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5.12.2018 A8-0392/20 

Poprawka  20 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0392/2018 

David McAllister 

Sprawozdanie roczne w sprawie realizacji wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa 

(2018/2097(INI)) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 24 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

24. jest zdania, że chociaż miękka siła i 

rozwój instytucjonalny są ważne, nie mogą 

same wystarczyć do wywierania wpływu 

na świecie, w którym coraz większe 

znaczenie ma polityka zastraszania i 

twarda siła; uważa, że skuteczność polityki 

zagranicznej UE ostatecznie zależeć będzie 

w dużej mierze od skutecznej kombinacji 

narzędzi miękkiej i twardej siły, w tym 

otwartego dialogu, od jej zdolności do 

dawania przykładu oraz od zasobów i 

zdolności, które ją wspierają, w tym od 

odpowiednich zasobów finansowych, 
skutecznego multilateralizmu, połączenia 

miękkiej siły i wiarygodnej twardej siły, 

łączenia potencjału wojskowego oraz 

gotowości państw członkowskich do 

rezygnacji z uprawnień decyzyjnych w tym 

kontekście i do współpracy z NATO i 

innymi krajami o podobnych poglądach; 

24. jest zdania, że chociaż miękka siła i 

rozwój instytucjonalny są ważne, nie mogą 

same wystarczyć do wywierania wpływu 

na świecie, w którym coraz większe 

znaczenie ma polityka zastraszania i 

twarda siła; uważa, że skuteczność polityki 

zagranicznej UE ostatecznie zależeć będzie 

w dużej mierze od skutecznej kombinacji 

narzędzi miękkiej i twardej siły, w tym 

otwartego dialogu, od jej zdolności do 

dawania przykładu, bez ogromnej 

biurokracji ESDZ, skutecznego 

multilateralizmu, połączenia miękkiej siły i 

wiarygodnej twardej siły oraz gotowości 

państw członkowskich do koordynowania 

z uprawnień decyzyjnych w tym 

kontekście i do współpracy z NATO i 

innymi krajami o podobnych poglądach; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/21 

Poprawka  21 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0392/2018 

David McAllister 

Sprawozdanie roczne w sprawie realizacji wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa 

(2018/2097(INI)) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 27 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

27. podkreśla, że opracowanie nowych 

formatów, takich jak Rada Bezpieczeństwa 

UE, popierana przez kanclerz A. Merkel i 

prezydenta E. Macrona, oraz nowe 

sposoby ściślejszej koordynacji w ramach 

UE i z organami międzynarodowymi 

mogłyby potencjalnie ułatwić 

skuteczniejszy proces podejmowania 

decyzji w ramach WPZiB; uważa, że 

równolegle z tworzeniem tych struktur 

należy opracować mechanizmy 

pozwalające zapewnić ich demokratyczną 

kontrolę; 

27. podkreśla, że opracowanie nowych 

formatów, takich jak Rada Bezpieczeństwa 

UE oraz nowe sposoby ściślejszej 

koordynacji w ramach UE i z organami 

międzynarodowymi mogłyby potencjalnie 

ułatwić skuteczniejszy proces 

podejmowania decyzji w ramach WPZiB; 

uważa, że równolegle z tworzeniem tych 

struktur należy opracować mechanizmy 

pozwalające zapewnić ich demokratyczną 

kontrolę, z decyzjami podejmowanymi 

przez państwa członkowskie zgodnie z 

zasadą jednomyślności i za zgodą 

parlamentów krajowych; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/22 

Poprawka  22 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0392/2018 

David McAllister 

Sprawozdanie roczne w sprawie realizacji wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa 

(2018/2097(INI)) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 28 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

28. popiera debatę prowadzoną w UE 

na temat nowych formatów, w tym 

propozycję przedstawioną przez 

przewodniczącego Komisji Jean-Claude’a 

Junckera w orędziu o stanie Unii z dnia 

12 września 2018 r., aby przyjąć system 

głosowania większością kwalifikowaną 

w określonych obszarach WPZiB, 

w których traktaty aktualnie wymagają 

jednomyślności – objęłoby to 

w szczególności prawa człowieka, sankcje 

i misje cywilne; zachęca państwa 

członkowskie do zbadania sposobów, które 

pozwoliłyby im działać sprawniej w 

kontekście WPZiB i WPBiO; uważa, że 

stosowanie głosowania większością 

kwalifikowaną pozwoliłoby UE działać 

bardziej zdecydowanie, szybciej 

i sprawniej; wzywa Radę Europejską, aby 

podjęła tę inicjatywę, wykorzystując 

klauzulę pomostową (art. 31 ust. 3 TUE); 

zachęca Radę Europejską, by rozważyła 

rozszerzenie zakresu głosowania 

większością kwalifikowaną na inne 

dziedziny WPZiB w ramach szerszej 

debaty na temat stosowania głosowania 

większościowego w polityce UE; uznaje 

potrzebę poszukiwania kreatywnych 

rozwiązań dla przyszłej współpracy między 

Unią Europejską a Zjednoczonym 

Królestwem w dziedzinie WPZiB i 

skreśla się 
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WPBiO, mając na uwadze zasady 

określone w rezolucji PE z dnia 14 marca 

2018 r. w sprawie ram przyszłych 

stosunków między UE a Zjednoczonym 

Królestwem; 

Or. en 

 

 


