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Poprawka 1
Lars Patrick Berg, Harald Vilimsky

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. zauważa, że Unia musi stawiać 
czoła coraz trudniejszej sytuacji 
międzynarodowej, w związku z czym coraz 
częściej wymaga się od Unii odgrywania 
wiodącej roli na arenie międzynarodowej; 
podkreśla kluczową rolę Europejskiej 
Służby Działań Zewnętrznych (ESDZ) w 
prowadzeniu polityki zagranicznej Unii 
pod przewodnictwem Wysokiego 
Przedstawiciela / Wiceprzewodniczącego 
Komisji; zauważa, że wzmocnieniu roli 
ESDZ nie towarzyszyło odpowiednie 
zwiększenie liczby pracowników; wzywa 
do udostępnienia wystarczających zasobów 
ludzkich, aby nie narażać na szwank 
skuteczności Unii jako podmiotu na 
arenie międzynarodowej;

1. zauważa, że państwa członkowskie 
Unii Europejskiej muszą stawiać czoła 
coraz trudniejszej sytuacji 
międzynarodowej, co uwypukla potrzebę 
skoordynowanej reakcji ze strony państw 
członkowskich, a nie scentralizowanego 
kształtowania polityki na szczeblu Unii 
Europejskiej przez Europejską Służbę 
Działań Zewnętrznych (ESDZ); wzywa do 
udostępnienia ESDZ zmniejszonych 
zasobów oraz apeluje o większą 
autonomię państw członkowskich w 
zakresie określania własnej polityki 
zagranicznej;

Or. en

Poprawka 2
Urmas Paet

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. zauważa, że ESDZ odgrywa istotną 
rolę w zapewnianiu spójności polityki 
zagranicznej UE; podkreśla również 
potrzebę zapewnienia niezbędnych 
zasobów na rzecz pomyślnego wdrożenia 
skutecznej unijnej polityki bezpieczeństwa 
i obrony;

Or. en
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Poprawka 3
Lars Patrick Berg, Harald Vilimsky

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wzywa ESDZ, aby rozważyła 
utworzenie stanowisk przedstawicieli 
lokalnych odpowiedzialnych za 
sprawozdawczość na temat prac 
legislacyjnych w krajach o strategicznym 
znaczeniu (w szczególności w krajach 
przystępujących do UE i krajach 
Partnerstwa Wschodniego), aby 
umożliwić Unii lepsze zrozumienie jej 
sąsiedztwa, a krajom sąsiednim zbliżenie 
się do dorobku prawnego;

skreśla się

Or. en

Poprawka 4
Urmas Paet

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wzywa ESDZ, aby rozważyła 
utworzenie stanowisk przedstawicieli 
lokalnych odpowiedzialnych za 
sprawozdawczość na temat prac 
legislacyjnych w krajach o strategicznym 
znaczeniu (w szczególności w krajach 
przystępujących do UE i krajach 
Partnerstwa Wschodniego), aby umożliwić 
Unii lepsze zrozumienie jej sąsiedztwa, a 
krajom sąsiednim zbliżenie się do dorobku 
prawnego;

2. wzywa ESDZ do utworzenia 
stanowisk przedstawicieli lokalnych 
odpowiedzialnych za sprawozdawczość na 
temat prac legislacyjnych w krajach o 
strategicznym znaczeniu (w szczególności 
w krajach przystępujących do UE i krajach 
Partnerstwa Wschodniego), aby umożliwić 
Unii lepsze zrozumienie jej sąsiedztwa, a 
krajom sąsiednim zbliżenie się do dorobku 
prawnego;

Or. en

Poprawka 5
Nikos Androulakis
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Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. zauważa, że stwierdzone błędy w 
zamówieniach publicznych były związane 
z naruszeniem istotnych przepisów 
dotyczących zamówień publicznych, 
takich jak nieodpowiednie procedury 
przetargowe lub ocena ofert mających 
wpływ na wynik przetargu, istotna zmiana 
zakresu umowy i sztuczne rozdzielanie 
umów oraz brakujące lub niepełne 
dokumenty przetargowe; wzywa ESDZ do 
podjęcia natychmiastowych działań w 
celu usunięcia tych zidentyfikowanych 
błędów w zamówieniach publicznych.

