opis jej pięciu głównych zadań (wdrożenie 
i kontrola EFO, stworzenie otwartego i 
konkurencyjnego europejskiego rynku 
sprzętu obronnego, wdrożenie planu 
działania na rzecz mobilności wojskowej, 
wzmocnienie silnego i innowacyjnego 
przemysłu kosmicznego, wdrożenie 
przyszłego programu kosmicznego), 
wzywa jednak Komisję do bardziej 
szczegółowego wyjaśnienia zakresu zadań 
nowej DG; zastanawia się nad jej 
współpracą z innymi strukturami 
działającymi czynnie w dziedzinie polityki 
obronnej i posiadającymi inny zakres 
obowiązków (EAO, ESDZ itp.);

europejskiej autonomii strategicznej; 
przyjmuje do wiadomości opis jej pięciu 
głównych zadań (wdrożenie i kontrola 
EFO, stworzenie otwartego i 
konkurencyjnego europejskiego rynku 
sprzętu obronnego, wdrożenie planu 
działania na rzecz mobilności wojskowej, 
wzmocnienie silnego i innowacyjnego 
przemysłu kosmicznego, wdrożenie 
przyszłego programu kosmicznego), 
wzywa jednak Komisję do bardziej 
szczegółowego wyjaśnienia zakresu zadań 
nowej DG; zastanawia się nad jej 
współpracą z innymi strukturami 
działającymi czynnie w dziedzinie polityki 
obronnej i posiadającymi inny zakres 
obowiązków (EAO, ESDZ itp.);

Or. de

Poprawka 481
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Klemen Grošelj, Malik Azmani, 
Nathalie Loiseau, Michal Šimečka, Christophe Grudler

Projekt rezolucji
Ustęp 61

Projekt rezolucji Poprawka

61. uważa, że postępy w dziedzinie 
obronności europejskiej otwierają drogę do 
istotnych zmian strukturalnych, 
odnotowuje zapowiedź utworzenia w 
ramach Komisji Europejskiej Dyrekcji 
Generalnej ds. Obrony i Przestrzeni 
Kosmicznej działającej pod nadzorem 
komisarza ds. rynku wewnętrznego; 
zauważa, że ta nowa dyrekcja generalna 
powinna być odpowiedzialna za 
wspieranie, koordynowanie lub 
uzupełnianie działań państw 
członkowskich w dziedzinie obronności 
europejskiej i tym samym przyczyniłaby 
się do wzmocnienia europejskiej autonomii 
strategicznej; przyjmuje do wiadomości 
opis jej pięciu głównych zadań (wdrożenie 
i kontrola EFO, stworzenie otwartego i 
konkurencyjnego europejskiego rynku 

61. uważa, że postępy w dziedzinie 
obronności europejskiej otwierają drogę do 
istotnych zmian strukturalnych, 
odnotowuje zapowiedź utworzenia w 
ramach Komisji Europejskiej Dyrekcji 
Generalnej ds. Obrony i Przestrzeni 
Kosmicznej działającej pod nadzorem 
komisarza ds. rynku wewnętrznego; 
zauważa, że ta nowa dyrekcja generalna 
powinna być odpowiedzialna za 
wspieranie, koordynowanie lub 
uzupełnianie działań państw 
członkowskich w dziedzinie obronności 
europejskiej i tym samym przyczyniłaby 
się do wzmocnienia europejskiej autonomii 
strategicznej; przyjmuje do wiadomości 
opis jej pięciu głównych zadań (wdrożenie 
i kontrola EFO, stworzenie otwartego i 
konkurencyjnego europejskiego rynku 
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sprzętu obronnego, wdrożenie planu 
działania na rzecz mobilności wojskowej, 
wzmocnienie silnego i innowacyjnego 
przemysłu kosmicznego, wdrożenie 
przyszłego programu kosmicznego), 
wzywa jednak Komisję do bardziej 
szczegółowego wyjaśnienia zakresu zadań 
nowej DG; zastanawia się nad jej 
współpracą z innymi strukturami 
działającymi czynnie w dziedzinie polityki 
obronnej i posiadającymi inny zakres 
obowiązków (EAO, ESDZ itp.);

sprzętu obronnego, wdrożenie planu 
działania na rzecz mobilności wojskowej, 
wzmocnienie silnego i innowacyjnego 
przemysłu kosmicznego, wdrożenie 
przyszłego programu kosmicznego), 
wzywa jednak Komisję do bardziej 
szczegółowego wyjaśnienia zakresu zadań 
nowej DG; podkreśla potrzebę 
koordynacji z innymi strukturami 
działającymi czynnie w dziedzinie polityki 
obronnej i posiadającymi inny zakres 
obowiązków (EAO, ESDZ itp.);

