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7.12.2016 A8-0360/14 

Poprawka  14 

Sabine Lösing, Marie-Christine Vergiat, Takis Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen, Fabio 

De Masi, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari, Dimitrios 

Papadimoulis, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy, Ángela Vallina 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0360/2016 

Elmar Brok 

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

2016/2036(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

1. przypomina, że Unia Europejska to 

jedno z największych osiągnięć w historii 

Europy oraz że siła transformacji 

charakteryzująca UE umożliwiła 

zagwarantowanie jej obywatelom pokoju, 

stabilizacji i dobrobytu, co dotyczy także 

jej państw sąsiednich, z których wiele 

zostało państwami członkowskimi UE; 

podkreśla, że UE w dalszym ciągu jest 

największą potęgą gospodarczą, 

najhojniejszym darczyńcą w dziedzinie 

pomocy humanitarnej i rozwojowej, a 

także jednym z najważniejszych 

podmiotów globalnej wielostronnej 

dyplomacji w takich kwestiach jak zmiany 

klimatu, międzynarodowy wymiar 

sprawiedliwości, nierozprzestrzenianie 

broni masowego rażenia i prawa 

człowieka; apeluje o większą widoczność 

działań UE w tych obszarach; 

1. przypomina, że Unia Europejska to 

jedno z największych osiągnięć w historii 

Europy oraz że siła transformacji 

charakteryzująca UE umożliwiła 

zagwarantowanie jej obywatelom pokoju, 

stabilizacji i dobrobytu, co dotyczy także 

jej państw sąsiednich, z których wiele 

zostało państwami członkowskimi UE; 

podkreśla, że UE w dalszym ciągu jest 

największą potęgą gospodarczą, 

najhojniejszym darczyńcą w dziedzinie 

pomocy humanitarnej i rozwojowej, a 

także jednym z najważniejszych 

podmiotów globalnej wielostronnej 

dyplomacji w takich kwestiach jak zmiany 

klimatu, międzynarodowy wymiar 

sprawiedliwości, nierozprzestrzenianie 

broni masowego rażenia i prawa 

człowieka; apeluje o większą widoczność 

działań UE w tych obszarach; przypomina, 

że UE jest jednocześnie jednym z 

największych eksporterów broni na 

świecie, w szczególności do regionu 

Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, 

akceptuje broń jądrową na swym 

terytorium i jej modernizację w ramach 

swojej strategii odstraszania, zamknęła 

wszystkie prawne i bezpieczne ścieżki dla 

migracji i uchodźców, a ostatnio 

uwarunkowała swoją pomoc rozwojową 

wstrzymywaniem i przyjmowaniem z 
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powrotem uchodźców i migrantów; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/15 

Poprawka  15 

Sabine Lösing, Marie-Christine Vergiat, Takis Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen, Fabio 

De Masi, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari, Dimitrios 

Papadimoulis, Ángela Vallina 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0360/2016 

Elmar Brok 

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

2016/2036(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 17 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

17. podkreśla, że działania zewnętrzne UE 

muszą się opierać na trzech filarach, 

mianowicie na dyplomacji, rozwoju i 

obronie; 

17. podkreśla, że działania zewnętrzne UE 

muszą się opierać na trzech filarach, 

mianowicie na dyplomacji, rozwoju i 

rozbrojeniu; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/16 

Poprawka  16 

Sabine Lösing, Marie-Christine Vergiat, Takis Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen, João 

Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Fabio De Masi, Kateřina Konečná, 

Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari, Dimitrios Papadimoulis, 

Javier Couso Permuy, Ángela Vallina 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

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;  

skreśla się 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/17 

Poprawka  17 

Sabine Lösing, Marie-Christine Vergiat, Takis Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen, João 

Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Fabio De Masi, Kateřina Konečná, 

Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari, Dimitrios Papadimoulis, 

Javier Couso Permuy, Ángela Vallina 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0360/2016 

Elmar Brok 

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

2016/2036(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 20 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

