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7.12.2016 A8-0360/1 

Poprawka  1 

Tamás Meszerics, Bodil Valero 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Realizacja wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (art. 36 TUE) 

2016/2036(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 19 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

19. jest przekonany, że z uwagi na już 

napięty budżet UE, dodatkowe wysiłki 

związane z operacjami, koszty 

administracyjne, a także działania 

przygotowawcze i projekty pilotażowe w 

ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i 

obrony potrzebne są również dodatkowe 

fundusze od państw członkowskich, jak i 

wysiłki na rzecz uzyskania większych 

efektów synergii; apeluje do Komisji i 

państw członkowskich o wykorzystanie w 

tym celu obecnej rewizji i obecnego 

przeglądu wieloletnich ram finansowych, 

aby uwzględnić potrzeby budżetowe 
rosnących wyzwań w dziedzinie 

bezpieczeństwa; wzywa państwa 

członkowskie do zwiększenia wydatków na 

obronność, aby osiągnąć określone przez 

NATO cele w zakresie budowania 

potencjału, zgodnie z którymi minimalna 

wysokość wydatków przeznaczanych na 

obronność wynosi 2% PKB; podkreśla, że 

lepsza koordynacja i ograniczenie 

nakładania się na siebie działań UE i 

państw członkowskich umożliwiłyby 

oszczędności i zmianę przeznaczenia 

środków finansowych; 

19. jest przekonany, że z uwagi na już 

napięty budżet UE, dodatkowe wysiłki 

związane z operacjami i koszty 

administracyjne w ramach wspólnej 

polityki bezpieczeństwa i obrony potrzebne 

są również dodatkowe fundusze od państw 

członkowskich, a także wysiłki na rzecz 

uzyskania większych efektów synergii; 

apeluje do państw członkowskich o 

wykorzystanie tej sposobności w celu 

uwzględnienia potrzeb budżetowych 

wynikających z rosnących wyzwań w 

dziedzinie bezpieczeństwa; podkreśla, że 

lepsza koordynacja i ograniczenie 

nakładania się na siebie działań państw 

członkowskich umożliwiłyby oszczędności 

i zmianę przeznaczenia środków 

finansowych rzędu 25–100 mld EUR, co 

wynika z europejskiego planu działań w 

sektorze obrony; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/2 

Poprawka  2 

Tamás Meszerics, Bodil Valero 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Realizacja wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (art. 36 TUE) 

2016/2036(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 20 – tiret 1 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

• utworzenie stałej cywilno-wojskowej 

kwatery głównej, w ramach której 

równie ważne byłyby zdolności do 

planowania i prowadzenia operacji 

wojskowych, jak i zdolności do 

planowania i prowadzenia operacji 

cywilnych i która usprawniłaby 

planowanie strategiczne i operacyjne w 

obrębie całego cyklu planowania, a 

także umożliwiła zacieśnienie 

współpracy cywilno-wojskowej i 

podniesienie zdolności UE w zakresie 

szybkiego reagowania na kryzysy; 

• utworzenie stałej wojskowej kwatery 

głównej posiadającej zdolności do 

planowania i prowadzenia operacji 

wojskowych na takim samym poziomie 

jak zdolności do planowania i 

prowadzenia operacji cywilnych, która 

usprawniłaby planowanie strategiczne i 

operacyjne w obrębie całego cyklu 

planowania, a także umożliwiła 

zacieśnienie współpracy cywilno-

wojskowej i podniesienie zdolności UE 

w zakresie szybkiego reagowania na 

kryzysy; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/3 

Poprawka  3 

Tamás Meszerics, Bodil Valero 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Realizacja wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (art. 36 TUE) 

2016/2036(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 23 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

23. ubolewa, że kompleksowe zadania 

będące wynikiem postanowień Rady do 

Spraw Zagranicznych z listopada 2013 r., a 

także postanowień Rady Europejskiej z 

2013 i 2015 r. nie zostały jeszcze w pełni 

zrealizowane przez Komisję, ESDZ, 

Europejską Agencję Obrony ani państwa 

członkowskie; wzywa wiceprzewodniczącą 

/ wysoką przedstawiciel oraz komisarz ds. 

