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Poprawka 1
Lorenzo Cesa

Projekt rezolucji
Umocowanie 12

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając strategię Unii 
Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa 
morskiego z dnia 24 czerwca 2014 r.,

– uwzględniając strategię Unii 
Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa 
morskiego z dnia 24 czerwca 2014 r., w 
tym swój plan działania przyjęty dnia 
18 listopada 2014 r.,

Or. en

Poprawka 2
Ioan Mircea Pașcu

Projekt rezolucji
Umocowanie 12

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając strategię Unii 
Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa 
morskiego z dnia 24 czerwca 2014 r.,

– uwzględniając strategię Unii 
Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa 
morskiego z dnia 24 czerwca 2014 r., w 
tym plan działania towarzyszący strategii 
Unii Europejskiej w zakresie 
bezpieczeństwa morskiego przyjęty w 
grudniu 2014 r.,

Or. en

Poprawka 3
Tunne Kelam

Projekt rezolucji
Umocowanie 18 a (nowe)
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Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 22 
listopada 2012 r. w sprawie 
bezpieczeństwa cybernetycznego i 
cyberobrony,

Or. en

Poprawka 4
Neena Gill

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. jest zdania, że sytuacja w zakresie 
bezpieczeństwa w Unii Europejskiej i w jej 
sąsiedztwie jest coraz bardziej niestabilna 
i niepewna; uważa, że wojna na Ukrainie, 
konflikty w Syrii i Iraku – z coraz 
silniejszą organizacją terrorystyczną ISIL 
(Państwo Islamskie) – kryzys libijski 
i zagrożenie terrorystyczne w regionie 
Sahelu zagrażają bezpośrednio 
bezpieczeństwu Unii; uważa ponadto, że 
ukierunkowanie amerykańskiej 
dyplomacji bardziej na Azję i Pacyfik oraz
konsekwencje kryzysu finansowego dla 
budżetów i zdolności państw 
członkowskich tylko podkreślają, że Unia 
musi przyjąć na siebie większą 
odpowiedzialność za własne 
bezpieczeństwo i obronę;

1. jest zdania, że sytuacja w zakresie 
bezpieczeństwa w Unii Europejskiej i w jej 
sąsiedztwie jest coraz bardziej niestabilna 
i niepewna; uważa, że wojna na Ukrainie, 
konflikty w Syrii i Iraku – z coraz 
silniejszą organizacją terrorystyczną ISIL 
(Państwo Islamskie) – kryzys libijski 
i zagrożenie terrorystyczne w regionie 
Sahelu zagrażają bezpośrednio 
bezpieczeństwu Unii; stoi na stanowisku, 
że rosnące zaangażowanie Stanów 
Zjednoczonych i Rosji w sprawy Azji 
uzasadnia potrzebę opracowania przez UE 
bardziej proaktywnej strategii 
bezpieczeństwa wobec tego 
regionu; uważa ponadto, że konsekwencje 
kryzysu finansowego dla budżetów 
i zdolności państw członkowskich tylko 
podkreślają, że Unia musi przyjąć na siebie 
większą odpowiedzialność za własne 
bezpieczeństwo i obronę;

Or. en

Poprawka 5
Fernando Maura Barandiarán, Javier Nart
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Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. jest zdania, że sytuacja w zakresie 
bezpieczeństwa w Unii Europejskiej i w jej 
sąsiedztwie jest coraz bardziej niestabilna 
i niepewna; uważa, że wojna na Ukrainie, 
konflikty w Syrii i Iraku – z coraz 
silniejszą organizacją terrorystyczną ISIL 
(Państwo Islamskie) – kryzys libijski 
i zagrożenie terrorystyczne w regionie 
Sahelu zagrażają bezpośrednio 
bezpieczeństwu Unii; uważa ponadto, że 
ukierunkowanie amerykańskiej dyplomacji 
bardziej na Azję i Pacyfik oraz 
konsekwencje kryzysu finansowego dla 
budżetów i zdolności państw 
członkowskich tylko podkreślają, że Unia 
musi przyjąć na siebie większą 
odpowiedzialność za własne 
bezpieczeństwo i obronę;

1. jest zdania, że sytuacja w zakresie 
bezpieczeństwa w Unii Europejskiej i w jej 
sąsiedztwie jest coraz bardziej niestabilna 
i niepewna; uważa, że wojna na Ukrainie, 
konflikty w Syrii i Iraku – z coraz 
silniejszą organizacją terrorystyczną ISIL 
(Państwo Islamskie) – kryzys libijski 
i zagrożenie terrorystyczne w regionie 
Sahelu zagrażają bezpośrednio 
bezpieczeństwu Unii; uważa ponadto, że 
ukierunkowanie amerykańskiej dyplomacji 
bardziej na Azję i Pacyfik oraz 
konsekwencje kryzysu finansowego dla 
budżetów i zdolności państw 
członkowskich tylko podkreślają, że Unia
musi w sposób wspólny i skoordynowany 
przyjąć na siebie większą 
odpowiedzialność za własne 
bezpieczeństwo i obronę;

Or. es

Poprawka 6
Tonino Picula

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. jest zdania, że sytuacja w zakresie 
bezpieczeństwa w Unii Europejskiej i w jej 
sąsiedztwie jest coraz bardziej niestabilna 
i niepewna; uważa, że wojna na Ukrainie, 
konflikty w Syrii i Iraku – z coraz 
silniejszą organizacją terrorystyczną ISIL 
(Państwo Islamskie) – kryzys libijski 
i zagrożenie terrorystyczne w regionie 
Sahelu zagrażają bezpośrednio 
bezpieczeństwu Unii; uważa ponadto, że 

1. jest zdania, że sytuacja w zakresie 
bezpieczeństwa w Unii Europejskiej i w jej 
sąsiedztwie jest coraz bardziej niestabilna 
i niepewna z powodu wielu 
długoterminowych i pojawiających się 
nowych wyzwań; uważa, że wojna na 
Ukrainie, konflikty w Syrii i Iraku – z 
coraz silniejszą organizacją terrorystyczną 
ISIL (Państwo Islamskie) – kryzys libijski 
i zagrożenie terrorystyczne w regionie 
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ukierunkowanie amerykańskiej dyplomacji 
bardziej na Azję i Pacyfik oraz 
konsekwencje kryzysu finansowego dla 
budżetów i zdolności państw 
członkowskich tylko podkreślają, że Unia 
musi przyjąć na siebie większą 
odpowiedzialność za własne 
bezpieczeństwo i obronę;

Sahelu zagrażają bezpośrednio 
bezpieczeństwu Unii; uważa ponadto, że 
ukierunkowanie amerykańskiej dyplomacji 
bardziej na Azję oraz konsekwencje 
kryzysu finansowego dla budżetów 
i zdolności państw członkowskich 
podkreślają, znaczenie przyjęcia przez 
Unię większej odpowiedzialności za 
własne bezpieczeństwo i obronę;

Or. en

Poprawka 7
Lorenzo Cesa

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. jest zdania, że sytuacja w zakresie 
bezpieczeństwa w Unii Europejskiej i w jej 
sąsiedztwie jest coraz bardziej niestabilna 
i niepewna; uważa, że wojna na Ukrainie, 
konflikty w Syrii i Iraku – z coraz 
silniejszą organizacją terrorystyczną ISIL 
(Państwo Islamskie) – kryzys libijski 
i zagrożenie terrorystyczne w regionie 
Sahelu zagrażają bezpośrednio
bezpieczeństwu Unii; uważa ponadto, że 
ukierunkowanie amerykańskiej dyplomacji 
bardziej na Azję i Pacyfik oraz 
konsekwencje kryzysu finansowego dla 
budżetów i zdolności państw 
członkowskich tylko podkreślają, że Unia 
musi przyjąć na siebie większą 
odpowiedzialność za własne 
bezpieczeństwo i obronę;

1. jest zdania, że sytuacja w zakresie 
bezpieczeństwa w Unii Europejskiej i w jej 
sąsiedztwie jest coraz bardziej niestabilna 
i niepewna; uważa, że wojna na Ukrainie, 
konflikty w Syrii i Iraku – z coraz 
silniejszą organizacją terrorystyczną ISIL 
(Państwo Islamskie) – kryzys libijski 
i zagrożenie terrorystyczne w regionie 
Sahelu i w regionie Rogu Afryki zagrażają 
bezpośrednio bezpieczeństwu Unii; uważa 
ponadto, że ukierunkowanie amerykańskiej 
dyplomacji bardziej na Azję i Pacyfik oraz 
konsekwencje kryzysu finansowego dla 
budżetów i zdolności państw 
członkowskich tylko podkreślają, że Unia 
musi przyjąć na siebie większą 
odpowiedzialność za własne 
bezpieczeństwo i obronę;

Or. en

Poprawka 8
Ioan Mircea Pașcu



AM\1047490PL.doc 7/96 PE546.824v01-00

PL

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. jest zdania, że sytuacja w zakresie 
bezpieczeństwa w Unii Europejskiej i w jej 
sąsiedztwie jest coraz bardziej niestabilna 
i niepewna; uważa, że wojna na Ukrainie, 
konflikty w Syrii i Iraku – z coraz 
silniejszą organizacją terrorystyczną ISIL 
(Państwo Islamskie) – kryzys libijski 
i zagrożenie terrorystyczne w regionie 
Sahelu zagrażają bezpośrednio 
bezpieczeństwu Unii; uważa ponadto, że 
ukierunkowanie amerykańskiej dyplomacji 
bardziej na Azję i Pacyfik oraz 
konsekwencje kryzysu finansowego dla 
budżetów i zdolności państw 
członkowskich tylko podkreślają, że Unia 
musi przyjąć na siebie większą 
odpowiedzialność za własne 
bezpieczeństwo i obronę;

1. jest zdania, że sytuacja w zakresie 
bezpieczeństwa w krajach wschodniego i 
południowego sąsiedztwa Unii 
Europejskiej znacząco się pogarsza i jest 
coraz bardziej niestabilna i niepewna;
uważa, że konflikt we wschodniej
Ukrainie, konflikty w Syrii i Iraku – z 
coraz silniejszą organizacją terrorystyczną 
ISIL (Państwo Islamskie) – kryzys libijski 
i zagrożenie terrorystyczne w regionie 
Sahelu zagrażają bezpośrednio 
bezpieczeństwu Unii; uważa, że
wewnętrzne i zewnętrzne wyzwania dla 
bezpieczeństwa Europy są ściśle 
powiązane; uważa ponadto, że 
ukierunkowanie amerykańskiej dyplomacji 
bardziej na Azję i Pacyfik oraz 
konsekwencje kryzysu finansowego dla 
budżetów na obronę i zdolności państw 
członkowskich tylko podkreślają, że Unia i 
państwa członkowskie muszą przyjąć na 
siebie większą odpowiedzialność za własne 
bezpieczeństwo i obronę;

Or. en

Poprawka 9
Mariya Gabriel

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. jest zdania, że sytuacja w zakresie 
bezpieczeństwa w Unii Europejskiej i w jej 
sąsiedztwie jest coraz bardziej niestabilna i 
niepewna; uważa, że wojna na Ukrainie, 
konflikty w Syrii i Iraku – z coraz 
silniejszą organizacją terrorystyczną ISIL 
(Państwo Islamskie) – kryzys libijski i 

1. jest zdania, że sytuacja w zakresie 
bezpieczeństwa w Unii Europejskiej i w jej 
sąsiedztwie jest coraz bardziej niestabilna i 
niepewna; uważa, że wojna na Ukrainie, 
konflikty w Syrii i Iraku – z coraz 
silniejszą organizacją terrorystyczną ISIL 
(Państwo Islamskie) – kryzys libijski i 
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zagrożenie terrorystyczne w regionie 
Sahelu zagrażają bezpośrednio 
bezpieczeństwu Unii; uważa ponadto, że 
ukierunkowanie amerykańskiej dyplomacji 
bardziej na Azję i Pacyfik oraz 
konsekwencje kryzysu finansowego dla 
budżetów i zdolności państw 
członkowskich tylko podkreślają, że Unia 
musi przyjąć na siebie większą 
odpowiedzialność za własne 
bezpieczeństwo i obronę;

zagrożenie terrorystyczne w regionie 
Sahelu zagrażają bezpośrednio 
bezpieczeństwu Unii; podkreśla, że 
strategia unijna dla Sahelu powinna 
jaśniej określać priorytety, jak również 
zaktualizować działania podejmowane 
wspólnie przez Europę, region Morza 
Śródziemnego i kontynent afrykański;
uważa ponadto, że ukierunkowanie 
amerykańskiej dyplomacji bardziej na Azję 
i Pacyfik oraz konsekwencje kryzysu 
finansowego dla budżetów i zdolności 
państw członkowskich tylko podkreślają, 
że Unia musi przyjąć na siebie większą 
odpowiedzialność za własne 
bezpieczeństwo i obronę;

Or. fr

Poprawka 10
Ana Gomes

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. jest zdania, że sytuacja w zakresie 
bezpieczeństwa w Unii Europejskiej i w jej 
sąsiedztwie jest coraz bardziej niestabilna 
i niepewna; uważa, że wojna na Ukrainie,
konflikty w Syrii i Iraku – z coraz 
silniejszą organizacją terrorystyczną ISIL 
(Państwo Islamskie) – kryzys libijski 
i zagrożenie terrorystyczne w regionie 
Sahelu zagrażają bezpośrednio 
bezpieczeństwu Unii; uważa ponadto, że 
ukierunkowanie amerykańskiej dyplomacji 
bardziej na Azję i Pacyfik oraz 
konsekwencje kryzysu finansowego dla 
budżetów i zdolności państw 
członkowskich tylko podkreślają, że Unia 
musi przyjąć na siebie większą 
odpowiedzialność za własne 
bezpieczeństwo i obronę;

1. jest zdania, że sytuacja w zakresie 
bezpieczeństwa w Unii Europejskiej i w jej 
sąsiedztwie jest coraz bardziej niestabilna 
i niepewna; uważa, że wojna na Ukrainie, 
konflikty w Syrii i Iraku – z coraz 
silniejszą organizacją terrorystyczną ISIL 
(Państwo Islamskie) – kryzys libijski 
i zagrożenie terrorystyczne w regionie 
Sahelu zagrażają bezpośrednio 
bezpieczeństwu Unii; podkreśla, że Unia 
Europejska jest w stanie skutecznie 
sprostać nowym wyzwaniom w zakresie 
bezpieczeństwa tylko dzięki współpracy
między jej strukturami a państwami 
członkowskimi w ramach wspólnych i 
prawdziwie skoordynowanych wysiłków w 
kontekście WPZiB/WPBiO; uważa 
ponadto, że ukierunkowanie amerykańskiej 
dyplomacji bardziej na Azję i Pacyfik oraz 
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konsekwencje kryzysu finansowego dla 
budżetów i zdolności państw 
członkowskich tylko podkreślają, że Unia 
musi przyjąć na siebie większą 
odpowiedzialność za własne 
bezpieczeństwo i obronę;

Or. en

Poprawka 11
Geoffrey Van Orden

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. jest zdania, że sytuacja w zakresie 
bezpieczeństwa w Unii Europejskiej i w jej 
sąsiedztwie jest coraz bardziej niestabilna 
i niepewna; uważa, że wojna na Ukrainie, 
konflikty w Syrii i Iraku – z coraz 
silniejszą organizacją terrorystyczną ISIL 
(Państwo Islamskie) – kryzys libijski 
i zagrożenie terrorystyczne w regionie 
Sahelu zagrażają bezpośrednio 
bezpieczeństwu Unii; uważa ponadto, że
ukierunkowanie amerykańskiej 
dyplomacji bardziej na Azję i Pacyfik oraz 
konsekwencje kryzysu finansowego dla 
budżetów i zdolności państw 
członkowskich tylko podkreślają, że Unia 
musi przyjąć na siebie większą 
odpowiedzialność za własne 
bezpieczeństwo i obronę;

1. jest zdania, że sytuacja w zakresie 
bezpieczeństwa w Unii Europejskiej i w jej 
sąsiedztwie jest coraz bardziej niestabilna 
i niepewna; uważa, że wojna na Ukrainie, 
konflikty w Syrii i Iraku – z coraz 
silniejszą organizacją terrorystyczną ISIL 
(Państwo Islamskie) – kryzys libijski 
i zagrożenie terrorystyczne w regionie 
Sahelu zagrażają bezpośrednio 
bezpieczeństwu Unii; uważa ponadto, że
wspomniane liczne zagrożenia 
podkreślają fundamentalne znaczenie 
partnerstwa UE i NATO oraz zwiększają 
jej zaangażowanie w sojusz 
transatlantycki;

Or. en

Poprawka 12
Davor Ivo Stier

Projekt rezolucji
Ustęp 1
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Projekt rezolucji Poprawka

1. jest zdania, że sytuacja w zakresie 
bezpieczeństwa w Unii Europejskiej i w jej 
sąsiedztwie jest coraz bardziej niestabilna 
i niepewna; uważa, że wojna na Ukrainie, 
konflikty w Syrii i Iraku – z coraz 
silniejszą organizacją terrorystyczną ISIL 
(Państwo Islamskie) – kryzys libijski 
i zagrożenie terrorystyczne w regionie 
Sahelu zagrażają bezpośrednio 
bezpieczeństwu Unii; uważa ponadto, że 
ukierunkowanie amerykańskiej dyplomacji 
bardziej na Azję i Pacyfik oraz 
konsekwencje kryzysu finansowego dla 
budżetów i zdolności państw 
członkowskich tylko podkreślają, że Unia 
musi przyjąć na siebie większą 
odpowiedzialność za własne 
bezpieczeństwo i obronę;

1. jest zdania, że sytuacja w zakresie 
bezpieczeństwa w Unii Europejskiej i w jej 
sąsiedztwie jest coraz bardziej niestabilna 
i niepewna; uważa, że wojna na Ukrainie, 
konflikty w Syrii i Iraku – z coraz 
silniejszą organizacją terrorystyczną ISIL 
(Państwo Islamskie) – kryzys libijski 
i zagrożenia terrorystyczne w Aftyce, w 
szczególności w regionie Sahelu zagrażają 
bezpośrednio bezpieczeństwu Unii; uważa 
ponadto, że ukierunkowanie amerykańskiej 
dyplomacji bardziej na Azję i Pacyfik oraz 
konsekwencje kryzysu finansowego dla 
budżetów i zdolności państw 
członkowskich tylko podkreślają, że Unia 
musi przyjąć na siebie większą 
odpowiedzialność za własne 
bezpieczeństwo i obronę;

Or. en

Poprawka 13
Ramona Nicole Mănescu

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. jest zdania, że sytuacja w zakresie 
bezpieczeństwa w Unii Europejskiej i w jej 
sąsiedztwie jest coraz bardziej niestabilna 
i niepewna; uważa, że wojna na Ukrainie, 
konflikty w Syrii i Iraku – z coraz 
silniejszą organizacją terrorystyczną ISIL 
(Państwo Islamskie) – kryzys libijski 
i zagrożenie terrorystyczne w regionie 
Sahelu zagrażają bezpośrednio 
bezpieczeństwu Unii; uważa ponadto, że 
ukierunkowanie amerykańskiej dyplomacji 
bardziej na Azję i Pacyfik oraz 
konsekwencje kryzysu finansowego dla 
budżetów i zdolności państw 

1. jest zdania, że sytuacja w zakresie 
bezpieczeństwa w Unii Europejskiej i w jej 
sąsiedztwie jest coraz bardziej niestabilna 
i niepewna; uważa, że wojna na Ukrainie, 
konflikty w Syrii i Iraku – z coraz 
silniejszą organizacją terrorystyczną ISIL 
(Państwo Islamskie) – kryzys libijski 
i zagrożenie terrorystyczne w regionie 
Sahelu poważnie zagrażają bezpośrednio 
bezpieczeństwu Unii; uważa ponadto, że 
ukierunkowanie amerykańskiej dyplomacji 
bardziej na Azję i Pacyfik oraz 
konsekwencje kryzysu finansowego dla 
budżetów i zdolności państw 
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członkowskich tylko podkreślają, że Unia 
musi przyjąć na siebie większą 
odpowiedzialność za własne 
bezpieczeństwo i obronę;

członkowskich tylko podkreślają, że Unia 
musi przyjąć na siebie większą 
odpowiedzialność za własne 
bezpieczeństwo i obronę; w obecnej 
sytuacji międzynarodowej 
charakteryzującej się konfliktami 
międzygrupowymi i międzywyznaniowymi, 
w szczególności na Bliskim Wschodzie,
oraz atakami terrorystycznymi, 
najwyraźniej o podłożu religijnym, 
przeprowadzanymi również na terytorium 
państw europejskich, niezbędna jest pilna 
i konstruktywna współpraca między 
państwami członkowskimi a zewnętrznymi 
partnerami przeciwko podmiotom 
zaangażowanym w akty terrorystyczne;

Or. en

Poprawka 14
Marek Jurek

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. wyraża zaniepokojenie z powodu 
eskalacji działań Rosji przeciwko 
państwom członkowskim Unii 
Europejskiej mających na celu ich 
zastraszenie, które przyjęły między innymi 
formę zakrojonych na szeroką skalę 
ćwiczeń wojskowych odbywających się w 
bezpośrednim otoczeniu Unii 
Europejskiej, w tym działań z użyciem 
broni jądrowej przeciwko niektórym 
państwom członkowskim Unii 
Europejskiej i NATO; wyraża 
zaniepokojenie również z powodu licznych 
demonstracyjnych lotów wojskowych w 
pobliżu przestrzeni powietrznej wielu 
państw członkowskich Unii Europejskiej i 
NATO, powodujących eskalację napięć i 
zagrażających bezpieczeństwu cywilnego 
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transportu lotniczego;

Or. en

Poprawka 15
Jonás Fernández

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. podkreśla, że rzeczywistość i globalne 
wyzwania w jasny sposób wskazują na 
coraz mocniejsze zacieranie się granic 
między bezpieczeństwem zewnętrznym i 
wewnętrznym, a także na konieczność 
postrzegania WPBiO jako części spójnej 
polityki bezpieczeństwa i obrony;
wskazuje na potrzebę opracowania 
długoterminowych strategii oraz 
wzmocnienia zdolności UE do 
natychmiastowego reagowania;

Or. es

Poprawka 16
Marek Jurek

Projekt rezolucji
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1b. wyraża zaniepokojenie, tym że Rosja 
jest w posiadaniu arsenału taktycznych 
głowic jądrowych, który poddaje 
modernizacji, a który jest wielokrotnie 
większy od arsenału NATO, rolą tego 
czynnika w doktrynie wojskowej tego 
kraju oraz sygnałami o naruszeniu przez 
Rosję traktatu INF, co stanowi poważne 
zagrożenie dla Europy i innych sąsiadów 
Rosji;
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Or. en

