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Poprawka 1
Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers, Alexandr Vondra

Projekt rezolucji
Umocowanie 11 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając Traktat 
Północnoatlantycki oraz deklarację w 
sprawie nakładów na obronność złożoną 
przez szefów państw na szczycie NATO w 
Walii w 2014 r.,

Or. en

Poprawka 2
Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers, Alexandr Vondra

Projekt rezolucji
Umocowanie 11 b (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając obecne 
zobowiązania 21 państw członkowskich do 
przeznaczenia 2 % PKB poszczególnych 
państw na obronność oraz 20 % ich 
budżetów obronnych na zakup nowych 
technologii w celu zachowania przewagi 
jakościowej w sojuszniczym sprzęcie 
wojskowym,

Or. en

Poprawka 3
Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers, Alexandr Vondra

Projekt rezolucji
Umocowanie 11 c (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając Grupę Doradczą 
NATO ds. Przemysłu (NIAG) oraz 
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transatlantycką współpracę 
technologiczną i przemysłową w zakresie 
obronności (TADIC),

Or. en

Poprawka 4
Clare Daly, Mick Wallace, Manu Pineda

Projekt rezolucji
Umocowanie 13 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając przegląd nr 09/2019 
Europejskiego Trybunału 
Obrachunkowego: Obronność europejska,

Or. en

Poprawka 5
Clare Daly, Mick Wallace, Manu Pineda

Projekt rezolucji
Umocowanie 13 b (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając art. 2 ust. 4 Karty 
Narodów Zjednoczonych,

Or. en

Poprawka 6
Clare Daly, Mick Wallace, Manu Pineda

Projekt rezolucji
Umocowanie 13 c (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając Traktat o handlu 
bronią,
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Or. en

Poprawka 7
Charlie Weimers

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że zgodnie z art. 
42 ust. 2 TUE wspólna polityka 
bezpieczeństwa i obrony (WPBiO) 
obejmuje stopniowe określanie wspólnej 
polityki obronnej Unii, co może 
doprowadzić do stworzenia wspólnej 
obrony;

skreśla się

Or. en

Poprawka 8
Elena Yoncheva, Javi López, Robert Biedroń, Attila Ara-Kovács, Juozas Olekas

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że zgodnie z art. 
42 ust. 2 TUE wspólna polityka 
bezpieczeństwa i obrony (WPBiO) 
obejmuje stopniowe określanie wspólnej 
polityki obronnej Unii, co może 
doprowadzić do stworzenia wspólnej 
obrony;

A. mając na uwadze, że zgodnie z art. 
42 ust. 2 TUE wspólna polityka 
bezpieczeństwa i obrony (WPBiO) 
obejmuje stopniowe określanie wspólnej 
polityki obronnej Unii, co może 
doprowadzić do stworzenia wspólnej 
obrony; mając na uwadze, że PESCO 
stanowi ważny krok w kierunku 
osiągnięcia tego celu;

Or. en

Poprawka 9
Clare Daly, Mick Wallace, Manu Pineda
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Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że zgodnie z art. 
42 ust. 2 TUE wspólna polityka 
bezpieczeństwa i obrony (WPBiO) 
obejmuje stopniowe określanie wspólnej 
polityki obronnej Unii, co może 
doprowadzić do stworzenia wspólnej 
obrony;

A. mając na uwadze, że zgodnie z art. 
42 ust. 2 TUE wspólna polityka 
bezpieczeństwa i obrony (WPBiO) 
obejmuje stopniowe określanie wspólnej 
polityki obronnej Unii, co może 
doprowadzić do stworzenia wspólnej 
obrony, ale nie wymaga takiej wspólnej 
polityki obronnej UE;

Or. en

Poprawka 10
Kris Peeters

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że zgodnie z art. 
42 ust. 2 TUE wspólna polityka 
bezpieczeństwa i obrony (WPBiO) 
obejmuje stopniowe określanie wspólnej 
polityki obronnej Unii, co może 
doprowadzić do stworzenia wspólnej 
obrony;

A. mając na uwadze, że zgodnie z art. 
42 ust. 2 TUE wspólna polityka 
bezpieczeństwa i obrony (WPBiO) 
obejmuje stopniowe określanie wspólnej 
polityki obronnej Unii, co doprowadzi do 
wspólnej obrony, jeżeli Rada Europejska, 
stanowiąc jednomyślnie, tak zadecyduje;

Or. en

Poprawka 11
Thomas Waitz
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że zgodnie z art. 
42 ust. 2 TUE wspólna polityka 

A. mając na uwadze, że zgodnie z art. 
42 ust. 2 TUE wspólna polityka 
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bezpieczeństwa i obrony (WPBiO) 
obejmuje stopniowe określanie wspólnej 
polityki obronnej Unii, co może 
doprowadzić do stworzenia wspólnej 
obrony;

bezpieczeństwa i obrony (WPBiO) 
obejmuje stopniowe określanie wspólnej 
polityki obronnej Unii, jeżeli Rada 
Europejska, stanowiąc jednomyślnie, tak 
zadecyduje;

Or. en

Poprawka 12
Radosław Sikorski

Projekt rezolucji
Motyw A a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że PESCO 
powinna być wykorzystywana do dalszej 
realizacji i rozwinięcia obowiązku 
udzielenia wzajemnej pomocy i wsparcia, 
o którym mowa w art. 42 ust. 7 TUE, i o 
którym przypomina wspólne 
powiadomienie na temat PESCO z dnia 
13 listopada 2017 r., w celu zwiększenia 
gotowości państw członkowskich do 
zapewnienia solidarności temu z państw 
członkowskich, który stanie się ofiarą 
zbrojnej agresji na jego terytorium;

Or. en

Poprawka 13
Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Bart Groothuis, Urmas Paet, Klemen 
Grošelj, Christophe Grudler

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że zgodnie z art. 
1 lit. a) Protokołu (nr 10) w sprawie stałej 
współpracy strukturalnej ustanowionej na 
mocy artykułu 42 Traktatu o Unii 
Europejskiej jednym z celów PESCO jest 

B. mając na uwadze, że zgodnie z art. 
1 lit. a) Protokołu (nr 10) w sprawie stałej 
współpracy strukturalnej ustanowionej na 
mocy artykułu 42 Traktatu o Unii 
Europejskiej jednym z celów PESCO jest 
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intensywniejsze zwiększanie przez państwa 
członkowskie ich zdolności obronnych 
poprzez rozwój swoich wkładów 
krajowych i udział, w stosownym 
przypadku, w siłach wielonarodowych, w 
głównych europejskich programach 
wyposażenia wojskowego oraz w 
działalności Europejskiej Agencji Obrony;

intensywniejsze zwiększanie przez państwa 
członkowskie ich potencjału obronnego 
poprzez rozwój swoich wkładów 
krajowych i udział, w stosownym 
przypadku, w siłach wielonarodowych, w 
głównych europejskich programach 
wyposażenia wojskowego oraz w 
działalności Europejskiej Agencji Obrony;

Or. en

Poprawka 14
Clare Daly, Mick Wallace, Manu Pineda

Projekt rezolucji
Motyw B a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze art. 41 ust. 2 
TUE, który zakazuje wykorzystywania 
budżetu UE na operacje wojskowe lub 
obronne;

Or. en

Poprawka 15
Clare Daly, Mick Wallace, Manu Pineda

Projekt rezolucji
Motyw B b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Bb. mając na uwadze, że PESCO jest 
niezgodna z polityką państwa w zakresie 
neutralności, jak ma to miejsce w 
przypadku Irlandii;

Or. en

Poprawka 16
Clare Daly, Mick Wallace, Manu Pineda
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Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że art. 1 lit. b) 
protokołu nr 10 stanowi, iż państwa 
członkowskie mają „posiadać możliwość 
zapewnienia, najpóźniej do 2010 roku, na 
poziomie krajowym albo jako część 
wielonarodowych sił zbrojnych, 
wyspecjalizowanych jednostek zbrojnych 
przeznaczonych do udziału w planowanych 
misjach, których strukturę określono na 
poziomie planu taktycznego jako 
zgrupowanie taktyczne wraz z elementami 
wsparcia, w tym transportem i logistyką, 
zdolnych do podjęcia misji, o których 
mowa w artykule 43 Traktatu o Unii 
Europejskiej, w terminie od 5 do 30 dni, w 
szczególności w odpowiedzi na żądanie 
Organizacji Narodów Zjednoczonych i 
które mogą prowadzić operacje w 
początkowym okresie przez 30 dni, z 
możliwością przedłużenia tego okresu do 
co najmniej 120 dni”; mając na uwadze, że 
należy dokonać zmiany art. 1 lit. b) w celu 
zareagowania na trudne środowisko 
geopolityczne; mając na uwadze, że 
państwa członkowskie są nadal dalekie od 
osiągnięcia tego celu;

C. mając na uwadze, że art. 1 lit. b) 
protokołu nr 10 stanowi, iż państwa 
członkowskie mają „posiadać możliwość 
zapewnienia, najpóźniej do 2010 roku, na 
poziomie krajowym albo jako część 
wielonarodowych sił zbrojnych, 
wyspecjalizowanych jednostek zbrojnych 
przeznaczonych do udziału w planowanych 
misjach, których strukturę określono na 
poziomie planu taktycznego jako 
zgrupowanie taktyczne wraz z elementami 
wsparcia, w tym transportem i logistyką, 
zdolnych do podjęcia misji, o których 
mowa w artykule 43 Traktatu o Unii 
Europejskiej, w terminie od 5 do 30 dni, w 
szczególności w odpowiedzi na żądanie 
Organizacji Narodów Zjednoczonych i 
które mogą prowadzić operacje w 
początkowym okresie przez 30 dni, z 
możliwością przedłużenia tego okresu do 
co najmniej 120 dni”; mając na uwadze, że 
grup bojowych nigdy nie rozmieszczono 
od czasu ich stworzenia w 2007 r. ze 
względu na sprzeciw ze strony państw 
członkowskichoraz złożoność ich 
wykorzystania i finansowania, co jest 
sprzeczne z pierwotnym celem szybkości i 
skuteczności;

Or. en

Poprawka 17
Bart Groothuis, Klemen Grošelj, Hilde Vautmans, Urmas Paet, Katalin Cseh, Ilhan 
Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Malik Azmani