rynku wewnętrznego, przemysłu, 

przedsiębiorczości i MŚP do przedłożenia 

Parlamentowi oceny wdrożenia 

poprzednich decyzji przed 

zaproponowaniem nowych zadań; zachęca 

do przyspieszenia prac podejmowanych w 

związku z europejskim planem działań w 

sektorze obrony oraz wysiłków Komisji 

mających na celu doprowadzenie do jak 

najściślejszej współpracy w dziedzinie 

obrony, w tym za pośrednictwem środków 

motywacyjnych w dziedzinach takich jak 

rynek wewnętrzny, zamówienia publiczne, 

badania naukowe, transport, przestrzeń 

kosmiczna oraz polityka cybernetyczna, 

energetyczna i przemysłowa; zwraca 

uwagę na propozycję prezydenta Francji 

dotyczącą europejskiego funduszu na 

rzecz bezpieczeństwa i obrony oraz 

popiera prace nad nowymi i 

innowacyjnymi koncepcjami finansowymi 

i inwestycyjnymi, w tym również z 

23. ubolewa, że kompleksowe zadania 

będące wynikiem postanowień Rady do 

Spraw Zagranicznych z listopada 2013 r., a 

także postanowień Rady Europejskiej z 

2013 i 2015 r. nie zostały jeszcze w pełni 

zrealizowane przez Komisję, ESDZ, 

Europejską Agencję Obrony ani państwa 

członkowskie; wzywa wiceprzewodniczącą 

/ wysoką przedstawiciel oraz komisarz ds. 

rynku wewnętrznego, przemysłu, 

przedsiębiorczości i MŚP do przedłożenia 

Parlamentowi oceny wdrożenia 

poprzednich decyzji przed 

zaproponowaniem nowych zadań; zachęca 

do przyspieszenia prac podejmowanych w 

związku z europejskim planem działań w 

sektorze obrony oraz wysiłków Komisji 

mających na celu doprowadzenie do jak 

najściślejszej współpracy w dziedzinie 

obrony w oparciu o dobre propozycje 

złożone w dniu 30 listopada 2016 r., 

dotyczące utworzenia europejskiego rynku 

wyposażenia obronnego poprzez 

skuteczniejsze wdrożenie i egzekwowanie 

obydwu dyrektyw dotyczących kwestii 

obronnych; 
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udziałem Europejskiego Banku 

Inwestycyjnego oraz w ramach 

partnerstwa publiczno-prywatnego; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/4 

Poprawka  4 

Tamás Meszerics, Bodil Valero 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Realizacja wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (art. 36 TUE) 

2016/2036(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 24 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

24. zauważa, że ponieważ państwa 

członkowskie mają problemy z 

utrzymaniem szerokiego zakresu pełnych 

zdolności operacyjnych w dziedzinie 

obrony, istnieje potrzeba lepszej 

koordynacji i bardziej przejrzystych zasad 

wyboru zdolności, które należy utrzymać, 

tak aby państwa członkowskie mogły 

specjalizować się w określonych 

zdolnościach; podkreśla praktyczne i 

finansowe korzyści dalszej integracji 

europejskich zdolności obronnych oraz 

zwraca uwagę na różne podejmowane w 

tym celu inicjatywy, którym należałoby 

zapewnić szersze ramy, aby stworzyć 

inteligentny plan działania; popiera 

propozycje dotyczące europejskiego 

semestru w dziedzinie obrony i apeluje do 

wiceprzewodniczącej / wysokiej 

przedstawiciel o przedstawienie w tym celu 

konkretnych wniosków; jest zdania, że 

interoperacyjność jest kluczem do większej 

kompatybilności i integralności sił państw 

członkowskich; zachęca państwa 

członkowskie do poszukiwania nowych 

możliwości wspólnych zakupów, 

konserwacji i utrzymania sił zbrojnych i 

zasobów materiałowych; 