Poprawka 17
Fernando Maura Barandiarán, Javier Nart

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. jest zdania, że ten stopień zagrożenia na 
granicach Unii Europejskiej i w jej bliskim 
sąsiedztwie jest niespotykany od powstania 
EPBiO/WPBiO pod koniec lat 90.; wyraża 
zaniepokojenie tym, że Unia nie jest w 
stanie odgrywać decydującej roli w 
kontekście każdego z tych zagrożeń i że 
zbyt często polega na inicjatywach 
któregoś państwa członkowskiego lub ich 
grupy bądź na sojuszach ad hoc, w których 
odgrywa tylko rolę marginalną lub 
wspierającą;

2. jest zdania, że ten stopień zagrożenia na 
granicach Unii Europejskiej i w jej bliskim 
sąsiedztwie jest niespotykany od powstania 
EPBiO/WPBiO pod koniec lat 90.; wyraża 
zaniepokojenie tym, że Unia nie jest w 
stanie działać w sposób skoordynowany i 
odgrywać decydującej roli w kontekście 
każdego z tych zagrożeń i że zbyt często 
polega na inicjatywach któregoś państwa 
członkowskiego lub ich grupy bądź na 
sojuszach ad hoc, w których odgrywa tylko 
rolę marginalną lub wspierającą;

Or. es

Poprawka 18
Geoffrey Van Orden

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. jest zdania, że ten stopień zagrożenia na 
granicach Unii Europejskiej i w jej bliskim 
sąsiedztwie jest niespotykany od powstania 
EPBiO/WPBiO pod koniec lat 90.; wyraża 
zaniepokojenie tym, że Unia nie jest w 
stanie odgrywać decydującej roli w 
kontekście każdego z tych zagrożeń i że 
zbyt często polega na inicjatywach 
któregoś państwa członkowskiego lub ich 
grupy bądź na sojuszach ad hoc, w których 
odgrywa tylko rolę marginalną lub 

2. jest zdania, że ten stopień zagrożenia na 
granicach Unii Europejskiej i w jej bliskim 
sąsiedztwie jest niespotykany od powstania 
EPBiO/WPBiO pod koniec lat 
90.; zauważa, że Unia nie przeciwdziałała 
poszczególnym zagrożeniom i polegała na 
inicjatywach któregoś państwa 
członkowskiego lub ich grupy bądź na 
sojuszach ad hoc; 
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wspierającą;

Or. en

Poprawka 19
Ramona Nicole Mănescu

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. jest zdania, że ten stopień zagrożenia na 
granicach Unii Europejskiej i w jej bliskim 
sąsiedztwie jest niespotykany od powstania 
EPBiO/WPBiO pod koniec lat 90.; wyraża 
zaniepokojenie tym, że Unia nie jest w 
stanie odgrywać decydującej roli w 
kontekście każdego z tych zagrożeń i że 
zbyt często polega na inicjatywach 
któregoś państwa członkowskiego lub ich 
grupy bądź na sojuszach ad hoc, w których 
odgrywa tylko rolę marginalną lub 
wspierającą;

2. jest zdania, że ten stopień zagrożenia na 
granicach Unii Europejskiej i w jej bliskim 
sąsiedztwie jest niespotykany od powstania 
EPBiO/WPBiO pod koniec lat 90.; wyraża 
zaniepokojenie tym, że Unia nie jest w 
stanie odgrywać decydującej roli w 
kontekście każdego z tych zagrożeń i że 
zbyt często polega na inicjatywach 
któregoś państwa członkowskiego lub ich 
grupy bądź na sojuszach ad hoc, w których 
odgrywa tylko rolę marginalną lub 
wspierającą; lepsza koordynacja w 
zakresie analizowania i 
rozpowszechniania danych 
wywiadowczych i informacji Unii zwiększy 
zdolność do zapobiegania sytuacjom 
kryzysowym oraz skuteczniejszego 
reagowania na takie sytuacje;

Or. en

Poprawka 20
Marietje Schaake, Jozo Radoš

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. zauważa, że Unia Europejska jest 
wspólnotą wartości i ma obowiązek 
ochrony tych wartości poza jej granicami,
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skupiając się na ochronie praw człowieka 
i podstawowych wolności; przypomina, że 
użycie siły to w tym względzie 
ostateczność;

Or. en

Poprawka 21
Jonás Fernández

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. uważa, że Unia i jej państwa 
członkowskie muszą się pilnie dostosować 
do tych nowych wyzwań z zakresu 
bezpieczeństwa, zwłaszcza poprzez 
skuteczne wykorzystywanie istniejących 
narzędzi WPBiO, sprawniejszą 
koordynację działań krajowych oraz 
w stosownych przypadkach poprzez 
pragmatyczne i elastyczne stosowanie 
nowych mechanizmów wyrażania 
solidarności europejskiej;

3. uważa, że Unia i jej państwa 
członkowskie muszą pilnie wspólnie 
opracować scenariusze geostrategiczne i 
dostosować się do tych nowych wyzwań z 
zakresu bezpieczeństwa, zwłaszcza 
poprzez skuteczne wykorzystywanie 
istniejących narzędzi WPBiO, 
sprawniejszą koordynację działań 
krajowych oraz w stosownych 
przypadkach poprzez pragmatyczne 
i elastyczne stosowanie nowych 
mechanizmów wyrażania solidarności 
europejskiej;

Or. es

Poprawka 22
Michael Gahler

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. uważa, że Unia i jej państwa 
członkowskie muszą się pilnie dostosować 
do tych nowych wyzwań z zakresu 
bezpieczeństwa, zwłaszcza poprzez 
skuteczne wykorzystywanie istniejących 

3. uważa, że Unia i jej państwa 
członkowskie muszą się pilnie dostosować 
do tych nowych wyzwań z zakresu 
bezpieczeństwa, zwłaszcza poprzez 
skuteczne wykorzystywanie istniejących 
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narzędzi WPBiO, sprawniejszą 
koordynację działań krajowych oraz 
w stosownych przypadkach poprzez 
pragmatyczne i elastyczne stosowanie 
nowych mechanizmów wyrażania 
solidarności europejskiej;

narzędzi WPBiO oraz wzmocnienie 
powiązań tych narządzi z narzędziami w 
zakresie spraw zagranicznych, pomocy 
humanitarnej i polityki rozwoju, 
sprawniejszą koordynację działań 
krajowych oraz w stosownych 
przypadkach poprzez pragmatyczne 
i elastyczne stosowanie nowych 
mechanizmów wyrażania solidarności 
europejskiej;

Or. en

Poprawka 23
Fernando Maura Barandiarán, Javier Nart

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. uważa, że Unia i jej państwa 
członkowskie muszą się pilnie dostosować 
do tych nowych wyzwań z zakresu 
bezpieczeństwa, zwłaszcza poprzez 
skuteczne wykorzystywanie istniejących 
narzędzi WPBiO, sprawniejszą 
koordynację działań krajowych oraz 
w stosownych przypadkach poprzez 
pragmatyczne i elastyczne stosowanie 
nowych mechanizmów wyrażania 
solidarności europejskiej;

3. uważa, że Unia i jej państwa 
członkowskie muszą się pilnie dostosować 
do tych nowych wyzwań z zakresu 
bezpieczeństwa, zwłaszcza poprzez 
skuteczne wykorzystywanie istniejących 
narzędzi WPBiO, sprawniejszą 
koordynację działań krajowych oraz 
poprzez pragmatyczne i elastyczne 
stosowanie nowych mechanizmów na 
rzecz rozwoju współpracy wojskowej 
państw członkowskich;

Or. es

Poprawka 24
Tonino Picula

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. uważa, że Unia i jej państwa 3. uważa, że Unia i jej państwa 
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członkowskie muszą się pilnie dostosować 
do tych nowych wyzwań z zakresu 
bezpieczeństwa, zwłaszcza poprzez 
skuteczne wykorzystywanie istniejących
narzędzi WPBiO, sprawniejszą 
koordynację działań krajowych oraz 
w stosownych przypadkach poprzez 
pragmatyczne i elastyczne stosowanie 
nowych mechanizmów wyrażania 
solidarności europejskiej;

członkowskie muszą się pilnie dostosować 
do tych nowych wyzwań z zakresu 
bezpieczeństwa, zwłaszcza poprzez 
skuteczne wykorzystywanie istniejącej
WPBiO, ze szczególnym uwzględnieniem 
ram polityki UE w zakresie cyberobrony, 
wzmocnienie powiązań między 
bezpieczeństwem zewnętrznym i 
wewnętrznym, sprawniejszą koordynację 
działań krajowych oraz w stosownych 
przypadkach poprzez pragmatyczne 
i elastyczne stosowanie nowych 
mechanizmów wyrażania solidarności 
europejskiej;

Or. en

Poprawka 25
Mariya Gabriel

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. uważa, że Unia i jej państwa 
członkowskie muszą się pilnie dostosować 
do tych nowych wyzwań z zakresu 
bezpieczeństwa, zwłaszcza poprzez 
skuteczne wykorzystywanie istniejących 
narzędzi WPBiO, sprawniejszą 
koordynację działań krajowych oraz 
w stosownych przypadkach poprzez 
pragmatyczne i elastyczne stosowanie 
nowych mechanizmów wyrażania 
solidarności europejskiej;

3. uważa, że Unia i jej państwa 
członkowskie muszą się pilnie dostosować 
do tych nowych wyzwań z zakresu 
bezpieczeństwa, zwłaszcza poprzez 
skuteczne wykorzystywanie istniejących 
narzędzi WPBiO, sprawniejszą 
koordynację działań krajowych oraz 
w stosownych przypadkach poprzez 
pragmatyczne i elastyczne stosowanie 
nowych mechanizmów wyrażania 
solidarności europejskiej; wzywa do 
stosowania prawdziwej dyplomacji
migracyjnej w celu uzyskania większej 
spójności polityki wewnętrznej i 
zewnętrznej UE;

Or. fr
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Poprawka 26
Ana Gomes

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. uważa, że Unia i jej państwa 
członkowskie muszą się pilnie dostosować 
do tych nowych wyzwań z zakresu 
bezpieczeństwa, zwłaszcza poprzez 
skuteczne wykorzystywanie istniejących 
narzędzi WPBiO, sprawniejszą 
koordynację działań krajowych oraz 
w stosownych przypadkach poprzez 
pragmatyczne i elastyczne stosowanie 
nowych mechanizmów wyrażania 
solidarności europejskiej;

3. uważa, że Unia i jej państwa 
członkowskie muszą się pilnie dostosować 
do tych nowych wyzwań z zakresu 
bezpieczeństwa, zwłaszcza poprzez 
skuteczne wykorzystywanie istniejących 
narzędzi WPBiO, sprawniejszą 
koordynację działań krajowych i łączenie 
zasobów oraz w stosownych przypadkach 
poprzez pragmatyczne i elastyczne 
stosowanie nowych mechanizmów 
wyrażania solidarności europejskiej; uważa 
zatem, że konieczny jest znaczny postęp w 
obszarze skutecznej współpracy, 
komunikacji i wymiany danych 
wywiadowczych między państwami 
członkowskimi pod przywództwem 
wysokiej przedstawiciel /
wiceprzewodniczącej i we współpracy z 
nią;

Or. en

Poprawka 27
Geoffrey Van Orden

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. uważa, że Unia i jej państwa 
członkowskie muszą się pilnie dostosować 
do tych nowych wyzwań z zakresu 
bezpieczeństwa, zwłaszcza poprzez 
skuteczne wykorzystywanie istniejących 
narzędzi WPBiO, sprawniejszą 
koordynację działań krajowych oraz 
w stosownych przypadkach poprzez 

3. uważa, że Unia i jej państwa 
członkowskie muszą się pilnie dostosować 
do tych nowych wyzwań z zakresu 
bezpieczeństwa, oraz w stosownych 
przypadkach zapewnić sprawniejszą 
koordynację działań krajowych, nie
osłabiając przy tym zdolności państw 
członkowskich do działania 
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pragmatyczne i elastyczne stosowanie 
nowych mechanizmów wyrażania 
solidarności europejskiej;

jednostronnego, gdy leży to w ich 
interesie;

Or. en

Poprawka 28
Ramona Nicole Mănescu

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. uważa, że Unia i jej państwa 
członkowskie muszą się pilnie dostosować 
do tych nowych wyzwań z zakresu 
bezpieczeństwa, zwłaszcza poprzez 
skuteczne wykorzystywanie istniejących 
narzędzi WPBiO, sprawniejszą 
koordynację działań krajowych oraz 
w stosownych przypadkach poprzez 
pragmatyczne i elastyczne stosowanie 
nowych mechanizmów wyrażania 
solidarności europejskiej;

3. uważa, że Unia i jej państwa 
członkowskie muszą się pilnie dostosować 
do tych nowych wyzwań z zakresu 
bezpieczeństwa, zwłaszcza poprzez 
skuteczne wykorzystywanie istniejących 
narzędzi WPBiO, sprawniejszą 
koordynację działań krajowych oraz 
w stosownych przypadkach poprzez 
pragmatyczne i elastyczne stosowanie 
nowych mechanizmów wyrażania 
solidarności europejskiej, w celu 
stworzenia wspólnej proaktywnej strategii 
bezpieczeństwa i obrony w Europie i jej 
stosowania; ma to ogromne znaczenie dla 
wzmocnienia współpracy i koordynacji 
wśród państw członkowskich oraz między 
państwami członkowskimi a krajami 
partnerskimi w sprawach bezpieczeństwa i 
obrony, zwalczania terroryzmu oraz 
zwalczania przestępczości 
zorganizowanej;

Or. en

Poprawka 29
Jonás Fernández

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

3a. podkreśla potrzebę uznania 
bezpieczeństwa cybernetycznego za jeden 
z priorytetów WPBiO, wzmocnienia 
naszych zdolności wobec ataków 
cybernetycznych, cyberterroryzmu i 
szpiegostwa, mając na uwadze, że 
zagrożenia te są znaczącymi wyzwaniami 
dla bezpieczeństwa na świecie; zwraca 
uwagę, że do osiągnięcia tego celu 
niezbędne jest wspólne i skoordynowane 
działanie w zakresie wymiany informacji i 
danych wywiadowczych;

Or. es

Poprawka 30
Jonás Fernández

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. podkreśla, że WPBiO musi być 
również ukierunkowana na obronę 
państwa prawa, rozwój społeczno-
ekonomiczny oraz integrację państw 
najbardziej niestabilnych; zwraca uwagę 
na znaczenie uznania polityki współpracy 
i pomocy humanitarnej za kluczowe 
elementy WPBiO;

Or. es

Poprawka 31
Michael Gahler

Projekt rezolucji
Ustęp 4
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Projekt rezolucji Poprawka

4. podkreśla, że o sile i wadze Unii 
Europejskiej świadczy jej zdolność do 
jednoczesnego uruchamiania szerokiego 
wachlarza instrumentów przy pełnym 
poszanowaniu postanowień Karty 
Narodów Zjednoczonych; nalega, że 
wojskowe i cywilne instrumenty WPBiO 
stanowią integralną część tego globalnego 
podejścia;

4. podkreśla, że o sile i wadze Unii 
Europejskiej świadczy jej zdolność do 
jednoczesnego uruchamiania szerokiego 
wachlarza instrumentów przy pełnym 
poszanowaniu postanowień Karty 
Narodów Zjednoczonych; podkreśla, że 
wojskowe i cywilne instrumenty WPBiO 
stanowią integralną część tego globalnego, 
kompleksowego podejścia;

Or. en

Poprawka 32
Ioan Mircea Pașcu

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. podkreśla, że o sile i wadze Unii 
Europejskiej świadczy jej zdolność do 
jednoczesnego uruchamiania szerokiego 
wachlarza instrumentów przy pełnym 
poszanowaniu postanowień Karty 
Narodów Zjednoczonych; nalega, że 
wojskowe i cywilne instrumenty WPBiO 
stanowią integralną część tego globalnego
podejścia;

4. podkreśla, że o sile i wadze Unii 
Europejskiej świadczy jej zdolność do 
mobilizowania zasobów i jednoczesnego 
uruchamiania szerokiego wachlarza 
instrumentów dyplomatycznych, 
bezpieczeństwa, obrony, gospodarczych, 
handlu, rozwojowych i humanitarnych
przy pełnym poszanowaniu postanowień 
Karty Narodów Zjednoczonych; podkreśla, 
że wojskowe i cywilne instrumenty 
WPBiO stanowią integralną część tego 
kompleksowego podejścia;

Or. en

Poprawka 33
Geoffrey Van Orden

Projekt rezolucji
Ustęp 4
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Projekt rezolucji Poprawka

4. podkreśla, że o sile i wadze Unii 
Europejskiej świadczy jej zdolność do 
jednoczesnego uruchamiania szerokiego 
wachlarza instrumentów przy pełnym 
poszanowaniu postanowień Karty 
Narodów Zjednoczonych; nalega, że 
wojskowe i cywilne instrumenty WPBiO 
stanowią integralną część tego globalnego 
podejścia;

4. podkreśla, że o sile i wadze Unii 
Europejskiej świadczy jej zdolność do 
jednoczesnego uruchamiania szerokiego 
wachlarza instrumentów przy pełnym 
poszanowaniu postanowień Karty 
Narodów Zjednoczonych; podkreśla, że 
wojskowe i cywilne instrumenty WPBiO 
stanowią część tego globalnego podejścia;

Or. en

Poprawka 34
Marietje Schaake, Jozo Radoš

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. zauważa zmiany w obszarze 
bezpieczeństwa oraz kwestie 
bezpieczeństwa narodowego związane z 
atakami cybernetycznymi; wzywa zatem 
do utworzenia spójnej strategii 
europejskiej na rzecz zabezpieczenia 
krytycznej (cyfrowej) infrastruktury przed 
atakami cybernetycznymi, chroniąc przy 
tym cyfrowe prawa i swobody 
obywatelskie oraz promując je; biorąc pod 
uwagę trudności związane z przypisaniem 
ataków cybernetycznych, przypomina o 
konieczności zapewnienia większej 
przejrzystości i stosowania ram prawnych 
oraz niezbędnej i proporcjonalnej reakcji 
we wszystkich kontekstach;

Or. en

Poprawka 35
Geoffrey Van Orden
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Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. z zadowoleniem przyjmuje konkluzje 
Rady z grudnia 2013 r., w których uznano
konieczność umocnienia WPBiO, 
poprawienia jej skuteczności, widoczności 
i oddziaływania, przyspieszenia rozwoju 
zdolności oraz umocnienia europejskiego 
przemysłu obronnego;

5. odnotowuje konkluzje Rady z grudnia 
2013 r., w których zalecono konieczność 
umocnienia WPBiO, poprawienia jej 
skuteczności, widoczności i oddziaływania,
w szczególności jej cywilnych aspektów,
przyspieszenia rozwoju zdolności oraz 
umocnienia europejskiego przemysłu 
obronnego;

Or. en

Poprawka 36
Bodil Ceballos
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. uważa jednak, że impuls polityczny 
nadany w 2013 r. nie przełożył się na 
wprowadzenie konkretnych środków 
odpowiadających zadeklarowanym 
ambitnym celom; jest zdania, że Unia nie 
dysponuje dziś jeszcze środkami 
operacyjnymi, przemysłowymi i w zakresie 
zdolności, umożliwiającymi jej 
odgrywanie decydującej roli w zarządzaniu 
kryzysami międzynarodowymi oraz 
manifestowanie swojej niezależności 
strategicznej;

6. uważa jednak, że impuls polityczny 
nadany w 2013 r. nie przełożył się na 
wprowadzenie konkretnych środków 
odpowiadających zadeklarowanym 
ambitnym celom; jest zdania, że Unia nie 
dysponuje dziś jeszcze środkami 
operacyjnymi, przemysłowymi i w zakresie 
zdolności, umożliwiającymi jej 
odgrywanie decydującej roli w zarządzaniu 
kryzysami międzynarodowymi oraz 
wartościami i normami zapisanymi w 
art. 21 Traktatu z Lizbony;

Or. en

Poprawka 37
Jonás Fernández
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Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. uważa jednak, że impuls polityczny 
nadany w 2013 r. nie przełożył się na 
wprowadzenie konkretnych środków 
odpowiadających zadeklarowanym 
ambitnym celom; jest zdania, że Unia nie 
dysponuje dziś jeszcze środkami 
operacyjnymi, przemysłowymi i w zakresie 
zdolności, umożliwiającymi jej 
odgrywanie decydującej roli w zarządzaniu 
kryzysami międzynarodowymi oraz 
manifestowanie swojej niezależności 
strategicznej;

6. ubolewa nad tym, że impuls polityczny 
nadany w 2013 r. nie przełożył się na 
wprowadzenie konkretnych środków 
odpowiadających zadeklarowanym 
ambitnym celom ani na synergię i 
koordynację między różnymi podmiotami 
WPBiO; jest zdania, że Unia nie dysponuje 
dziś jeszcze środkami operacyjnymi, 
przemysłowymi i w zakresie zdolności, 
umożliwiającymi jej odgrywanie 
decydującej roli w zarządzaniu kryzysami 
międzynarodowymi oraz manifestowanie 
swojej niezależności strategicznej;

Or. es

Poprawka 38
Michael Gahler

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. uważa jednak, że impuls polityczny 
nadany w 2013 r. nie przełożył się na 
wprowadzenie konkretnych środków 
odpowiadających zadeklarowanym 
ambitnym celom; jest zdania, że Unia nie 
dysponuje dziś jeszcze środkami 
operacyjnymi, przemysłowymi i w zakresie 
zdolności, umożliwiającymi jej 
odgrywanie decydującej roli w zarządzaniu 
kryzysami międzynarodowymi oraz 
manifestowanie swojej niezależności 
strategicznej;

6. uważa jednak, że impuls polityczny 
nadany w 2013 r. nie przełożył się na 
wprowadzenie konkretnych środków 
odpowiadających zadeklarowanym 
ambitnym celom; w kontekście rosnących 
niestabilności zewnętrznych wyraża 
ubolewanie, że nie przyśpieszono tempa 
wdrażania konkluzji Rady dotyczących 
obrony, ani nie zwiększono znaczenia ich 
wdrażania; jest zdania, że Unia nie 
dysponuje dziś wystarczającymi środkami 
operacyjnymi, przemysłowymi i w zakresie 
zdolności, umożliwiającymi jej 
odgrywanie decydującej roli w zarządzaniu 
kryzysami międzynarodowymi oraz 
manifestowanie swojej niezależności 
strategicznej; wzywa wysoką 
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przedstawiciel / wiceprzewodniczącą do 
zainicjowania szeroko zakrojonego 
procesu opracowania białej księgi UE na 
temat bezpieczeństwa i obrony w celu 
racjonalizacji strategicznych ambicji Unii 
oraz procesów rozwoju zdolności;

Or. en

Poprawka 39
Ana Gomes

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. uważa jednak, że impuls polityczny 
nadany w 2013 r. nie przełożył się na 
wprowadzenie konkretnych środków 
odpowiadających zadeklarowanym 
ambitnym celom; jest zdania, że Unia nie 
dysponuje dziś jeszcze środkami 
operacyjnymi, przemysłowymi i w zakresie 
zdolności, umożliwiającymi jej 
odgrywanie decydującej roli w zarządzaniu 
kryzysami międzynarodowymi oraz 
manifestowanie swojej niezależności 
strategicznej;