Or. en

Poprawka 482
Raphaël Glucksmann, Attila Ara-Kovács

Projekt rezolucji
Ustęp 61 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

61a. odnotowuje zapowiedź utworzenia 
w ramach Komisji Europejskiej Dyrekcji 
Generalnej ds. Obrony i Przestrzeni 
Kosmicznej działającej pod nadzorem 
nowo mianowanego komisarza ds. rynku 
wewnętrznego; zauważa, że ta nowa 
dyrekcja generalna powinna być 
odpowiedzialna za wspieranie, 
koordynowanie lub uzupełnianie działań 
państw członkowskich w dziedzinie 
obronności europejskiej i tym samym 
przyczyniłaby się do wzmocnienia 
europejskiej autonomii strategicznej; 
przyjmuje do wiadomości opis jej pięciu 
głównych zadań (wdrożenie i kontrola 
EFO, stworzenie otwartego i 
konkurencyjnego europejskiego rynku 
sprzętu obronnego, wdrożenie planu 
działania na rzecz mobilności wojskowej, 
wzmocnienie silnego i innowacyjnego 
przemysłu kosmicznego, wdrożenie 
przyszłego programu kosmicznego), 
wzywa jednak Komisję do bardziej 
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szczegółowego wyjaśnienia zakresu zadań 
nowej DG; zastanawia się nad jej 
współpracą z innymi strukturami 
działającymi czynnie w dziedzinie polityki 
obronnej i posiadającymi inny zakres 
obowiązków (EAO, ESDZ itp.);

Or. en

Poprawka 483
Christophe Grudler, Nathalie Loiseau, Bernard Guetta

Projekt rezolucji
Ustęp 61 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

61a. przypomina, że opracowanie 
nowych formatów, takich jak Rada 
Bezpieczeństwa UE, popierana przez 
kanclerz Angelę Merkel i prezydenta 
Emmanuela Macrona, oraz nowe sposoby 
ściślejszej koordynacji w ramach UE i z 
organami międzynarodowymi mogłyby 
potencjalnie usprawnić proces 
podejmowania decyzji w ramach WPZiB; 
uważa, że równolegle z tworzeniem tych 
struktur należy opracować mechanizmy 
pozwalające na zapewnienie ich 
demokratycznej kontroli przez Parlament 
Europejski;

Or. fr

Poprawka 484
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Martin Horwood

Projekt rezolucji
Ustęp 61 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

61a. zobowiązuje się do zapewnienia 
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ścisłego parlamentarnego monitorowania 
i kontroli misji, instrumentów i inicjatyw 
opracowanych w dziedzinie obronności 
europejskiej; wzywa WP, Radę i różne 
zainteresowane struktury europejskie do 
regularnego składania podkomitetowi 
sprawozdań z realizacji ich mandatu;

Or. fr

Poprawka 485
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Martin Horwood, Klemen Grošelj

Projekt rezolucji
Ustęp 61 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

61b. wzywa do opracowania 
europejskiej strategii obronnej jako 
niezbędnego uzupełnienia strategii 
globalnej na rok 2016, co zapewni 
wytyczne i ramy programowania, które są 
niezbędne do skutecznego wdrażania 
nowych instrumentów i środków;

Or. fr

Poprawka 486
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Projekt rezolucji
Ustęp 62

Projekt rezolucji Poprawka

62. zobowiązuje swojego 
przewodniczącego do przekazania 
niniejszej rezolucji Radzie Europejskiej, 
Radzie, oraz komisarz ds. rynku 
wewnętrznego, wysokiej przedstawiciel 
Unii do spraw zagranicznych i polityki 
bezpieczeństwa oraz wiceprzewodniczącej 
Komisji, sekretarzowi generalnemu 
Organizacji Narodów Zjednoczonych, 

62. zobowiązuje swojego 
przewodniczącego do przekazania 
niniejszej rezolucji Radzie Europejskiej, 
Radzie, oraz komisarz ds. rynku 
wewnętrznego, wysokiej przedstawiciel 
Unii do spraw zagranicznych i polityki 
bezpieczeństwa oraz wiceprzewodniczącej 
Komisji, OBWE, sekretarzowi 
generalnemu Organizacji Narodów 
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sekretarzowi generalnemu NATO, 
agencjom Unii Europejskiej działającym w 
dziedzinie przestrzeni kosmicznej, 
bezpieczeństwa i obrony, a także rządom i 
parlamentom narodowym państw 
członkowskich.

Zjednoczonych, sekretarzowi generalnemu 
NATO, agencjom Unii Europejskiej 
działającym w dziedzinie przestrzeni 
kosmicznej, bezpieczeństwa i obrony, a 
także rządom i parlamentom narodowym 
państw członkowskich.

Or. en