24. zauważa, że ponieważ państwa 

członkowskie mają problemy z 

utrzymaniem szerokiego zakresu pełnych 

zdolności operacyjnych w dziedzinie 

obrony, istnieje potrzeba lepszej 

koordynacji i bardziej przejrzystych zasad 

wyboru zdolności, które należy utrzymać, 

tak aby państwa członkowskie mogły 

specjalizować się w określonych 

zdolnościach; podkreśla praktyczne i 

finansowe korzyści dalszej integracji 

europejskich zdolności obronnych oraz 

zwraca uwagę na niektóre podejmowane w 

tym celu inicjatywy, którym należałoby 

zapewnić szersze ramy, aby stworzyć 

inteligentny plan działania; popiera 

propozycje dotyczące europejskiego 

semestru w dziedzinie obrony i apeluje do 

wiceprzewodniczącej / wysokiej 

przedstawiciel o przedstawienie w tym celu 

konkretnych wniosków; jest zdania, że 

interoperacyjność jest kluczem do większej 

kompatybilności i integralności sił państw 

członkowskich; zachęca państwa 

członkowskie do poszukiwania nowych 

możliwości wspólnych zakupów, 

konserwacji i utrzymania sił zbrojnych i 

zasobów materiałowych; przypomina, że w 

2011 r. 28 szefów sztabów generalnych 

złożyło 300 propozycji dotyczących 

możliwych projektów w zakresie 
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wspólnego pozyskiwania i 

wykorzystywania zdolności wojskowych 

oraz że dotychczas na szczeblu 

politycznym uzgodniono zaledwie 19 

inicjatyw; apeluje do państw 

członkowskich o niezwłoczne znaczące 

zwiększenie liczby projektów w zakresie 

wspólnego pozyskiwania i 

wykorzystywania zdolności wojskowych; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/5 

Poprawka  5 

Tamás Meszerics, Bodil Valero 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Realizacja wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (art. 36 TUE) 

2016/2036(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 25 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

25. pochwala rolę Europejskiej Agencji 

Obrony we wspieraniu i koordynowaniu 

rozwoju zdolności, a także apeluje o jej 

wzmocnienie, zwłaszcza poprzez 

podniesienie przyznawanych jej środków 

budżetowych; domaga się finansowania 

kosztów personelu i kosztów bieżących 

agencji z budżetu Unii; wzywa 

wiceprzewodniczącą / wysoką 

przedstawiciel oraz państwa członkowskie 

do przeglądu organizacji, procedur i 

dotychczasowych działań Europejskiej 

Agencji Obrony; 

25. pochwala rolę Europejskiej Agencji 

Obrony we wspieraniu i koordynowaniu 

rozwoju zdolności, a także apeluje o jej 

wzmocnienie; wzywa wiceprzewodniczącą 

/ wysoką przedstawiciel oraz państwa 

członkowskie do przeglądu organizacji, 

procedur i dotychczasowych działań 

Europejskiej Agencji Obrony; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/6 

Poprawka  6 

Tamás Meszerics, Bodil Valero 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Realizacja wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (art. 36 TUE) 

2016/2036(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 26 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  26a. zwraca uwagę na plan działań w 

sektorze obrony, zaprezentowany przez 

Komisję w dniu 30 listopada 2016 r.; 

popiera analizę Komisji dotyczącą obecnej 

sytuacji w sektorze przemysłu obronnego 

w Europie, która charakteryzuje się 

rozdrobnieniem, niewystarczającym 

stopniem współpracy przemysłowej i 

nieskutecznym wydawaniem środków 

publicznych; zwraca również uwagę na 

stwierdzenie Komisji, że cięcia w 

budżetach na obronę pogłębia dodatkowo 

niewydajny sposób wykorzystywania tych 

budżetów oraz że rozdrobnienie 

europejskich rynków prowadzi do 

zbędnego powielania zdolności, 

organizacji i wydatków; głęboko ubolewa 

z powodu faktu, że większość środków na 

obronę wydaje się w ramach krajowych 

systemów zamówień publicznych, 

natomiast wspólne zamówienia na sprzęt 

stanowią zaledwie 22% wszystkich 

zamówień na sprzęt; jest wstrząśnięty tym, 

że obecnie realizuje się mniej programów 

współpracy niż dwadzieścia lat temu; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/7 