Or. en

Poprawka 6
Robert Biedroń, Nikos Androulakis, Tanja Fajon, Attila Ara-Kovács, Neena Gill, 
Demetris Papadakis

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. wzywa ESDZ do wdrożenia 
sporządzania budżetu z uwzględnieniem 
aspektu płci w odniesieniu do wszystkich 
wydatków publicznych;

Or. en

Poprawka 7
Robert Biedroń, Nikos Androulakis, Tanja Fajon, Attila Ara-Kovács, Neena Gill, 
Demetris Papadakis

Projekt opinii
Ustęp 2 b (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

2a. przypomina, że uwzględnianie 
aspektu płci to (re)organizacja, 
usprawnienie, rozwój i ocena procesów 
politycznych, tak aby perspektywa 
równości płci została włączona do 
wszystkich strategii politycznych na 
wszystkich szczeblach i na wszystkich 
etapach przez podmioty zaangażowane w 
tworzenie polityki;

Or. en

Poprawka 8
Lars Patrick Berg, Harald Vilimsky

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zauważa, że pomimo pozytywnych 
tendencji odnotowanych w ostatnich 
latach wśród personelu ESDZ wciąż brak 
równowagi płci i równowagi 
geograficznej; ponownie podkreśla 
znaczenie zapewnienia zrównoważonego 
podziału personelu pod względem płci i 
pochodzenia geograficznego w ramach 
różnych kategorii i grup zaszeregowania, 
zwłaszcza na stanowiskach kierowniczych 
średniego i wyższego szczebla; zwraca 
również uwagę na nadmierną 
reprezentację dyplomatów państw 
członkowskich wśród szefów delegatur; 
wzywa do podjęcia dalszych wysiłków w 
celu zaradzenia temu brakowi równowagi;

3. zauważa, że stanowiska 
dyplomatyczne na wszystkich szczeblach 
powinny być obsadzane wyłącznie na 
podstawie kwalifikacji i umiejętności, a 
wszelkie inne kryteria wyboru i 
późniejszego mianowania prowadzą do 
inżynierii społecznej;

Or. en

Poprawka 9
Nathalie Loiseau, Christophe Grudler, Malik Azmani

Projekt opinii
Ustęp 3
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Projekt opinii Poprawka

3. zauważa, że pomimo pozytywnych 
tendencji odnotowanych w ostatnich latach 
wśród personelu ESDZ wciąż brak 
równowagi płci i równowagi 
geograficznej; ponownie podkreśla 
znaczenie zapewnienia zrównoważonego 
podziału personelu pod względem płci i 
pochodzenia geograficznego w ramach 
różnych kategorii i grup zaszeregowania, 
zwłaszcza na stanowiskach kierowniczych 
średniego i wyższego szczebla; zwraca 
również uwagę na nadmierną 
reprezentację dyplomatów państw 
członkowskich wśród szefów delegatur; 
wzywa do podjęcia dalszych wysiłków w 
celu zaradzenia temu brakowi równowagi;

3. zauważa, że pomimo pozytywnych 
tendencji odnotowanych w ostatnich latach 
wśród personelu ESDZ wciąż brak 
równowagi płci i równowagi 
geograficznej; ponownie podkreśla 
znaczenie zapewnienia zrównoważonego 
podziału personelu pod względem płci i 
pochodzenia geograficznego w ramach 
różnych kategorii i grup zaszeregowania, 
zwłaszcza na stanowiskach kierowniczych 
średniego i wyższego szczebla; wzywa do 
podjęcia dalszych wysiłków w celu 
zaradzenia temu brakowi równowagi;

Or. fr

Poprawka 10
Sergey Lagodinsky
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zauważa, że pomimo pozytywnych 
tendencji odnotowanych w ostatnich latach 
wśród personelu ESDZ wciąż brak 
równowagi płci i równowagi 
geograficznej; ponownie podkreśla 
znaczenie zapewnienia zrównoważonego 
podziału personelu pod względem płci i 
pochodzenia geograficznego w ramach 
różnych kategorii i grup zaszeregowania, 
zwłaszcza na stanowiskach kierowniczych 
średniego i wyższego szczebla; zwraca 
również uwagę na nadmierną reprezentację 
dyplomatów państw członkowskich wśród 
szefów delegatur; wzywa do podjęcia 
dalszych wysiłków w celu zaradzenia temu 
brakowi równowagi;