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że art. 1 lit. b) C. mając na uwadze, że art. 1 lit. b) 
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protokołu nr 10 stanowi, iż państwa 
członkowskie mają „posiadać możliwość 
zapewnienia, najpóźniej do 2010 roku, na 
poziomie krajowym albo jako część 
wielonarodowych sił zbrojnych, 
wyspecjalizowanych jednostek zbrojnych 
przeznaczonych do udziału w planowanych 
misjach, których strukturę określono na 
poziomie planu taktycznego jako 
zgrupowanie taktyczne wraz z elementami 
wsparcia, w tym transportem i logistyką, 
zdolnych do podjęcia misji, o których 
mowa w artykule 43 Traktatu o Unii 
Europejskiej, w terminie od 5 do 30 dni, w 
szczególności w odpowiedzi na żądanie 
Organizacji Narodów Zjednoczonych i 
które mogą prowadzić operacje w 
początkowym okresie przez 30 dni, z 
możliwością przedłużenia tego okresu do 
co najmniej 120 dni”; mając na uwadze, że 
należy dokonać zmiany art. 1 lit. b) w celu 
zareagowania na trudne środowisko 
geopolityczne; mając na uwadze, że 
państwa członkowskie są nadal dalekie od 
osiągnięcia tego celu;

protokołu nr 10 stanowi, iż państwa 
członkowskie mają „posiadać możliwość 
zapewnienia, najpóźniej do 2010 roku, na 
poziomie krajowym albo jako część 
wielonarodowych sił zbrojnych, 
wyspecjalizowanych jednostek zbrojnych 
przeznaczonych do udziału w planowanych 
misjach, których strukturę określono na 
poziomie planu taktycznego jako 
zgrupowanie taktyczne wraz z elementami 
wsparcia, w tym transportem i logistyką, 
zdolnych do podjęcia misji, o których 
mowa w artykule 43 Traktatu o Unii 
Europejskiej, w terminie od 5 do 30 dni, w 
szczególności w odpowiedzi na żądanie 
Organizacji Narodów Zjednoczonych i 
które mogą prowadzić operacje w 
początkowym okresie przez 30 dni, z 
możliwością przedłużenia tego okresu do 
co najmniej 120 dni”; mając na uwadze, że 
należy dokonać zmiany art. 1 lit. b) w celu 
odpowiedniego zareagowania na trudne 
środowisko geopolityczne; mając na 
uwadze, że państwa członkowskie są nadal 
dalekie od osiągnięcia tego celu;

Or. en

Poprawka 18
Clare Daly, Mick Wallace, Manu Pineda

Projekt rezolucji
Motyw D

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że trzy poziomy 
ambicji w ramach globalnej strategii UE 
w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony 
obejmują zabezpieczenie granic 
zewnętrznych, przeciwdziałanie 
zagrożeniom hybrydowym i zwalczanie 
terroryzmu; mając na uwadze, że żadne 
państwo członkowskie nie może ochronić 
się samo, ponieważ zagrożenia dla 
bezpieczeństwa i obrony, z którymi boryka 
się UE, a które są skierowane przeciwko 

skreśla się
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jej obywatelom i terytorium, stanowią 
wspólne zagrożenie i jedno państwo 
członkowskie nie może stawić im czoła we 
własnym zakresie; mając na uwadze, że 
skuteczny unijny system podziału 
obciążeń miałby korzystny wpływ na 
ogólny poziom bezpieczeństwa i obrony 
UE;

Or. en

Poprawka 19
Thomas Waitz
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw D

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że trzy poziomy 
ambicji w ramach globalnej strategii UE w 
dziedzinie bezpieczeństwa i obrony 
obejmują zabezpieczenie granic 
zewnętrznych, przeciwdziałanie 
zagrożeniom hybrydowym i zwalczanie 
terroryzmu; mając na uwadze, że żadne 
państwo członkowskie nie może ochronić 
się samo, ponieważ zagrożenia dla 
bezpieczeństwa i obrony, z którymi boryka 
się UE, a które są skierowane przeciwko 
jej obywatelom i terytorium, stanowią 
wspólne zagrożenie i jedno państwo 
członkowskie nie może stawić im czoła we 
własnym zakresie; mając na uwadze, że 
skuteczny unijny system podziału obciążeń 
miałby korzystny wpływ na ogólny poziom 
bezpieczeństwa i obrony UE;

D. mając na uwadze, że militarny 
poziom ambicji w ramach globalnej 
strategii UE potwierdził misje wojskowe, o 
których mowa w prawie pierwotnym UE 
(art. 43 ust. 1 TUE) w dziedzinie 
bezpieczeństwa i obrony, obejmujące 
operacje poza obszarem działań, takie jak 
wspólne działania rozbrojeniowe, misje 
humanitarne i ratunkowe, misje 
wojskowego doradztwa i wsparcia, misje 
zapobiegania konfliktom i utrzymywania 
pokoju, misje zbrojne służące zarządzaniu 
kryzysowemu, w tym misje przywracania 
pokoju i operacje stabilizacji sytuacji po 
zakończeniu konfliktów i zwalczanie 
terroryzmu; mając na uwadze, że żadne 
państwo członkowskie nie może 
skutecznie przyczyniać się do pokoju 
międzynarodowego i regionalnego, a przez 
to pośrednio ochronić się samo, ponieważ 
zagrożenia dla bezpieczeństwa i obrony, 
ryzyko i wyzwania mające wpływ na 
bezpieczeństwo międzynarodowe, 
regionalne i europejskie, stanowią 
wspólne zagrożenie i wyzwanie, i jedno 
państwo członkowskie nie może stawić im 
czoła we własnym zakresie; mając na 
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uwadze, że skuteczny unijny system 
podziału obciążeń dotyczących militarnych 
operacji w ramach WPBiO miałby 
korzystny wpływ na zdolność UE do 
stania się skutecznym gwarantem 
bezpieczeństwa;

Or. en

Poprawka 20
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Projekt rezolucji
Motyw D

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że trzy poziomy 
ambicji w ramach globalnej strategii UE w 
dziedzinie bezpieczeństwa i obrony 
obejmują zabezpieczenie granic 
zewnętrznych, przeciwdziałanie 
zagrożeniom hybrydowym i zwalczanie 
terroryzmu; mając na uwadze, że żadne 
państwo członkowskie nie może ochronić 
się samo, ponieważ zagrożenia dla 
bezpieczeństwa i obrony, z którymi boryka 
się UE, a które są skierowane przeciwko 
jej obywatelom i terytorium, stanowią 
wspólne zagrożenie i jedno państwo 
członkowskie nie może stawić im czoła we 
własnym zakresie; mając na uwadze, że 
skuteczny unijny system podziału 
obciążeń miałby korzystny wpływ na 
ogólny poziom bezpieczeństwa i obrony 
UE;

D. mając na uwadze, że trzy poziomy 
ambicji w ramach globalnej strategii UE w 
dziedzinie bezpieczeństwa i obrony 
obejmują zabezpieczenie granic 
zewnętrznych, przeciwdziałanie 
zagrożeniom hybrydowym i zwalczanie 
terroryzmu; mając na uwadze, że 
wzmocniona współpraca pomiędzy 
państwami członkowskimi, chroniąca 
suwerenność każdego z nich, mogłaby się 
okazać bardziej skuteczna w obliczu 
wyzwań ze strony wspólnych zagrożeń;

Or. fr

Poprawka 21
Nicolae Ştefănuță

Projekt rezolucji
Motyw D
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Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że trzy poziomy 
ambicji w ramach globalnej strategii UE w 
dziedzinie bezpieczeństwa i obrony 
obejmują zabezpieczenie granic 
zewnętrznych, przeciwdziałanie 
zagrożeniom hybrydowym i zwalczanie 
terroryzmu; mając na uwadze, że żadne 
państwo członkowskie nie może ochronić 
się samo, ponieważ zagrożenia dla 
bezpieczeństwa i obrony, z którymi boryka 
się UE, a które są skierowane przeciwko 
jej obywatelom i terytorium, stanowią 
wspólne zagrożenie i jedno państwo 
członkowskie nie może stawić im czoła we 
własnym zakresie; mając na uwadze, że 
skuteczny unijny system podziału obciążeń 
miałby korzystny wpływ na ogólny poziom 
bezpieczeństwa i obrony UE;

D. mając na uwadze, że trzy poziomy 
ambicji w ramach globalnej strategii UE w 
dziedzinie bezpieczeństwa i obrony 
obejmują zabezpieczenie granic 
zewnętrznych, przeciwdziałanie 
zagrożeniom hybrydowym i zwalczanie 
terroryzmu; mając na uwadze, że żadne 
państwo członkowskie nie może ochronić 
się samo, ponieważ zagrożenia dla 
bezpieczeństwa i obrony, z którymi boryka 
się UE, a które są skierowane przeciwko 
jej obywatelom i terytorium, stanowią 
wspólne zagrożenie i jedno państwo 
członkowskie nie może stawić im czoła we 
własnym zakresie; mając na uwadze, że 
skuteczny unijny system podziału obciążeń 
miałby korzystny wpływ na ogólny poziom 
bezpieczeństwa i obrony UE, mając na 
uwadze konieczność zwiększenia wysiłków 
dotyczących współpracy w zakresie 
cyberobrony, takich jak wymiana 
informacji, szkolenia i wsparcie 
operacyjne, w celu lepszego 
przeciwdziałania zagrożeniom 
hybrydowym;

Or. en

Poprawka 22
Elena Yoncheva, Javi López, Robert Biedroń, Attila Ara-Kovács, Juozas Olekas

Projekt rezolucji
Motyw D

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że trzy poziomy 
ambicji w ramach globalnej strategii UE w 
dziedzinie bezpieczeństwa i obrony 
obejmują zabezpieczenie granic 
zewnętrznych, przeciwdziałanie 
zagrożeniom hybrydowym i zwalczanie 
terroryzmu; mając na uwadze, że żadne 
państwo członkowskie nie może ochronić 
się samo, ponieważ zagrożenia dla 