6. uważa jednak, że impuls polityczny 
nadany w 2013 r. nie przełożył się na 
wprowadzenie konkretnych środków 
odpowiadających zadeklarowanym 
ambitnym celom; jest zdania, że Unia nie 
dysponuje dziś jeszcze środkami 
operacyjnymi, przemysłowymi i w zakresie 
zdolności, umożliwiającymi jej 
odgrywanie decydującej roli w
zapobieganiu kryzysom 
międzynarodowym i zarządzaniu nimi oraz 
manifestowanie swojej niezależności 
strategicznej i swoich interesów 
strategicznych;

Or. en

Poprawka 40
Geoffrey Van Orden

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. uważa jednak, że impuls polityczny 
nadany w 2013 r. nie przełożył się na 

6. odnotowuje, że na posiedzeniu Rady z 
grudnia 2013 r. uznano odpowiedzialność 
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wprowadzenie konkretnych środków 
odpowiadających zadeklarowanym 
ambitnym celom; jest zdania, że Unia nie 
dysponuje dziś jeszcze środkami 
operacyjnymi, przemysłowymi i w zakresie 
zdolności, umożliwiającymi jej 
odgrywanie decydującej roli w 
zarządzaniu kryzysami 
międzynarodowymi oraz manifestowanie 
swojej niezależności strategicznej;

krajową w sprawach wojskowych, rolę 
NATO oraz potrzebę skupienia uwagi 
Unii Europejskiej na zdolnościach 
cywilnych;

Or. en

Poprawka 41
Marietje Schaake, Jozo Radoš

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. uważa jednak, że impuls polityczny 
nadany w 2013 r. nie przełożył się na 
wprowadzenie konkretnych środków
odpowiadających zadeklarowanym 
ambitnym celom; jest zdania, że Unia nie 
dysponuje dziś jeszcze środkami 
operacyjnymi, przemysłowymi i w zakresie 
zdolności, umożliwiającymi jej 
odgrywanie decydującej roli w zarządzaniu 
kryzysami międzynarodowymi oraz 
manifestowanie swojej niezależności 
strategicznej;

6. uważa jednak, że impuls polityczny 
nadany w 2013 r. nie przełożył się na 
wprowadzenie konkretnych środków 
odpowiadających zadeklarowanym 
ambitnym celom; jest zdania, że Unia nie 
dysponuje dziś jeszcze środkami 
operacyjnymi, przemysłowymi i w zakresie 
zdolności, umożliwiającymi jej 
odgrywanie decydującej roli w zarządzaniu 
kryzysami międzynarodowymi oraz 
manifestowanie swojej niezależności 
strategicznej; wzywa państwa 
członkowskie do pilnego podjęcia 
konkretnych działań;

Or. en

Poprawka 42
Michael Gahler

Projekt rezolucji
Ustęp 7
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Projekt rezolucji Poprawka

7. z zadowoleniem przyjmuje nominację 
Federiki Mogherini na stanowisko nowej 
wysokiej 
przedstawiciel / wiceprzewodniczącej 
Komisji Europejskiej; z zadowoleniem 
przyjmuje jej pierwsze oświadczenia i 
decyzję o przewodniczeniu posiedzeniom 
Rady do spraw Zagranicznych i Obrony, 
ponieważ świadczą one o wadze, jaką 
przywiązuje ona do WPBiO; wyraża 
nadzieję, że jej wystąpienia nadadzą 
pozytywny impuls rozwojowi WPBiO;

7. z zadowoleniem przyjmuje nominację 
Federiki Mogherini na stanowisko nowej 
wysokiej 
przedstawiciel / wiceprzewodniczącej 
Komisji Europejskiej; z zadowoleniem 
przyjmuje jej pierwsze oświadczenia i 
decyzję o przewodniczeniu posiedzeniom 
Rady do spraw Zagranicznych i Obrony, 
ponieważ świadczą one o wadze, jaką 
przywiązuje ona do WPBiO; wzywa 
Komisję, aby kontynuowała pracę grupy 
zadaniowej ds. obrony pod przywództwem 
wysokiej przedstawiciel /
wiceprzewodniczącej na szczeblu 
komisarzy w celu zagwarantowania 
politycznego kierownictwa i nadzoru;
wyraża nadzieję, że jej wystąpienia 
nadadzą pozytywny impuls rozwojowi 
WPBiO; 

Or. en

Poprawka 43
Jonás Fernández

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. z zadowoleniem przyjmuje nominację 
Federiki Mogherini na stanowisko nowej 
wysokiej przedstawiciel / 
wiceprzewodniczącej Komisji 
Europejskiej; z zadowoleniem przyjmuje 
jej pierwsze oświadczenia i decyzję o 
przewodniczeniu posiedzeniom Rady do 
spraw Zagranicznych i Obrony, ponieważ 
świadczą one o wadze, jaką przywiązuje 
ona do WPBiO; wyraża nadzieję, że jej 
wystąpienia nadadzą pozytywny impuls 
rozwojowi WPBiO;

7. z zadowoleniem przyjmuje nominację 
Federiki Mogherini na stanowisko nowej 
wysokiej przedstawiciel / 
wiceprzewodniczącej Komisji 
Europejskiej; z zadowoleniem przyjmuje 
jej pierwsze oświadczenia i decyzję o 
przewodniczeniu posiedzeniom Rady do 
spraw Zagranicznych i Obrony, ponieważ 
świadczą one o wadze, jaką przywiązuje 
ona do WPBiO oraz o jej zaangażowaniu 
w rozwijanie strategii bezpieczeństwa i 
obrony pozwalającej na określenie 
okoliczności, zagrożeń i globalnych celów 
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w celu wspólnego zdefiniowania 
WPBiO; wyraża nadzieję, że jej 
wystąpienia nadadzą pozytywny impuls 
rozwojowi WPBiO;

Or. es

Poprawka 44
Ioan Mircea Pașcu

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. z zadowoleniem przyjmuje nominację 
Federiki Mogherini na stanowisko nowej 
wysokiej 
przedstawiciel / wiceprzewodniczącej 
Komisji Europejskiej; z zadowoleniem 
przyjmuje jej pierwsze oświadczenia i 
decyzję o przewodniczeniu posiedzeniom 
Rady do spraw Zagranicznych i Obrony, 
ponieważ świadczą one o wadze, jaką 
przywiązuje ona do WPBiO; wyraża 
nadzieję, że jej wystąpienia nadadzą 
pozytywny impuls rozwojowi WPBiO;

7. z zadowoleniem przyjmuje nominację 
Federiki Mogherini na stanowisko nowej 
wysokiej 
przedstawiciel / wiceprzewodniczącej 
Komisji Europejskiej; z zadowoleniem 
przyjmuje jej pierwsze oświadczenia i 
decyzję o przewodniczeniu posiedzeniom 
Rady do spraw Zagranicznych i Obrony, 
ponieważ świadczą one o wadze, jaką 
przywiązuje ona do WPBiO; wyraża 
nadzieję, że jej wystąpienia nadadzą
pozytywny impuls rozwojowi WPBiO; z 
zadowoleniem przyjmuje jej 
zaangażowanie w rozpoczęcie procesu 
strategicznej refleksji nad wyzwaniami 
stojącymi przed polityką zagraniczną i 
bezpieczeństwa oraz możliwościami z nią 
związanymi; podkreśla, że proces ten 
powinien doprowadzić do opracowania 
nowej europejskiej strategii 
bezpieczeństwa;

Or. en

Poprawka 45
Geoffrey Van Orden

Projekt rezolucji
Ustęp 7
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Projekt rezolucji Poprawka

7. z zadowoleniem przyjmuje nominację 
Federiki Mogherini na stanowisko nowej 
wysokiej 
przedstawiciel / wiceprzewodniczącej 
Komisji Europejskiej; z zadowoleniem 
przyjmuje jej pierwsze oświadczenia i 
decyzję o przewodniczeniu posiedzeniom 
Rady do spraw Zagranicznych i Obrony, 
ponieważ świadczą one o wadze, jaką 
przywiązuje ona do WPBiO; wyraża 
nadzieję, że jej wystąpienia nadadzą 
pozytywny impuls rozwojowi WPBiO;

7. z zadowoleniem przyjmuje nominację 
Federiki Mogherini na stanowisko nowej 
wysokiej 
przedstawiciel / wiceprzewodniczącej 
Komisji Europejskiej;

Or. en

Poprawka 46
Marietje Schaake, Jozo Radoš

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. z zadowoleniem przyjmuje nominację 
Federiki Mogherini na stanowisko nowej 
wysokiej 
przedstawiciel / wiceprzewodniczącej 
Komisji Europejskiej; z zadowoleniem 
przyjmuje jej pierwsze oświadczenia i 
decyzję o przewodniczeniu posiedzeniom 
Rady do spraw Zagranicznych i Obrony, 
ponieważ świadczą one o wadze, jaką 
przywiązuje ona do WPBiO; wyraża 
nadzieję, że jej wystąpienia nadadzą 
pozytywny impuls rozwojowi WPBiO;

7. z zadowoleniem przyjmuje nominację 
Federiki Mogherini na stanowisko nowej 
wysokiej 
przedstawiciel / wiceprzewodniczącej 
Komisji Europejskiej; z zadowoleniem 
przyjmuje jej pierwsze oświadczenia i 
decyzję o przewodniczeniu posiedzeniom 
Rady do spraw Zagranicznych i Obrony, 
ponieważ świadczą one o wadze, jaką 
przywiązuje ona do WPBiO; wyraża 
nadzieję, że jej wystąpienia nadadzą 
pozytywny impuls rozwojowi WPBiO; 
wzywa wysoką przedstawiciel /
wiceprzewodniczącą, aby odgrywała
wiodącą rolę w pracach na rzecz dalszego 
wdrażania WPBiO oraz dalszej integracji 
europejskich zdolności obronnych;

Or. en
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Poprawka 47
Marietje Schaake, Jozo Radoš

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. zauważa ogromne ilości materiału 
badawczego wskazującego w sposób 
wyraźny na praktyczne i finansowe 
korzyści płynące z dalszej integracji 
europejskich zdolności obronnych oraz 
dalszego wzmacniania spójności, takie jak 
300 projektów wspólnego pozyskiwania i 
wykorzystywania zdolności 
zaproponowane przez EUMS w 
kwietniu 2011 r. oraz analiza Parlamentu 
Europejskiego wskazująca na możliwość 
zaoszczędzenia 26 mld EUR rocznie;

Or. en

Poprawka 48
Michael Gahler

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. wyraża nadzieję, że do posiedzenia Rady 
Europejskiej w czerwcu 2015 r., które 
będzie znów poświęcone kwestiom obrony, 
państwa członkowskie i instytucje 
europejskie będą mogły przedstawić
konkretne środki odpowiadające 
zobowiązaniom podjętym w grudniu 
2013 r.;

8. wyraża nadzieję, że do posiedzenia Rady 
Europejskiej w czerwcu 2015 r., które 
będzie znów poświęcone kwestiom obrony, 
państwa członkowskie i instytucje 
europejskie będą mogły pokazać konkretne 
środki odpowiadające zobowiązaniom 
podjętym w grudniu 2013 r.; sprzeciwia się 
wszelkim inicjatywom na rzecz 
przełożenia terminu posiedzenia Rady 
Europejskiej dotyczącego kwestii obrony 
zaplanowanego na czerwiec 2015 r.; 
szefowie państw i rządów, zamiast 
przekładać termin posiedzenia, powinni 
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krytycznie ocenić niewielkie 
zaangażowanie we wdrożenie oraz 
zwiększyć presję na biurokrację związaną 
z obroną w celu wdrożenia decyzji 
podjętych w grudniu 2013 r. na 
najwyższym szczeblu politycznym;

Or. en

Poprawka 49
Ioan Mircea Pașcu

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. wyraża nadzieję, że do posiedzenia Rady 
Europejskiej w czerwcu 2015 r., które 
będzie znów poświęcone kwestiom obrony, 
państwa członkowskie i instytucje 
europejskie będą mogły przedstawić 
konkretne środki odpowiadające 
zobowiązaniom podjętym w grudniu 
2013 r.;

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej.)

Or. en

Poprawka 50
Geoffrey Van Orden

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. wyraża nadzieję, że do posiedzenia
Rady Europejskiej w czerwcu 2015 r.,
które będzie znów poświęcone kwestiom
obrony, państwa członkowskie i instytucje 
europejskie będą mogły przedstawić 
konkretne środki odpowiadające 
zobowiązaniom podjętym w grudniu 
2013 r.;

8. wierzy, że Rada Europejska na 
posiedzeniu w czerwcu 2015 r. dotyczącym 
kwestii obrony zachęci oporne państwa 
członkowskie do przeznaczania większych 
środków na obronę oraz skupi swoją 
uwagę na tych obszarach zarządzania 
kryzysowego, w których Unia Europejska 
mogłaby przynieść faktyczną wartość 
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dodaną, w szczególności w sferze cywilnej, 
gdzie mogłaby uzupełniać rolę NATO;

Or. en

Poprawka 51
Marietje Schaake, Jozo Radoš

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. wyraża nadzieję, że do posiedzenia 
Rady Europejskiej w czerwcu 2015 r., 
które będzie znów poświęcone kwestiom 
obrony, państwa członkowskie i instytucje 
europejskie będą mogły przedstawić 
konkretne środki odpowiadające 
zobowiązaniom podjętym w grudniu 
2013 r.;

8. spodziewa się, że do posiedzenia Rady 
Europejskiej w czerwcu 2015 r., które 
będzie znów poświęcone kwestiom obrony, 
państwa członkowskie i instytucje 
europejskie będą mogły przedstawić 
konkretne środki odpowiadające 
zobowiązaniom podjętym w grudniu 
2013 r.;

Or. en

Poprawka 52
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jerzy Buzek

Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. oczekuje, że podczas Rady 
Europejskiej szefowie państw i rządów 
podejmą nowe zobowiązania, adekwatne 
do zagrożeń ujawnionych w 2014 r., a 
także że podejmą decyzję o jak 
najszybszym opracowaniu strategicznego 
dokumentu, zawierającego analizę tych 
zagrożeń oraz możliwej odpowiedzi UE;

Or. pl
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Poprawka 53
Ioan Mircea Pașcu

Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. uważa, że po posiedzeniu Rady 
Europejskiej w czerwcu 2015 r., powinno 
się czynić dalsze postępy we wdrażaniu 
konkluzji Rady Europejskiej z 2013 r., w 
tym ram polityki UE w zakresie 
cyberobrony, kompleksowego podejścia 
UE, strategii Unii Europejskiej w zakresie 
bezpieczeństwa morskiego;

Or. en

Poprawka 54
Ioan Mircea Pașcu

Projekt rezolucji
Ustęp 8 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8b. uważa, że na zbliżającym się 
posiedzeniu Rady Europejskiej 
dotyczącym kwestii obrony powinno się 
podjąć decyzje prowadzące do zwiększenia 
zdolności Unii Europejskiej i państw 
członkowskich do obrony terytorialnej, w 
pełnej komplementarności z działaniami 
NATO, oraz zdolności reagowania na 
wyzwania związane z bezpieczeństwem 
wewnętrznym oraz opracowania zdolności 
mobilnych niezbędnych dla zapewnienia 
istotnego wkładu w zarządzanie kryzysowe 
UE; wzmocnienia Europejskiej Agencji 
Obrony, wzmocnienia europejskiej bazy 
technologiczno-przemysłowej sektora 
obronnego, opracowania kompleksowej 
koncepcji bezpieczeństwa zapewniającej 
integrację wewnętrznych i zewnętrznych 
wymiarów bezpieczeństwa;
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Or. en

Poprawka 55
Jonás Fernández

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. stwierdza, że w ostatnich operacjach 
cywilnych i wojskowych w ramach 
WPBiO nadal widać braki strukturalne 
odnotowywane już od wielu lat: długie i 
sztywne procesy decyzyjne, mandaty misji 
niedostosowane do kontekstu zmian, 
problem z formowaniem sił, brak 
reaktywności logistycznej i środków 
finansowych;

9. stwierdza, że w ostatnich operacjach 
cywilnych i wojskowych w ramach 
WPBiO nadal widać braki strukturalne 
odnotowywane już od wielu lat: 
nieskuteczność natychmiastowej reakcji 
na działania cywilne i wojskowe, długie i 
sztywne procesy decyzyjne, konieczność 
większej solidarności państw 
członkowskich w zakresie finansowania 
misji, mandaty misji niedostosowane do 
kontekstu zmian, problem z formowaniem 
sił, brak reaktywności logistycznej 
i środków finansowych;

Or. es

Poprawka 56
Ioan Mircea Pașcu

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. stwierdza, że w ostatnich operacjach 
cywilnych i wojskowych w ramach 
WPBiO nadal widać braki strukturalne 
odnotowywane już od wielu lat: długie i 
sztywne procesy decyzyjne, mandaty misji 
niedostosowane do kontekstu zmian, 
problem z formowaniem sił, brak 
reaktywności logistycznej i środków 
finansowych;

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej.)
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Poprawka 57
Geoffrey Van Orden

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. stwierdza, że w ostatnich operacjach 
cywilnych i wojskowych w ramach 
WPBiO nadal widać braki strukturalne 
odnotowywane już od wielu lat: długie i 
sztywne procesy decyzyjne, mandaty misji 
niedostosowane do kontekstu zmian, 
problem z formowaniem sił, brak 
reaktywności logistycznej i środków 
finansowych;

9. zauważa, że w ostatnich operacjach 
cywilnych i wojskowych w ramach 
WPBiO, nadal widać braki strukturalne, co 
nie jest zaskoczeniem, ponieważ 
odnotowuje się je już od wielu lat:
powielanie pracy NATO, długie i sztywne 
procesy decyzyjne, mandaty misji 
niedostosowane do kontekstu zmian, 
problem z formowaniem sił, brak 
reaktywności logistycznej i środków 
finansowych; uznaje istnienie 
nieodłącznych skutków niewłaściwie 
ukierunkowanych ambicji związanych z 
WPBiO;

Or. en

Poprawka 58
Marietje Schaake, Jozo Radoš

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. stwierdza, że w ostatnich operacjach 
cywilnych i wojskowych w ramach 
WPBiO nadal widać braki strukturalne 
odnotowywane już od wielu lat: długie i 
sztywne procesy decyzyjne, mandaty misji 
niedostosowane do kontekstu zmian, 
problem z formowaniem sił, brak 
reaktywności logistycznej i środków 
finansowych;

9. wyraża zaniepokojenie tym, że w 
ostatnich operacjach cywilnych 
i wojskowych w ramach WPBiO nadal 
widać braki strukturalne odnotowywane 
już od wielu lat: długie i sztywne procesy 
decyzyjne, mandaty misji niedostosowane 
do kontekstu zmian, problem z 
formowaniem sił, brak reaktywności 
logistycznej i środków finansowych;
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Or. en

Poprawka 59
Eduard Kukan

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. stwierdza, że w ostatnich operacjach 
cywilnych i wojskowych w ramach 
WPBiO nadal widać braki strukturalne 
odnotowywane już od wielu lat: długie i 
sztywne procesy decyzyjne, mandaty misji 
niedostosowane do kontekstu zmian, 
problem z formowaniem sił, brak 
reaktywności logistycznej i środków 
finansowych;

9. stwierdza, że w ostatnich operacjach 
cywilnych i wojskowych w ramach 
WPBiO nadal widać braki strukturalne 
odnotowywane już od wielu lat: długie i 
sztywne procesy decyzyjne, mandaty misji
niedostosowane do kontekstu zmian, 
ograniczenia budżetowe, problem z 
formowaniem sił, brak reaktywności 
logistycznej i środków finansowych;

Or. en

Poprawka 60
Jonás Fernández

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. ubolewa nad tym, że – jak wskazano w 
sprawozdaniu nt. kosztów braku działań 
na poziomie europejskim w zakresie 
bezpieczeństwa i obrony – udział państw 
członkowskich w licznych misjach WPBiO 
nie przełożył się na jej większą 
harmonizację czy integrację; podkreśla, że 
jej brak oznacza dodatkowy roczny koszt 
w wysokości 26 mld, spowodowany przede 
wszystkim fragmentaryzacją 28 rynków w 
zakresie bezpieczeństwa i obrony, 
dublowaniem i brakiem integracji 
struktur wojskowych państw 
członkowskich;
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Or. es

Poprawka 61
Arnaud Danjean

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. uważa, że kwestia finansowania misji i 
operacji WPBiO ma podstawowe 
znaczenie dla zapewnienia przyszłości tej 
polityki; wyraża ubolewanie w związku z 
tym, że debata na ten temat, rozpoczęta 
przez Radę w grudniu 2013 r., nie 
przyniosła jak na razie żadnej konkretnej 
propozycji; apeluje o to, by w ramach 
mechanizmu ATHENA systematycznie 
finansowano wydatki związane z realizacją 
operacji i misji WPBiO oraz by można 
było zarządzać środkami finansowymi 
przekazanymi przez państwa członkowskie 
w ramach stosunków dwustronnych, 
państwa trzecie czy inne organizacje 
międzynarodowe, co umożliwi im 
finansowy udział w danej operacji;

10. uważa, że kwestia finansowania misji i 
operacji WPBiO ma podstawowe 
znaczenie dla zapewnienia przyszłości tej 
polityki; wyraża ubolewanie w związku z 
tym, że debata na ten temat, rozpoczęta 
przez Radę w grudniu 2013 r., nie 
przyniosła jak na razie żadnej konkretnej 
propozycji; apeluje o to, by w ramach 
mechanizmu ATHENA systematycznie 
finansowano wydatki związane z realizacją 
operacji i misji WPBiO (infrastruktura 
potrzebna do zakwaterowania sił, wydatki 
związane z uruchomieniem punktów, 
przez które oddziały wkraczają na teatr 
działań, a także – o ile to konieczne –
żywnościowe i paliwowe zapasy 
bezpieczeństwa) oraz by można było 
zarządzać środkami finansowymi 
przekazanymi przez państwa członkowskie 
w ramach stosunków dwustronnych, 
państwa trzecie czy inne organizacje 
międzynarodowe, co umożliwi im 
finansowy udział w danej operacji;

Or. fr

Poprawka 62
Javier Nart, Fernando Maura Barandiarán, Jozo Radoš

Projekt rezolucji
Ustęp 10
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Projekt rezolucji Poprawka

10. uważa, że kwestia finansowania misji i 
operacji WPBiO ma podstawowe 
znaczenie dla zapewnienia przyszłości tej 
polityki; wyraża ubolewanie w związku z 
tym, że debata na ten temat, rozpoczęta 
przez Radę w grudniu 2013 r., nie 
przyniosła jak na razie żadnej konkretnej 
propozycji; apeluje o to, by w ramach 
mechanizmu ATHENA systematycznie 
finansowano wydatki związane z realizacją 
operacji i misji WPBiO oraz by można 
było zarządzać środkami finansowymi 
przekazanymi przez państwa członkowskie 
w ramach stosunków dwustronnych, 
państwa trzecie czy inne organizacje 
międzynarodowe, co umożliwi im 
finansowy udział w danej operacji;