Poprawka  7 

Tamás Meszerics, Bodil Valero 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Realizacja wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (art. 36 TUE) 

2016/2036(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 27 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

27. z zadowoleniem przyjmuje wniosek 

przewodniczącego Junckera o utworzenie 
Europejskiego Funduszu Obronnego w 

celu zintensyfikowania badań i 

zwiększenia innowacyjności; wyraża 

zadowolenie, że trwają prace nad 

ustanowieniem działania 

przygotowawczego w dziedzinie badań nad 

obronnością, w następstwie którego w 

następnych wieloletnich ramach 

finansowych powinien powstać znaczący 

specjalny europejski program badań w 

dziedzinie obronności, finansowany przez 

UE i obejmujący również dodatkowe 

środki finansowe pochodzące od państw 

członkowskich; 

27. zdecydowanie odrzuca koncepcje 

przedstawione przez Komisję w kontekście 
Europejskiego Funduszu Obronnego; 

wyraża przekonanie, że w obliczu i tak już 

niedofinansowanego budżetu UE i wysoce 

nieskutecznych narodowych struktur 

obronnych unijnych środków 

przeznaczonych na cele cywilne nie należy 

wydawać na badania wojskowe; 

zdecydowanie odrzuca koncepcję 

zaprezentowaną jako „potencjalny zakres 

zdolności”, zgodnie z którą krajowe 

wpłaty na poczet kapitału traktowano by w 

ramach paktu stabilności i wzrostu jako 

świadczenia jednorazowe, gdyż zachęci to 

do powiększania długu publicznego i może 

spowodować osłabienie euro; odrzuca 

również przedstawione przez Komisję 

koncepcje sięgnięcia po środki EBI, 

europejskich funduszy strukturalnych i 

inwestycyjnych oraz EFRR, a także 

kwestionuje legalność propozycji i leżące 

u ich podstaw przesłanki gospodarcze w 

okresie, kiedy stopy oprocentowania 

kredytów są bardzo niskie; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/8 

Poprawka  8 

Tamás Meszerics, Bodil Valero 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Realizacja wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (art. 36 TUE) 

2016/2036(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 27 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  27a. przypomina, że Stany Zjednoczone i 

UE nie kierują się takimi samymi 

ambicjami w dziedzinie bezpieczeństwa i 

obrony, o czym mowa w globalnej strategii 

UE i planie wdrażania WPBiO, oraz że 

porównywanie bezwzględnej wysokości 

rocznych wydatków na obronę, co 

Komisja uczyniła w planie działań w 

sektorze obrony, wprowadza w błąd; 

Or. en 



 

AM\1112108PL.docx  PE596.607v01-00 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

 

7.12.2016 A8-0360/9 

Poprawka  9 

Tamás Meszerics, Bodil Valero 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Realizacja wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (art. 36 TUE) 

2016/2036(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 28 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  28a. przypomina, że globalna strategia UE 

zawiera wezwanie do inwestowania w 

zapobieganie konfliktom, lecz w 

rzeczywistości zarówno Komisja, jak i 

Rada zaproponowały daleko idące cięcia 

w budżecie przeznaczonym w 2017 r. na 

jedyny instrument UE, którego celem jest 

zapobieganie konfliktom (instrument na 

rzecz przyczyniania się do stabilności i 

pokoju); podkreśla, że należy zdwoić 

wysiłki w dziedzinie zapobiegania 

konfliktom, mediacji i pojednania ze 

względu na liczne wyzwania w zakresie 

bezpieczeństwa, jakie istnieją w 

sąsiedztwie Europy i na innych 

obszarach; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/10 

Poprawka  10 

Tamás Meszerics, Bodil Valero 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Realizacja wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (art. 36 TUE) 

2016/2036(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 30 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