D. mając na uwadze, że poziom 
ambicji w ramach globalnej strategii UE w 
dziedzinie bezpieczeństwa i obrony 
obejmujeochronę Europy i jej obywateli, 
zarządzanie kryzysowe oraz budowanie 
potencjału partnerów; mając na uwadze, 
że żadne państwo członkowskie nie może 
ochronić się samo, ponieważ zagrożenia 
dla bezpieczeństwa i obrony, z którymi 
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bezpieczeństwa i obrony, z którymi boryka 
się UE, a które są skierowane przeciwko 
jej obywatelom i terytorium, stanowią 
wspólne zagrożenie i jedno państwo 
członkowskie nie może stawić im czoła we 
własnym zakresie; mając na uwadze, że 
skuteczny unijny system podziału obciążeń 
miałby korzystny wpływ na ogólny poziom 
bezpieczeństwa i obrony UE;

boryka się UE, a które są skierowane 
przeciwko jej obywatelom, terytoriom i 
infrastrukturze, stanowią powszechne 
wielowymiarowe zagrożenia i jedno 
państwo członkowskie nie może stawić im 
czoła we własnym zakresie; mając na 
uwadze, że skuteczny unijny system 
skutecznego, spójnego i strategicznego 
korzystania z zasobów miałby korzystny 
wpływ na ogólny poziom bezpieczeństwa i 
obrony UE i jest bardziej niż kiedykolwiek 
potrzebny w szybko pogarszającym się 
środowisku bezpieczeństwa;

Or. en

Poprawka 23
Lars Patrick Berg

Projekt rezolucji
Motyw D

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że trzy poziomy 
ambicji w ramach globalnej strategii UE w 
dziedzinie bezpieczeństwa i obrony 
obejmują zabezpieczenie granic 
zewnętrznych, przeciwdziałanie 
zagrożeniom hybrydowym i zwalczanie 
terroryzmu; mając na uwadze, że żadne 
państwo członkowskie nie może ochronić 
się samo, ponieważ zagrożenia dla 
bezpieczeństwa i obrony, z którymi boryka 
się UE, a które są skierowane przeciwko 
jej obywatelom i terytorium, stanowią 
wspólne zagrożenie i jedno państwo 
członkowskie nie może stawić im czoła we 
własnym zakresie; mając na uwadze, że 
skuteczny unijny system podziału obciążeń 
miałby korzystny wpływ na ogólny poziom 
bezpieczeństwa i obrony UE;

D. mając na uwadze, że trzy poziomy 
ambicji w ramach globalnej strategii UE w 
dziedzinie bezpieczeństwa i obrony 
obejmują zabezpieczenie granic 
zewnętrznych, przeciwdziałanie 
zagrożeniom hybrydowym i zwalczanie 
terroryzmu; mając na uwadze, że żadne 
państwo członkowskie nie może ochronić 
się samo, ponieważ zagrożenia dla 
bezpieczeństwa i obrony, z którymi 
borykają się państwa członkowskie UE, a 
które są skierowane przeciwko ich 
obywatelom i terytoriom, stanowią 
wspólne zagrożenie i jedno państwo 
członkowskie nie może stawić im czoła we 
własnym zakresie; mając na uwadze, że 
skuteczny unijny system podziału obciążeń 
miałby korzystny wpływ na ogólny poziom 
bezpieczeństwa i obrony UE chociaż 
zachodzi ryzyko powielenia potencjału 
NATO;

Or. en
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Poprawka 24
David McAllister

Projekt rezolucji
Motyw D

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że trzy poziomy 
ambicji w ramach globalnej strategii UE w 
dziedzinie bezpieczeństwa i obrony 
obejmują zabezpieczenie granic 
zewnętrznych, przeciwdziałanie 
zagrożeniom hybrydowym i zwalczanie 
terroryzmu; mając na uwadze, że żadne 
państwo członkowskie nie może ochronić 
się samo, ponieważ zagrożenia dla 
bezpieczeństwa i obrony, z którymi boryka 
się UE, a które są skierowane przeciwko 
jej obywatelom i terytorium, stanowią 
wspólne zagrożenie i jedno państwo 
członkowskie nie może stawić im czoła we 
własnym zakresie; mając na uwadze, że 
skuteczny unijny system podziału obciążeń 
miałby korzystny wpływ na ogólny poziom 
bezpieczeństwa i obrony UE;

D. mając na uwadze, że trzy poziomy 
ambicji w ramach globalnej strategii UE w 
dziedzinie bezpieczeństwa i obrony 
obejmują ochronę Europy i jej obywateli, 
zarządzanie kryzysowe, budowanie 
potencjału partnerów, przeciwdziałanie 
zagrożeniom hybrydowym i zwalczanie 
terroryzmu; mając na uwadze, że żadne 
państwo członkowskie nie może ochronić 
się samo, ponieważ zagrożenia dla 
bezpieczeństwa i obrony, z którymi boryka 
się UE, a które są skierowane przeciwko 
jej obywatelom i terytorium, stanowią 
wspólne zagrożenie i jedno państwo 
członkowskie nie może stawić im czoła we 
własnym zakresie; mając na uwadze, że 
skuteczny unijny system podziału obciążeń 
miałby korzystny wpływ na ogólny poziom 
bezpieczeństwa i obrony UE;

Or. en

Poprawka 25
Lars Patrick Berg, Harald Vilimsky

Projekt rezolucji
Motyw D

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że trzy poziomy 
ambicji w ramach globalnej strategii UE w 
dziedzinie bezpieczeństwa i obrony 
obejmują zabezpieczenie granic 
zewnętrznych, przeciwdziałanie 
zagrożeniom hybrydowym i zwalczanie 
terroryzmu; mając na uwadze, że żadne 

D. mając na uwadze, że trzy poziomy 
ambicji w ramach globalnej strategii UE w 
dziedzinie bezpieczeństwa i obrony 
obejmują zabezpieczenie granic 
zewnętrznych, przeciwdziałanie 
zagrożeniom hybrydowym i zwalczanie 
terroryzmu; mając na uwadze, że żadne 
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państwo członkowskie nie może ochronić 
się samo, ponieważ zagrożenia dla 
bezpieczeństwa i obrony, z którymi boryka 
się UE, a które są skierowane przeciwko 
jej obywatelom i terytorium, stanowią 
wspólne zagrożenie i jedno państwo 
członkowskie nie może stawić im czoła we 
własnym zakresie; mając na uwadze, że 
skuteczny unijny system podziału obciążeń 
miałby korzystny wpływ na ogólny poziom 
bezpieczeństwa i obrony UE;

państwo członkowskie nie może ochronić 
się samo, ponieważ zagrożenia dla 
bezpieczeństwa i obrony, z którymi 
borykają się państwa członkowskie UE, a 
które są skierowane przeciwko jej 
obywatelom i terytoriom, stanowią 
wspólne zagrożenie i jedno państwo 
członkowskie nie może zawsze stawić im 
czoła we własnym zakresie; mając na 
uwadze, że skuteczny unijny system 
podziału obciążeń miałby korzystny wpływ 
na ogólny poziom bezpieczeństwa i 
obrony;

Or. en

Poprawka 26
Bart Groothuis, Klemen Grošelj, Hilde Vautmans, Urmas Paet, Ilhan Kyuchyuk, Javier 
Nart, Malik Azmani

Projekt rezolucji
Motyw D

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że trzy poziomy 
ambicji w ramach globalnej strategii UE w 
dziedzinie bezpieczeństwa i obrony 
obejmują zabezpieczenie granic 
zewnętrznych, przeciwdziałanie 
zagrożeniom hybrydowym i zwalczanie 
terroryzmu; mając na uwadze, że żadne 
państwo członkowskie nie może ochronić 
się samo, ponieważ zagrożenia dla 
bezpieczeństwa i obrony, z którymi boryka 
się UE, a które są skierowane przeciwko 
jej obywatelom i terytorium, stanowią 
wspólne zagrożenie i jedno państwo 
członkowskie nie może stawić im czoła we 
własnym zakresie; mając na uwadze, że 
skuteczny unijny system podziału obciążeń 
miałby korzystny wpływ na ogólny poziom 
bezpieczeństwa i obrony UE;

D. mając na uwadze, że trzy poziomy 
ambicji w ramach globalnej strategii UE w 
dziedzinie bezpieczeństwa i obrony 
obejmują zabezpieczenie granic 
zewnętrznych, przeciwdziałanie 
zagrożeniom hybrydowym i zwalczanie 
terroryzmu; mając na uwadze, że żadne 
państwo członkowskie nie może ochronić 
się samo, ponieważ zagrożenia dla 
bezpieczeństwa i obrony, z którymi boryka 
się UE, jej obywatele i terytoria, stanowią 
wspólne zagrożenie i dane państwo 
członkowskie nie może stawić im czoła we 
własnym zakresie; mając na uwadze, że 
skuteczny unijny system podziału obciążeń 
miałby korzystny wpływ na ogólny poziom 
bezpieczeństwa i obrony UE;

Or. en



AM\1209371PL.docx 17/177 PE654.064v01-00

PL

Poprawka 27
Juozas Olekas

Projekt rezolucji
Motyw D

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że trzy poziomy 
ambicji w ramach globalnej strategii UE w 
dziedzinie bezpieczeństwa i obrony 
obejmują zabezpieczenie granic 
zewnętrznych, przeciwdziałanie 
zagrożeniom hybrydowym i zwalczanie 
terroryzmu; mając na uwadze, że żadne 
państwo członkowskie nie może ochronić 
się samo, ponieważ zagrożenia dla 
bezpieczeństwa i obrony, z którymi boryka 
się UE, a które są skierowane przeciwko 
jej obywatelom i terytorium, stanowią 
wspólne zagrożenie i jedno państwo 
członkowskie nie może stawić im czoła we 
własnym zakresie; mając na uwadze, że 
skuteczny unijny system podziału obciążeń 
miałby korzystny wpływ na ogólny poziom 
bezpieczeństwa i obrony UE;

D. mając na uwadze, że trzy poziomy 
ambicji w ramach globalnej strategii UE w 
dziedzinie bezpieczeństwa i obrony 
obejmują zabezpieczenie granic 
zewnętrznych, przeciwdziałanie 
zagrożeniom hybrydowym i zwalczanie 
terroryzmu; mając na uwadze, że żadne 
państwo członkowskie nie może ochronić 
się samo, ponieważ zagrożenia dla 
bezpieczeństwa i obrony, z którymi boryka 
się UE, a które są skierowane przeciwko 
jej obywatelom i terytorium, i jedno 
państwo członkowskie nie może stawić im 
czoła we własnym zakresie; mając na 
uwadze, że skuteczne unijne inicjatywy 
obronne na rzecz podziału obciążeń 
miałby korzystny wpływ na ogólny poziom 
bezpieczeństwa i obrony UE;

Or. en

Poprawka 28
Juozas Olekas

Projekt rezolucji
Motyw E

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że głównymi 
podmiotami PESCO są uczestniczące 
państwa członkowskie, które zapewniają 
zdolności służące realizacji wspólnej 
polityki bezpieczeństwa i obrony (art. 42 
ust. 1 i art. 42 ust. 3 TUE) i wykorzystują 
je podczas zagranicznych misji, których 
wykonanie powierza im Rada (art. 42 ust. 
1–4 i ust. 5, art. 43 oraz art. 44 TUE), oraz 
które rozwijają swoje zdolności obronne w 

