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Poprawka 1
Vangelis Meimarakis

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. przyjmuje do wiadomości 
sprawozdanie specjalne ETO nr 32/2018 
(„Kryzysowy fundusz powierniczy UE dla 
Afryki – narzędzie elastyczne, lecz 
niewystarczająco ukierunkowane”); 
wzywa Komisję do bezzwłocznego 
zastosowania się do pozostałych zaleceń; 
podkreśla potrzebę zapewnienia 
komplementarności projektów 
finansowanych przez kryzysowy fundusz 
powierniczy UE dla Afryki w stosunku do 
działań w ramach innych instrumentów 
UE oraz działań finansowanych przez 
państwa członkowskie lub innych 
darczyńców; odnotowuje niski poziom 
wkładów państw członkowskich i innych 
darczyńców, co poddaje w wątpliwość 
zasadność wykorzystania funduszu 
powierniczego UE;

Or. en

Poprawka 2
Sergey Lagodinsky
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zwraca uwagę na sprawozdanie 
specjalne nr 35/2018 Europejskiego 
Trybunału Obrachunkowego 
(„Przejrzystość procesu wydatkowania 
środków unijnych przez organizacje 
pozarządowe –  należy dołożyć dalszych 
starań”), w którym stwierdzono, że często 
brakuje przejrzystości w wydatkowaniu 

2. zdecydowanie pochwala wysiłki 
społeczeństwa obywatelskiego na całym 
świecie na rzecz promowania i obrony 
praw człowieka, zwłaszcza w okresie 
zmniejszania się przestrzeni społeczeństwa 
obywatelskiego i kwestionowania 
uniwersalności praw człowieka; podkreśla 
znaczenie wzmocnienia przez UE 
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środków unijnych przez organizacje 
pozarządowe, zwłaszcza gdy 
wydatkowanie tych środków przekazują z 
kolei innych podmiotom jednostki ONZ; 
wzywa Komisję, aby udoskonaliła systemy 
umożliwiające śledzenie wydatkowania 
środków przez organizacje pozarządowe 
oraz aby zapewniła i kontrolowała 
prawidłowe stosowanie zasad i procedur 
zgodnie z zaleceniami Europejskiego 
Trybunału Obrachunkowego;

wsparcia dla organizacji społeczeństwa 
obywatelskiego w przyszłych wieloletnich 
ramach finansowych (WRF); zgadzając 
się co do znaczenia zasad przejrzystości i 
odpowiedzialności w odniesieniu do 
wydatkowania środków publicznych dla 
społeczeństwa obywatelskiego, zauważa z 
niepokojem, że niektóre uporczywe apele 
w tym kierunku w rzeczywistości ukrywają 
bardziej niepewny program, którego celem 
jest właśnie uciszenie społeczeństwa 
obywatelskiego i krytycznych głosów 
poprzez podsycanie podejrzeń i 
nadmiernej biurokracji;

Or. en

Poprawka 3
Nikos Androulakis, Robert Biedroń

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zwraca uwagę na sprawozdanie 
specjalne nr 35/2018 Europejskiego 
Trybunału Obrachunkowego 
(„Przejrzystość procesu wydatkowania 
środków unijnych przez organizacje 
pozarządowe –  należy dołożyć dalszych 
starań”), w którym stwierdzono, że często 
brakuje przejrzystości w wydatkowaniu 
środków unijnych przez organizacje 
pozarządowe, zwłaszcza gdy 
wydatkowanie tych środków przekazują z 
kolei innych podmiotom jednostki ONZ; 
wzywa Komisję, aby udoskonaliła systemy 
umożliwiające śledzenie wydatkowania 
środków przez organizacje pozarządowe 
oraz aby zapewniła i kontrolowała 
prawidłowe stosowanie zasad i procedur 
zgodnie z zaleceniami Europejskiego 
Trybunału Obrachunkowego;