10. uważa, że kwestia finansowania misji i 
operacji WPBiO ma podstawowe 
znaczenie dla zapewnienia przyszłości tej 
polityki; wyraża ubolewanie w związku z 
tym, że debata na ten temat, rozpoczęta 
przez Radę w grudniu 2013 r., nie 
przyniosła jak na razie żadnej konkretnej 
propozycji; apeluje o to, by w ramach 
mechanizmu ATHENA systematycznie 
finansowano wydatki związane z realizacją 
operacji i misji WPBiO oraz by można 
było zarządzać środkami finansowymi 
przekazanymi przez państwa członkowskie 
w ramach stosunków dwustronnych, 
państwa trzecie czy inne organizacje 
międzynarodowe, co umożliwi im 
finansowy udział w danej operacji; uważa, 
że aby zapewnić skuteczną reakcję 
konieczna jest integracja misji WPBiO w 
ramach budżetu Unii Europejskiej;

Or. en

Poprawka 63
Lorenzo Cesa

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. uważa, że kwestia finansowania misji i 
operacji WPBiO ma podstawowe 
znaczenie dla zapewnienia przyszłości tej 
polityki; wyraża ubolewanie w związku z 
tym, że debata na ten temat, rozpoczęta 
przez Radę w grudniu 2013 r., nie 
przyniosła jak na razie żadnej konkretnej 
propozycji; apeluje o to, by w ramach 
mechanizmu ATHENA systematycznie 
finansowano wydatki związane z realizacją 
operacji i misji WPBiO oraz by można 
było zarządzać środkami finansowymi 

10. uważa, że kwestia finansowania misji i 
operacji WPBiO ma podstawowe 
znaczenie dla zapewnienia przyszłości tej 
polityki; wyraża ubolewanie w związku z 
tym, że debata na ten temat, rozpoczęta 
przez Radę w grudniu 2013 r., nie 
przyniosła jak na razie żadnej konkretnej 
propozycji; apeluje o to, by w ramach 
mechanizmu ATHENA systematycznie 
finansowano wydatki związane z realizacją 
operacji i misji WPBiO, w tym operacji i 
misji sił szybkiego reagowania, oraz by 
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przekazanymi przez państwa członkowskie 
w ramach stosunków dwustronnych, 
państwa trzecie czy inne organizacje 
międzynarodowe, co umożliwi im 
finansowy udział w danej operacji;

można było zarządzać środkami 
finansowymi przekazanymi przez państwa 
członkowskie w ramach stosunków 
dwustronnych, państwa trzecie czy inne 
organizacje międzynarodowe, co umożliwi 
im finansowy udział w danej operacji;

Or. en

Poprawka 64
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jerzy Buzek

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. uważa, że kwestia finansowania misji i 
operacji WPBiO ma podstawowe 
znaczenie dla zapewnienia przyszłości tej 
polityki; wyraża ubolewanie w związku z 
tym, że debata na ten temat, rozpoczęta 
przez Radę w grudniu 2013 r., nie 
przyniosła jak na razie żadnej konkretnej 
propozycji; apeluje o to, by w ramach 
mechanizmu ATHENA systematycznie 
finansowano wydatki związane z realizacją 
operacji i misji WPBiO oraz by można 
było zarządzać środkami finansowymi 
przekazanymi przez państwa członkowskie 
w ramach stosunków dwustronnych, 
państwa trzecie czy inne organizacje
międzynarodowe, co umożliwi im 
finansowy udział w danej operacji;

10. uważa, że kwestia finansowania misji i 
operacji WPBiO ma podstawowe 
znaczenie dla zapewnienia przyszłości tej 
polityki; wyraża ubolewanie w związku z 
tym, że debata na ten temat, rozpoczęta 
przez Radę w grudniu 2013 r., nie 
przyniosła jak na razie żadnej konkretnej 
propozycji; apeluje o to, by w ramach 
mechanizmu ATHENA systematycznie 
finansowano wydatki związane z realizacją 
operacji i misji WPBiO, w szczególności z 
użyciem Grup Bojowych UE, oraz by 
można było zarządzać środkami 
finansowymi przekazanymi przez państwa 
członkowskie w ramach stosunków 
dwustronnych, państwa trzecie czy inne 
organizacje międzynarodowe, co umożliwi 
im finansowy udział w danej operacji,
oraz, w szczególnie uzasadnionych 
przypadkach, wspierać udział państw 
trzecich w operacjach i misjach 
reagowania kryzysowego UE;

Or. pl

Poprawka 65
Ana Gomes
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Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. uważa, że kwestia finansowania misji i 
operacji WPBiO ma podstawowe 
znaczenie dla zapewnienia przyszłości tej 
polityki; wyraża ubolewanie w związku z 
tym, że debata na ten temat, rozpoczęta 
przez Radę w grudniu 2013 r., nie 
przyniosła jak na razie żadnej konkretnej 
propozycji; apeluje o to, by w ramach 
mechanizmu ATHENA systematycznie 
finansowano wydatki związane z realizacją 
operacji i misji WPBiO oraz by można 
było zarządzać środkami finansowymi 
przekazanymi przez państwa członkowskie 
w ramach stosunków dwustronnych, 
państwa trzecie czy inne organizacje 
międzynarodowe, co umożliwi im 
finansowy udział w danej operacji;

10. uważa, że kwestia przeglądu
finansowania misji i operacji WPBiO ma 
podstawowe znaczenie dla zapewnienia 
przyszłości tej polityki; wyraża ubolewanie 
w związku z tym, że debata na ten temat, 
rozpoczęta przez Radę w grudniu 2013 r., 
nie przyniosła jak na razie żadnej 
konkretnej propozycji; apeluje o to, by 
w ramach mechanizmu ATHENA 
systematycznie finansowano wydatki 
związane z realizacją operacji i misji 
WPBiO oraz by można było zarządzać 
środkami finansowymi przekazanymi przez 
państwa członkowskie w ramach 
stosunków dwustronnych, państwa trzecie 
czy inne organizacje międzynarodowe, co 
umożliwi im finansowy udział w danej 
operacji; jest zdania, że zarówno misje 
cywilne, jak i wojskowe w ramach WPBiO 
powinny kwalifikować się do 
finansowania wspólnotowego, aby 
umożliwić sprawiedliwszy podział 
obciążeń między państwami 
członkowskimi biorącymi udział w 
misjach a państwami członkowskimi, 
które nie chcą się angażować w misje, 
oraz państwami członkowskimi, które 
chcą wziąć w nich udział, ale podlegają 
ograniczeniom budżetowym;

Or. en

Poprawka 66
Christian Ehler

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

10a. zachęca do dalszych działań na rzecz 
sprawniejszego udostępniania środków 
finansowych na misje cywilne oraz 
uproszczenia procedur decyzyjnych i 
uzgodnień wykonawczych; w tym 
kontekście jest zdania, że Komisja 
powinna wprowadzić w drodze aktów 
delegowanych, zgodnie z art. 210 
rozporządzenia finansowego, szczególne 
przepisy o zamówieniach dotyczące 
środków zarządzania kryzysowego w 
ramach WPBiO umożliwiające szybkie i 
elastyczne przeprowadzanie działań;

Or. en

Poprawka 67
Arnaud Danjean

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. wzywa do stworzenia mechanizmu 
finansowania wstępnego umożliwiającego 
wsparcie państw członkowskich 
wyrażających wolę uczestniczenia w misji 
WPBiO i ponoszenia związanych z tym 
kosztów, za sprawą którego podjęcie 
decyzji o rozpoczęciu misji zostałoby 
ułatwione;

Or. fr

Poprawka 68
Bodil Ceballos
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 11
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Projekt rezolucji Poprawka

11. zauważa, że misje cywilne realizowane
przez Unię Europejską od 2009 r. są zbyt 
często opracowane z myślą o zapewnieniu 
widoczności Unii podczas danego kryzysu, 
a nie jako strategiczny instrument 
uruchamiany po dogłębnej analizie i 
szczegółowym planowaniu; jest zdania, że 
misje te nie powinny uzasadniać 
obecności Unii, ale być prawdziwymi 
narzędziami politycznymi, operacyjnymi, 
skutecznymi i odpowiedzialnymi, 
wpisującymi się w globalną strategię 
działania;

skreślony

Or. en

Poprawka 69
Arnaud Danjean

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. zauważa, że misje cywilne realizowane 
przez Unię Europejską od 2009 r. są zbyt 
często opracowane z myślą o zapewnieniu 
widoczności Unii podczas danego kryzysu, 
a nie jako strategiczny instrument 
uruchamiany po dogłębnej analizie i 
szczegółowym planowaniu; jest zdania, że 
misje te nie powinny uzasadniać obecności 
Unii, ale być prawdziwymi narzędziami 
politycznymi, operacyjnymi, skutecznymi i 
odpowiedzialnymi, wpisującymi się w 
globalną strategię działania;

11. zauważa, że misje cywilne realizowane 
przez Unię Europejską od 2009 r. są zbyt 
często opracowane z myślą o zapewnieniu 
widoczności Unii podczas danego kryzysu, 
a nie jako strategiczny instrument 
uruchamiany po dogłębnej analizie i 
szczegółowym planowaniu; jest zdania, że 
misje te – prowadzone w terenie przez 
załogi, których profesjonalizm i oddanie 
zasługują na podkreślenie i uznanie – nie 
powinny uzasadniać obecności Unii, ale 
być prawdziwymi narzędziami 
politycznymi, operacyjnymi, skutecznymi i 
odpowiedzialnymi, wpisującymi się w 
globalną strategię działania;

Or. fr
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Poprawka 70
Jonás Fernández

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. zauważa, że misje cywilne realizowane 
przez Unię Europejską od 2009 r. są zbyt 
często opracowane z myślą o zapewnieniu 
widoczności Unii podczas danego kryzysu, 
a nie jako strategiczny instrument 
uruchamiany po dogłębnej analizie i 
szczegółowym planowaniu; jest zdania, że 
misje te nie powinny uzasadniać obecności 
Unii, ale być prawdziwymi narzędziami 
politycznymi, operacyjnymi, skutecznymi i 
odpowiedzialnymi, wpisującymi się w 
globalną strategię działania;

11. zauważa, że misje cywilne realizowane 
przez Unię Europejską od 2009 r. są zbyt 
często opracowane z myślą o zapewnieniu 
widoczności Unii podczas danego kryzysu, 
a nie jako strategiczny instrument 
uruchamiany po dogłębnej analizie i 
szczegółowym planowaniu; podkreśla 
konieczność opracowania polityki 
sąsiedztwa określającej kluczowe miejsca, 
w których UE nie jest obecna, oraz te, w 
których nasza obecność jest 
niewystarczająca, jak również – na 
podstawie ostatnich wydarzeń –
utworzenia w ramach polityki sąsiedztwa 
mechanizmu równowagi między 
południem i wschodem Europy; jest 
zdania, że misje te nie powinny uzasadniać 
obecności Unii, ale być prawdziwymi 
narzędziami politycznymi, operacyjnymi, 
skutecznymi i odpowiedzialnymi, 
wpisującymi się w globalną strategię 
działania;

Or. es

Poprawka 71
Tonino Picula

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. zauważa, że misje cywilne realizowane 
przez Unię Europejską od 2009 r. są zbyt 
często opracowane z myślą o zapewnieniu 
widoczności Unii podczas danego kryzysu, 
a nie jako strategiczny instrument 

11. zauważa, że misje cywilne realizowane 
przez Unię Europejską od 2009 r. są zbyt 
często opracowane z myślą o zapewnieniu 
widoczności Unii podczas danego kryzysu, 
a nie jako strategiczny instrument 
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uruchamiany po dogłębnej analizie i 
szczegółowym planowaniu; jest zdania, że 
misje te nie powinny uzasadniać 
obecności Unii, ale być prawdziwymi 
narzędziami politycznymi, operacyjnymi, 
skutecznymi i odpowiedzialnymi, 
wpisującymi się w globalną strategię 
działania;

uruchamiany po dogłębnej analizie i 
szczegółowym planowaniu; jest zdania, że 
misje te powinny być prawdziwymi 
narzędziami politycznymi, operacyjnymi, 
skutecznymi i odpowiedzialnymi, 
wpisującymi się w globalną strategię 
działania;

Or. en

Poprawka 72
Ana Gomes

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. zauważa, że misje cywilne realizowane 
przez Unię Europejską od 2009 r. są zbyt 
często opracowane z myślą o zapewnieniu 
widoczności Unii podczas danego kryzysu, 
a nie jako strategiczny instrument 
uruchamiany po dogłębnej analizie i 
szczegółowym planowaniu; jest zdania, że 
misje te nie powinny uzasadniać obecności 
Unii, ale być prawdziwymi narzędziami 
politycznymi, operacyjnymi, skutecznymi i 
odpowiedzialnymi, wpisującymi się w 
globalną strategię działania;

11. zauważa, że misje cywilne realizowane 
przez Unię Europejską od 2009 r. są zbyt 
często opracowane z myślą o zapewnieniu 
widoczności Unii podczas danego kryzysu, 
a nie jako strategiczny instrument 
uruchamiany po dogłębnej analizie i 
szczegółowym planowaniu; jest zdania, że 
misje te nie powinny uzasadniać obecności 
Unii, ale być prawdziwymi narzędziami 
politycznymi, operacyjnymi, skutecznymi i 
odpowiedzialnymi, wpisującymi się w 
globalną strategię działania, zwłaszcza w 
sąsiedztwie;

Or. en

Poprawka 73
Geoffrey Van Orden

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. zauważa, że misje cywilne realizowane 11. zauważa, że misje cywilne i wojskowe
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przez Unię Europejską od 2009 r. są zbyt 
często opracowane z myślą o zapewnieniu 
widoczności Unii podczas danego kryzysu, 
a nie jako strategiczny instrument 
uruchamiany po dogłębnej analizie i 
szczegółowym planowaniu; jest zdania, że 
misje te nie powinny uzasadniać 
obecności Unii, ale być prawdziwymi 
narzędziami politycznymi, operacyjnymi, 
skutecznymi i odpowiedzialnymi, 
wpisującymi się w globalną strategię 
działania;

realizowane przez Unię Europejską od 
2009 r. są zbyt często opracowane z myślą 
o zapewnieniu widoczności Unii podczas 
danego kryzysu, a nie jako strategiczny 
instrument uruchamiany po dogłębnej 
analizie i szczegółowym planowaniu; jest 
zdania, że misje te uzasadniały jedynie 
obecność Unii, a nie były prawdziwymi 
narzędziami politycznymi, operacyjnymi, 
skutecznymi i odpowiedzialnymi, 
wpisującymi się w globalną strategię 
działania;

Or. en

Poprawka 74
Ioan Mircea Pașcu

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. zauważa, że misje cywilne realizowane
przez Unię Europejską od 2009 r. są zbyt 
często opracowane z myślą o zapewnieniu 
widoczności Unii podczas danego kryzysu, 
a nie jako strategiczny instrument 
uruchamiany po dogłębnej analizie i 
szczegółowym planowaniu; jest zdania, że 
misje te nie powinny uzasadniać 
obecności Unii, ale być prawdziwymi 
narzędziami politycznymi, operacyjnymi, 
skutecznymi i odpowiedzialnymi, 
wpisującymi się w globalną strategię 
działania;

11. podkreśla, że wkład UE w 
bezpieczeństwo międzynarodowe, 
zarządzanie kryzysowe, utrzymywanie 
pokoju poprzez misje cywilne i wojskowe 
oraz działania realizowane przez Unię 
Europejską stanowią ważny element 
kompleksowego podejścia Unii; zauważa, 
że misje cywilne powinny być 
prawdziwymi narzędziami politycznymi, 
operacyjnymi, skutecznymi i 
odpowiedzialnymi, wpisującymi się w 
globalną strategię działania; zauważa, że 
misje cywilne nie powinny być 
opracowywane z myślą o zapewnieniu 
widoczności Unii podczas danego kryzysu, 
a jako strategiczny instrument 
uruchamiany po dogłębnej analizie i 
szczegółowym planowaniu;

Or. en



PE546.824v01-00 46/96 AM\1047490PL.doc

PL

Poprawka 75
Eduard Kukan

Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. uważa, że dla pomyślności misji 
potrzebny jest odpowiedni i 
wykwalifikowany personel stosownie 
przeszkolony oraz posiadający 
umiejętności i cechy przywódcze;

Or. en

Poprawka 76
Ana Gomes

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. zastanawia się na przykład nad 
zasadnością rozpoczęcia i kontynuowania 
misji pomocy granicznej w Libii (EUBAM 
Libya) w kontekście instytucjonalnym 
i w zakresie bezpieczeństwa, który nigdy 
nie umożliwił realizacji podstawowych 
celów tej misji, jakie zostały określone;

12. zastanawia się na przykład nad 
zasadnością rozpoczęcia i kontynuowania 
misji pomocy granicznej w Libii (EUBAM 
Libya) w kontekście instytucjonalnym 
i w zakresie bezpieczeństwa, który nigdy 
nie umożliwił realizacji podstawowych 
celów tej misji, jakie zostały określone; 
wzywa zatem wysoką przedstawiciel /
wiceprzewodniczącą do ponownego 
zdefiniowania mandatu EUBAM do 
reagowania na pilne potrzeby związane z 
bezpieczeństwem w kraju oraz skupienia 
uwagi na RSB i DDR, jeśli pozwala na to 
porozumienie polityczne; ostrzega 
również, że misje UE powinny być gotowe 
do działania w przypadku, gdy Rada 
Bezpieczeństwa Organizacji Narodów 
Zjednoczonych przyzna im mandat 
pokojowy do działań w Libii; 

Or. en
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Poprawka 77
Marietje Schaake, Jozo Radoš

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. zastanawia się na przykład nad 
zasadnością rozpoczęcia i kontynuowania 
misji pomocy granicznej w Libii (EUBAM 
Libya) w kontekście instytucjonalnym 
i w zakresie bezpieczeństwa, który nigdy 
nie umożliwił realizacji podstawowych 
celów tej misji, jakie zostały określone;

12. zastanawia się na przykład nad 
zasadnością rozpoczęcia i kontynuowania 
misji pomocy granicznej w Libii (EUBAM 
Libya) w kontekście instytucjonalnym 
i w zakresie bezpieczeństwa, który nigdy 
nie umożliwił realizacji podstawowych 
celów tej misji, jakie zostały określone; 
wzywa do dokonania ponownej oceny 
potrzeb Libii w świetle ostatnich 
niepokojących zmian w celu właściwego 
rozwiązania problemów dotyczących 
bezpieczeństwa, w tym związanych z 
wysiłkami na rzecz zwalczania terroryzmu 
w Mali i regionie Sahelu;

Or. en

Poprawka 78
Javier Nart, Ivo Vajgl, Jozo Radoš, Fernando Maura Barandiarán

Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. uważa, że powinno się dokonać 
oceny skuteczności aktualnych 17 
europejskich misji zagranicznych i 
zawiesić lub ograniczyć te, których cel 
operacyjny jest częściowo lub całkowicie 
niemożliwy do osiągnięcia;

Or. en



PE546.824v01-00 48/96 AM\1047490PL.doc

PL

Poprawka 79
Lorenzo Cesa

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. zwraca uwagę, że ambitna misja 
umocnienia regionalnych zdolności 
morskich w Rogu Afryki (EUCAP Nestor)
realizowana jest w kontekście 
instytucjonalnym i operacyjnym, w którym 
obecnych jest wiele wielostronnych i 
dwustronnych podmiotów 
międzynarodowych, w tym instrumentów 
wspólnotowych, co zagraża widoczności i 
dokładnej rozpoznawalności jej celów, 
a zatem i konkretnych wyników;

14. z zadowoleniem przyjmuje 
wszechstronne zaangażowanie UE w 
regionie Rogu Afryki, w tym w ramach 
misji WPBiO oraz operacji EUTM 
Somalia, EU NAVFOR Atalanta i 
EUCAP Nestor; w tym kontekście 
zauważa, że działania w ramach EUCAP 
Nestor prowadzone są w złożonym 
otoczeniu instytucjonalnym i operacyjnym 
przy obecności podmiotów 
międzynarodowych, w tym europejskich;
w tym względzie zaprasza Radę i ESDZ do 
zracjonalizowania celów misji;

Or. en

Poprawka 80
Arnaud Danjean

Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14a. wyraża nadzieję, że dwie misje 
cywilne zapoczątkowane w tym roku, 
misja doradcza na rzecz reformy 
cywilnego sektora bezpieczeństwa na 
Ukrainie (EUAM Ukraine) oraz misja na 
rzecz wsparcia sił bezpieczeństwa 
wewnętrznego w Mali (EUCAP Sahel 
Mali), skutecznie wypełnią swój mandat i
skoncentrują się na jasno określonych, 
wymiernych i trwałych celach;

Or. fr
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Poprawka 81
Eduard Kukan

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. odnotowuje istnienie od czerwca 
2013 r. magazynu, który ma umożliwiać 
szybkie udostępnianie środków 
niezbędnych podczas misji cywilnych 
WPBiO; uważa, że aby magazyn ten był 
skutecznie wykorzystywany, nie powinien 
zależeć od decyzji Komisji, ale powinien 
nim dysponować szef danej misji, który 
będzie go używał w zależności od 
zidentyfikowanych przez siebie potrzeb; 
domaga się corocznego sprawozdania z 
działalności tego magazynu, aby móc 
konkretnie ocenić jego wartość dodaną w 
zakresie zapewniania szybkiej realizacji 
misji cywilnych;

15. odnotowuje istnienie od czerwca 
2013 r. magazynu, który ma umożliwiać 
szybkie udostępnianie środków 
niezbędnych podczas misji cywilnych 
WPBiO; uważa, że aby magazyn ten był 
skutecznie wykorzystywany powinien nim 
dysponować szef danej misji, który będzie 
go używał w zależności od 
zidentyfikowanych przez siebie potrzeb w 
bliskiej współpracy z Komisją; domaga się 
corocznego sprawozdania z działalności 
tego magazynu, aby móc konkretnie ocenić 
jego wartość dodaną w zakresie 
zapewniania szybkiej realizacji misji 
cywilnych;

Or. en

Poprawka 82
Geoffrey Van Orden

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. z zadowoleniem przyjmuje trwające 
analizy dotyczące utworzenia wspólnego 
centrum usług, które skupiałoby środki dla 
misji cywilnych WPBiO; uważa, że 
najskuteczniejszym rozwiązaniem byłoby 
dysponowanie jedną strukturą 
instytucjonalną w ESDZ, skupiającą 
i racjonalizującą usługi dla misji cywilnych 
(zasoby ludzkie, informatyczne, 
logistyczne…), które są dziś rozproszone 
po rożnych misjach;