20. jest zdania, że decydujące znaczenie 

ma ostateczne wdrożenie instrumentów 

przewidzianych w traktacie z Lizbony, 

zwłaszcza instrumentu stałej współpracy 

strukturalnej; jest zdania, że elastyczne, 

włączające podejście oparte na otwartym i 

proaktywnym uczestnictwie wszystkich 

państw członkowskich ma kluczowe 

znaczenie dla wdrożenia instrumentu 

stałej współpracy strukturalnej; 

odnotowuje wspólny dokument ministrów 

obrony Francji i Niemiec w sprawie 

odnowienia wspólnej polityki 

bezpieczeństwa i obrony oraz włoską 

propozycję dotyczącą silniejszej 

obronności europejskiej, a także w pełni 

popiera ich cel polegający na podjęciu 

pozytywnej decyzji co do ustanowienia 

stałej współpracy strukturalnej na 

posiedzeniu Rady do Spraw 

Zagranicznych i Obrony w listopadzie 

2016 r.; wzywa wiceprzewodniczącą / 

wysoką przedstawiciel do przejęcia 

wiodącej roli w związku z tą inicjatywą, a 

także w związku z innymi niedawnymi 

propozycjami dotyczącymi wzmocnienia 

wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony 

z myślą o przygotowaniu gruntu pod 

dalsze ambitne decyzje w dziedzinie 

skreśla się 
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wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony, 

które mają zostać podjęte na 

listopadowym posiedzeniu Rady do Spraw 

Zagranicznych i Obrony oraz na 

grudniowym posiedzeniu Rady 

Europejskiej, w tym: 

• 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; 

• wzmocnienie instrumentów 

umożliwiających UE szybkie reagowanie, 

zwłaszcza poprzez dalsze zwiększanie 

możliwości wykorzystania grup bojowych, 

wdrożenie art. 44 oraz wzmocnienie i 

szersze wykorzystanie Korpusu 

Europejskiego na potrzeby misji i operacji 

w ramach wspólnej polityki 

bezpieczeństwa i obrony;  

• rozszerzenie wspólnego 

finansowania wspólnej polityki 

bezpieczeństwa i obrony, w tym również w 

wyniku pilnego i dogłębnego przeglądu 

mechanizmu ATHENA, co obejmowałoby 

oświadczenie w sprawie grup bojowych i 

jest konieczne, aby misje UE mogły być 

finansowane ze środków wspólnych, a nie 

przez poszczególne uczestniczące państwa 

członkowskie, dzięki czemu usunięto by 

potencjalną przeszkodę utrudniającą 

państwom członkowskim delegowanie 

swoich wojsk; 

• utworzenie formacji „Obrona” w 

Radzie; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/18 

Poprawka  18 

Sabine Lösing, Marie-Christine Vergiat, Takis Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen, João 

Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Fabio De Masi, Kateřina Konečná, 

Marina Albiol Guzmán, Rina Ronja Kari, Dimitrios Papadimoulis, Javier Couso 

Permuy, Ángela Vallina 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

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; 

skreśla się 

Or. en 



AM\1112110PL.docx  PE596.607v01-00 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

 

7.12.2016 A8-0360/19 

Poprawka  19 

Sabine Lösing, Marie-Christine Vergiat, Takis Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen, 

Kateřina Konečná, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari, 

Dimitrios Papadimoulis, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy, Ángela Vallina, 

Fabio De Masi 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

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. odrzuca podejmowane przez Komisję 

inicjatywy związane z obronnością, takie 

jak Europejski Fundusz Obronny, plan 

działań w sektorze obrony oraz polityka 

przemysłowa w dziedzinie obronności; 

sprzeciwia się działaniom 

przygotowawczym dotyczącym badań 

związanych z WPBiO; odrzuca 

opracowanie unijnego programu badań w 

dziedzinie obronności w kontekście 

kolejnych wieloletnich ram finansowych 

(2021-2027) oraz jakiekolwiek nowe 

koncepcje finansowe i inwestycyjne, w 

tym realizowane za pośrednictwem 

Europejskiego Banku Inwestycyjnego 

(EBI) oraz Europejskiego Funduszu na 

rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS); 

przypomina, że art. 41 ust. 2 TUE 

zabrania pokrywania z budżetu Unii 

wydatków wynikających z operacji o 

skutkach wojskowych lub obronnych; 

Or. en 

 

 