2. odnotowuje sprawozdanie 
specjalne nr 35/2018 Europejskiego 
Trybunału Obrachunkowego 
(„Przejrzystość procesu wydatkowania 
środków unijnych przez organizacje 
pozarządowe – należy dołożyć dalszych 
starań”); podkreśla, że ETO stwierdził, że 
w obszarze działań zewnętrznych 
dokonywany przez Komisję wybór 
projektów kierowanych przez organizacje 
pozarządowe (NGO) jest zasadniczo 
przejrzysty oraz że Komisja przekazywała 
dane dotyczące pomocy humanitarnej i 
rozwojowej zgodnie z międzynarodowymi 
standardami przejrzystości; zauważa 
jednak, że często brakuje przejrzystości w 
wydatkowaniu środków unijnych przez 
organizacje pozarządowe, zwłaszcza gdy 
wydatkowanie tych środków przekazują z 
kolei innych podmiotom jednostki ONZ; 
zauważa ponadto, że obecne ramy 
regulacyjne nie nakładają na organizacje 
pozarządowe żadnych dodatkowych 
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wymogów w zakresie przejrzystości w 
porównaniu z innymi beneficjentami; 
wzywa Komisję do dalszego ulepszania 
systemów umożliwiających śledzenie 
wydatkowania środków przez organizacje 
pozarządowe oraz aby zapewniła i 
kontrolowała prawidłowe stosowanie zasad 
i procedur zgodnie z zaleceniami 
Europejskiego Trybunału 
Obrachunkowego, co umożliwi również 
ocenę kosztów deklarowanych przez 
wszystkie podmioty wdrażające; w tym 
kontekście z zadowoleniem przyjmuje 
uruchomienie w marcu 2019 r. publicznej 
strony internetowej EU Aid Explorer, 
która zawiera wszystkie opublikowane 
dane dotyczące pomocy zewnętrznej 
instytucji UE i państw członkowskich;

Or. en

Poprawka 4
Fabio Massimo Castaldo

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zwraca uwagę na sprawozdanie 
specjalne nr 35/2018 Europejskiego 
Trybunału Obrachunkowego 
(„Przejrzystość procesu wydatkowania 
środków unijnych przez organizacje 
pozarządowe –  należy dołożyć dalszych 
starań”), w którym stwierdzono, że często 
brakuje przejrzystości w wydatkowaniu 
środków unijnych przez organizacje 
pozarządowe, zwłaszcza gdy 
wydatkowanie tych środków przekazują z 
kolei innych podmiotom jednostki ONZ; 
wzywa Komisję, aby udoskonaliła systemy 
umożliwiające śledzenie wydatkowania 
środków przez organizacje pozarządowe 
oraz aby zapewniła i kontrolowała 
prawidłowe stosowanie zasad i procedur 
zgodnie z zaleceniami Europejskiego 

2. zwraca uwagę na sprawozdanie 
specjalne nr 35/2018 Europejskiego 
Trybunału Obrachunkowego 
(„Przejrzystość procesu wydatkowania 
środków unijnych przez organizacje 
pozarządowe – należy dołożyć dalszych 
starań”), w którym stwierdzono, że 
Komisja nie wykazała wystarczającej 
przejrzystości w wydatkowaniu środków 
UE przez organizacje pozarządowe, 
zwłaszcza gdy wydatkowanie tych 
środków przekazują z kolei innych 
podmiotom jednostki ONZ; wzywa 
Komisję, aby udoskonaliła systemy 
umożliwiające śledzenie wydatkowania 
środków przez organizacje pozarządowe, 
stosowała spójną interpretację 
obowiązujących przepisów rozporządzenia 
finansowego przez poszczególne służby 
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Trybunału Obrachunkowego; oraz aby zapewniła i kontrolowała 
prawidłowe stosowanie zasad i procedur 
zgodnie z zaleceniami Europejskiego 
Trybunału Obrachunkowego;

Or. it

Poprawka 5
Nikos Androulakis, Robert Biedroń

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. wzywa do podjęcia wysiłków w celu 
zaradzenia niedociągnięciom w zakresie 
pośredniego zarządzania funduszami UE 
w niektórych krajach będących 
beneficjentami Instrumentu Pomocy 
Przedakcesyjnej (IPA); zauważa z 
niepokojem, że fundusze IPA dla Turcji w 
niewielkim stopniu odnosiły się do 
podstawowych wartości, w tym wolności 
prasy i bezstronności wymiaru 
sprawiedliwości, podczas gdy Komisja 
ograniczyła wykorzystanie warunkowości 
do wspierania reform w priorytetowych 
sektorach demokracji i praworządności;