30. z zadowoleniem przyjmuje wspólną 

deklarację o współpracy między NATO a 

UE przyjętą podczas szczytu w Warszawie; 

w pełni popiera pogłębioną współpracę 

między NATO a UE w dziedzinie 

bezpieczeństwa cybernetycznego, migracji, 

strategicznej komunikacji i reagowania na 

zagrożenia hybrydowe; zwraca się do 

wiceprzewodniczącej / wysokiej 

przedstawiciel o przedstawienie do końca 

2016 r. konkretnych propozycji działań 

następczych w związku ze wspólną 

deklaracją z Warszawy; wyraża 

przekonanie, że NATO ma kluczowe 

znaczenie dla bezpieczeństwa zbiorowego 

w Europie, ale jednocześnie uważa, że UE 

powinna utrzymywać odpowiednie 

zdolności reagowania; przypomina, że 

silniejsze NATO i silniejsza UE wzajemnie 

się wzmacniają i uzupełniają; z 

zadowoleniem przyjmuje zawarte w 

globalnej strategii UE zobowiązanie wobec 

NATO jako fundamentu zbiorowego 

bezpieczeństwa w Europie; podkreśla, że 

UE powinna jak najlepiej wykorzystywać 

dostępne zasoby w dziedzinie 

bezpieczeństwa i obronności oraz unikać 

ewentualnego powielania działań; ponadto 

uważa, że UE i jej państwa członkowskie 

powinny ściślej współpracować z NATO, 

tak aby jego inicjatywa w zakresie 

30. przyjmuje do wiadomości wspólną 

deklarację o współpracy między NATO a 

UE przyjętą podczas szczytu w Warszawie; 

w pełni popiera pogłębioną współpracę 

między NATO a UE w dziedzinie 

bezpieczeństwa cybernetycznego, migracji, 

strategicznej komunikacji i reagowania na 

zagrożenia hybrydowe; zwraca się do 

wiceprzewodniczącej / wysokiej 

przedstawiciel o przedstawienie do końca 

2016 r. konkretnych propozycji działań 

następczych w związku ze wspólną 

deklaracją z Warszawy; wyraża 

przekonanie, że NATO ma kluczowe 

znaczenie dla bezpieczeństwa zbiorowego 

w Europie, ale jednocześnie uważa, że UE 

powinna utrzymywać odpowiednie 

zdolności reagowania; przypomina, że 

silniejsze NATO i silniejsza UE wzajemnie 

się wzmacniają i uzupełniają; z 

zadowoleniem przyjmuje zawarte w 

globalnej strategii UE zobowiązanie wobec 

NATO jako fundamentu zbiorowego 

bezpieczeństwa w Europie; podkreśla, że 

UE powinna jak najlepiej wykorzystywać 

dostępne zasoby w dziedzinie 

bezpieczeństwa i obronności oraz unikać 

ewentualnego powielania działań; ponadto 

uważa, że UE i jej państwa członkowskie 

powinny ściślej współpracować z NATO, 

tak aby jego inicjatywa w zakresie 
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inteligentnej obrony oraz inicjatywa UE 

dotycząca wspólnego pozyskiwania i 

wykorzystywania zasobów wojskowych 

uzupełniały się i wzajemnie wzmacniały; 

inteligentnej obrony oraz inicjatywa UE 

dotycząca wspólnego pozyskiwania i 

wykorzystywania zasobów wojskowych 

uzupełniały się i wzajemnie wzmacniały; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/11 

Poprawka  11 

Tamás Meszerics, Bodil Valero, Ulrike Lunacek 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Realizacja wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (art. 36 TUE) 

2016/2036(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 47 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

47. uznaje rolę Turcji jako ważnego 

partnera w rozwiązaniu konfliktu w Syrii, 

w walce przeciwko IS/Daisz w Syrii i Iraku 

oraz w rozwiązaniu kryzysu migracyjnego; 