16. odnotowuje trwające analizy dotyczące 
utworzenia wspólnego centrum usług, 
które skupiałoby środki dla misji 
cywilnych WPBiO; uważa, że 
najskuteczniejszym rozwiązaniem byłoby 
dysponowanie jedną strukturą 
instytucjonalną w ESDZ, skupiającą 
i racjonalizującą usługi dla misji cywilnych 
(zasoby ludzkie, informatyczne, 
logistyczne itd.), które są dziś rozproszone 
po rożnych misjach;
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Or. en

Poprawka 83
Eduard Kukan

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. z zadowoleniem przyjmuje trwające 
analizy dotyczące utworzenia wspólnego 
centrum usług, które skupiałoby środki dla 
misji cywilnych WPBiO; uważa, że 
najskuteczniejszym rozwiązaniem byłoby 
dysponowanie jedną strukturą 
instytucjonalną w ESDZ, skupiającą 
i racjonalizującą usługi dla misji cywilnych 
(zasoby ludzkie, informatyczne, 
logistyczne…), które są dziś rozproszone 
po rożnych misjach;

16. z zadowoleniem przyjmuje trwające 
analizy dotyczące utworzenia wspólnego 
centrum usług, które skupiałoby środki dla 
misji cywilnych WPBiO i umożliwiałoby 
skuteczniejsze rozmieszczanie misji;
wzywa do utworzenia wspólnego centrum 
usług uważa, że najskuteczniejszym 
rozwiązaniem byłoby dysponowanie jedną 
strukturą instytucjonalną w ESDZ, 
skupiającą i racjonalizującą usługi dla misji 
cywilnych (zasoby ludzkie, informatyczne, 
logistyczne itd.), które są dziś rozproszone 
po rożnych misjach;

Or. en

Poprawka 84
Javier Nart, Jozo Radoš

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. stwierdza, że operacje wojskowe w 
ramach WPBiO to coraz częściej misje 
skoncentrowane na szkoleniu sił zbrojnych 
(EUTM Mali i EUTM Somalia); z 
zadowoleniem przyjmuje sukces tych 
operacji, ale wyraża ubolewanie 
w związku z tym, że teraz rzadko rozważa 
się misje z mandatem wykonawczym; 
uważa, że z uwagi na stałe zagrożenie 
w naszym sąsiedztwie Unia Europejska nie 

17. stwierdza, że operacje wojskowe w 
ramach WPBiO to coraz częściej misje 
skoncentrowane na szkoleniu sił zbrojnych 
(EUTM Mali i EUTM Somalia); z 
zadowoleniem przyjmuje decyzje w 
sprawie przeprowadzenia tych operacji, 
ale wymaga dostosowania ich mandatu do 
danych okoliczności; uważa, że 
formowane jednostki powinny być 
całkowicie operacyjne, tj. ze zdolnością do 
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może sobie pozwolić na koncentrowanie 
się wyłącznie na instrumentach 
pokryzysowych czy instrumentach 
wspierania wychodzenia z kryzysu i musi 
móc działać na wszystkich etapach 
zarządzania kryzysowego;

podejmowania działań ofensywnych;
wyraża ubolewanie w związku z tym, że 
teraz rzadko rozważa się misje z mandatem 
wykonawczym; uważa, że z uwagi na stałe 
zagrożenie w naszym sąsiedztwie Unia 
Europejska nie może sobie pozwolić na 
koncentrowanie się wyłącznie na 
instrumentach pokryzysowych czy 
instrumentach wspierania wychodzenia z 
kryzysu i musi móc działać na wszystkich 
etapach zarządzania kryzysowego;

Or. en

Poprawka 85
Ana Gomes

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. stwierdza, że operacje wojskowe w 
ramach WPBiO to coraz częściej misje 
skoncentrowane na szkoleniu sił zbrojnych 
(EUTM Mali i EUTM Somalia); z 
zadowoleniem przyjmuje sukces tych 
operacji, ale wyraża ubolewanie w związku 
z tym, że teraz rzadko rozważa się misje z 
mandatem wykonawczym; uważa, że z 
uwagi na stałe zagrożenie w naszym 
sąsiedztwie Unia Europejska nie może 
sobie pozwolić na koncentrowanie się 
wyłącznie na instrumentach 
pokryzysowych czy instrumentach 
wspierania wychodzenia z kryzysu i musi 
móc działać na wszystkich etapach 
zarządzania kryzysowego;

17. stwierdza, że operacje wojskowe w 
ramach WPBiO to coraz częściej misje 
skoncentrowane na szkoleniu sił zbrojnych 
(EUTM Mali i EUTM Somalia); z 
zadowoleniem przyjmuje sukces tych 
operacji, ale wyraża ubolewanie w związku 
z tym, że teraz rzadko rozważa się misje z 
mandatem wykonawczym; uważa, że z 
uwagi na stałe zagrożenie w naszym 
sąsiedztwie Unia Europejska nie może 
sobie pozwolić na koncentrowanie się 
wyłącznie na instrumentach 
pokryzysowych czy instrumentach 
wspierania wychodzenia z kryzysu i musi 
móc działać na wszystkich etapach 
zarządzania kryzysowego, zgodnie z Kartą 
Narodów Zjednoczonych;

Or. en

Poprawka 86
Geoffrey Van Orden
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Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. stwierdza, że operacje wojskowe w 
ramach WPBiO to coraz częściej misje 
skoncentrowane na szkoleniu sił zbrojnych 
(EUTM Mali i EUTM Somalia); z 
zadowoleniem przyjmuje sukces tych 
operacji, ale wyraża ubolewanie 
w związku z tym, że teraz rzadko rozważa 
się misje z mandatem wykonawczym; 
uważa, że z uwagi na stałe zagrożenie 
w naszym sąsiedztwie Unia Europejska 
nie może sobie pozwolić na 
koncentrowanie się wyłącznie na 
instrumentach pokryzysowych czy 
instrumentach wspierania wychodzenia z 
kryzysu i musi móc działać na wszystkich 
etapach zarządzania kryzysowego;

17. stwierdza, że operacje wojskowe w 
ramach WPBiO to coraz częściej misje 
skoncentrowane na szkoleniu sił zbrojnych 
(EUTM Mali i EUTM Somalia);

Or. en

Poprawka 87
Tonino Picula

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. ubolewa nad problemami z 
formowaniem sił, napotkanymi przy 
rozpoczynaniu misji wojskowych; 
zauważa, że z wyjątkiem EUTM-Mali, 
która może liczyć na rzeczywisty udział 23 
państw członkowskich, każda z operacji 
wojskowych realizowanych obecnie przez 
Unię dotyczy maksymalnie jedynie około 
sześciu państw członkowskich; uważa, że
udział państw trzecich świadczy o 
żywotności partnerstw w ramach WPBiO, 
ale przede wszystkim ukazuje brak 
zainteresowania państw członkowskich;

18. ubolewa nad problemami z 
formowaniem sił, napotkanymi przy 
rozpoczynaniu misji wojskowych; 
zauważa, że z wyjątkiem EUTM-Mali, 
która może liczyć na rzeczywisty udział 23 
państw członkowskich, każda z operacji 
wojskowych realizowanych obecnie przez 
Unię dotyczy maksymalnie jedynie około 
sześciu państw członkowskich; z 
zadowoleniem przyjmuje udział państw 
trzecich, który świadczy o żywotności 
partnerstw w ramach WPBiO; wzywa 
państwa członkowskie, aby wykazywały 
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większe zaangażowanie w działania 
wojskowe UE oraz wnosiły swój wkład, w 
ramach takiego zaangażowania, 
proporcjonalnie do posiadanych zasobów 
i zdolności;

Or. en

Poprawka 88
Ioan Mircea Pașcu

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. ubolewa nad problemami z 
formowaniem sił, napotkanymi przy 
rozpoczynaniu misji wojskowych; 
zauważa, że z wyjątkiem EUTM-Mali, 
która może liczyć na rzeczywisty udział 23 
państw członkowskich, każda z operacji 
wojskowych realizowanych obecnie przez 
Unię dotyczy maksymalnie jedynie około 
sześciu państw członkowskich; uważa, że 
udział państw trzecich świadczy o 
żywotności partnerstw w ramach WPBiO, 
ale przede wszystkim ukazuje brak 
zainteresowania państw członkowskich;

18. ubolewa nad utrzymującymi się
problemami z formowaniem sił, 
napotkanymi przy rozpoczynaniu misji 
wojskowych; zauważa, że z wyjątkiem 
EUTM-Mali, która może liczyć na 
rzeczywisty udział 23 państw 
członkowskich, każda z operacji 
wojskowych realizowanych obecnie przez 
Unię dotyczy maksymalnie jedynie około 
sześciu państw członkowskich; zachęca 
państwa członkowskie, aby w przypadku 
dostępności wymaganych zdolności 
krajowych, angażowały więcej sił w 
operacje; podkreśla potrzebę przyjęcia 
wspólnego podejścia opartego na 
współpracy do rozwiązywania problemów 
związanych z tworzeniem sił; uważa, że 
udział państw trzecich świadczy o 
żywotności partnerstw w ramach WPBiO;

Or. en

Poprawka 89
Ana Gomes

Projekt rezolucji
Ustęp 18
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Projekt rezolucji Poprawka

18. ubolewa nad problemami z 
formowaniem sił, napotkanymi przy 
rozpoczynaniu misji wojskowych; 
zauważa, że z wyjątkiem EUTM-Mali, 
która może liczyć na rzeczywisty udział 23 
państw członkowskich, każda z operacji 
wojskowych realizowanych obecnie przez 
Unię dotyczy maksymalnie jedynie około 
sześciu państw członkowskich; uważa, że 
udział państw trzecich świadczy o 
żywotności partnerstw w ramach WPBiO, 
ale przede wszystkim ukazuje brak 
zainteresowania państw członkowskich;

18. ubolewa nad problemami z 
formowaniem sił, napotkanymi przy 
rozpoczynaniu misji wojskowych; 
zauważa, że z wyjątkiem EUTM-Mali, 
która może liczyć na rzeczywisty udział 23 
państw członkowskich, każda z operacji 
wojskowych realizowanych obecnie przez 
Unię dotyczy maksymalnie jedynie około 
sześciu państw członkowskich; uważa, że 
udział państw trzecich świadczy o 
żywotności partnerstw w ramach WPBiO, 
ale przede wszystkim ukazuje brak 
zainteresowania państw członkowskich, 
który jest również konsekwencją cięć w 
budżetach na obronę;

Or. en

Poprawka 90
Geoffrey Van Orden

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. ubolewa nad problemami z 
formowaniem sił, napotkanymi przy 
rozpoczynaniu misji wojskowych; 
zauważa, że z wyjątkiem EUTM-Mali, 
która może liczyć na rzeczywisty udział 23 
państw członkowskich, każda z operacji 
wojskowych realizowanych obecnie przez 
Unię dotyczy maksymalnie jedynie około 
sześciu państw członkowskich; uważa, że 
udział państw trzecich świadczy o 
żywotności partnerstw w ramach WPBiO, 
ale przede wszystkim ukazuje brak 
zainteresowania państw członkowskich;

18. ubolewa nad problemami z 
formowaniem sił, napotkanymi przy 
rozpoczynaniu misji wojskowych; 
zauważa, że z wyjątkiem EUTM-Mali, 
która może liczyć na udział 23 państw 
członkowskich, każda z operacji 
wojskowych realizowanych obecnie przez 
Unię dotyczy maksymalnie jedynie około 
sześciu państw członkowskich; uważa, że 
udział państw trzecich świadczy o 
żywotności partnerstw w ramach WPBiO, 
ale przede wszystkim ukazuje brak 
zainteresowania państw członkowskich, co 
w praktyce oznacza koalicje 
zainteresowanych bez konieczności 
angażowania UE;
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Or. en

Poprawka 91
Jonás Fernández

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. zważywszy że zarówno misje cywilne 
(EUCAP), jak i wojskowe (EUTM) Unii 
koncentrują się na szkoleniach, zastanawia 
się nad zasadnością utworzenia polityki 
strukturalnej mającej na celu utrwalenie 
tych misji i zapewniającej wsparcie 
budżetowe i pod względem wyposażenia; 
uważa, że ta nowa polityka, która 
wpisałaby się w ramy współpracy i 
rozwoju, umożliwiłaby realizację 
aktualnych prac dotyczących inicjatyw 
„Train and Equip” i „E21” mających na 
celu długoterminowe umocnienie zdolności 
państw trzecich (wyposażenie, materiały, 
infrastruktura, wynagrodzenia), aby 
dysponowały one operacyjnymi siłami 
zbrojnymi;

19. zważywszy że zarówno misje cywilne 
(EUCAP), jak i wojskowe (EUTM) Unii 
koncentrują się na szkoleniach, uznaje za 
zasadne utworzenie polityki strukturalnej 
mającej na celu utrwalenie tych misji i 
zapewniającej wsparcie budżetowe i pod 
względem wyposażenia; uważa, że ta nowa 
polityka, która wpisałaby się w ramy 
współpracy i rozwoju, umożliwiłaby 
realizację aktualnych prac dotyczących 
inicjatyw „Train and Equip” i „E21” 
mających na celu długoterminowe 
umocnienie zdolności państw trzecich 
(wyposażenie, materiały, infrastruktura, 
wynagrodzenia), aby dysponowały one 
operacyjnymi siłami zbrojnymi;

Or. es

Poprawka 92
Javier Nart, Jozo Radoš, Fernando Maura Barandiarán, Ivo Vajgl

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. zważywszy że zarówno misje cywilne 
(EUCAP), jak i wojskowe (EUTM) Unii 
koncentrują się na szkoleniach, zastanawia 
się nad zasadnością utworzenia polityki 
strukturalnej mającej na celu utrwalenie 
tych misji i zapewniającej wsparcie 

19. zważywszy że zarówno misje cywilne 
(EUCAP), jak i wojskowe (EUTM) Unii 
koncentrują się na szkoleniach, zastanawia 
się nad zasadnością utworzenia polityki 
strukturalnej mającej na celu utrwalenie 
tych misji poprzez nadanie im skutecznych 
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budżetowe i pod względem wyposażenia; 
uważa, że ta nowa polityka, która 
wpisałaby się w ramy współpracy i 
rozwoju, umożliwiłaby realizację 
aktualnych prac dotyczących inicjatyw 
„Train and Equip” i „E21” mających na 
celu długoterminowe umocnienie zdolności 
państw trzecich (wyposażenie, materiały, 
infrastruktura, wynagrodzenia), aby 
dysponowały one operacyjnymi siłami 
zbrojnymi;

mandatów i celów stosownych do sytuacji, 
z którą mają do czynienia i zapewniającej 
wsparcie budżetowe i pod względem 
wyposażenia; uważa, że ta nowa polityka, 
która wpisałaby się w ramy współpracy i 
rozwoju, umożliwiłaby realizację 
aktualnych prac dotyczących inicjatyw 
„Train and Equip” i „E21” mających na 
celu długoterminowe umocnienie zdolności 
państw trzecich (wyposażenie, materiały, 
infrastruktura, wynagrodzenia), aby 
dysponowały one operacyjnymi siłami 
zbrojnymi;

Or. en

Poprawka 93
Lorenzo Cesa

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. zważywszy że zarówno misje cywilne 
(EUCAP), jak i wojskowe (EUTM) Unii 
koncentrują się na szkoleniach, zastanawia 
się nad zasadnością utworzenia polityki 
strukturalnej mającej na celu utrwalenie 
tych misji i zapewniającej wsparcie 
budżetowe i pod względem wyposażenia; 
uważa, że ta nowa polityka, która 
wpisałaby się w ramy współpracy i 
rozwoju, umożliwiłaby realizację 
aktualnych prac dotyczących inicjatyw 
„Train and Equip” i „E21” mających na 
celu długoterminowe umocnienie zdolności 
państw trzecich (wyposażenie, materiały, 
infrastruktura, wynagrodzenia), aby 
dysponowały one operacyjnymi siłami 
zbrojnymi;

19. zważywszy że zarówno misje cywilne 
(EUCAP), jak i wojskowe (EUTM) Unii 
koncentrują się na szkoleniach, zastanawia 
się nad zasadnością utworzenia polityki 
strukturalnej mającej na celu utrwalenie 
tych misji i zapewniającej wsparcie 
budżetowe i pod względem wyposażenia; 
uważa, że ta nowa polityka, która 
wpisałaby się w ramy współpracy i 
rozwoju, umożliwiłaby realizację 
aktualnych prac dotyczących inicjatyw 
„Train and Equip” i „E21” mających na 
celu długoterminowe umocnienie zdolności 
państw trzecich (wyposażenie, materiały, 
infrastruktura, wynagrodzenia), aby 
dysponowały one operacyjnymi siłami 
zbrojnymi, i w tym względzie zachęca 
Komisję do rozważenia innowacyjnych 
źródeł finansowania;

Or. en
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Poprawka 94
Marek Jurek

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. z zadowoleniem przyjmuje wyrażoną w 
listopadzie 2013 r. przez Radę wolę 
umocnienia modułowości i elastyczności 
grup bojowych, aby można je było 
wykorzystywać do każdego rodzaju zadań 
w ramach zarządzania kryzysowego; 
zwraca jednak uwagę, że jak na razie 
jedynym i bardzo ograniczonym postępem 
było rozważenie strategicznego 
transportowania grup bojowych do teatrów 
działań za pośrednictwem mechanizmu 
ATHENA; apeluje, aby wszystkie państwa 
członkowskie przyjęły konstruktywne 
podejście i raz na zawsze pokonały 
przeszkody polityczne i operacyjne 
uniemożliwiające działanie grup 
bojowych;

20. z zadowoleniem przyjmuje wyrażoną w 
listopadzie 2013 r. przez Radę wolę 
umocnienia modułowości i elastyczności 
grup bojowych, aby można je było 
wykorzystywać do każdego rodzaju zadań 
w ramach zarządzania kryzysowego; 
zwraca jednak uwagę, że jak na razie 
jedynym i bardzo ograniczonym postępem 
było rozważenie strategicznego 
transportowania grup bojowych do teatrów 
działań za pośrednictwem mechanizmu 
ATHENA; apeluje, aby Unia zaprzestała 
korzystania z lotów czarterowych 
organizowanych przez rosyjskiego 
pośrednika zaangażowanego w układ 
SALIS (rozwiązanie tymczasowe w 
zakresie strategicznego transportu 
powietrznego) i powróciła do pomysłu 
czarterowania samolotów transportowych 
Ruslan 124 bezpośrednio od Ukrainy w 
celu zapewnienia strategicznej autonomii 
UE oraz na znak solidarności i w celu 
wsparcia gospodarki Ukrainy poprzez 
zaangażowanie tego państwa we 
współpracę z europejskim przemysłem 
obronnym;

Or. en

Poprawka 95
Geoffrey Van Orden

Projekt rezolucji
Ustęp 20
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Projekt rezolucji Poprawka

20. z zadowoleniem przyjmuje wyrażoną w 
listopadzie 2013 r. przez Radę wolę 
umocnienia modułowości i elastyczności 
grup bojowych, aby można je było 
wykorzystywać do każdego rodzaju zadań 
w ramach zarządzania kryzysowego; 
zwraca jednak uwagę, że jak na razie 
jedynym i bardzo ograniczonym postępem 
było rozważenie strategicznego 
transportowania grup bojowych do teatrów 
działań za pośrednictwem mechanizmu 
ATHENA; apeluje, aby wszystkie państwa 
członkowskie przyjęły konstruktywne 
podejście i raz na zawsze pokonały
przeszkody polityczne i operacyjne 
uniemożliwiające działanie grup bojowych;

20. odnotowuje wyrażoną w listopadzie 
2013 r. przez Radę wolę umocnienia 
modułowości i elastyczności grup 
bojowych, aby można je było 
wykorzystywać do każdego rodzaju zadań 
w ramach zarządzania kryzysowego;
zwraca jednak uwagę, że jak na razie 
jedynym i bardzo ograniczonym postępem 
było rozważenie strategicznego 
transportowania grup bojowych do teatrów 
działań za pośrednictwem mechanizmu 
ATHENA; uznaje, że brak 
konstruktywnego podejścia państw 
członkowskich oznacza przeszkody 
polityczne i operacyjne uniemożliwiające 
działanie grup bojowych;

Or. en

Poprawka 96
Geoffrey Van Orden

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. z zadowoleniem przyjmuje pozytywne 
przesłanie ostatniego nieformalnego 
posiedzenia Rady złożonej z ministrów 
obrony dotyczące przeanalizowania 
możliwości oferowanych przez art. 44 
Traktatu UE; niemniej jednak ubolewa 
nad tym, że rozbieżne opinie na ten temat 
uniemożliwiły jak na razie jakiekolwiek 
postępy dotyczące warunków stosowania 
tego artykułu; jest zdania, że 
wprowadzenie w życie art. 44 
umożliwiłoby znaczne poprawienie 
elastyczności i szybkości działania Unii, 
a zatem jej zdolności do stawiania czoła 
zagrożeniom, jakie ją otaczają; wzywa 
państwa członkowskie, które nie są 

21. odnotowuje pozytywne przesłanie 
ostatniego nieformalnego posiedzenia 
Rady złożonej z ministrów obrony 
dotyczące przeanalizowania możliwości 
oferowanych przez art. 44 Traktatu 
UE; uznaje, że rozbieżne opinie na ten 
temat uniemożliwiły jak na razie 
jakiekolwiek postępy dotyczące warunków 
stosowania tego artykułu;
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zainteresowane lub nie mają środków 
umożliwiających udział w operacjach 
WPBiO, do działania w konstruktywny 
sposób, umożliwiając działanie tym, którzy 
sobie tego życzą;

Or. en

Poprawka 97
Geoffrey Van Orden

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. zwraca się do wysokiej przedstawiciel / 
wiceprzewodniczącej, aby przeanalizowała 
również możliwości oferowane przez inne 
odpowiednie artykuły Traktatu z Lizbony;

skreślony

Or. en

Poprawka 98
Arnaud Danjean

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. zwraca się do wysokiej przedstawiciel / 
wiceprzewodniczącej, aby przeanalizowała 
również możliwości oferowane przez inne 
odpowiednie artykuły Traktatu z Lizbony;

22. zwraca się do wysokiej przedstawiciel / 
wiceprzewodniczącej, aby przeanalizowała 
również możliwości oferowane przez inne 
odpowiednie artykuły Traktatu z Lizbony,
w szczególności te, w których mowa o 
funduszu początkowym (art. 41 TUE), 
stałej wzmocnionej współpracy (art. 46 
TUE), klauzuli solidarności (art. 222 
TFUE) oraz klauzuli wzajemnej obrony 
(art. 42 TUE);

Or. fr
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Poprawka 99
Geoffrey Van Orden