Or. en

Poprawka 6
Lars Patrick Berg

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. z zadowoleniem przyjmuje 
uruchomienie w 2018 r. pierwszych 
środków budowania zdolności w ramach 
zmienionego Instrumentu na rzecz 
Przyczyniania się do Stabilności i Pokoju; 
podkreśla, że działania te powinny 

skreśla się
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odbywać się w ramach ogólnego procesu 
reformy sektora bezpieczeństwa; zachęca 
do podejmowania bardziej zdecydowanych 
działań następczych w związku z 
krótkoterminowymi działaniami 
stabilizacyjnymi, w postaci bardziej 
długofalowych działań finansowanych z 
Instrumentu na Rzecz przyczyniania się 
do Stabilności i Pokoju lub z innych 
instrumentów;

Or. en

Poprawka 7
Özlem Demirel

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. z zadowoleniem przyjmuje 
uruchomienie w 2018 r. pierwszych 
środków budowania zdolności w ramach 
zmienionego Instrumentu na rzecz 
Przyczyniania się do Stabilności i Pokoju; 
podkreśla, że działania te powinny 
odbywać się w ramach ogólnego procesu 
reformy sektora bezpieczeństwa; zachęca 
do podejmowania bardziej zdecydowanych 
działań następczych w związku z 
krótkoterminowymi działaniami 
stabilizacyjnymi, w postaci bardziej 
długofalowych działań finansowanych z 
Instrumentu na Rzecz przyczyniania się 
do Stabilności i Pokoju lub z innych 
instrumentów;

3. odrzuca uruchomienie w 2018 r. 
pierwszych środków budowania zdolności 
w ramach zmienionego Instrumentu na 
rzecz Przyczyniania się do Stabilności i 
Pokoju; przypomina, że zmieniony zakres 
Instrumentu na rzecz Przyczyniania się do 
Stabilności i Pokoju w celu finansowania 
wojska zagraża jego cywilnemu 
charakterowi i narusza art. 41 ust. 2 TUE 
oraz uprzedni cel art. 209 i 208 TFUE, a 
Instrument na rzecz Przyczyniania się do 
Stabilności i Pokoju finansowany z 
pomocy rozwojowej UE powinien 
koncentrować się wyłącznie na środkach 
cywilnych oraz na podstawowych 
przyczynach niestabilności i konfliktów; 
dlatego też Instrument powinien skupiać 
się na eliminacji ubóstwa, 
nierozprzestrzenianiu i rozbrojeniu, 
demobilizacji i reintegracji, zapobieganiu 
konfliktom, mediacjach i pokojowym 
rozwiązywaniu konfliktów;

Or. en
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Poprawka 8
Vangelis Meimarakis

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. w odniesieniu do Instrumentu 
Pomocy Przedakcesyjnej (IPA II) zwraca 
uwagę na utrzymujące się niedociągnięcia 
w zakresie zdolności administracyjnych 
krajów przystępujących, które prowadzą 
do braku zdolności absorpcyjnej w 
ramach zarządzania pośredniego; 
podkreśla, że – jak wskazano w 
sprawozdaniu specjalnym Trybunału 
Obrachunkowego dotyczącym 
finansowania IPA dla Turcji w 2018 r. – 
postęp w tak wrażliwych obszarach, jak 
praworządność i społeczeństwo 
obywatelskie, zależy nie tylko od 
finansowania w ramach IPA, ale przede 
wszystkim od woli politycznej władz; 
uważa, że obecnie bardziej niż 
kiedykolwiek ważne jest, aby Komisja 
wykorzystywała warunkowość do 
wspierania reform w priorytetowych 
sektorach, takich jak praworządność i 
sprawowanie rządów w Turcji;