zdecydowanie potępia próbę dokonania 

wojskowego zamachu stanu wymierzoną 

przeciwko demokratycznie wybranemu 

rządowi Turcji; zachęca rząd Turcji do 

ochrony porządku konstytucyjnego i 

jednocześnie podkreśla znaczenie 

przestrzegania praw człowieka, 

praworządności, wolności słowa oraz 

niezawisłości władzy sądowniczej i 

niezależności mediów w następstwie próby 

zamachu, zgodnie ze swoimi 

zobowiązaniami jako członka Rady 

Europy; podkreśla, że Turcja powinna 

ściśle współpracować z Radą Europy w 

trosce o to, aby wszystkie procedury były 

zgodne z zasadą praworządności; jest 

zaniepokojony represyjnym charakterem i 

rozległością czystki rozpoczętej po próbie 

zamachu stanu, poważnie ograniczającej 

podstawowe wolności i prawa człowieka w 

Turcji; w szczególnym stopniu jest 

zaniepokojony rosnącą liczbą przypadków 

nadmiernego używania siły przez policję i 

złego traktowania zatrzymanych, 

utrzymującą się bezkarnością za łamanie 

praw człowieka oraz podważaniem 

niezależności sądownictwa; 

47. uznaje ważną rolę Turcji w 

rozwiązaniu konfliktu w Syrii, w walce 

przeciwko IS/Daisz w Syrii i Iraku oraz w 

rozwiązaniu kryzysu migracyjnego; uważa 

jednak, że porozumienie w sprawie 

migracji, zawarte między UE a Turcją, 

jest błędem, który należy skorygować, 

wobec czego wzywa państwa członkowskie 

do uznania własnej odpowiedzialności za 

zarządzanie przepływem uchodźców; 
zdecydowanie potępia próbę dokonania 

wojskowego zamachu stanu wymierzoną 

przeciwko demokratycznie wybranemu 

rządowi Turcji; zachęca rząd Turcji do 

ochrony porządku konstytucyjnego i 

jednocześnie podkreśla znaczenie 

przestrzegania praw człowieka, 

praworządności, wolności słowa oraz 

niezawisłości władzy sądowniczej i 

niezależności mediów w następstwie próby 

zamachu, zgodnie ze swoimi 

zobowiązaniami jako członka Rady 

Europy; podkreśla, że Turcja powinna 

ściśle współpracować z Radą Europy w 

trosce o to, aby wszystkie procedury były 

zgodne z zasadą praworządności; jest 

zaniepokojony represyjnym charakterem i 

rozległością czystki, a także zbiorowymi 

prześladowaniami, do jakich dochodzi po 

próbie zamachu stanu, co poważnie 

ogranicza podstawowe wolności i prawa 
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człowieka w Turcji; w szczególnym 

stopniu jest zaniepokojony rosnącą liczbą 

przypadków nadmiernego używania siły 

przez policję i złego traktowania 

zatrzymanych, utrzymującą się 

bezkarnością za łamanie praw człowieka 

oraz podważaniem niezależności 

sądownictwa; w związku z tym apeluje o 

przeprowadzenie międzynarodowego 

dochodzenia w sprawie lipcowej próby 

zamachu stanu; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/12 

Poprawka  12 

Tamás Meszerics, Bodil Valero 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Realizacja wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (art. 36 TUE) 

2016/2036(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 19 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

65. podkreśla ważną rolę kultury w 

polityce zewnętrznej UE w odniesieniu do 

promowania globalnego dialogu oraz 

wzajemnego zrozumienia i uczenia się; 

podkreśla, że ukierunkowana polityka 

kulturalna i edukacyjna może sprzyjać 

realizacji kluczowych celów unijnej 

polityki zagranicznej i bezpieczeństwa oraz 

przyczyniać się do umocnienia demokracji, 

praworządności oraz ochrony praw 

człowieka; podkreśla rolę dialogu 

międzykulturowego i międzyreligijnego w 

zwalczaniu ekstremizmu, radykalizacji i 

marginalizacji; apeluje do Komisji i ESDZ 

o uwzględnienie dyplomacji kulturalnej i 

dialogu międzykulturowego w 

instrumentach polityki zewnętrznej UE 

oraz w planie działania UE na rzecz 

rozwoju; wzywa ESDZ i delegatury UE na 

całym świecie do powołania attaché 

kulturalnego w każdym 

przedstawicielstwie UE w partnerskich 

państwach trzecich; ponadto podkreśla 

kluczową rolę edukacji w promowaniu 

kompetencji obywatelskich i 

międzykulturowych, a także w tworzeniu 

lepszych perspektyw gospodarczych i 

poprawie zdrowia; popiera bieżące wysiłki 

Komisji na rzecz wzmocnienia roli 

współpracy naukowej i badawczej jako 

narzędzia „miękkiej siły” w europejskich 

65. podkreśla ważną rolę kultury w 

polityce zewnętrznej UE nie tylko w 

odniesieniu do promowania dialogu oraz 

wzajemnego zrozumienia i uczenia się, ale 

również tworzenia trwałych więzów i 

nawiązywania stosunków politycznych; 