E. mając na uwadze, że głównymi 
podmiotami PESCO są uczestniczące 
państwa członkowskie, które zapewniają 
zdolności służące realizacji wspólnej 
polityki bezpieczeństwa i obrony (art. 42 
ust. 1 i art. 42 ust. 3 TUE) i wykorzystują 
je podczas operacji UE oraz misji, których 
wykonanie powierza Rada w ramach UE 
(art. 42 ust. 1–4 i ust. 5, art. 43 oraz art. 44 
TUE), oraz które rozwijają w stosownych 
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ramach Europejskiej Agencji Obrony (art. 
42 ust. 3 i art. 45 TUE);

przypadkach swoje zdolności obronne w 
ramach Europejskiej Agencji Obrony (art. 
42 ust. 3 i art. 45 TUE);

Or. en

Poprawka 29
Thomas Waitz
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw E

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że głównymi 
podmiotami PESCO są uczestniczące 
państwa członkowskie, które zapewniają 
zdolności służące realizacji wspólnej 
polityki bezpieczeństwa i obrony (art. 42 
ust. 1 i art. 42 ust. 3 TUE) i wykorzystują 
je podczas zagranicznych misji, których 
wykonanie powierza im Rada (art. 42 ust. 
1–4 i ust. 5, art. 43 oraz art. 44 TUE), oraz 
które rozwijają swoje zdolności obronne w 
ramach Europejskiej Agencji Obrony (art. 
42 ust. 3 i art. 45 TUE);

E. mając na uwadze, że głównymi 
podmiotami PESCO są uczestniczące 
państwa członkowskie, które zapewniają 
zdolności służące realizacji wspólnej 
polityki bezpieczeństwa i obrony (art. 42 
ust. 1 i art. 42 ust. 3 TUE) i wykorzystują 
je podczas zagranicznych misji, których 
wykonanie powierza im Rada (art. 42 ust. 
1–4 i ust. 5, art. 43 oraz art. 44 TUE), oraz 
które rozwijają między innymi swoje 
zdolności obronne w ramach Europejskiej 
Agencji Obrony (art. 42 ust. 3 i art. 45 
TUE);

Or. en

Poprawka 30
Clare Daly, Mick Wallace, Manu Pineda

Projekt rezolucji
Motyw F

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że 
długoterminowa wizja PESCO polega na 
wypracowaniu dostępnego dla państw 
członkowskich spójnego pakietu sił o 
pełnym spektrum; mając na uwadze, że 
PESCO powinna zwiększać zdolność UE 

F. mając na uwadze, że 
długoterminowa wizja PESCO polega na 
wypracowaniu dostępnego dla państw 
członkowskich spójnego pakietu sił o 
pełnym spektrum;
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do działania jako międzynarodowy 
gwarant bezpieczeństwa, aby zapewnić 
ochronę obywateli Unii i maksymalizację 
efektywności wydatków na obronę; mając 
na uwadze, że według szacunków koszt 
braku działań na poziomie europejskim w 
dziedzinie bezpieczeństwa i obrony wynosi 
ponad 100 mld EUR rocznie;

Or. en

Poprawka 31
Thomas Waitz
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw F

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że 
długoterminowa wizja PESCO polega na 
wypracowaniu dostępnego dla państw 
członkowskich spójnego pakietu sił o 
pełnym spektrum; mając na uwadze, że 
PESCO powinna zwiększać zdolność UE 
do działania jako międzynarodowy 
gwarant bezpieczeństwa, aby zapewnić 
ochronę obywateli Unii i maksymalizację 
efektywności wydatków na obronę; mając 
na uwadze, że według szacunków koszt 
braku działań na poziomie europejskim w 
dziedzinie bezpieczeństwa i obrony wynosi 
ponad 100 mld EUR rocznie;

F. mając na uwadze, że 
długoterminowa wizja PESCO polega na 
wypracowaniu dostępnego dla państw 
członkowskich spójnego pakietu sił o 
pełnym spektrum do militarnych operacji 
w ramach WPBiO; mając na uwadze, że 
PESCO powinna zwiększać zdolność UE 
do działania jako międzynarodowy 
gwarant bezpieczeństwa, aby przyczyniać 
się skutecznie i wiarygodnie do 
międzynarodowego, regionalnego i 
europejskiego bezpieczeństwa, również 
poprzez zapobieganie importowi braku 
bezpieczeństwa, a przez to zapewnić 
pośrednio ochronę obywateli Unii oraz, 
między innymi, maksymalizację 
efektywności wydatków na obronę; mając 
na uwadze, że według szacunków koszt 
braku działań na poziomie europejskim w 
dziedzinie bezpieczeństwa i obrony wynosi 
ponad 100 mld EUR rocznie;

Or. en

Poprawka 32



PE654.064v01-00 20/177 AM\1209371PL.docx

PL

Elena Yoncheva, Javi López, Robert Biedroń, Attila Ara-Kovács, Juozas Olekas

Projekt rezolucji
Motyw F

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że 
długoterminowa wizja PESCO polega na 
wypracowaniu dostępnego dla państw 
członkowskich spójnego pakietu sił o 
pełnym spektrum; mając na uwadze, że 
PESCO powinna zwiększać zdolność UE 
do działania jako międzynarodowy 
gwarant bezpieczeństwa, aby zapewnić 
ochronę obywateli Unii i maksymalizację 
efektywności wydatków na obronę; mając 
na uwadze, że według szacunków koszt 
braku działań na poziomie europejskim w 
dziedzinie bezpieczeństwa i obrony wynosi 
ponad 100 mld EUR rocznie;

F. mając na uwadze, że 
długoterminowa wizja PESCO polega na 
zapewnieniu UE zdolności operacyjnej, 
opartej na środkach cywilnych i 
wojskowych, aby Unia mogła prowadzić 
misje, o których mowa w art. 43 TUE; 
mając na uwadze, że PESCO powinna 
zwiększać zdolność UE do działania jako 
podmiot globalny i międzynarodowy 
gwarant bezpieczeństwa oraz zapewnić 
ochronę obywateli Unii; mając na uwadze, 
że PESCO może maksymalizować 
efektywność wydatków na obronę; mając 
na uwadze, że według szacunków koszt 
braku działań na poziomie europejskim w 
dziedzinie bezpieczeństwa i obrony wynosi 
ponad 100 mld EUR rocznie;

Or. en

Poprawka 33
Arnaud Danjean

Projekt rezolucji
Motyw F

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że 
długoterminowa wizja PESCO polega na 
wypracowaniu dostępnego dla państw 
członkowskich spójnego pakietu sił o 
pełnym spektrum; mając na uwadze, że 
PESCO powinna zwiększać zdolność UE 
do działania jako międzynarodowy 
gwarant bezpieczeństwa, aby zapewnić 
ochronę obywateli Unii i maksymalizację 
efektywności wydatków na obronę; mając 
na uwadze, że według szacunków koszt 
braku działań na poziomie europejskim w 

F. mając na uwadze, że 
długoterminowa wizja PESCO polega na 
wypracowaniu dostępnego dla państw 
członkowskich spójnego pakietu sił o 
pełnym spektrum; mając na uwadze, że 
PESCO powinna zwiększać zdolność UE 
do działania jako międzynarodowy 
gwarant bezpieczeństwa, aby zapewnić 
ochronę obywateli Unii i maksymalizację 
efektywności wydatków na obronę;
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dziedzinie bezpieczeństwa i obrony wynosi 
ponad 100 mld EUR rocznie;

Or. fr

Poprawka 34
Bart Groothuis, Klemen Grošelj, Hilde Vautmans, Urmas Paet, Ilhan Kyuchyuk, Petras 
Auštrevičius, Javier Nart, Malik Azmani

Projekt rezolucji
Motyw F

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że 
długoterminowa wizja PESCO polega na 
wypracowaniu dostępnego dla państw 
członkowskich spójnego pakietu sił o 
pełnym spektrum; mając na uwadze, że 
PESCO powinna zwiększać zdolność UE 
do działania jako międzynarodowy 
gwarant bezpieczeństwa, aby zapewnić 
ochronę obywateli Unii i maksymalizację 
efektywności wydatków na obronę; mając 
na uwadze, że według szacunków koszt 
braku działań na poziomie europejskim w 
dziedzinie bezpieczeństwa i obrony wynosi 
ponad 100 mld EUR rocznie;

F. mając na uwadze, że 
długoterminowa wizja PESCO polega na 
przyczynieniu się do dostępnego dla 
państw członkowskich spójnego pakietu sił 
o pełnym spektrum; mając na uwadze, że 
PESCO powinna zwiększać zdolność UE 
do działania jako międzynarodowy 
gwarant bezpieczeństwa, aby zapewnić 
ochronę obywateli Unii i maksymalizację 
efektywności wydatków na obronę; mając 
na uwadze, że według szacunków z 
powodu powielania, nadwyżek zdolności i 
obstrukcji w ramach wspólnych 
zamówieniach w dziedzinie 
bezpieczeństwa i obrony, koszty wynoszą 
od 25 do 100 mld EUR rocznie8a;

_________________
8a 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta
-political/files/budget-may2018-eu-
defence-fund_en_0.pdf

Or. en

Poprawka 35
Fabio Massimo Castaldo

Projekt rezolucji
Motyw F
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Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że 
długoterminowa wizja PESCO polega na 
wypracowaniu dostępnego dla państw 
członkowskich spójnego pakietu sił o 
pełnym spektrum; mając na uwadze, że 
PESCO powinna zwiększać zdolność UE 
do działania jako międzynarodowy 
gwarant bezpieczeństwa, aby zapewnić 
ochronę obywateli Unii i maksymalizację 
efektywności wydatków na obronę; mając 
na uwadze, że według szacunków koszt 
braku działań na poziomie europejskim w 
dziedzinie bezpieczeństwa i obrony wynosi 
ponad 100 mld EUR rocznie;

F. mając na uwadze, że 
długoterminowa wizja PESCO polega na 
wypracowaniu dostępnego dla państw 
członkowskich spójnego pakietu sił o 
pełnym spektrum; mając na uwadze, że 
PESCO powinna zwiększać zdolność UE 
do działania jako międzynarodowy 
gwarant bezpieczeństwa, aby zapewnić 
ochronę obywateli Unii, maksymalizację 
efektywności wydatków na obronę, 
ograniczenie powielania i lepsze 
wykorzystanie pieniędzy podatników; 
mając na uwadze, że według szacunków 
koszt braku działań na poziomie 
europejskim w dziedzinie bezpieczeństwa i 
obrony wynosi ponad 100 mld EUR 
rocznie;