Or. en

Poprawka 9
Lars Patrick Berg

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. z zadowoleniem przyjmuje 
przeprowadzony przez Europejski 
Trybunał Obrachunkowy analityczny 
przegląd obronności europejskiej i 
popiera zawarte w nim zalecenia; wzywa 
Komisję jako strażniczkę traktatów, aby 
zapewniła spójność wszystkich unijnych 

skreśla się
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działań obronnych prowadzonych w celu 
realizacji działań Unii w ramach WPBiO 
(PESCO, Europejski program rozwoju 
przemysłu obronnego, EFO, CARD itp.) 
oraz aby zapewniła synergie z działaniami 
NATO; uważa, że wśród kluczowych 
celów Unii w kolejnych WRF musi 
znaleźć się zapewnienie konkurencyjności 
europejskiej bazy technologiczno-
przemysłowej sektora obronnego, 
zwiększenie zdolności wojskowych państw 
członkowskich oraz utworzenie 
Europejskiej Unii Obrony.

Or. en

Poprawka 10
Özlem Demirel

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. z zadowoleniem przyjmuje 
przeprowadzony przez Europejski 
Trybunał Obrachunkowy analityczny 
przegląd obronności europejskiej i popiera 
zawarte w nim zalecenia; wzywa Komisję 
jako strażniczkę traktatów, aby zapewniła 
spójność wszystkich unijnych działań 
obronnych prowadzonych w celu realizacji 
działań Unii w ramach WPBiO (PESCO, 
Europejski program rozwoju przemysłu 
obronnego, EFO, CARD itp.) oraz aby 
zapewniła synergie z działaniami NATO; 
uważa, że wśród kluczowych celów Unii w 
kolejnych WRF musi znaleźć się 
zapewnienie konkurencyjności 
europejskiej bazy technologiczno-
przemysłowej sektora obronnego, 
zwiększenie zdolności wojskowych państw 
członkowskich oraz utworzenie 
Europejskiej Unii Obrony.

4. odnotowuje przeprowadzony przez 
Europejski Trybunał Obrachunkowy 
analityczny przegląd obronności 
europejskiej i zawarte w nim zalecenia; 
wzywa Komisję jako strażniczkę traktatów 
do zapewnienia ścisłego stosowania art. 
41 (2) TUE; w związku z tym wzywa do 
zakończenia wszystkich unijnych działań 
obronnych prowadzonych w celu realizacji 
działań Unii w ramach WPBiO (PESCO, 
Europejski program rozwoju przemysłu 
obronnego, EFO, CARD itp.);

Or. en
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Poprawka 11
Sergey Lagodinsky
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. z zadowoleniem przyjmuje 
przeprowadzony przez Europejski 
Trybunał Obrachunkowy analityczny 
przegląd obronności europejskiej i popiera 
zawarte w nim zalecenia; wzywa Komisję 
jako strażniczkę traktatów, aby zapewniła 
spójność wszystkich unijnych działań 
obronnych prowadzonych w celu 
realizacji działań Unii w ramach WPBiO 
(PESCO, Europejski program rozwoju 
przemysłu obronnego, EFO, CARD itp.) 
oraz aby zapewniła synergie z działaniami 
NATO; uważa, że wśród kluczowych 
celów Unii w kolejnych WRF musi 
znaleźć się zapewnienie konkurencyjności 
europejskiej bazy technologiczno-
przemysłowej sektora obronnego, 
zwiększenie zdolności wojskowych państw 
członkowskich oraz utworzenie 
Europejskiej Unii Obrony.

4. z zadowoleniem przyjmuje 
przeprowadzony przez Europejski 
Trybunał Obrachunkowy analityczny 
przegląd obronności europejskiej i popiera 
zawarte w nim zalecenia; apeluje o 
bardziej niezależne i publicznie dostępne 
oceny cywilnych i wojskowych środków 
bezpieczeństwa oraz środków wojskowych 
UE, w szczególności wojskowych misji 
szkoleniowych UE, budowania potencjału 
podmiotów wojskowych w państwach 
trzecich (budowanie zdolności na rzecz 
bezpieczeństwa i rozwoju za 
pośrednictwem Instrumentu na rzecz 
Przyczyniania się do Stabilności i Pokoju) 
oraz środków zarządzania granicami i 
migracją;