podkreśla, że ukierunkowana polityka 

kulturalna i edukacyjna może sprzyjać 

realizacji kluczowych celów unijnej 

polityki zagranicznej i bezpieczeństwa oraz 

przyczyniać się do deeskalacji oraz 

umocnienia demokracji i praworządności, 

a także do ochrony praw człowieka; 

podkreśla rolę dialogu międzykulturowego 

i międzyreligijnego w zwalczaniu 

ekstremizmu, radykalizacji i 

marginalizacji; apeluje do Komisji i ESDZ 

o uwzględnienie dyplomacji kulturalnej i 

dialogu międzykulturowego w 

instrumentach polityki zewnętrznej UE 

oraz w planie działania UE na rzecz 

rozwoju; wzywa ESDZ i delegatury UE na 

całym świecie do powołania attaché 

kulturalnego w każdym 

przedstawicielstwie UE w partnerskich 

państwach trzecich; ponadto podkreśla 

kluczową rolę edukacji w promowaniu 

kompetencji obywatelskich i 

międzykulturowych, a także w tworzeniu 

lepszych perspektyw gospodarczych i 

poprawie zdrowia; popiera bieżące wysiłki 
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stosunkach zewnętrznych; podkreśla, że 

wymiana naukowa może przyczynić się do 

budowania koalicji i rozwiązywania 

konfliktów, szczególnie w stosunkach z 

krajami sąsiadującymi z UE; 

Komisji na rzecz wzmocnienia roli 

współpracy naukowej i badawczej oraz 

wymiany młodzieży jako narzędzi 

„miękkiej siły” w europejskich stosunkach 

zewnętrznych; podkreśla, że wymiana 

naukowa może przyczynić się do 

budowania koalicji, zacieśniania więzi i 

rozwiązywania konfliktów, szczególnie w 

stosunkach z krajami sąsiadującymi z UE; 

apeluje o znaczne zwiększenie liczby 

programów Erasmus+ nie tylko na 

uniwersytetach, ale i na poziomie szkół 

średnich; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/13 

Poprawka  13 

Tamás Meszerics, Bodil Valero 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Realizacja wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (art. 36 TUE) 

2016/2036(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 65 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  65a. uważa, że aby u obywateli UE 

wykształciła się wizja wspólnej polityki 

zagranicznej oraz aby kraje trzecie 

postrzegały UE jako jedność, UE 

potrzebuje prawdziwie europejskiego 

kanału informacyjnego; jest zdania, że 

stacja Euronews była zaczątkiem takiego 

projektu, gdyż udostępniała te same 

obrazy i komentarze w trzynastu językach 

UE i krajów z nią sąsiadujących (system 

multipleksowy), ale zaniedbano ją 

finansowo i administracyjnie, przez co 

traci odbiorców; wyraża poważne 

zaniepokojenie niedawnymi zmianami, 

zwłaszcza zamknięciem sekcji ukraińskiej 

i tureckiej oraz ograniczeniem sekcji 

arabskiej i perskiej do wersji cyfrowej, a 

także planami porzucenia jedynego w 

swoim rodzaju systemu multipleksowego i 

przejścia na odrębne programy w 

poszczególnych językach; apeluje do 

Rady, Komisji i ESDZ o pilne 

zainicjowanie okresu dogłębnej refleksji 

nad przyszłym europejskim publicznym 

kanałem informacyjnym oraz nad 

wysokością środków, jakie członkowie UE 

byliby gotowi zainwestować w unijną 

niezależną stację telewizyjną zdolną 

konkurować z takim stacjami jak CNN, 

BBC, Russia Today, NHK czy CCTV; 
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