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. apeluje o poważne rozważenie 
możliwości wykorzystywania – z 
poszanowaniem niezbędnej modułowości 
– utworzonych wielostronnych sztabów 
wojskowych, które dowiodły swojej 
skuteczności w terenie, jak Eurocorps ze 
Strasburga;

skreślony

Or. en

Poprawka 100
Arnaud Danjean

Projekt rezolucji
Ustęp 23 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

23a. z zadowoleniem przyjmuje wyrażoną 
przez Radę wolę przeprowadzenia refleksji 
na temat jaśniejszych ram strategicznych 
dla zewnętrznych działań UE; oczekuje na 
przyszły komunikat wysokiej 
przedstawiciel / wiceprzewodniczącej 
zawierający ocenę wpływu zmian na 
globalne środowisko i określający 
wynikające stąd dla UE wyzwania i 
możliwości;

Or. fr

Poprawka 101
Arnaud Danjean
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Projekt rezolucji
Ustęp 23 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

23b. pozytywnie ocenia przyjęcie dnia 18 
listopada tego roku ram działania UE 
dotyczących cyberobrony, promujących 
rozwój potencjału krajowego w zakresie 
cyberobrony i zwiększenie ochrony sieci 
łączności użytkowanych przez instrumenty 
WPBiO; wyraża nadzieję, że taki plan 
działania zapoczątkuje bardziej 
systematyczną integrację zagadnień 
cyberobrony w ramach strategii 
bezpieczeństwa narodowego państw 
członkowskich, jak również pozwoli 
zdobyć świadomość wyzwań związanych z 
cyberobroną na szczeblu instytucji 
unijnych; z zadowoleniem przyjmuje 
wyrażoną przez przewodniczącego 
Komitetu Wojskowego UE (EUMC) wolę 
wdrożenia tego planu działania w ciągu 
kolejnych sześciu miesięcy;

Or. fr

Poprawka 102
Geoffrey Van Orden

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. podkreśla, jak ważna jest współpraca 
Unii Europejskiej z instytucjami 
międzynarodowymi w dziedzinie 
bezpieczeństwa i obrony, zwłaszcza z 
ONZ, NATO, UA i OBWE; z 
zadowoleniem przyjmuje oświadczenie 
wydane na szczycie NATO w Walii we 
wrześniu br., w którym potwierdzono 
wsparcie dla rozwijania WPBiO;

skreślony

Or. en
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Poprawka 103
Lorenzo Cesa

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. podkreśla, jak ważna jest współpraca 
Unii Europejskiej z instytucjami 
międzynarodowymi w dziedzinie 
bezpieczeństwa i obrony, zwłaszcza z 
ONZ, NATO, UA i OBWE; z 
zadowoleniem przyjmuje oświadczenie 
wydane na szczycie NATO w Walii we 
wrześniu br., w którym potwierdzono 
wsparcie dla rozwijania WPBiO;

24. podkreśla, jak ważna jest współpraca 
Unii Europejskiej z instytucjami 
międzynarodowymi w dziedzinie 
bezpieczeństwa i obrony, zwłaszcza z 
ONZ, NATO, UA i OBWE; z 
zadowoleniem przyjmuje oświadczenie 
wydane na szczycie NATO w Walii we 
wrześniu br., w którym potwierdzono 
wsparcie dla rozwijania WPBiO; oczekuje 
wdrożenia środków mających na celu 
osiągnięcie wzajemnego wzmocnienia obu 
organizacji;

Or. it

Poprawka 104
Neena Gill, Richard Howitt

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. podkreśla, jak ważna jest współpraca 
Unii Europejskiej z instytucjami 
międzynarodowymi w dziedzinie 
bezpieczeństwa i obrony, zwłaszcza z 
ONZ, NATO, UA i OBWE; z 
zadowoleniem przyjmuje oświadczenie 
wydane na szczycie NATO w Walii we 
wrześniu br., w którym potwierdzono 
wsparcie dla rozwijania WPBiO;

24. podkreśla, jak ważna jest współpraca 
Unii Europejskiej z instytucjami 
międzynarodowymi w dziedzinie 
bezpieczeństwa i obrony, zwłaszcza z 
ONZ, NATO, UA i OBWE, jak również ze 
stosownymi platformami organizacji 
regionalnych o strategicznym znaczeniu 
dla UE, jak posiedzenie ministrów obrony 
ASEAN (ADMM) i mechanizmy SAARC 
dotyczące bezpieczeństwa; z zadowoleniem 
przyjmuje oświadczenie wydane na 
szczycie NATO w Walii we wrześniu br., 
w którym potwierdzono wsparcie dla 
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rozwijania WPBiO;

Or. en

Poprawka 105
Bodil Ceballos
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. uważa, że skutki kryzysu 
gospodarczego i finansowego z 2008 r. 
spowodowały ograniczenia w narodowych 
budżetach na obronę i że ograniczenia te 
wprowadzono bez jakiejkolwiek 
koordynacji między państwami 
członkowskimi, co zagroziło niezależności 
strategicznej Unii i zdolności państw 
członkowskich do zaspokajania potrzeb ich 
sił zbrojnych w zakresie zdolności;

25. uważa, że skutki kryzysu 
gospodarczego i finansowego z 2008 r. 
spowodowały ograniczenia w narodowych 
budżetach na obronę i że ograniczenia te 
wprowadzono bez jakiejkolwiek 
koordynacji między państwami 
członkowskimi, co zagroziło zdolności 
Unii do zapobiegania kryzysom i 
konfliktom zbrojnym oraz zarządzania 
nimi, niezależności strategicznej 
i zdolności państw członkowskich do 
zaspokajania potrzeb ich sił zbrojnych 
w zakresie zdolności, i przyniosło skutki w 
postaci nadwyżek przemysłowych, 
rozdrobnienia, złego zarządzania i 
korupcji;

Or. en

Poprawka 106
Jonás Fernández

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. uważa, że skutki kryzysu 
gospodarczego i finansowego z 2008 r. 
spowodowały ograniczenia w narodowych 
budżetach na obronę i że ograniczenia te 

25. uważa, że skutki kryzysu 
gospodarczego i finansowego z 2008 r. 
spowodowały ograniczenia w narodowych 
budżetach na obronę i że ograniczenia te 
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wprowadzono bez jakiejkolwiek 
koordynacji między państwami 
członkowskimi, co zagroziło niezależności 
strategicznej Unii i zdolności państw 
członkowskich do zaspokajania potrzeb ich 
sił zbrojnych w zakresie zdolności;

wprowadzono bez jakiejkolwiek 
koordynacji między państwami 
członkowskimi, co zagroziło niezależności 
strategicznej Unii i zdolności państw 
członkowskich do zaspokajania potrzeb ich 
sił zbrojnych w zakresie zdolności; 
podkreśla znaczenie wprowadzenia wśród 
państw członkowskich wcześniejszego 
planowania na rzecz strategicznych 
inwestycji w zakresie zakupów i remontów 
sprzętu;

Or. es

Poprawka 107
Ana Gomes

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. uważa, że skutki kryzysu 
gospodarczego i finansowego z 2008 r. 
spowodowały ograniczenia w narodowych 
budżetach na obronę i że ograniczenia te 
wprowadzono bez jakiejkolwiek 
koordynacji między państwami 
członkowskimi, co zagroziło niezależności 
strategicznej Unii i zdolności państw 
członkowskich do zaspokajania potrzeb ich 
sił zbrojnych w zakresie zdolności;

25. uważa, że skutki kryzysu 
gospodarczego i finansowego z 2008 r. 
spowodowały ograniczenia w narodowych 
budżetach na obronę i że ograniczenia te 
wprowadzono bez jakiejkolwiek 
koordynacji między państwami 
członkowskimi, co zagroziło niezależności 
strategicznej Unii i zdolności państw 
członkowskich do zaspokajania potrzeb ich 
sił zbrojnych w zakresie zdolności i 
wpłynęło niekorzystnie na zobowiązania i 
potencjał Unii jako globalnego gwaranta 
bezpieczeństwa;

Or. en

Poprawka 108
Geoffrey Van Orden

Projekt rezolucji
Ustęp 25



AM\1047490PL.doc 65/96 PE546.824v01-00

PL

Projekt rezolucji Poprawka

25. uważa, że skutki kryzysu 
gospodarczego i finansowego z 2008 r.
spowodowały ograniczenia w narodowych 
budżetach na obronę i że ograniczenia te 
wprowadzono bez jakiejkolwiek 
koordynacji między państwami 
członkowskimi, co zagroziło niezależności 
strategicznej Unii i zdolności państw 
członkowskich do zaspokajania potrzeb 
ich sił zbrojnych w zakresie zdolności;

25. uważa, że skutki kryzysu 
gospodarczego i finansowego oraz brak 
woli politycznej spowodowały 
ograniczenia w narodowych budżetach na 
obronę oraz że istnieje ogólna niezdolność 
do pełnego poszanowania skali i natężenia 
zagrożeń dla bezpieczeństwa, na które w 
coraz większym stopniu narażone są 
demokracje;

Or. en

Poprawka 109
Ana Gomes

Projekt rezolucji
Ustęp 25 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

25a. wyraża ubolewanie, że polityka 
oszczędnościowa na ślepo narzucona 
ratowanym państwom członkowskim o 
silnych wojskowych i morskich tradycjach 
i znaczących siłach morskich, takim jak 
Portugalia, Grecja, Irlandia i Hiszpania, 
ma negatywny wpływ na bezpieczeństwo 
oraz strategiczne interesy i aktywa UE, 
zmuszając te państwa do sprzedaży 
kontroli nad ich portami, szlakami 
morskimi, stoczniami, przemysłem 
technologii morskich i inną krytyczną 
infrastrukturą morską i sił morskich 
władzom konkurencyjnym, wbrew celom 
strategii Unii Europejskiej w zakresie 
bezpieczeństwa morskiego i europejskiej 
strategii bezpieczeństwa;

Or. en
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Poprawka 110
Ana Gomes

Projekt rezolucji
Ustęp 25 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

25b. głęboko wierzy, że w żywotnym 
interesie UE leży zagwarantowanie 
bezpiecznych i otwartych warunków na 
morzu, które umożliwią swobodny handel 
oraz pokojowe, legalne i zrównoważone 
korzystanie z bogactw oceanów; wierzy, że 
powinno się zatem dalej rozwijać cywilne i 
wojskowe ramy instytucjonalne Unii w 
celu wdrożenia strategii Unii Europejskiej 
w zakresie bezpieczeństwa morskiego; 
zauważa, że większość strategicznych 
aktywów, krytycznej infrastruktury i 
zdolności znajduje się pod kontrolą 
państw członkowskich oraz że chęć 
państw członkowskich do zacieśniania 
współpracy ma zasadnicze znaczenie dla 
bezpieczeństwa europejskiego;

Or. en

Poprawka 111
Ana Gomes

Projekt rezolucji
Ustęp 25 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

25c. wzywa wysoką przedstawiciel /
wiceprzewodniczącą, aby w ramach 
WPBiO wskazała obiekty państw 
członkowskich znajdujące się w 
strategicznych miejscach, takie jak baza 
lotnicza Lajes na Azorach, w Portugalii, 
która w przypadku ograniczenia 
zaangażowania Stanów Zjednoczonych 
może zostać wynajęta Chinom, a która 
powinna służyć bezpieczeństwu 
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europejskiemu, opracowała szczególne 
działania morskie i lotnicze oraz 
zwiększyła zdolność zwalczania 
rozprzestrzeniana broni masowej zagłady, 
terroryzmu, piractwa, cyberprzestępczości 
i przestępczości zorganizowanej we 
wszystkich formach;

Or. en

Poprawka 112
Geoffrey Van Orden

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. z zadowoleniem przyjmuje przyjęcie 
podczas posiedzenia Rady w dniu 18 
listopada 2014 r. ram politycznych dla 
systematycznej i długotrwałej współpracy 
w zakresie obrony, które opierają się na 
konwergencji procesów planowania 
zdolności oraz na wymianie informacji;

skreślony

Or. en

Poprawka 113
Arnaud Danjean

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. z zadowoleniem przyjmuje przyjęcie 
podczas posiedzenia Rady w dniu 18 
listopada 2014 r. ram politycznych dla 
systematycznej i długotrwałej współpracy 
w zakresie obrony, które opierają się na 
konwergencji procesów planowania 
zdolności oraz na wymianie informacji;

26. z zadowoleniem przyjmuje przyjęcie 
podczas posiedzenia Rady w dniu 18 
listopada 2014 r. ram politycznych dla 
systematycznej i długotrwałej współpracy 
w zakresie obrony, które opierają się na 
konwergencji procesów planowania 
zdolności oraz na wymianie informacji; 
podkreśla, że do tychże celów konieczne 
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jest, by państwa członkowskie nie 
ustawały we wdrażaniu kodeksu 
postępowania EDA w sprawie wspólnego 
korzystania ze sprzętu i jego 
udostępniania, aby skuteczniej zapobiegać 
przyszłym ograniczeniom zdolności oraz 
usystematyzować współpracę w zakresie 
rozwoju zdolności;

Or. fr

Poprawka 114
Michael Gahler

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. z zadowoleniem przyjmuje przyjęcie 
podczas posiedzenia Rady w dniu 18 
listopada 2014 r. ram politycznych dla 
systematycznej i długotrwałej współpracy 
w zakresie obrony, które opierają się na 
konwergencji procesów planowania 
zdolności oraz na wymianie informacji;

26. z zadowoleniem przyjmuje przyjęcie 
podczas posiedzenia Rady w dniu 18 
listopada 2014 r. ram politycznych dla 
systematycznej i długotrwałej współpracy 
w zakresie obrony, które opierają się na 
konwergencji procesów planowania 
zdolności oraz na wymianie informacji; 
wzywa wysoką przedstawiciel /
wiceprzewodniczącą, aby przedstawiła
dowody dotyczące poszczególnych działań, 
które zostaną podjęte na rzecz 
zacieśniania współpracy w zakresie 
obrony; w kontekście 
nieskoordynowanego dwu- lub 
wielostronnego zacieśniania współpracy w 
zakresie obrony, wzywa państwa 
członkowskie do zapoczątkowania stałej 
współpracę strukturalnej (PESCO), aby 
usprawnić koordynację i wykorzystać 
finansowanie UE dla współpracy w czasie 
pokoju; wzywa wysoką przedstawiciel /
wiceprzewodniczącą, aby przedstawiła
realne plany skutecznego 
zapoczątkowania stałej współpracy 
strukturalnej;

Or. en
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Poprawka 115
Geoffrey Van Orden

Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. z zadowoleniem przyjmuje przyjęcie na 
posiedzeniu Rady w listopadzie br. planu 
rozwoju zdolności (CDP) 2014 EDA, w 
którym określono 16 priorytetów rozwoju 
zdolności; z zadowoleniem przyjmuje 
również pracę wykonaną przez EDA przy 
wykorzystaniu bazy danych (Codaba), 
w której rejestruje się możliwości 
współpracy między państwami 
członkowskimi, co pomaga 
w nawiązywaniu współpracy; apeluje do 
państw członkowskich o uwzględnianie 
tych narzędzi przy rozwijaniu zdolności 
wojskowych;

27. z zadowoleniem przyjmuje przyjęcie na 
posiedzeniu Rady w listopadzie 2014 r. 
planu rozwoju zdolności (CDP) 2014 
EDA, w którym określono 16 priorytetów 
rozwoju zdolności; z zadowoleniem 
przyjmuje również pracę wykonaną przez 
EDA przy wykorzystaniu bazy danych 
(Codaba), w której rejestruje się 
możliwości współpracy między państwami 
członkowskimi, co pomaga 
w nawiązywaniu współpracy; apeluje do 
państw członkowskich o uwzględnianie 
tych narzędzi przy rozwijaniu zdolności 
wojskowych; wzywa do bezwzględnego 
unikania powielania inicjatyw 
realizowanych już gdzie indziej oraz do 
położenia większego nacisku na 
określenie sposobów, dzięki którym 
możliwe jest dodanie rzeczywistej 
wartości;

Or. en

Poprawka 116
Tunne Kelam

Projekt rezolucji
Ustęp 27 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

27a. z zadowoleniem przyjmuje fakt 
przyjęcia przez Radę dnia 18 listopada 
2014 r. ram polityki UE w zakresie 
cyberobrony wskazujących pięć obszarów 
priorytetowych dla cyberobrony w 
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dziedzinie WPBiO i wyjaśniających role 
poszczególnych podmiotów; podkreśla 
znaczenie osiągnięcia wspólnego poziomu 
bezpieczeństwa cybernetycznego, który 
mają osiągnąć państwa członkowskie, aby 
odpowiednio zacieśnić współpracę w 
dziedzinie bezpieczeństwa 
cybernetycznego; wskazuje na 
bezpośrednie zagrożenie w dziedzinie 
cybernetycznej i podkreśla potrzebę 
odporności UE na kryzys cybernetyczny i 
jej gotowości do radzenia sobie z tym 
kryzysem również w kontekście WPBiO, 
zachęca zatem państwa członkowskie do 
niezwłocznego, znacznego zwiększenia ich 
zdolności w zakresie bezpieczeństwa 
cybernetycznego; podkreśla konieczność 
synergii i uzupełniania się cywilnych i 
wojskowych obszarów bezpieczeństwa 
cybernetycznego oraz obrony w UE; 
zwraca uwagę na znaczenie poprawy 
współpracy w zakresie bezpieczeństwa 
cybernetycznego z NATO;

Or. en

Poprawka 117
Arnaud Danjean

Projekt rezolucji
Ustęp 28

Projekt rezolucji Poprawka

28. wyraża zdziwienie w związku z tym, że 
na szczeblu europejskim nadal nie ma 
mechanizmów zachęt podatkowych do 
współpracy oraz do łączenia zasobów i 
dzielenia kosztów; odnotowuje apel Rady z 
grudnia 2013 r., aby zastanowić się nad 
takimi mechanizmami, i żałuje, że przez 
cały rok dyskusje nie przyniosły jeszcze 
żadnych konkretnych środków w tej 
dziedzinie; zauważa, że rząd Belgii w 
sposób doraźny zwalnia już z podatku 
VAT etapy przygotowawcze niektórych 

28. wyraża zdziwienie w związku z tym, że 
na szczeblu europejskim nadal nie ma 
mechanizmów zachęt podatkowych do 
współpracy oraz do łączenia zasobów i 
dzielenia kosztów; odnotowuje apel Rady z 
grudnia 2013 r., aby zastanowić się nad 
takimi mechanizmami, i żałuje, że przez 
cały rok dyskusje nie przyniosły jeszcze 
żadnych konkretnych środków w tej 
dziedzinie; zauważa, że rząd Belgii w 
sposób doraźny zwalnia już z podatku 
VAT etapy przygotowawcze niektórych 
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projektów EDA, jak Satcom; jest zdania, 
że takie zwolnienia powinny być 
systematyczne i rozszerzone na konkretną 
infrastrukturę i konkretne programy 
dotyczące zdolności;

projektów EDA, jak Satcom; jest zdania, 
że takie zwolnienia powinny być 
systematyczne i rozszerzone na konkretną 
infrastrukturę i konkretne programy 
dotyczące zdolności w oparciu o model 
istniejący w NATO lub UE w przypadku 
infrastruktury badawczej do celów 
cywilnych; wzywa do rozwijania wszelkich 
innych zachęt, które mogłyby skłonić 
Europejczyków do współpracy w zakresie 
zdolności;

Or. fr

Poprawka 118
Geoffrey Van Orden

Projekt rezolucji
Ustęp 28

Projekt rezolucji Poprawka

28. wyraża zdziwienie w związku z tym, że 
na szczeblu europejskim nadal nie ma 
mechanizmów zachęt podatkowych do 
współpracy oraz do łączenia zasobów i 
dzielenia kosztów; odnotowuje apel Rady z 
grudnia 2013 r., aby zastanowić się nad 
takimi mechanizmami, i żałuje, że przez 
cały rok dyskusje nie przyniosły jeszcze 
żadnych konkretnych środków w tej 
dziedzinie; zauważa, że rząd Belgii 
w sposób doraźny zwalnia już z podatku 
VAT etapy przygotowawcze niektórych 
projektów EDA, jak Satcom; jest zdania, 
że takie zwolnienia powinny być 
systematyczne i rozszerzone na konkretną 
infrastrukturę i konkretne programy 
dotyczące zdolności;

28. przestrzega zasady, że polityka 
dotycząca opodatkowania pozostaje 
całkowicie w gestii poszczególnych państw 
członkowskich; zauważa, że rząd Belgii 
w sposób doraźny zwalnia już z podatku 
VAT etapy przygotowawcze niektórych 
projektów EDA, jak Satcom; jest zdania, 
że takie zwolnienia powinny być 
systematyczne i rozszerzone na konkretną 
infrastrukturę i konkretne programy 
dotyczące zdolności;

Or. en

Poprawka 119
Geoffrey Van Orden
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Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. z zadowoleniem przyjmuje istniejące 
modele współpracy, jak EATC 
(Europejskie Dowództwo Transportu 
Powietrznego), które obejmuje coraz 
więcej państw członkowskich; wyraża 
ubolewanie, że model ten, istniejący od lat, 
nie został jeszcze dostosowany do innych 
rodzajów zdolności obronnych; wzywa do 
wykorzystania modelu EATC w innych 
dziedzinach wsparcia operacyjnego, aby 
uzupełnić poważne niedobory w zakresie 
zdolności;

29. odnotowuje istniejące modele 
współpracy, jak EATC (Europejskie 
Dowództwo Transportu Powietrznego), 
które obejmuje coraz więcej państw 
członkowskich; zauważa, że model ten, 
istniejący od lat, nie został jeszcze 
dostosowany do innych rodzajów 
zdolności obronnych; wierzy, że 
współpracę taką powinno się negocjować i 
realizować w oparciu o porozumienia 
dwu- lub wielostronne między 
sojusznikami i stosować w innych 
dziedzinach wsparcia operacyjnego, aby 
uzupełnić poważne niedobory w zakresie 
zdolności

Or. en

Poprawka 120
Arnaud Danjean

Projekt rezolucji
Ustęp 30

Projekt rezolucji Poprawka

30. zwraca uwagę na niewielkie postępy 
dokonane w zakresie projektów wspólnego 
pozyskiwania i wykorzystywania 
zdolności; z zadowoleniem przyjmuje 
zwłaszcza postępy dokonane w dziedzinie 
tankowania w powietrzu dzięki nabyciu 
floty wielozadaniowych samolotów 
transportowo-tankujących; wyraża 
ubolewanie, że jak dotąd w projekcie tym 
uczestniczyło bardzo niewiele państw 
członkowskich, i wzywa państwa 
członkowskie, które mają braki w tej 
dziedzinie, o przyłączenie się do projektu;