Or. en

Poprawka 12
Nathalie Loiseau, Christophe Grudler

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. z zadowoleniem przyjmuje 
przeprowadzony przez Europejski 
Trybunał Obrachunkowy analityczny 
przegląd obronności europejskiej i popiera 
zawarte w nim zalecenia; wzywa Komisję 
jako strażniczkę traktatów, aby zapewniła 
spójność wszystkich unijnych działań 
obronnych prowadzonych w celu realizacji 

4. odnotowuje przeprowadzony przez 
Europejski Trybunał Obrachunkowy 
analityczny przegląd obronności 
europejskiej; zobowiązuje się do 
zapewnienia spójności wszystkich 
unijnych działań obronnych prowadzonych 
w celu realizacji działań Unii w ramach 
WPBiO (PESCO, Europejski program 
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działań Unii w ramach WPBiO (PESCO, 
Europejski program rozwoju przemysłu 
obronnego, EFO, CARD itp.) oraz aby 
zapewniła synergie z działaniami NATO; 
uważa, że wśród kluczowych celów Unii w 
kolejnych WRF musi znaleźć się 
zapewnienie konkurencyjności 
europejskiej bazy technologiczno-
przemysłowej sektora obronnego, 
zwiększenie zdolności wojskowych państw 
członkowskich oraz utworzenie 
Europejskiej Unii Obrony.

rozwoju przemysłu obronnego, EFO, 
CARD itp.) oraz zapewnienia 
interoperacyjności z NATO; uważa, że 
wśród kluczowych celów Unii w kolejnych 
WRF musi znaleźć się zapewnienie 
konkurencyjności europejskiej bazy 
technologiczno-przemysłowej sektora 
obronnego, zwiększenie zdolności 
wojskowych państw członkowskich oraz 
utworzenie Europejskiej Unii Obrony.

Or. fr

Poprawka 13
Fabio Massimo Castaldo

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. z zadowoleniem przyjmuje 
przeprowadzony przez Europejski 
Trybunał Obrachunkowy analityczny 
przegląd obronności europejskiej i popiera 
zawarte w nim zalecenia; wzywa Komisję 
jako strażniczkę traktatów, aby zapewniła 
spójność wszystkich unijnych działań 
obronnych prowadzonych w celu realizacji 
działań Unii w ramach WPBiO (PESCO, 
Europejski program rozwoju przemysłu 
obronnego, EFO, CARD itp.) oraz aby 
zapewniła synergie z działaniami NATO; 
uważa, że wśród kluczowych celów Unii w 
kolejnych WRF musi znaleźć się 
zapewnienie konkurencyjności 
europejskiej bazy technologiczno-
przemysłowej sektora obronnego, 
zwiększenie zdolności wojskowych państw 
członkowskich oraz utworzenie 
Europejskiej Unii Obrony.

4. z zadowoleniem przyjmuje 
przeprowadzony przez Europejski 
Trybunał Obrachunkowy analityczny 
przegląd obronności europejskiej i popiera 
zawarte w nim zalecenia; wzywa Komisję 
jako strażniczkę traktatów, aby zapewniła 
spójność wszystkich unijnych działań 
obronnych prowadzonych w celu realizacji 
działań Unii w ramach WPBiO (PESCO, 
Europejski program rozwoju przemysłu 
obronnego, EFO, CARD itp.) oraz aby 
zapewniła synergie z działaniami NATO; 
uważa, że wśród istotnych celów Unii w 
kolejnych WRF musi znaleźć się 
zapewnienie konkurencyjności 
europejskiej bazy technologiczno-
przemysłowej sektora obronnego, lepsza 
koordynacja zdolności wojskowych 
państw członkowskich oraz utworzenie 
Europejskiej Unii Obrony.

Or. it
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Poprawka 14
Nikos Androulakis, Robert Biedroń

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. z zadowoleniem przyjmuje 
przeprowadzony przez Europejski 
Trybunał Obrachunkowy analityczny 
przegląd obronności europejskiej i popiera 
zawarte w nim zalecenia; wzywa Komisję 
jako strażniczkę traktatów, aby zapewniła 
spójność wszystkich unijnych działań 
obronnych prowadzonych w celu realizacji 
działań Unii w ramach WPBiO (PESCO, 
Europejski program rozwoju przemysłu 
obronnego, EFO, CARD itp.) oraz aby 
zapewniła synergie z działaniami NATO; 
uważa, że wśród kluczowych celów Unii w 
kolejnych WRF musi znaleźć się 
zapewnienie konkurencyjności 
europejskiej bazy technologiczno-
przemysłowej sektora obronnego, 
zwiększenie zdolności wojskowych państw 
członkowskich oraz utworzenie 
Europejskiej Unii Obrony.