Or. en

Poprawka 36
Lars Patrick Berg, Harald Vilimsky

Projekt rezolucji
Motyw F

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że 
długoterminowa wizja PESCO polega na 
wypracowaniu dostępnego dla państw 
członkowskich spójnego pakietu sił o 
pełnym spektrum; mając na uwadze, że 
PESCO powinna zwiększać zdolność UE 
do działania jako międzynarodowy 
gwarant bezpieczeństwa, aby zapewnić 
ochronę obywateli Unii i maksymalizację 
efektywności wydatków na obronę; mając 
na uwadze, że według szacunków koszt 
braku działań na poziomie europejskim w 
dziedzinie bezpieczeństwa i obrony wynosi 
ponad 100 mld EUR rocznie;

F. mając na uwadze, że 
długoterminowa wizja PESCO polega na 
wypracowaniu dostępnego dla państw 
członkowskich spójnego pakietu sił o 
pełnym spektrum; mając na uwadze, że 
PESCO powinna zwiększać potencjał 
obronny państw członkowskich UE oraz 
zwiększać ich zdolność do współpracy w 
odpowiednich okolicznościach, ale nie 
należy jej traktować jako drogi do 
utworzenia „armii europejskiej”;

Or. en
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Poprawka 37
Emmanuel Maurel

Projekt rezolucji
Motyw F

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że 
długoterminowa wizja PESCO polega na 
wypracowaniu dostępnego dla państw 
członkowskich spójnego pakietu sił o 
pełnym spektrum; mając na uwadze, że 
PESCO powinna zwiększać zdolność UE 
do działania jako międzynarodowy 
gwarant bezpieczeństwa, aby zapewnić 
ochronę obywateli Unii i maksymalizację 
efektywności wydatków na obronę; mając 
na uwadze, że według szacunków koszt 
braku działań na poziomie europejskim w 
dziedzinie bezpieczeństwa i obrony wynosi 
ponad 100 mld EUR rocznie;

F. mając na uwadze, że 
długoterminowa wizja PESCO polega na 
umożliwieniu lepszej interoperacyjności 
oraz wypracowaniu dostępnego dla państw 
członkowskich spójnego pakietu sił o 
pełnym spektrum; mając na uwadze, że 
PESCO powinna zwiększać zdolność UE 
do działania jako międzynarodowy 
gwarant bezpieczeństwa, aby zapewnić 
ochronę obywateli Unii i maksymalizację 
efektywności wydatków na obronę; mając 
na uwadze, że według szacunków koszt 
braku działań na poziomie europejskim w 
dziedzinie bezpieczeństwa i obrony wynosi 
ponad 100 mld EUR rocznie;

Or. fr

Poprawka 38
Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers, Alexandr Vondra

Projekt rezolucji
Motyw F

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że 
długoterminowa wizja PESCO polega na 
wypracowaniu dostępnego dla państw 
członkowskich spójnego pakietu sił o 
pełnym spektrum; mając na uwadze, że 
PESCO powinna zwiększać zdolność UE 
do działania jako międzynarodowy 
gwarant bezpieczeństwa, aby zapewnić 
ochronę obywateli Unii i maksymalizację 
efektywności wydatków na obronę; mając 
na uwadze, że według szacunków koszt 

F. mając na uwadze, że 
długoterminowa wizja PESCO polega na 
wypracowaniu dostępnego dla państw 
członkowskich spójnego pakietu sił o 
pełnym spektrum; mając na uwadze, że 
PESCO powinna zwiększać zdolność UE 
do działania jako międzynarodowy 
gwarant bezpieczeństwa poprzez poprawę 
interoperacyjności, aby zapewnić ochronę 
obywateli Unii i maksymalizację 
efektywności wydatków na obronę; mając 
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braku działań na poziomie europejskim w 
dziedzinie bezpieczeństwa i obrony wynosi 
ponad 100 mld EUR rocznie;

na uwadze, że według szacunków koszt 
braku działań na poziomie europejskim w 
dziedzinie bezpieczeństwa i obrony wynosi 
ponad 100 mld EUR rocznie;

Or. en

Poprawka 39
Lars Patrick Berg, Harald Vilimsky

Projekt rezolucji
Motyw F

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że 
długoterminowa wizja PESCO polega na 
wypracowaniu dostępnego dla państw 
członkowskich spójnego pakietu sił o 
pełnym spektrum; mając na uwadze, że 
PESCO powinna zwiększać zdolność UE 
do działania jako międzynarodowy 
gwarant bezpieczeństwa, aby zapewnić 
ochronę obywateli Unii i maksymalizację 
efektywności wydatków na obronę; mając 
na uwadze, że według szacunków koszt 
braku działań na poziomie europejskim w 
dziedzinie bezpieczeństwa i obrony wynosi 
ponad 100 mld EUR rocznie;

F. mając na uwadze, że 
długoterminowa wizja PESCO polega na 
wypracowaniu dostępnego dla państw 
członkowskich spójnego pakietu sił o 
pełnym spektrum; mając na uwadze, że 
PESCO może zwiększać zdolność UE do 
działania jako międzynarodowy gwarant 
bezpieczeństwa, aby zapewnić ochronę 
obywateli państw członkowskich Unii i 
maksymalizację efektywności wydatków 
na obronę; mając na uwadze, że według 
szacunków koszt braku działań na 
poziomie europejskim w dziedzinie 
bezpieczeństwa i obrony wynosi ponad 100 
mld EUR rocznie;

Or. en

Poprawka 40
Anna Bonfrisco, Marco Zanni

Projekt rezolucji
Motyw F

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że 
długoterminowa wizja PESCO polega na 
wypracowaniu dostępnego dla państw 
członkowskich spójnego pakietu sił o 

F. mając na uwadze, że 
długoterminowa wizja PESCO polega na 
wypracowaniu dostępnego dla państw 
członkowskich spójnego pakietu sił o 
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pełnym spektrum; mając na uwadze, że 
PESCO powinna zwiększać zdolność UE 
do działania jako międzynarodowy 
gwarant bezpieczeństwa, aby zapewnić 
ochronę obywateli Unii i maksymalizację 
efektywności wydatków na obronę; mając 
na uwadze, że według szacunków koszt 
braku działań na poziomie europejskim w 
dziedzinie bezpieczeństwa i obrony wynosi 
ponad 100 mld EUR rocznie;

pełnym spektrum, pogłębiającego ich 
współpracę w dziedzinie obrony; mając na 
uwadze, że PESCO powinna zwiększać 
zdolność UE do działania jako 
międzynarodowy gwarant bezpieczeństwa, 
aby zapewnić ochronę obywateli Unii i 
maksymalizację zakresu oraz efektywności 
wydatków na obronę, zawsze na zasadzie 
komplementarności oraz wzajemnego 
wzmocnienia więzi z NATO;

Or. en

Poprawka 41
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Projekt rezolucji
Motyw F

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że 
długoterminowa wizja PESCO polega na 
wypracowaniu dostępnego dla państw 
członkowskich spójnego pakietu sił o 
pełnym spektrum; mając na uwadze, że 
PESCO powinna zwiększać zdolność UE 
do działania jako międzynarodowy 
gwarant bezpieczeństwa, aby zapewnić 
ochronę obywateli Unii i maksymalizację 
efektywności wydatków na obronę; mając 
na uwadze, że według szacunków koszt 
braku działań na poziomie europejskim w 
dziedzinie bezpieczeństwa i obrony wynosi 
ponad 100 mld EUR rocznie;

F. mając na uwadze, że PESCO w 
obecnej konfiguracji ma zbyt sztywne 
ramy, aby sprzyjać współpracy między 
państwami; mając na uwadze, że związany 
z tym brak możliwości opracowania 
projektów dwustronnej współpracy stoi w 
sprzeczności z doświadczeniem oraz 
sukcesami państw członkowskich w tej 
dziedzinie; mając na uwadze, że ustalanie 
na takim poziomie hipotetycznego „kosztu 
braku działań na poziomie europejskim w 
tej dziedzinie” wydaje się szczególnie 
niepewne, żeby nie powiedzieć 
niepoważne;

Or. fr

Poprawka 42
David Lega

Projekt rezolucji
Motyw G
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Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że pandemia 
COVID-19 ukazała konsekwencje braku 
wystarczających kompetencji UE w 
zakresie opieki zdrowotnej; mając na 
uwadze, że – analogicznie – zasadne 
byłoby opracowanie wspólnej unijnej 
strategii obrony, aby móc zareagować na 
atak na granice i terytoria UE; mając na 
uwadze, że PESCO stanowi ważny krok w 
kierunku osiągnięcia celu, jakim jest 
wspólna obrona;

skreślone

Or. sv

Poprawka 43
Rasa Juknevičienė

Projekt rezolucji
Motyw G

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że pandemia 
COVID-19 ukazała konsekwencje braku 
wystarczających kompetencji UE w 
zakresie opieki zdrowotnej; mając na 
uwadze, że – analogicznie – zasadne 
byłoby opracowanie wspólnej unijnej 
strategii obrony, aby móc zareagować na 
atak na granice i terytoria UE; mając na 
uwadze, że PESCO stanowi ważny krok w 
kierunku osiągnięcia celu, jakim jest 
wspólna obrona;

G. mając na uwadze, że pandemia 
COVID-19 ukazała konsekwencje braku 
wystarczających kompetencji UE w 
zakresie opieki zdrowotnej; mając na 
uwadze, że pandemia ukazała konieczność 
rozwoju mobilności wojskowej UE jako 
ważnego elementu wspierającego 
zarządzanie poważnymi kryzysami 
cywilnymi; mając na uwadze, że podczas 
rozwoju potencjału w ramach PESCO 
należy uwzględnić to doświadczenie i 
wyciągnięte wnioski; mając na uwadze, że 
– analogicznie – zasadne byłoby 
opracowanie wspólnej unijnej strategii 
obrony, aby móc zareagować na atak na 
granice i terytoria UE; mając na uwadze, 
że PESCO stanowi ważny krok w kierunku 
osiągnięcia celu, jakim jest wspólna 
obrona;

Or. en
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Poprawka 44
Fabio Massimo Castaldo