3. zauważa, że pomimo pozytywnych 
tendencji odnotowanych w ostatnich latach 
wśród personelu ESDZ wciąż brak 
równowagi płci i równowagi 
geograficznej; ponownie podkreśla 
znaczenie zapewnienia zrównoważonego 
podziału personelu pod względem płci i 
pochodzenia geograficznego w ramach 
różnych kategorii i grup zaszeregowania, 
zwłaszcza na stanowiskach kierowniczych 
średniego i wyższego szczebla; jest 
zbulwersowany faktem, że na 
stanowiskach kierowniczych średniego 
szczebla w ESDZ mężczyźni stanowią 
75 %, a kobiety 25 %, podczas gdy na 
szczeblu kadry kierowniczej wyższego 
szczebla mężczyźni stanowią 87 %, a 
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kobiety 13 % siły roboczej; wzywa ESDZ 
do zaktualizowania swojej strategii w 
sprawie równouprawnienia płci i równych 
szans w celu uwzględnienia konkretnych i 
wiążących celów dotyczących obecności 
kobiet na stanowiskach kierowniczych; 
zwraca również uwagę na nadmierną 
reprezentację dyplomatów państw 
członkowskich wśród szefów delegatur; 
wzywa do podjęcia dalszych wysiłków w 
celu zaradzenia temu brakowi równowagi;

Or. en

Poprawka 11
Robert Biedroń, Nikos Androulakis, Tanja Fajon, Attila Ara-Kovács, Neena Gill, 
Demetris Papadakis

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zauważa, że pomimo pozytywnych 
tendencji odnotowanych w ostatnich latach 
wśród personelu ESDZ wciąż brak 
równowagi płci i równowagi 
geograficznej; ponownie podkreśla 
znaczenie zapewnienia zrównoważonego 
podziału personelu pod względem płci i 
pochodzenia geograficznego w ramach 
różnych kategorii i grup zaszeregowania, 
zwłaszcza na stanowiskach kierowniczych 
średniego i wyższego szczebla; zwraca 
również uwagę na nadmierną reprezentację 
dyplomatów państw członkowskich wśród 
szefów delegatur; wzywa do podjęcia 
dalszych wysiłków w celu zaradzenia temu 
brakowi równowagi;

3. zauważa, że pomimo pozytywnych 
tendencji odnotowanych w ostatnich latach 
wśród personelu ESDZ wciąż brak 
równowagi płci i równowagi 
geograficznej; ponownie podkreśla 
znaczenie zapewnienia zrównoważonego 
podziału personelu pod względem płci i 
pochodzenia geograficznego w ramach 
różnych kategorii i grup zaszeregowania, 
zwłaszcza na stanowiskach kierowniczych 
średniego i wyższego szczebla; podkreśla, 
że tylko poprawa równowagi 
geopolitycznej i równowagi płci w ESDZ 
może zapewnić europejską podmiotowość 
działań zagranicznych; zwraca również 
uwagę na nadmierną reprezentację 
dyplomatów państw członkowskich wśród 
szefów delegatur; wzywa do podjęcia 
dalszych wysiłków w celu zaradzenia temu 
brakowi równowagi;

Or. en
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Poprawka 12
Lars Patrick Berg, Harald Vilimsky

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. z zadowoleniem przyjmuje 
krótkoterminowy program wymiany 
pracowników między ESDZ a 
Parlamentem Europejskim; podkreśla, że 
program ten pomaga lepiej zrozumieć 
struktury i metody pracy drugiej 
instytucji, a tym samym usprawnia 
współpracę między tymi instytucjami; 
zachęca ESDZ do aktywniejszego 
promowania tego programu wśród swoich 
pracowników w celu zwiększenia liczby 
uczestników; zaleca ponadto rozszerzenie 
programu wymiany i delegowania 
personelu dyplomatycznego między ESDZ 
a służbami dyplomatycznymi państw 
członkowskich, mającego na celu 
wspieranie kształtowania wspólnej kultury 
dyplomatycznej.

skreśla się

Or. en

Poprawka 13
Robert Biedroń, Nikos Androulakis, Tanja Fajon, Attila Ara-Kovács, Neena Gill, 
Demetris Papadakis

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. podkreśla znaczenie 
sztandarowego projektu grupy zadaniowej 
ds. komunikacji strategicznej dotyczącej 
Wschodu Europejskiej Służby Działań 
Zewnętrznych – UE kontra dezinformacja 
– w walce z dezinformacją, propagandą i 
zagranicznymi wpływami na naszą scenę 
geopolityczną.

Or. en
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Poprawka 14
Urmas Paet

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. podkreśla potrzebę zwalczania 
propagandy i ujawniania dezinformacji; 
podkreśla znaczenie grupy zadaniowej ds. 
komunikacji strategicznej ESDZ oraz 
wzywa do zapewnienia jej niezbędnych 
zasobów finansowych i kadrowych;

Or. en

Poprawka 15
Urmas Paet

Projekt opinii
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4b. podkreśla rosnące znaczenie 
polityki UE wobec Arktyki oraz potrzebę 
wzmocnienia wiarygodności UE wśród 
partnerów poprzez zapewnienie 
stabilności stanowiska ambasadora UE 
ds. Arktyki;

Or. en


