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Poprawka  33 

Sabine Lösing, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, 

Barbara Spinelli, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Marina Albiol 

Guzmán, Merja Kyllönen, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía 

Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Ángela Vallina, Rina 

Ronja Kari, Maria Lidia Senra Rodríguez 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0392/2018 

David McAllister 

Sprawozdanie roczne w sprawie realizacji wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa 

(2018/2097(INI)) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 25 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

25. z zadowoleniem przyjmuje 

wzmożoną współpracę obronną między 

państwami członkowskimi UE oraz kroki 

podjęte w celu zwiększenia autonomii 

wojskowej UE, a mianowicie ustanowienie 

w Brukseli wspólnego europejskiego 

centrum dowodzenia dla unijnych 

szkoleniowych misji wojskowych i 

zlikwidowanie przeszkód w 

rozmieszczeniu grup bojowych UE; jest 

zdania, że ustanowienie stałej współpracy 

strukturalnej (PESCO) w 

przedsięwzięciach z zakresu obronności 

oraz skoordynowany roczny przegląd w 

zakresie obronności (CARD) pomogą 

państwom członkowskim pogłębić 

współpracę obronną i efektywniej 

wydawać środki z budżetów na obronę; z 

zadowoleniem przyjmuje wniosek 

wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej 

przedstawiciel dotyczący Europejskiego 

Instrumentu na rzecz Pokoju i nowych 

ram dla cywilnych misji w dziedzinie 
WPBiO, a także zobowiązanie do 

postępów w dziedzinie mobilności 

wojskowej w celu osiągnięcia europejskiej 

autonomii strategicznej, w tym za 

pośrednictwem Europejskiej Inicjatywy 

25. zdecydowanie odrzuca wzmożoną 

współpracę obronną między państwami 

członkowskimi UE oraz kroki podjęte w 

celu zwiększenia autonomii wojskowej 

UE, a mianowicie ustanowienie w Brukseli 

wspólnego europejskiego centrum 

dowodzenia dla unijnych szkoleniowych 

misji wojskowych i zlikwidowanie 

przeszkód w rozmieszczeniu grup 

bojowych UE; jest zdania, że ustanowienie 

stałej współpracy strukturalnej (PESCO) w 

przedsięwzięciach z zakresu obronności 

oraz skoordynowany roczny przegląd w 

zakresie obronności (CARD) spowodują 

dalszą militaryzację Unii i oznaczają 

faktycznie utworzenie Europejskiej Unii 

Obrony; ostrzega w związku z tym, że wraz 

z wprowadzeniem PESCO zniesiona 

zostanie obowiązująca zasada 

jednomyślności w Radzie w odniesieniu do 

decyzji dotyczących WPZiB oraz WPBiO; 

przypomina, że zgodnie z art. 41 ust. 2 

TUE z budżetu Unii nie wolno pokrywać 

wydatków wynikających z operacji 

mających implikacje wojskowe lub 

obronne; odrzuca wniosek 

wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej 

przedstawiciel Unii dotyczący 
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Interwencyjnej; uważa, że rozwój silnego 

przemysłu obronnego wzmacnia 

niezależność technologiczną UE, w tym 

przez promowanie jednolitego rynku 

produktów cyberbezpieczeństwa, w 

odniesieniu do których potencjał UE 

trzeba rozwinąć; 

Europejskiego Instrumentu na rzecz 

Pokoju, w ramach którego pokrywane 

będą wszystkie koszty operacji 

wojskowych UE, w tym koszty związane z 

rozmieszczeniem, wyposażeniem i 

przekazywaniem broni; 

Or. en 
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Poprawka  34 

Sabine Lösing, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, 

Barbara Spinelli, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Marina Albiol 

Guzmán, Merja Kyllönen, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía 

Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Ángela Vallina, Rina 

Ronja Kari, Maria Lidia Senra Rodríguez 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

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; 

skreśla się 

Or. en 
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Poprawka  35 

Sabine Lösing, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, 

Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Merja Kyllönen, Miguel Urbán Crespo, Tania 

González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito 

Ziluaga, Ángela Vallina, Rina Ronja Kari, Maria Lidia Senra Rodríguez 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

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 

28. zdecydowanie odrzuca 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; 

podkreśla, że stosowanie głosowania 

większością kwalifikowaną byłoby 

kolejnym krokiem w kierunku powstania 

politycznego, a wraz z PESCO 

wojskowego, „rdzenia” Europy; krytykuje 

również fakt, że jednocześnie nie 

przewidziano rozszerzenia uprawnień 

kontrolnych Parlamentu Europejskiego; 
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rozwiązań dla przyszłej współpracy między 

Unią Europejską a Zjednoczonym 

Królestwem w dziedzinie WPZiB i 

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 

 

 