Projekt rezolucji
Motyw G

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że pandemia 
COVID-19 ukazała konsekwencje braku 
wystarczających kompetencji UE w 
zakresie opieki zdrowotnej; mając na 
uwadze, że – analogicznie – zasadne 
byłoby opracowanie wspólnej unijnej 
strategii obrony, aby móc zareagować na 
atak na granice i terytoria UE; mając na 
uwadze, że PESCO stanowi ważny krok w 
kierunku osiągnięcia celu, jakim jest 
wspólna obrona;

G. mając na uwadze, że PESCO 
stanowi ważny krok w kierunku 
osiągnięcia celu, jakim jest wspólna 
obrona;

Or. en

Poprawka 45
Urmas Paet

Projekt rezolucji
Motyw G

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że pandemia 
COVID-19 ukazała konsekwencje braku 
wystarczających kompetencji UE w 
zakresie opieki zdrowotnej; mając na 
uwadze, że – analogicznie – zasadne 
byłoby opracowanie wspólnej unijnej 
strategii obrony, aby móc zareagować na 
atak na granice i terytoria UE; mając na 
uwadze, że PESCO stanowi ważny krok w 
kierunku osiągnięcia celu, jakim jest 
wspólna obrona;

G. mając na uwadze, że PESCO 
stanowi ważny krok w kierunku 
osiągnięcia celu, jakim jest wspólna 
obrona;

Or. en

Poprawka 46
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Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Projekt rezolucji
Motyw G

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że pandemia 
COVID-19 ukazała konsekwencje braku 
wystarczających kompetencji UE w 
zakresie opieki zdrowotnej; mając na 
uwadze, że – analogicznie – zasadne 
byłoby opracowanie wspólnej unijnej 
strategii obrony, aby móc zareagować na 
atak na granice i terytoria UE; mając na 
uwadze, że PESCO stanowi ważny krok w 
kierunku osiągnięcia celu, jakim jest 
wspólna obrona;

G. mając na uwadze, że pandemia 
COVID-19 ukazała konsekwencje 
nieskuteczności Unii Europejskiej w 
obecnej formie;

Or. fr

Poprawka 47
Bart Groothuis, Klemen Grošelj, Hilde Vautmans, Urmas Paet, Javier Nart, Malik 
Azmani

Projekt rezolucji
Motyw G

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że pandemia 
COVID-19 ukazała konsekwencje braku 
wystarczających kompetencji UE w 
zakresie opieki zdrowotnej; mając na 
uwadze, że – analogicznie – zasadne 
byłoby opracowanie wspólnej unijnej 
strategii obrony, aby móc zareagować na 
atak na granice i terytoria UE; mając na 
uwadze, że PESCO stanowi ważny krok w 
kierunku osiągnięcia celu, jakim jest 
wspólna obrona;

G. mając na uwadze, że PESCO 
stanowi ważny krok w kierunku 
osiągnięcia celu, jakim jest wzmocnienie 
europejskiego potencjału oraz 
interoperacyjności w dziedzinie obrony;

Or. en

Poprawka 48
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Elena Yoncheva, Javi López, Robert Biedroń, Attila Ara-Kovács, Juozas Olekas

Projekt rezolucji
Motyw G

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że pandemia 
COVID-19 ukazała konsekwencje braku 
wystarczających kompetencji UE w 
zakresie opieki zdrowotnej; mając na 
uwadze, że – analogicznie – zasadne 
byłoby opracowanie wspólnej unijnej 
strategii obrony, aby móc zareagować na 
atak na granice i terytoria UE; mając na 
uwadze, że PESCO stanowi ważny krok w 
kierunku osiągnięcia celu, jakim jest 
wspólna obrona;

G. mając na uwadze, że pandemia 
COVID-19 ukazała konsekwencje braku 
wystarczających kompetencji UE w 
zakresie opieki zdrowotnej oraz 
konieczność stworzenia europejskiej unii 
ds. opieki zdrowotnej;

Or. en

Poprawka 49
Thomas Waitz
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw G

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że pandemia 
COVID-19 ukazała konsekwencje braku 
wystarczających kompetencji UE w 
zakresie opieki zdrowotnej; mając na 
uwadze, że – analogicznie – zasadne 
byłoby opracowanie wspólnej unijnej 
strategii obrony, aby móc zareagować na 
atak na granice i terytoria UE; mając na 
uwadze, że PESCO stanowi ważny krok w 
kierunku osiągnięcia celu, jakim jest 
wspólna obrona;

G. mając na uwadze, że opracowanie 
od dawna zaległej wspólnej unijnej 
strategii obrony w formie białej księgi UE 
na temat bezpieczeństwa i obrony, 
określającej sposób, w jaki państwa 
członkowskie oraz UE zamierzają 
realizować misje wojskowe, o których 
mowa w art. 43 ust. 1 TUE, włączając w to 
opracowanie konkretnych scenariuszy 
operacji militarnych, aby móc skutecznie 
przyczyniać się do międzynarodowego, 
regionalnego i europejskiego 
bezpieczeństwa, pokoju i stabilizacji; 
mając na uwadze, że PESCO stanowi 
ważny krok w kierunku osiągnięcia 
potencjału militarnego niezbędnego do 
realizacji celu, jakim jest wspólna polityka 
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bezpieczeństwa i obrony;

Or. en

Poprawka 50
Clare Daly, Mick Wallace, Manu Pineda

Projekt rezolucji
Motyw G

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że pandemia 
COVID-19 ukazała konsekwencje braku 
wystarczających kompetencji UE w 
zakresie opieki zdrowotnej; mając na 
uwadze, że – analogicznie – zasadne 
byłoby opracowanie wspólnej unijnej 
strategii obrony, aby móc zareagować na 
atak na granice i terytoria UE; mając na 
uwadze, że PESCO stanowi ważny krok w 
kierunku osiągnięcia celu, jakim jest 
wspólna obrona;

G. mając na uwadze, że pandemia 
COVID-19 ukazała, że UE powinna pilnie 
skupić się na zasobach oraz wsparciu 
systemów opieki zdrowotnej w całym 
bloku, które przez lata polityki 
neoliberalnej były podważane;

Or. en

Poprawka 51
David McAllister

Projekt rezolucji
Motyw G

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że pandemia 
COVID-19 ukazała konsekwencje braku 
wystarczających kompetencji UE w 
zakresie opieki zdrowotnej; mając na 
uwadze, że – analogicznie – zasadne 
byłoby opracowanie wspólnej unijnej 
strategii obrony, aby móc zareagować na 
atak na granice i terytoria UE; mając na 
uwadze, że PESCO stanowi ważny krok w 
kierunku osiągnięcia celu, jakim jest 
wspólna obrona;

G. mając na uwadze, że zasadne 
byłoby opracowanie wspólnej unijnej 
strategii obrony, aby móc zareagować na 
atak na granice i terytoria UE; mając na 
uwadze, że PESCO stanowi ważny krok w 
kierunku osiągnięcia celu, jakim jest 
wspólna obrona;
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Or. en

Poprawka 52
Witold Jan Waszczykowski, Alexandr Vondra

Projekt rezolucji
Motyw G

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że pandemia 
COVID-19 ukazała konsekwencje braku 
wystarczających kompetencji UE w 
zakresie opieki zdrowotnej; mając na 
uwadze, że – analogicznie – zasadne 
byłoby opracowanie wspólnej unijnej 
strategii obrony, aby móc zareagować na 
atak na granice i terytoria UE; mając na 
uwadze, że PESCO stanowi ważny krok w 
kierunku osiągnięcia celu, jakim jest 
wspólna obrona;

G. mając na uwadze, że pandemia 
COVID-19 ukazała konsekwencje braku 
wystarczających kompetencji UE w 
zakresie opieki zdrowotnej; mając na 
uwadze, że – analogicznie – zasadne 
byłoby opracowanie wspólnej unijnej 
strategii obrony, aby móc zareagować na 
atak na granice i terytoria UE; mając na 
uwadze, że PESCO stanowi ważny krok w 
kierunku osiągnięcia tak oczekiwanych 
inwestycji w celu zrekompensowania 
niedoborów zdolności istotnych dla 
wiarygodnego odstraszania i obrony;

Or. en

Poprawka 53
Arba Kokalari

Projekt rezolucji
Motyw G

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że pandemia 
COVID-19 ukazała konsekwencje braku 
wystarczających kompetencji UE w 
zakresie opieki zdrowotnej; mając na 
uwadze, że – analogicznie – zasadne 
byłoby opracowanie wspólnej unijnej 
strategii obrony, aby móc zareagować na 
atak na granice i terytoria UE; mając na 
uwadze, że PESCO stanowi ważny krok w 
kierunku osiągnięcia celu, jakim jest 
wspólna obrona;

G. mając na uwadze, że zasadne jest 
opracowanie wspólnej unijnej strategii 
obrony, aby móc zareagować na atak na 
granice i terytoria UE, a także wzmocnić 
jej opór; mając na uwadze, że PESCO 
stanowi ważny krok w kierunku 
osiągnięcia celu, jakim jest wspólna 
obrona;
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Or. en

Poprawka 54
Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Bart Groothuis, Urmas Paet, Klemen 
Grošelj, Christophe Grudler

Projekt rezolucji
Motyw G

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że pandemia 
COVID-19 ukazała konsekwencje braku 
wystarczających kompetencji UE w 
zakresie opieki zdrowotnej; mając na 
uwadze, że – analogicznie – zasadne 
byłoby opracowanie wspólnej unijnej 
strategii obrony, aby móc zareagować na 
atak na granice i terytoria UE; mając na 
uwadze, że PESCO stanowi ważny krok w 
kierunku osiągnięcia celu, jakim jest 
wspólna obrona;

G. mając na uwadze, że pandemia 
COVID-19 ukazała konsekwencje braku 
wystarczających kompetencji UE w 
zakresie opieki zdrowotnej; mając na 
uwadze, że – analogicznie – zasadne 
byłoby opracowanie wspólnej unijnej 
strategii obrony, aby móc zareagować na 
atak na demokratyczny model, granice i 
terytoria UE; mając na uwadze, że PESCO, 
wraz z EFO oraz innymi inicjatywami 
obronnymi UE stanowią ważny krok w 
kierunku osiągnięcia celu, jakim jest 
wspólna obrona;

Or. en

Poprawka 55
Nicolae Ştefănuță

Projekt rezolucji
Motyw G

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że pandemia 
COVID-19 ukazała konsekwencje braku 
wystarczających kompetencji UE w 
zakresie opieki zdrowotnej; mając na 
uwadze, że – analogicznie – zasadne 
byłoby opracowanie wspólnej unijnej 
strategii obrony, aby móc zareagować na 
atak na granice i terytoria UE; mając na 
uwadze, że PESCO stanowi ważny krok w 
kierunku osiągnięcia celu, jakim jest 