30. zwraca uwagę na niewielkie postępy 
dokonane w zakresie projektów wspólnego 
pozyskiwania i wykorzystywania 
zdolności; z zadowoleniem przyjmuje 
zwłaszcza postępy dokonane w dziedzinie 
tankowania w powietrzu dzięki nabyciu 
floty wielozadaniowych samolotów 
transportowo-tankujących; wyraża 
ubolewanie, że jak dotąd w projekcie tym 
uczestniczyło bardzo niewiele państw 
członkowskich, i wzywa państwa 
członkowskie, które mają braki w tej 
dziedzinie, do przyłączenia się do projektu; 
jest zdania, że państwa członkowskie 
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powinny nadal prowadzić projekty w 
zakresie wspólnego korzystania i 
udostępniania, koncentrując się na 16 
dziedzinach zdolnościowych 
zdefiniowanych wraz z EDA i SWUE w 
planie rozwoju zdolności (CDP);

Or. fr

Poprawka 121
Ana Gomes

Projekt rezolucji
Ustęp 30

Projekt rezolucji Poprawka

30. zwraca uwagę na niewielkie postępy 
dokonane w zakresie projektów wspólnego 
pozyskiwania i wykorzystywania 
zdolności; z zadowoleniem przyjmuje 
zwłaszcza postępy dokonane w dziedzinie 
tankowania w powietrzu dzięki nabyciu 
floty wielozadaniowych samolotów 
transportowo-tankujących; wyraża 
ubolewanie, że jak dotąd w projekcie tym 
uczestniczyło bardzo niewiele państw 
członkowskich, i wzywa państwa 
członkowskie, które mają braki w tej 
dziedzinie, o przyłączenie się do projektu;

30. zwraca uwagę na niewielkie postępy 
dokonane w zakresie projektów wspólnego 
pozyskiwania i wykorzystywania
zdolności; z zadowoleniem przyjmuje 
zwłaszcza postępy dokonane w dziedzinie 
tankowania w powietrzu dzięki nabyciu 
floty wielozadaniowych samolotów 
transportowo-tankujących; wyraża 
ubolewanie, że jak dotąd w projekcie tym 
uczestniczyło niewiele państw 
członkowskich, i wzywa państwa 
członkowskie, które mają braki w tej 
dziedzinie, do przyłączenia się do projektu;

Or. en

Poprawka 122
Geoffrey Van Orden

Projekt rezolucji
Ustęp 30

Projekt rezolucji Poprawka

30. zwraca uwagę na niewielkie postępy 
dokonane w zakresie projektów wspólnego 
pozyskiwania i wykorzystywania 

30. zwraca uwagę na niewielkie postępy 
dokonane w zakresie projektów wspólnego 
pozyskiwania i wykorzystywania 
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zdolności; z zadowoleniem przyjmuje
zwłaszcza postępy dokonane w dziedzinie 
tankowania w powietrzu dzięki nabyciu 
floty wielozadaniowych samolotów 
transportowo-tankujących; wyraża 
ubolewanie, że jak dotąd w projekcie tym 
uczestniczyło bardzo niewiele państw 
członkowskich, i wzywa państwa 
członkowskie, które mają braki w tej 
dziedzinie, o przyłączenie się do projektu;

zdolności; odnotowuje zwłaszcza postępy 
dokonane w dziedzinie tankowania 
w powietrzu dzięki nabyciu floty 
wielozadaniowych samolotów 
transportowo-tankujących; zauważa, że jak 
dotąd w projekcie tym uczestniczyło 
bardzo niewiele państw członkowskich, i 
wzywa państwa członkowskie, które mają 
braki w tej dziedzinie, do przyłączenia się 
do projektu;

Or. en

Poprawka 123
Bodil Ceballos
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 31

Projekt rezolucji Poprawka

31. z zadowoleniem przyjmuje wyrażoną 
przez Radę wolę rozwijania wspólnych 
projektów w dziedzinie technologii 
krytycznych, jak BSP i Govsatcom; 
zauważa, że trzeba ustanowić dla BSP 
ramy prawne, aby włączyć je wstępnie do 
europejskiego systemu powietrznego do 
2016 r., przy uwzględnieniu potrzeb 
cywilnych i wojskowych;

31. odnotowuje wyrażoną przez Radę wolę 
rozwijania wspólnych projektów w 
dziedzinie technologii krytycznych, jak 
BSP i Govsatcom; zauważa, że trzeba 
ustanowić dla BSP ramy prawne, aby 
włączyć je wstępnie do europejskiego 
systemu powietrznego do 2016 r., przy 
uwzględnieniu potrzeb cywilnych i 
wojskowych; wzywa do przyjęcia 
wspólnego stanowiska UE w sprawie 
ustanowienia ram prawnych dotyczących 
używania uzbrojonych bezzałogowych 
statków powietrznych zgodnie ze stosowną 
rezolucją Parlamentu Europejskiego 
przyjętą w dniu 27 lutego 2014 r.;

Or. en

Poprawka 124
Michael Gahler
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Projekt rezolucji
Ustęp 31

Projekt rezolucji Poprawka

31. z zadowoleniem przyjmuje wyrażoną 
przez Radę wolę rozwijania wspólnych 
projektów w dziedzinie technologii 
krytycznych, jak BSP i Govsatcom; 
zauważa, że trzeba ustanowić dla BSP 
ramy prawne, aby włączyć je wstępnie do 
europejskiego systemu powietrznego do 
2016 r., przy uwzględnieniu potrzeb 
cywilnych i wojskowych;

31. z zadowoleniem przyjmuje wyrażoną 
przez Radę wolę rozwijania wspólnych 
projektów na rzecz poprawy zdolności 
europejskich, jak BSP i Govsatcom;
zauważa, że trzeba ustanowić dla BSP 
ramy prawne, aby włączyć je wstępnie do 
europejskiego systemu powietrznego do 
2016 r., przy uwzględnieniu potrzeb 
cywilnych i wojskowych; wzywa Komisję 
Europejską, aby wskazała jak można 
wykorzystywać środki z programu 
„Horyzont 2020” na rzecz cywilnych i 
wojskowych badań naukowych BSP w 
celu wprowadzenia BSP do europejskiej 
przestrzeni powietrznej;

Or. en

Poprawka 125
Ana Gomes

Projekt rezolucji
Ustęp 31

Projekt rezolucji Poprawka

31. z zadowoleniem przyjmuje wyrażoną 
przez Radę wolę rozwijania wspólnych 
projektów w dziedzinie technologii 
krytycznych, jak BSP i Govsatcom; 
zauważa, że trzeba ustanowić dla BSP 
ramy prawne, aby włączyć je wstępnie do 
europejskiego systemu powietrznego do 
2016 r., przy uwzględnieniu potrzeb 
cywilnych i wojskowych;

31. z zadowoleniem przyjmuje wyrażoną 
przez Radę wolę rozwijania wspólnych 
projektów w dziedzinie technologii 
krytycznych, jak BSP i Govsatcom;
zauważa, że trzeba ustanowić dla BSP 
ramy prawne, aby włączyć je wstępnie do 
europejskiego systemu powietrznego do 
2016 r., przy uwzględnieniu potrzeb 
cywilnych i wojskowych, oraz potrzeby 
zgodności z prawem międzynarodowym;

Or. en
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Poprawka 126
Marietje Schaake, Jozo Radoš

Projekt rezolucji
Ustęp 31

Projekt rezolucji Poprawka

31. z zadowoleniem przyjmuje wyrażoną 
przez Radę wolę rozwijania wspólnych 
projektów w dziedzinie technologii 
krytycznych, jak BSP i Govsatcom; 
zauważa, że trzeba ustanowić dla BSP 
ramy prawne, aby włączyć je wstępnie do 
europejskiego systemu powietrznego do 
2016 r., przy uwzględnieniu potrzeb 
cywilnych i wojskowych;

31. z zadowoleniem przyjmuje wyrażoną 
przez Radę wolę rozwijania wspólnych 
projektów w dziedzinie technologii 
krytycznych, jak BSP i Govsatcom; 
zauważa, że trzeba ustanowić dla BSP 
ramy prawne, aby włączyć je wstępnie do 
europejskiego systemu powietrznego do 
2016 r., przy uwzględnieniu potrzeb 
cywilnych i wojskowych, oraz ustanowić 
nadzór sądowy i demokratyczny;

Or. en

Poprawka 127
Geoffrey Van Orden

Projekt rezolucji
Ustęp 31

Projekt rezolucji Poprawka

31. z zadowoleniem przyjmuje wyrażoną 
przez Radę wolę rozwijania wspólnych 
projektów w dziedzinie technologii 
krytycznych, jak BSP i Govsatcom; 
zauważa, że trzeba ustanowić dla BSP 
ramy prawne, aby włączyć je wstępnie do 
europejskiego systemu powietrznego do 
2016 r., przy uwzględnieniu potrzeb 
cywilnych i wojskowych;

31. odnotowuje wyrażoną przez Radę wolę 
rozwijania wspólnych projektów w 
dziedzinie technologii krytycznych, jak 
BSP i Govsatcom; zauważa, że trzeba 
ustanowić dla BSP ramy prawne, aby 
włączyć je wstępnie do europejskiego 
systemu powietrznego do 2016 r., przy 
uwzględnieniu potrzeb cywilnych i 
wojskowych;

Or. en

Poprawka 128
Jonás Fernández
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Projekt rezolucji
Ustęp 31 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

31a. podkreśla konieczność inwestowania 
w wysoko wykwalifikowany kapitał ludzki 
oraz w informacje i dane wywiadowcze, 
dzięki którym można stawić czoła 
wyzwaniom, obejmującym globalne 
zagrożenia o podwójnym charakterze –
cywilne i wojskowe, takie jak 
bezpieczeństwo cybernetyczne, ataki 
cybernetyczne i cyberterroryzm;

Or. es

Poprawka 129
Jonás Fernández

Projekt rezolucji
Ustęp 32

Projekt rezolucji Poprawka

32. z zadowoleniem przyjmuje postępy 
dokonane w zakresie usług satelitarnych 
Unii Europejskiej (Galileo, Copernicus, 
EGNOS); uważa, że należy zapewnić 
operacyjność tych usług kosmicznych, 
zwłaszcza Copernicusa, aby wpierać 
potrzeby misji i operacji WPBiO 
w zakresie obrazów satelitarnych wysokiej 
rozdzielczości; z zadowoleniem przyjmuje 
rozpoczęcie projektu Ariane 6; wyraża 
ubolewanie, że z powodów technicznych i 
handlowych Unia nadal nabywa rosyjskie 
rakiety nośne, co jest sprzeczne z jej celem 
osiągnięcia pewnej niezależności 
strategicznej;

32. z zadowoleniem przyjmuje postępy 
dokonane w zakresie usług satelitarnych 
Unii Europejskiej (Galileo, Copernicus, 
EGNOS); uważa, że należy zapewnić 
operacyjność tych usług kosmicznych, 
zwłaszcza Copernicusa, aby wpierać 
potrzeby misji i operacji WPBiO 
w zakresie obrazów satelitarnych wysokiej 
rozdzielczości; z zadowoleniem przyjmuje 
rozpoczęcie projektu Ariane 6; wyraża 
ubolewanie, że z powodów technicznych i 
handlowych Unia nadal nabywa rosyjskie 
rakiety nośne, co jest sprzeczne z jej celem 
osiągnięcia pewnej niezależności 
strategicznej, dlatego podkreśla 
konieczność dalszego rozwoju technologii 
o zastosowaniach zarówno cywilnych, jak 
i wojskowych gwarantujących nam 
niezależność;

Or. es
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Poprawka 130
Geoffrey Van Orden

Projekt rezolucji
Ustęp 32

Projekt rezolucji Poprawka

32. z zadowoleniem przyjmuje postępy 
dokonane w zakresie usług satelitarnych 
Unii Europejskiej (Galileo, Copernicus, 
EGNOS); uważa, że należy zapewnić 
operacyjność tych usług kosmicznych, 
zwłaszcza Copernicusa, aby wpierać 
potrzeby misji i operacji WPBiO
w zakresie obrazów satelitarnych wysokiej 
rozdzielczości; z zadowoleniem przyjmuje 
rozpoczęcie projektu Ariane 6; wyraża 
ubolewanie, że z powodów technicznych i 
handlowych Unia nadal nabywa rosyjskie 
rakiety nośne, co jest sprzeczne z jej celem 
osiągnięcia pewnej niezależności 
strategicznej;

32. odnotowuje postępy dokonane w 
zakresie usług satelitarnych Unii 
Europejskiej (Galileo, Copernicus, 
EGNOS); uważa, że należy zapewnić 
operacyjność tych usług kosmicznych, 
zwłaszcza Copernicusa, aby wpierać 
potrzeby w zakresie obrazów satelitarnych 
wysokiej rozdzielczości; z zadowoleniem 
przyjmuje rozpoczęcie projektu Ariane 
6; zauważa, że Unia nadal nabywa 
rosyjskie rakiety nośne, co jest sprzeczne z 
jej celem osiągnięcia pewnej niezależności 
strategicznej;

Or. en

Poprawka 131
Neena Gill

Projekt rezolucji
Ustęp 33

Projekt rezolucji Poprawka

33. uważa, że Unia mogłaby przyjąć te 
same cele w zakresie zdolności, co NATO, 
wymagając, by wydatki na obronę 
wynosiły co najmniej 2% PKB, a 20% 
budżetów na obronę przeznaczano na 
główne wyposażenie, w tym na badania 
i rozwój;

skreślony

Or. en
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Poprawka 132
Bodil Ceballos
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 33

Projekt rezolucji Poprawka

33. uważa, że Unia mogłaby przyjąć te 
same cele w zakresie zdolności, co NATO, 
wymagając, by wydatki na obronę 
wynosiły co najmniej 2% PKB, a 20% 
budżetów na obronę przeznaczano na 
główne wyposażenie, w tym na badania 
i rozwój;

33. przypomina, że poważne braki w 
zakresie zdolności istniały już przed 
kryzysem finansowym i gospodarczym, 
konsekwencją którego, w niektórych 
państwach członkowskim, były cięcia w 
budżecie na obronę; przypomina również, 
że wspomniane braki w zakresie zdolności 
są efektem znacznego rozdrobnienia 
rynku obrony, niewydajnych nadwyżek 
przemysłowych, złego zarządzania, 
korupcji oraz braku koordynacji i 
współpracy między agencjami państw 
członkowskich i administracjami obrony;

Or. en

Poprawka 133
Tonino Picula

Projekt rezolucji
Ustęp 33

Projekt rezolucji Poprawka

33. uważa, że Unia mogłaby przyjąć te 
same cele w zakresie zdolności, co NATO, 
wymagając, by wydatki na obronę 
wynosiły co najmniej 2% PKB, a 20% 
budżetów na obronę przeznaczano na 
główne wyposażenie, w tym na badania 
i rozwój;

33. wzywa do rozważenia możliwości 
przyjęcia przez Unię tych samych celów w 
zakresie zdolności, co NATO, wymagając, 
by wydatki na obronę wynosiły co 
najmniej 2% PKB, a 20% budżetów na 
obronę przeznaczano na główne 
wyposażenie, w tym na badania i rozwój;
podkreśla, że zwiększonemu przydziałowi 
środków musi towarzyszyć wzmocniony 
nadzór nad misjami oraz większa 
przejrzystość ich finansowania;
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Poprawka 134
Lorenzo Cesa

Projekt rezolucji
Ustęp 33

Projekt rezolucji Poprawka

33. uważa, że Unia mogłaby przyjąć te 
same cele w zakresie zdolności, co NATO, 
wymagając, by wydatki na obronę 
wynosiły co najmniej 2% PKB, a 20% 
budżetów na obronę przeznaczano na 
główne wyposażenie, w tym na badania 
i rozwój;

33. uważa, że Unia mogłaby przyjąć te 
same cele w zakresie zdolności, co NATO, 
wymagając, by wydatki na obronę 
wynosiły co najmniej 2% PKB, a 20% 
budżetów na obronę przeznaczano na 
główne wyposażenie, w tym na badania 
i rozwój; do realizacji tych celów należy 
dążyć w perspektywie dziesięcioletniej;

Or. it

Poprawka 135
Ioan Mircea Pașcu

Projekt rezolucji
Ustęp 33

Projekt rezolucji Poprawka

33. uważa, że Unia mogłaby przyjąć te 
same cele w zakresie zdolności, co NATO, 
wymagając, by wydatki na obronę 
wynosiły co najmniej 2% PKB, a 20% 
budżetów na obronę przeznaczano na 
główne wyposażenie, w tym na badania 
i rozwój;

33. uważa, że Unia mogłaby rozważyć 
przyjęcie tych samych celów w zakresie 
zdolności, co NATO, wymagając, by 
wydatki na obronę wynosiły co najmniej 
2% PKB, a 20% budżetów na obronę 
przeznaczano na główne wyposażenie, 
w tym na badania i rozwój; na podstawie 
istniejącej pełnej komplementarności 
między tymi dwiema organizacjami 
bezpieczeństwa, które mają 22 wspólnych 
członków;

Or. en
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Poprawka 136
Geoffrey Van Orden

Projekt rezolucji
Ustęp 33

Projekt rezolucji Poprawka

33. uważa, że Unia mogłaby przyjąć te 
same cele w zakresie zdolności, co NATO, 
wymagając, by wydatki na obronę 
wynosiły co najmniej 2% PKB, a 20% 
budżetów na obronę przeznaczano na 
główne wyposażenie, w tym na badania 
i rozwój;

33. wzywa, aby Unia zachęciła państwa 
członkowskie do zrealizowania celów 
NATO w zakresie zdolności, wymagając, 
by wydatki na obronę wynosiły co 
najmniej 2% PKB, a 20% budżetów na 
obronę przeznaczano na główne 
wyposażenie, w tym na badania i rozwój;

Or. en

Poprawka 137
Fernando Maura Barandiarán, Javier Nart

Projekt rezolucji
Ustęp 33 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

33a. wyraża zdziwienie ciągłym brakiem 
na szczeblu europejskim wspólnej strategii 
na rzecz reagowania na nowe wyzwania z 
perspektywy bezpieczeństwa Unii, w 
szczególności na terroryzm, 
bezpieczeństwo cybernetyczne oraz 
szpiegostwo państw trzecich; wskazuje na 
potrzebę zacieśnienia i pogłębienia 
współpracy państw członkowskich UE w 
zakresie wymiany informacji służb 
wywiadowczych;

Or. es

Poprawka 138
Jonás Fernández
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Projekt rezolucji
Ustęp 34

Projekt rezolucji Poprawka

34. jest zdania, że rynki obrony są bardzo 
specyficzne, ponieważ popyt pochodzi 
prawie wyłącznie z zamówień publicznych, 
na rynku działa niewiele przedsiębiorstw, 
na rozwijanie produktów i utrzymanie ich 
operacyjności potrzeba dużo czasu, zaś 
niektóre technologie mają charakter 
strategiczny;

34. z zadowoleniem przyjmuje propozycję 
Komisji Europejskiej, której celem jest 
zwiększenie dostępu MŚP do rynków
obrony, które obecnie są bardzo 
specyficzne, ponieważ popyt pochodzi 
prawie wyłącznie z zamówień publicznych, 
na rynku działa niewiele przedsiębiorstw, 
na rozwijanie produktów i utrzymanie ich 
operacyjności potrzeba dużo czasu, zaś 
niektóre technologie mają charakter 
strategiczny;

Or. es

Poprawka 139
Geoffrey Van Orden

Projekt rezolucji
Ustęp 34

Projekt rezolucji Poprawka

34. jest zdania, że rynki obrony są bardzo 
specyficzne, ponieważ popyt pochodzi 
prawie wyłącznie z zamówień publicznych, 
na rynku działa niewiele przedsiębiorstw, 
na rozwijanie produktów i utrzymanie ich 
operacyjności potrzeba dużo czasu, zaś 
niektóre technologie mają charakter 
strategiczny; 

34. jest zdania, że rynki obrony są bardzo 
specyficzne, ponieważ popyt pochodzi 
prawie wyłącznie z zamówień publicznych, 
na rynku działa niewiele przedsiębiorstw, 
na rozwijanie produktów i utrzymanie ich 
operacyjności potrzeba dużo czasu, zaś 
niektóre technologie mają charakter 
strategiczny; z niepokojem przyjmuje 
ambicje dotyczące zaangażowania w ten 
obszar instytucji europejskich, w tym 
nieodzownie Komisji Europejskiej i 
Trybunału Sprawiedliwości;

Or. en
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Poprawka 140
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jerzy Buzek

Projekt rezolucji
Ustęp 35

Projekt rezolucji Poprawka

35. zwraca uwagę na komunikat Komisji z 
lipca 2013 r. zatytułowany „W kierunku 
bardziej konkurencyjnego i wydajnego 
sektora obronności i bezpieczeństwa” oraz 
na plan działania z czerwca 2014 r. 
dotyczący wdrożenia tego komunikatu, 
a także na propozycje zawarte 
w komunikacie, zwłaszcza propozycję 
dotyczącą lepszego wdrożenia dyrektyw 
2009/81/WE i 2009/43/WE o rynku 
wewnętrznym;

35. zwraca uwagę na komunikat Komisji z 
lipca 2013 r. zatytułowany „W kierunku 
bardziej konkurencyjnego i wydajnego 
sektora obronności i bezpieczeństwa” oraz 
na plan działania z czerwca 2014 r. 
dotyczący wdrożenia tego komunikatu, 
a także na propozycje zawarte 
w komunikacie, zwłaszcza propozycję 
dotyczącą lepszego wdrożenia dyrektyw 
2009/81/WE i 2009/43/WE o rynku 
wewnętrznym, bez uszczerbku dla 
suwerennych praw państw członkowskich 
wynikających z art. 346 TFUE;

Or. pl

Poprawka 141
Arnaud Danjean

Projekt rezolucji
Ustęp 36

Projekt rezolucji Poprawka

36. uważa, że wszystkie te środki 
wymagają uprzedniego wspólnego 
określenia zasięgu EDTIB (europejska 
baza technologiczno-przemysłowa sektora 
obronnego), aby móc wybrać, które 
przedsiębiorstwa i działania strategiczne 
będą mogły z niej korzystać;

36. uważa, że wszystkie te środki 
wymagają uprzedniego wspólnego 
określenia zasięgu EDTIB (europejska 
baza technologiczno-przemysłowa sektora 
obronnego), aby móc wybrać, które 
przedsiębiorstwa i działania strategiczne 
będą mogły z niej korzystać; jest zdania, że 
omawiana definicja mogłaby opierać się 
zwłaszcza na kryteriach takich jak: rozwój 
wyposażenia i technologii w UE, 
dokonywana przez przedsiębiorstwo 
kontrola praw własności i sposobów 
korzystania z wyposażenia i 
zaawansowanych technologii, oraz 



PE546.824v01-00 84/96 AM\1047490PL.doc

PL

gwarancja, że obcy akcjonariusze (w 
przypadku ich istnienia) nie mogą 
dysponować zbyt wielką ilością głosów, 
wiążącą się z niebezpieczeństwem utraty 
sprawowanej przez przedsiębiorstwo 
kontroli nad prowadzoną działalnością;