4. z zadowoleniem przyjmuje 
przeprowadzony przez Europejski 
Trybunał Obrachunkowy analityczny 
przegląd obronności europejskiej i popiera 
zawarte w nim zalecenia; wzywa Komisję 
jako strażniczkę traktatów, aby zapewniła 
spójność wszystkich unijnych działań 
obronnych prowadzonych w celu realizacji 
działań Unii w ramach WPBiO (PESCO, 
Europejski program rozwoju przemysłu 
obronnego, EFO, CARD itp.) oraz aby 
zapewniła, w razie konieczności, synergie 
z działaniami NATO; uważa, że jednym z 
kluczowych celów Unii w kolejnych WRF 
musi być zapewnienie konkurencyjności 
europejskiej bazy technologiczno-
przemysłowej sektora obronnego, 
zwiększenie zdolności wojskowych państw 
członkowskich oraz utworzenie 
Europejskiej Unii Obrony.

Or. en

Poprawka 15
Vangelis Meimarakis

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. zwraca się do Komisji o dokonanie 
oceny legalności wycofania funkcji 
budżetowej z Parlamentu Europejskiego 
poprzez decyzje Rady w sprawie 
ustanowienia EAO oraz PESCO; 
przypomina, że odpowiedni art. 45 ust. 2 i 
art. 46 ust. 2 TUE przewidują 
przyjmowanie decyzji większością 
kwalifikowaną bez prawa weta; 
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przypomina, że wycofanie funkcji 
budżetowej PE na mocy art. 42 TUE jest 
możliwe jedynie w odniesieniu do 
wydatków operacyjnych i wymaga 
jednomyślnej decyzji Rady; podkreśla, że 
Rada nigdy nie podjęła takiej decyzji;

Or. en

Poprawka 16
Sergey Lagodinsky
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. zwraca uwagę na potrzebę ścisłego 
monitorowania wykorzystania funduszy z 
instrumentu pomocy dla uchodźców w 
Turcji w trosce o to, aby środki te były 
właściwie wydatkowane na projekty 
dotyczące uchodźców i nie były 
wykorzystywane do innych celów; wzywa 
Komisję do regularnego składania władzy 
budżetowej sprawozdań na temat 
zgodności finansowanych działań z 
odnośną podstawą prawną;

Or. en

Poprawka 17
Urmas Paet

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. jest zaniepokojony brakiem 
widoczności projektów finansowanych 
przez UE i podkreśla potrzebę poprawy 
widoczności i wzmocnienia 
komplementarności instrumentów 
finansowych UE.
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Or. en

Poprawka 18
Sergey Lagodinsky
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4b. wyraża zaniepokojenie, że 
wykorzystywanie innych mechanizmów 
finansowania równolegle z budżetem UE, 
takich jak fundusze powiernicze, w celu 
realizacji unijnych strategii politycznych 
stwarza poważne ryzyko osłabienia zasady 
rozliczalności i przejrzystości; oczekuje, że 
wraz z wejściem w życie w przyszłości 
nowego zewnętrznego instrumentu 
finansowania ISWMR, wykorzystanie 
funduszy powierniczych będzie stopniowo 
wycofywane;

Or. en

Poprawka 19
Vangelis Meimarakis

Projekt opinii
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4b. ubolewa nad brakiem elastyczności 
w procedurach administracyjnych i 
budżetowych/finansowych dotyczących 
misji cywilnych w ramach WPBiO; 
ponownie wyraża opinię, że Komisja 
powinna wprowadzić szczegółowe zasady 
udzielania zamówień publicznych do 
środków zarządzania kryzysowego w 
ramach WPBiO, aby ułatwić szybkie i 
elastyczne prowadzenie misji;

Or. en
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