G. mając na uwadze, że pandemia 
COVID-19 ukazała jakim wyzwaniem jest 
otoczenie geopolityczne, a także 
konsekwencje braku wystarczających 
kompetencji UE w zakresie opieki 
zdrowotnej; mając na uwadze, że – 
analogicznie – zasadne byłoby 
opracowanie wspólnej unijnej strategii 
obrony, aby móc zareagować na atak na 
granice i terytoria UE; mając na uwadze, 
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wspólna obrona; że PESCO stanowi ważny krok w kierunku 
osiągnięcia celu, jakim jest wspólna 
obrona;

Or. en

Poprawka 56
Emmanuel Maurel

Projekt rezolucji
Motyw G

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że pandemia 
COVID-19 ukazała konsekwencje braku 
wystarczających kompetencji UE w 
zakresie opieki zdrowotnej; mając na 
uwadze, że – analogicznie – zasadne 
byłoby opracowanie wspólnej unijnej 
strategii obrony, aby móc zareagować na 
atak na granice i terytoria UE; mając na 
uwadze, że PESCO stanowi ważny krok w 
kierunku osiągnięcia celu, jakim jest 
wspólna obrona;

G. mając na uwadze, że pandemia 
COVID-19 ukazała konsekwencje polityki 
oszczędnościowej oraz braku 
wystarczających kompetencji UE w 
zakresie opieki zdrowotnej; mając na 
uwadze, że – analogicznie – zasadne 
byłoby opracowanie wspólnej unijnej 
strategii obrony, aby móc zareagować na 
atak na granice i terytoria UE; mając na 
uwadze, że PESCO stanowi ważny krok w 
kierunku osiągnięcia celu, jakim jest 
wspólna obrona;

Or. fr

Poprawka 57
Kris Peeters

Projekt rezolucji
Motyw G

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że pandemia 
COVID-19 ukazała konsekwencje braku 
wystarczających kompetencji UE w 
zakresie opieki zdrowotnej; mając na 
uwadze, że – analogicznie – zasadne 
byłoby opracowanie wspólnej unijnej 
strategii obrony, aby móc zareagować na 
atak na granice i terytoria UE; mając na 

G. mając na uwadze, że pandemia 
COVID-19 ukazała konsekwencje braku 
wystarczających kompetencji UE w 
zakresie opieki zdrowotnej; mając na 
uwadze, że – analogicznie – zasadne 
byłoby ewoluowanie w stronę wspólnej 
zintegrowanej unijnej strategii 
bezpieczeństwa i obrony, aby móc 
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uwadze, że PESCO stanowi ważny krok w 
kierunku osiągnięcia celu, jakim jest 
wspólna obrona;

zareagować na atak na granice i terytoria 
UE; mając na uwadze, że PESCO stanowi 
ważny krok w kierunku osiągnięcia celu, 
jakim jest wspólna obrona;

Or. en

Poprawka 58
Lars Patrick Berg, Harald Vilimsky

Projekt rezolucji
Motyw G

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że pandemia 
COVID-19 ukazała konsekwencje braku 
wystarczających kompetencji UE w 
zakresie opieki zdrowotnej; mając na 
uwadze, że – analogicznie – zasadne 
byłoby opracowanie wspólnej unijnej 
strategii obrony, aby móc zareagować na 
atak na granice i terytoria UE; mając na 
uwadze, że PESCO stanowi ważny krok w 
kierunku osiągnięcia celu, jakim jest 
wspólna obrona;

G. mając na uwadze, że pandemia 
COVID-19 ukazała konsekwencje braku 
wystarczających kompetencji UE w 
zakresie opieki zdrowotnej; mając na 
uwadze, że – rozszerzając analogię – 
zasadne byłoby opracowanie wspólnej 
unijnej strategii obrony, aby móc 
zareagować na atak na granice i terytoria 
UE; mając na uwadze, że PESCO stanowi 
ważny krok w kierunku osiągnięcia celu, 
jakim jest wspólna obrona;

Or. en

Poprawka 59
Charlie Weimers

Projekt rezolucji
Motyw G

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że pandemia 
COVID-19 ukazała konsekwencje braku 
wystarczających kompetencji UE w 
zakresie opieki zdrowotnej; mając na 
uwadze, że – analogicznie – zasadne 
byłoby opracowanie wspólnej unijnej 
strategii obrony, aby móc zareagować na 
atak na granice i terytoria UE; mając na 

G. mając na uwadze, że pandemia 
COVID-19 wykazała znaczenie państw 
narodowych i suwerenności państw 
członkowskich; mając na uwadze, że 
kompetencje państw członkowskich 
powinny być respektowane i zachowane; 
mając na uwadze, że – analogicznie – 
zasadna byłaby współpraca państw 
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uwadze, że PESCO stanowi ważny krok w 
kierunku osiągnięcia celu, jakim jest 
wspólna obrona;

członkowskich w zakresie strategii obrony, 
aby reagować na atak na granice i terytoria 
państw członkowskich;

Or. en

Poprawka 60
Clare Daly, Mick Wallace, Manu Pineda

Projekt rezolucji
Motyw G a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ga. mając na uwadze, że Komisja 
powołała w 2015 r. Grupę Osobistości w 
zakresie badań nad obroną jako ciało 
doradcze odpowiedzialne za ustalenie 
harmonogramu dla programu badań 
wojskowych UE; mając na uwadze, że 
grupa została zdominowana przez 
przemysł zbrojeniowy, a w jej skład weszli 
Prezesi Zarządów takich firm 
zbrojeniowych jak MBDA, Indra, Saab 
Airbus, BAE Systems, Leonardo S.p.A 
(uprzednio Finmeccanica) oraz 
przewodniczący ASD – grupy lobbującej 
na rzecz europejskiego przemysłu 
zbrojeniowego; mając na uwadze, że 
Dyrekcja Regionalna Komisji 
Europejskiej ds. Rynku Wewnętrznego, 
Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP (DG 
GROW) zorganizowała 37 spotkań w 
latach 2013-2016 z przemysłem 
zbrojeniowym, aby omówić działania 
przygotowawcze w zakresie badań nad 
obroną; i mając na uwadze, że Komisja 
proponuje przeznaczyć dziesiątki 
miliardów z budżetu UE oraz wpłat 
państw członkowskich za pośrednictwem 
Europejskiego Funduszu Obronnego na 
badania i rozwój broni oraz wyposażenia 
wojskowego;

Or. en
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Poprawka 61
Elena Yoncheva, Javi López, Robert Biedroń, Attila Ara-Kovács, Juozas Olekas

Projekt rezolucji
Motyw G a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ga. mając na uwadze, że ustanowienie 
wspólnej strategii obrony UE jest bardziej 
niż kiedykolwiek potrzebne w kontekście 
wielu rosnących zagrożeń;

Or. en

Poprawka 62
Clare Daly, Mick Wallace, Manu Pineda

Projekt rezolucji
Motyw G b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Gb. mając na uwadze, że Europejski 
Fundusz Obronny tworzy 
samonapełniającą się i nieprzerwaną pętlę 
pomiędzy podażą i popytem na sprzęt 
związany z bezpieczeństwem i 
obronnością, utworzoną ze środków 
publicznych; i mając na uwadze, że 
prowadzi to do widma nieustającej wojny 
ekonomicznej w Europie i utrwalonych 
kompleksów wojskowo-przemysłowych;

Or. en

Poprawka 63
Clare Daly, Mick Wallace, Manu Pineda

Projekt rezolucji
Motyw H

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że zgodnie z skreśla się
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decyzją Rady 2017/2315 zwiększone – 
dzięki ustanowieniu PESCO – zdolności 
obronne państw członkowskich przyniosą 
również korzyści NATO, jednocześnie 
wzmacniając europejski filar w ramach 
sojuszu i stanowiąc odpowiedź na 
wielokrotne wezwania do wyraźniejszego 
podziału obciążeń transatlantyckich;

Or. en

Poprawka 64
Emmanuel Maurel

Projekt rezolucji
Motyw H

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że zgodnie z 
decyzją Rady 2017/2315 zwiększone – 
dzięki ustanowieniu PESCO – zdolności 
obronne państw członkowskich przyniosą 
również korzyści NATO, jednocześnie 
wzmacniając europejski filar w ramach 
sojuszu i stanowiąc odpowiedź na 
wielokrotne wezwania do wyraźniejszego 
podziału obciążeń transatlantyckich;

H. mając na uwadze, że zwiększone – 
dzięki ustanowieniu PESCO – zdolności 
obronne państw członkowskich są 
sprzeczne z przestarzałym dostosowaniem 
do NATO;

Or. fr

Poprawka 65
Bart Groothuis, Klemen Grošelj, Hilde Vautmans, Urmas Paet, Ilhan Kyuchyuk, Petras 
Auštrevičius, Javier Nart, Malik Azmani

Projekt rezolucji
Motyw H

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że zgodnie z 
decyzją Rady 2017/2315 zwiększone – 
dzięki ustanowieniu PESCO – zdolności 
obronne państw członkowskich przyniosą 
również korzyści NATO, jednocześnie 

H. mając na uwadze, że zgodnie z 
decyzją Rady 2017/2315 zwiększone – 
dzięki ustanowieniu PESCO – zdolności 
obronne państw członkowskich przyniosą 
również korzyści NATO, jednocześnie 
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wzmacniając europejski filar w ramach 
sojuszu i stanowiąc odpowiedź na 
wielokrotne wezwania do wyraźniejszego 
podziału obciążeń transatlantyckich;

wzmacniając europejski filar w ramach 
sojuszu i stanowiąc odpowiedź na 
wielokrotne wezwania do bardziej 
zrównoważonego podziału obciążeń 
transatlantyckich; mając na uwadze, że 
NATO pozostaje kamieniem węgielnym 
systemów bezpieczeństwa wielu państw 
członkowskich;

Or. en

Poprawka 66
Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers, Alexandr Vondra

Projekt rezolucji
Motyw H

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że zgodnie z 
decyzją Rady 2017/2315 zwiększone – 
dzięki ustanowieniu PESCO – zdolności 
obronne państw członkowskich przyniosą 
również korzyści NATO, jednocześnie 
wzmacniając europejski filar w ramach 
sojuszu i stanowiąc odpowiedź na 
wielokrotne wezwania do wyraźniejszego 
podziału obciążeń transatlantyckich;