Or. fr

Poprawka 142
Michael Gahler

Projekt rezolucji
Ustęp 36

Projekt rezolucji Poprawka

36. uważa, że wszystkie te środki 
wymagają uprzedniego wspólnego 
określenia zasięgu EDTIB (europejska 
baza technologiczno-przemysłowa sektora 
obronnego), aby móc wybrać, które 
przedsiębiorstwa i działania strategiczne 
będą mogły z niej korzystać;

36. uważa, że wszystkie te środki 
wymagają uprzedniego wspólnego 
określenia zasięgu EDTIB (europejska 
baza technologiczno-przemysłowa sektora 
obronnego), aby móc wybrać, które 
przedsiębiorstwa i działania strategiczne 
będą mogły z niej korzystać; podkreśla 
potrzebę zdefiniowania europejskich 
krytycznych aktywów obrony (tj, 
kluczowych zdolności przemysłowych i 
krytycznych technologii);

Or. en

Poprawka 143
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jerzy Buzek

Projekt rezolucji
Ustęp 36

Projekt rezolucji Poprawka

36. uważa, że wszystkie te środki 
wymagają uprzedniego wspólnego 
określenia zasięgu EDTIB (europejska 
baza technologiczno-przemysłowa sektora 
obronnego), aby móc wybrać, które 

36. uważa, że wszystkie te środki 
wymagają uprzedniego wspólnego 
określenia zasięgu EDTIB (europejska 
baza technologiczno-przemysłowa sektora 
obronnego), aby móc wybrać, które 
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przedsiębiorstwa i działania strategiczne 
będą mogły z niej korzystać;

przedsiębiorstwa i działania strategiczne 
będą mogły z niej korzystać, z 
uwzględnieniem różniących się 
potencjałów przemysłów obronnych 
państw członkowskich;

Or. pl

Poprawka 144
Marek Jurek

Projekt rezolucji
Ustęp 36

Projekt rezolucji Poprawka

36. uważa, że wszystkie te środki 
wymagają uprzedniego wspólnego
określenia zasięgu EDTIB (europejska 
baza technologiczno-przemysłowa sektora 
obronnego), aby móc wybrać, które 
przedsiębiorstwa i działania strategiczne 
będą mogły z niej korzystać;

36. uważa, że wszystkie te środki 
wymagają uprzedniego wspólnego 
określenia zasięgu EDTIB (europejska 
baza technologiczno-przemysłowa sektora 
obronnego), aby móc wybrać, które 
przedsiębiorstwa i działania strategiczne 
będą mogły z niej korzystać; zgodnie z 
zasadą solidarności i równości, proces ten, 
nie może pomijać państw członkowskich o 
mniejszym potencjale przemysłowym i 
badawczym;

Or. en

Poprawka 145
Geoffrey Van Orden

Projekt rezolucji
Ustęp 36

Projekt rezolucji Poprawka

36. uważa, że wszystkie te środki 
wymagają uprzedniego wspólnego 
określenia zasięgu EDTIB (europejska 
baza technologiczno-przemysłowa sektora 
obronnego), aby móc wybrać, które 
przedsiębiorstwa i działania strategiczne 

36. zauważa, że wszystkie te środki 
wymagają uprzedniego wspólnego 
określenia zasięgu EDTIB (europejska 
baza technologiczno-przemysłowa sektora 
obronnego), aby móc wybrać, które 
przedsiębiorstwa i działania strategiczne 
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będą mogły z niej korzystać; będą mogły z niej korzystać;

Or. en

Poprawka 146
Michael Gahler

Projekt rezolucji
Ustęp 36 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

36a. przypomina, że wejście w życie 
Traktatu z Lizbony powoduje rozszerzenie 
zakresu unijnej polityki przemysłowej, 
kosmicznej i w dziedzinie badań 
naukowych i objęcie nim obronności; 
zwraca uwagę, że programy unijne w 
innych dziedzinach, takich jak 
bezpieczeństwo wewnętrzne i ochrona 
granic, zarządzanie klęskami żywiołowymi 
i rozwój zapewniają znaczące perspektywy 
wspólnego rozwijania zdolności istotnych 
z punktu widzenia tych strategii i misji 
WPBiO; wzywa Komisję, aby ustanowiła 
stałe procedury współpracy między 
Komisją, ESDZ, EDA a państwami 
członkowskimi w dziedzinie wspólnego 
rynku, przemysłu, przestrzeni kosmicznej, 
badań naukowych i rozwoju; wzywa 
Komisję, aby stworzyła stałe powiązanie 
między organami UE a agencjami z 
obszarów bezpieczeństwa wewnętrznego 
(Frontex, Europol, ENISA) oraz 
bezpieczeństwa zewnętrznego i obrony 
(Europejska Agencja Obrony, ESDZ);

Or. en

Poprawka 147
Arnaud Danjean

Projekt rezolucji
Ustęp 36 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

36a. odnotowuje propozycje Komisji 
dotyczące lepszego wdrożenia dyrektywy 
2009/81/WE (zamówienia publiczne w 
dziedzinie obronności) i dyrektywy 
2009/43/WE (transfery produktów 
związanych z obronnością na rynku 
wewnętrznym); uważa, że należy również 
określić, co obejmuje dziedzina 
wyposażenia i technologii o wysokiej 
wartości strategicznej, i co nie zostało 
wymienione ani w dyrektywie 2009/81/WE 
(wyposażenie o zasadniczym znaczeniu 
dla bezpieczeństwa) ani w dyrektywie 
2004/18/WE (wyposażenie, którego 
użytkowanie wiąże się, lecz nie 
bezpośrednio, z dziedziną obronności); 
jest zdania, że przedsiębiorstwa 
europejskie prowadzące działalność w tym 
sektorze potrzebują specjalnego systemu 
prawnego i finansowego, który 
umożliwiłby im bycie konkurencyjnymi i 
w ten właśnie sposób zagwarantował 
strategiczną autonomię UE;

Or. fr

Poprawka 148
Arnaud Danjean

Projekt rezolucji
Ustęp 37

Projekt rezolucji Poprawka

37. zauważa, że Rada chce wprowadzić 
europejski system bezpieczeństwa dostaw, 
w ramach którego państwa członkowskie 
udzielają sobie nawzajem wsparcia 
i szybko reagują na potrzeby w zakresie 
obrony; oczekuje na plan działania 
Komisji, który określi opcje wdrażania 
systemu;

37. zauważa, że Rada chce wprowadzić 
europejski system bezpieczeństwa dostaw, 
w ramach którego państwa członkowskie 
udzielają sobie nawzajem wsparcia 
i szybko reagują na potrzeby w zakresie 
obrony; oczekuje na plan działania 
Komisji, który określi opcje wdrażania 
systemu, jak również na zieloną księgę, 
która powinna dotyczyć kontroli 
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inwestycji zagranicznych w strategiczne 
przedsiębiorstwa z dziedziny obronności;

Or. fr

Poprawka 149
Michael Gahler

Projekt rezolucji
Ustęp 37

Projekt rezolucji Poprawka

37. zauważa, że Rada chce wprowadzić 
europejski system bezpieczeństwa dostaw, 
w ramach którego państwa członkowskie 
udzielają sobie nawzajem wsparcia 
i szybko reagują na potrzeby w zakresie 
obrony; oczekuje na plan działania 
Komisji, który określi opcje wdrażania 
systemu;

37. zauważa, że Rada chce wprowadzić 
europejski system bezpieczeństwa dostaw, 
w ramach którego państwa członkowskie 
udzielają sobie nawzajem wsparcia 
i szybko reagują na potrzeby w zakresie 
obrony; oczekuje na plan działania 
Komisji, który określi opcje wdrażania 
systemu; z zadowoleniem przyjmuje 
korzystniejsze porozumienie ramowe 
dotyczące bezpieczeństwa dostaw zawarte 
między państwami członkowskimi jako 
istotny, dobrowolny, prawnie niewiążący 
mechanizm służący państwom 
członkowskim do zwiększania wzajemnej 
pomocy i wsparcia w sferze 
bezpieczeństwa dostaw; wzywa 
Europejską Agencję Obrony i Komisję 
Europejską do wspólnego opracowania 
dodatkowych środków i inicjatyw na rzecz 
promowania ogólnoeuropejskiego 
bezpieczeństwa dostaw i wspierania 
państw członkowskich we wdrażaniu 
nowych porozumień ramowych;

Or. en

Poprawka 150
Francisco José Millán Mon

Projekt rezolucji
Ustęp 37 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

37a. wzywa Komisję, aby jasno określiła 
europejskie środki finansowe i 
instrumenty przyczyniające się do 
tworzenia wspólnego europejskiego rynku 
przemysłu obronnego oraz uruchomiła 
takie środki i instrumenty;

Or. en

Poprawka 151
Marietje Schaake, Jozo Radoš

Projekt rezolucji
Ustęp 37 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

37 a. z zadowoleniem przyjmuje fakt 
przyjęcia zmian w wykazach kontroli 
eksportowych w ramach porozumienia z 
Wassenaar dotyczących technologii 
nadzoru i wykrywania naruszeń, które 
zostały niedawno wdrożone również na 
szczeblu europejskim; podkreśla jednak, 
że potrzebne są dodatkowe działania w 
celu zapobiegania niekontrolowanej 
produkcji i eksportu technologii, które 
można wykorzystać w celu
przeprowadzenia ataku na krytyczną 
infrastrukturę Unii i naruszenia praw 
człowieka; wzywa zatem Komisję, aby 
przedstawiła wniosek dotyczący zmian 
rozporządzenia w sprawie produktów 
podwójnego zastosowania tak szybko, jak 
to możliwe;

Or. en

Poprawka 152
Bodil Ceballos
w imieniu grupy Verts/ALE
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Projekt rezolucji
Ustęp 38

Projekt rezolucji Poprawka

38. jest zdania, że żaden rząd nie może sam 
uruchomić zakrojonych na szeroką skalę 
programów z zakresu badań i rozwoju; 
dlatego z zadowoleniem przyjmuje
propozycje Komisji dotyczące rozwinięcia 
synergii między badaniami cywilnymi 
a badaniami w zakresie obrony; z 
zadowoleniem przyjmuje również
rozpoczęcie działań przygotowawczych 
i wyraża nadzieję, że działanie 
przygotowawcze w dziedzinie WPBiO 
doprowadzi do sfinansowania 
w następnych wieloletnich ramach 
finansowych jednego tematu badawczego;

38. jest zdania, że żaden rząd nie może sam 
uruchomić zakrojonych na szeroką skalę 
programów z zakresu badań i rozwoju; 
przypomina, że około 80% inwestycji w 
obronę jest wciąż realizowanych na 
szczeblu krajowym; odnotowuje
propozycje Komisji dotyczące rozwinięcia 
synergii między badaniami cywilnymi 
a badaniami w zakresie obrony; sprzeciwia 
się rozpoczęciu działań przygotowawczych 
i podobnych inicjatyw mających na celu 
przeznaczenie środków z budżetu UE na 
działalność badawczą dla potrzeb obrony;

Or. en

Poprawka 153
Jonás Fernández

Projekt rezolucji
Ustęp 38

Projekt rezolucji Poprawka

38. jest zdania, że żaden rząd nie może sam 
uruchomić zakrojonych na szeroką skalę 
programów z zakresu badań i rozwoju; 
dlatego z zadowoleniem przyjmuje 
propozycje Komisji dotyczące rozwinięcia 
synergii między badaniami cywilnymi 
a badaniami w zakresie obrony; z 
zadowoleniem przyjmuje również 
rozpoczęcie działań przygotowawczych 
i wyraża nadzieję, że działanie 
przygotowawcze w dziedzinie WPBiO 
doprowadzi do sfinansowania 
w następnych wieloletnich ramach 
finansowych jednego tematu badawczego;

38. jest zdania, że żaden rząd nie może sam 
uruchomić zakrojonych na szeroką skalę 
programów z zakresu badań i rozwoju, 
będących jednym z kluczowych warunków 
niezależności Europy w zakresie 
bezpieczeństwa i obrony oraz 
konkurencyjności naszego przemysłu;
dlatego z zadowoleniem przyjmuje 
propozycje Komisji dotyczące rozwinięcia 
synergii między badaniami cywilnymi 
a badaniami w zakresie obrony; z 
zadowoleniem przyjmuje również 
rozpoczęcie działań przygotowawczych 
i wyraża nadzieję, że działanie 
przygotowawcze w dziedzinie WPBiO 
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doprowadzi do sfinansowania 
w następnych wieloletnich ramach 
finansowych jednego tematu badawczego;

Or. es

Poprawka 154
Michael Gahler

Projekt rezolucji
Ustęp 38

Projekt rezolucji Poprawka

38. jest zdania, że żaden rząd nie może sam 
uruchomić zakrojonych na szeroką skalę 
programów z zakresu badań i rozwoju; 
dlatego z zadowoleniem przyjmuje 
propozycje Komisji dotyczące rozwinięcia 
synergii między badaniami cywilnymi 
a badaniami w zakresie obrony; z 
zadowoleniem przyjmuje również 
rozpoczęcie działań przygotowawczych 
i wyraża nadzieję, że działanie 
przygotowawcze w dziedzinie WPBiO 
doprowadzi do sfinansowania 
w następnych wieloletnich ramach 
finansowych jednego tematu badawczego;

38. jest zdania, że żaden rząd nie może sam 
uruchomić zakrojonych na szeroką skalę 
programów z zakresu badań i rozwoju; 
przypomina o oświadczeniu Rady w 
sprawie wzmocnienia zdolności z 
grudnia 2008 r. oraz zobowiązaniu państw 
członkowskich do osiągnięcia wspólnego 
celu polegającego na przeznaczaniu 2% 
wydatków na obronę na finansowanie 
badań; wzywa wysoką przedstawiciel /
wiceprzewodniczącą i szefa Europejskiej 
Agencji Obrony do udostępnienia danych 
na temat aktualnej sytuacji z tym 
związanej; dlatego z zadowoleniem 
przyjmuje propozycje Komisji dotyczące 
rozwinięcia synergii między badaniami 
cywilnymi a badaniami w zakresie obrony; 
z zadowoleniem przyjmuje również 
rozpoczęcie działań przygotowawczych 
i wyraża nadzieję, że działanie 
przygotowawcze w dziedzinie WPBiO 
doprowadzi do sfinansowania 
w następnych wieloletnich ramach 
finansowych jednego tematu badawczego; 
podkreśla znaczenie wdrożenia 
pilotażowego projektu dotyczącego badań 
w ramach WPBiO realizowanego 
wspólnie przez Komisję Europejską i 
Europejską Agencję Obrony 
zaproponowanego przez Parlament 
Europejki w budżecie na 2015 r. w świetle 
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realizacji przez Agencję celów Unii i 
budżetu unijnego; w tym kontekście 
wyraża ubolewanie, że Komisja nie 
przedstawiła Parlamentowi oceny 
potencjału art. 185 TFUE, o 
przedstawienie której Parlament zwrócił 
się w swojej rezolucji z dnia 21 listopada 
2013 r. w sprawie europejskiej bazy 
technologiczno-przemysłowej sektora 
obronnego (2013/2125(INI));

Or. en

Poprawka 155
Christian Ehler

Projekt rezolucji
Ustęp 38

Projekt rezolucji Poprawka

38. jest zdania, że żaden rząd nie może sam 
uruchomić zakrojonych na szeroką skalę 
programów z zakresu badań i rozwoju; 
dlatego z zadowoleniem przyjmuje 
propozycje Komisji dotyczące rozwinięcia 
synergii między badaniami cywilnymi 
a badaniami w zakresie obrony; z 
zadowoleniem przyjmuje również 
rozpoczęcie działań przygotowawczych 
i wyraża nadzieję, że działanie 
przygotowawcze w dziedzinie WPBiO 
doprowadzi do sfinansowania 
w następnych wieloletnich ramach 
finansowych jednego tematu badawczego;

38. jest zdania, że żaden rząd nie może sam 
uruchomić zakrojonych na szeroką skalę 
programów z zakresu badań i rozwoju; 
dlatego z zadowoleniem przyjmuje 
propozycje Komisji dotyczące rozwinięcia 
synergii między badaniami cywilnymi 
a badaniami w zakresie obrony; w tym 
kontekście podkreśla, że w ramach 
programu badań naukowych „Horyzont 
2020” oferuje się szerokie możliwości 
rozwoju zdolności w tym obszarze oraz 
wzywa, aby Komisja i państwa 
członkowskie wsparły misję badawczą 
wpierającą politykę zewnętrzną Unii, w 
tym rozwój technologiczny w obszarze 
technologii podwójnego zastosowania w 
celu zwiększenia interoperacyjności 
między oddziałami ochrony ludności i 
siłami zbrojnymi zgodnie z programem 
szczegółowym wdrażającym program 
„Horyzont 2020” oraz wzywa, aby 
Komisja i państwa członkowskie 
przewidziały stosowne działania badawcze 
w rocznych programach prac; z 
zadowoleniem przyjmuje również 
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rozpoczęcie działań przygotowawczych 
i wyraża nadzieję, że działanie 
przygotowawcze w dziedzinie WPBiO 
doprowadzi do sfinansowania 
w następnych wieloletnich ramach 
finansowych jednego tematu badawczego;

Or. en

Poprawka 156
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jerzy Buzek

Projekt rezolucji
Ustęp 38

Projekt rezolucji Poprawka

38. jest zdania, że żaden rząd nie może sam 
uruchomić zakrojonych na szeroką skalę 
programów z zakresu badań i rozwoju; 
dlatego z zadowoleniem przyjmuje 
propozycje Komisji dotyczące rozwinięcia 
synergii między badaniami cywilnymi 
a badaniami w zakresie obrony; z 
zadowoleniem przyjmuje również 
rozpoczęcie działań przygotowawczych 
i wyraża nadzieję, że działanie 
przygotowawcze w dziedzinie WPBiO 
doprowadzi do sfinansowania 
w następnych wieloletnich ramach 
finansowych jednego tematu badawczego;

38. jest zdania, że żaden rząd nie może sam 
uruchomić zakrojonych na szeroką skalę 
programów z zakresu badań i rozwoju; 
dlatego z zadowoleniem przyjmuje 
propozycje Komisji dotyczące rozwinięcia 
synergii między badaniami cywilnymi 
a badaniami w zakresie bezpieczeństwa; z 
zadowoleniem przyjmuje również 
rozpoczęcie działań przygotowawczych 
i wyraża nadzieję, że działanie 
przygotowawcze w dziedzinie WPBiO 
doprowadzi do sfinansowania 
w następnych wieloletnich ramach 
finansowych jednego tematu badawczego;

Or. pl

Poprawka 157
Geoffrey Van Orden

Projekt rezolucji
Ustęp 38

Projekt rezolucji Poprawka

38. jest zdania, że żaden rząd nie może 38. jest zdania, że państwa członkowskie 
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sam uruchomić zakrojonych na szeroką 
skalę programów z zakresu badań 
i rozwoju; dlatego z zadowoleniem 
przyjmuje propozycje Komisji dotyczące 
rozwinięcia synergii między badaniami 
cywilnymi a badaniami w zakresie obrony; 
z zadowoleniem przyjmuje również 
rozpoczęcie działań przygotowawczych 
i wyraża nadzieję, że działanie 
przygotowawcze w dziedzinie WPBiO 
doprowadzi do sfinansowania 
w następnych wieloletnich ramach 
finansowych jednego tematu badawczego;

mają prawo do uruchomienia zakrojonych 
na szeroką skalę programów z zakresu 
badań i rozwoju, gdy leży to w ich 
interesie; odnotowuje propozycje Komisji 
dotyczące rozwinięcia synergii między 
badaniami cywilnymi a badaniami 
w zakresie obrony; odnotowuje również 
rozpoczęcie działań przygotowawczych 
i wyraża nadzieję, że działanie 
przygotowawcze w dziedzinie WPBiO 
doprowadzi do sfinansowania 
w następnych wieloletnich ramach 
finansowych jednego tematu badawczego;

Or. en

Poprawka 158
Geoffrey Van Orden

Projekt rezolucji
Ustęp 39

Projekt rezolucji Poprawka

39. apeluje jednak o zachowanie jak 
największej ostrożności w odniesieniu do 
tego działania przygotowawczego 
dotyczącego obrony, niezależnie od tego, 
czy chodzi o kwestie zarządzania, kwestie 
praw własności intelektualnej, 
współfinansowania, czy zasad udziału; 
apeluje o pełne włączenie państw 
członkowskich do procesu decyzyjnego, 
aby uniknąć problemów biurokratycznych 
i zagwarantować, że programy 
odpowiadają potrzebom strategicznym
WPBiO i państw członkowskich;

39. apeluje jednak o zachowanie jak 
największej ostrożności w odniesieniu do 
tego działania przygotowawczego 
dotyczącego obrony, niezależnie od tego, 
czy chodzi o kwestie zarządzania, kwestie 
praw własności intelektualnej, 
współfinansowania, czy zasad udziału; 
apeluje o pełne włączenie państw 
członkowskich do procesu decyzyjnego, 
aby uniknąć problemów biurokratycznych 
i zagwarantować, że programy 
odpowiadają potrzebom strategicznym
państw członkowskich i sojuszników w 
zakresie obrony;

Or. en

Poprawka 159
Arnaud Danjean
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Projekt rezolucji
Ustęp 39 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

39a. przypomina o bardzo szczególnym i 
wysoce strategicznym znaczeniu, jakie 
zarówno dla konkurencyjności podmiotów 
przemysłu obronnego, jak i strategicznej 
autonomii UE mają badania w dziedzinie 
obronności i wzywa do ustanowienia 
adekwatnej polityki własności 
intelektualnej powiązanej z 
bezpieczeństwem i obronnością w celu 
ochrony wyników badań; oczekuje na 
wnioski Komisji, jak również 
przedstawicieli przemysłu obronnego, w 
tej sprawie;

Or. fr

Poprawka 160
Michael Gahler

Projekt rezolucji
Ustęp 40

Projekt rezolucji Poprawka

40. zwraca uwagę na propozycje Komisji 
mające na celu promowanie opracowania 
wspólnych norm i procedur certyfikacji dla 
sprzętu wojskowego; w tym względzie 
oczekuje na plan działania EDA i Komisji 
na rzecz opracowania norm 
przemysłowych w dziedzinie obrony, 
a także na propozycje EDA i EASA 
dotyczące poprawienia wzajemnego 
uznawania wojskowych certyfikatów 
w Unii Europejskiej;

40. zwraca uwagę na propozycje Komisji 
mające na celu promowanie opracowania 
wspólnych norm i procedur certyfikacji dla 
sprzętu wojskowego; w tym względzie 
oczekuje na plan działania EDA i Komisji 
na rzecz opracowania norm 
przemysłowych w dziedzinie obrony, 
a także na propozycje EDA i EASA 
dotyczące poprawienia wzajemnego 
uznawania wojskowych certyfikatów 
w Unii Europejskiej; wyraża ubolewanie z 
powodu niechęci wielu europejskich 
organizacji normalizacyjnych do 
zapewnienia „pieczęci normalizacyjnych”
dla produktów związanych z obronnością;
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Or. en