H. mając na uwadze, że zgodnie z 
decyzją Rady 2017/2315 zwiększone – 
dzięki ustanowieniu PESCO – zdolności 
obronne państw członkowskich przyniosą 
również korzyści NATO pod warunkiem 
unikania powielania i priorytetowego 
traktowania interoperacyjności, 
jednocześnie wzmacniając europejski filar 
w ramach sojuszu i stanowiąc odpowiedź 
na wielokrotne wezwania do 
wyraźniejszego podziału obciążeń 
transatlantyckich;

Or. en

Poprawka 67
Anna Bonfrisco, Marco Zanni

Projekt rezolucji
Motyw H

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że zgodnie z 
decyzją Rady 2017/2315 zwiększone – 
dzięki ustanowieniu PESCO – zdolności 

H. mając na uwadze, że zgodnie z 
decyzją Rady 2017/2315 zwiększone – 
dzięki ustanowieniu PESCO – zdolności 
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obronne państw członkowskich przyniosą 
również korzyści NATO, jednocześnie 
wzmacniając europejski filar w ramach 
sojuszu i stanowiąc odpowiedź na 
wielokrotne wezwania do wyraźniejszego 
podziału obciążeń transatlantyckich;

obronne państw członkowskich przyniosą 
również korzyści NATO, jednocześnie 
wzmacniając europejski filar w ramach 
sojuszu i stanowiąc odpowiedź na 
wielokrotne wezwania do wyraźniejszego 
podziału obciążeń transatlantyckich; mając 
na względzie, że na 30 państw 
członkowskich 22 państwa należą do UE;

Or. en

Poprawka 68
Thomas Waitz
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw H

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że zgodnie z 
decyzją Rady 2017/2315 zwiększone – 
dzięki ustanowieniu PESCO – zdolności 
obronne państw członkowskich przyniosą 
również korzyści NATO, jednocześnie 
wzmacniając europejski filar w ramach 
sojuszu i stanowiąc odpowiedź na 
wielokrotne wezwania do wyraźniejszego 
podziału obciążeń transatlantyckich;

H. mając na uwadze, że zgodnie z 
decyzją Rady 2017/2315 zwiększone – 
dzięki ustanowieniu PESCO – zdolności 
obronne państw członkowskich zapewnią 
dla militarnego wymiaru WPBiO 
niezbędny potencjał do prowadzenia 
operacji wojskowych, jednocześnie 
wzmacniając również zdolność UE do 
podejmowania autonomicznych decyzji 
oraz działań w zakresie zarządzania 
kryzysami wojskowymi;

Or. en

Poprawka 69
Elena Yoncheva, Javi López, Robert Biedroń, Attila Ara-Kovács, Juozas Olekas

Projekt rezolucji
Motyw H

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że zgodnie z 
decyzją Rady 2017/2315 zwiększone – 
dzięki ustanowieniu PESCO – zdolności 

H. mając na uwadze, że zgodnie z 
decyzją Rady 2017/2315 zwiększone – 
dzięki ustanowieniu PESCO – zdolności 
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obronne państw członkowskich przyniosą 
również korzyści NATO, jednocześnie 
wzmacniając europejski filar w ramach 
sojuszu i stanowiąc odpowiedź na 
wielokrotne wezwania do wyraźniejszego 
podziału obciążeń transatlantyckich;

obronne państw członkowskich przyniosą 
również korzyści NATO, zgodnie z zasadą 
jednolitych sił, jednocześnie wzmacniając 
europejski filar w ramach sojuszu i 
stanowiąc odpowiedź na wielokrotne 
wezwania do wyraźniejszego podziału 
obciążeń transatlantyckich;

Or. en

Poprawka 70
Thomas Waitz
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw H a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ha. mając na uwadze, że również 
cywilny wymiar WPBiO zmaga się z 
wieloma wyzwaniami dla zdolności, takimi 
jak dostępność wystarczającej liczby 
policjantów, sędziów, prokuratorów oraz 
innych ekspertów z dziedziny 
bezpieczeństwa cywilnego i 
sprawiedliwości; mając na uwadze, że 
istnieje pilna potrzeba dalszego rozwoju 
instrumentów, mających na celu 
zwiększenie ilości i jakości zdolności na 
rzecz cywilnego wymiaru WPBiO, 
zarówno w kontekście umowy w zakresie 
cywilnego wymiaru WPBiO, jak i w 
ramach innych cywilnych form 
podobnych do PESCO;

Or. en

Poprawka 71
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Projekt rezolucji
Motyw I
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Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze, że PESCO 
tworzy wiążące ramy między 
uczestniczącymi państwami 
członkowskimi, które same zobowiązały 
się do wspólnego inwestowania, 
planowania, rozwijania i realizowania 
zdolności obronnych w ramach Unii w 
sposób stały i strukturalny poprzez 
podjęcie 20 wiążących zobowiązań w 
pięciu dziedzinach określonych w TUE; 
mając na uwadze, że zobowiązania te 
powinny stanowić przejście od zwykłej 
współpracy w zakresie obrony do 
integracji sił obronnych państw 
członkowskich; mając na uwadze, że 
pomimo tych wiążących zobowiązań nie 
istnieje żaden skuteczny mechanizm 
zgodności dla PESCO;

I. mając na uwadze, że PESCO 
tworzy wiążące ramy między 
uczestniczącymi państwami 
członkowskimi, które same zobowiązały 
się do wspólnego inwestowania, 
planowania, rozwijania i realizowania 
zdolności obronnych w ramach Unii w 
sposób stały i strukturalny poprzez 
podjęcie 20 wiążących zobowiązań w 
pięciu dziedzinach określonych w TUE; 
mając jednak na uwadze, że wiele państw 
członkowskich odmawia w rzeczywistości 
poszanowania tych ram;

Or. fr

Poprawka 72
Witold Jan Waszczykowski, Alexandr Vondra

Projekt rezolucji
Motyw I

Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze, że PESCO 
tworzy wiążące ramy między 
uczestniczącymi państwami 
członkowskimi, które same zobowiązały 
się do wspólnego inwestowania, 
planowania, rozwijania i realizowania 
zdolności obronnych w ramach Unii w 
sposób stały i strukturalny poprzez 
podjęcie 20 wiążących zobowiązań w 
pięciu dziedzinach określonych w TUE; 
mając na uwadze, że zobowiązania te 
powinny stanowić przejście od zwykłej 
współpracy w zakresie obrony do 
integracji sił obronnych państw 
członkowskich; mając na uwadze, że 
pomimo tych wiążących zobowiązań nie 

I. mając na uwadze, że PESCO 
tworzy wiążące ramy między 
uczestniczącymi państwami 
członkowskimi, które same zobowiązały 
się do wspólnego inwestowania, 
planowania, rozwijania i realizowania 
zdolności obronnych w ramach Unii w 
sposób stały i strukturalny poprzez 
podjęcie 20 wiążących zobowiązań w 
pięciu dziedzinach określonych w TUE; 
mając na uwadze, że zobowiązania te 
powinny stanowić przejście od zwykłej 
współpracy w zakresie obrony do pełnej 
interoperacyjności sił obronnych państw 
członkowskich; mając na uwadze, że 
pomimo tych wiążących zobowiązań nie 
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istnieje żaden skuteczny mechanizm 
zgodności dla PESCO;

istnieje żaden skuteczny mechanizm 
zgodności dla PESCO a projekty PESCO 
nie są wdrażane w sposób uwzględniający 
potencjał przemysłowy, obawy związane z 
powielaniem lub ograniczenia budżetowe 
uczestniczących państw członkowskich;

Or. en

Poprawka 73
Lars Patrick Berg, Harald Vilimsky

Projekt rezolucji
Motyw I

Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze, że PESCO 
tworzy wiążące ramy między 
uczestniczącymi państwami 
członkowskimi, które same zobowiązały 
się do wspólnego inwestowania, 
planowania, rozwijania i realizowania 
zdolności obronnych w ramach Unii w 
sposób stały i strukturalny poprzez 
podjęcie 20 wiążących zobowiązań w 
pięciu dziedzinach określonych w TUE; 
mając na uwadze, że zobowiązania te 
powinny stanowić przejście od zwykłej 
współpracy w zakresie obrony do 
integracji sił obronnych państw 
członkowskich; mając na uwadze, że 
pomimo tych wiążących zobowiązań nie 
istnieje żaden skuteczny mechanizm 
zgodności dla PESCO;

I. mając na uwadze, że PESCO 
tworzy wiążące ramy między 
uczestniczącymi państwami 
członkowskimi, które same zobowiązały 
się do wspólnego inwestowania, 
planowania, rozwijania i realizowania 
zdolności obronnych w ramach Unii w 
sposób stały i strukturalny poprzez 
podjęcie 20 wiążących zobowiązań w 
pięciu dziedzinach określonych w TUE; 
mając na uwadze, że pomimo tych 
wiążących zobowiązań nie istnieje żaden 
skuteczny mechanizm zgodności dla 
PESCO;

Or. en

Poprawka 74
David Lega

Projekt rezolucji
Motyw I
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Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze, że PESCO 
tworzy wiążące ramy między 
uczestniczącymi państwami 
członkowskimi, które same zobowiązały 
się do wspólnego inwestowania, 
planowania, rozwijania i realizowania 
zdolności obronnych w ramach Unii w 
sposób stały i strukturalny poprzez 
podjęcie 20 wiążących zobowiązań w 
pięciu dziedzinach określonych w TUE; 
mając na uwadze, że zobowiązania te 
powinny stanowić przejście od zwykłej 
współpracy w zakresie obrony do 
integracji sił obronnych państw 
członkowskich; mając na uwadze, że 
pomimo tych wiążących zobowiązań nie 
istnieje żaden skuteczny mechanizm 
zgodności dla PESCO;

I. mając na uwadze, że PESCO 
tworzy wiążące ramy między 
uczestniczącymi państwami 
członkowskimi, które same zobowiązały 
się do wspólnego inwestowania, 
planowania, rozwijania i realizowania 
zdolności obronnych w ramach Unii w 
sposób stały i strukturalny poprzez 
podjęcie 20 wiążących zobowiązań w 
pięciu dziedzinach określonych w 
TUE; mając na uwadze, że pomimo tych 
wiążących zobowiązań nie istnieje żaden 
skuteczny mechanizm zgodności dla 
PESCO;

Or. sv

Poprawka 75
Kris Peeters

Projekt rezolucji
Motyw I

Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze, że PESCO 
tworzy wiążące ramy między 
uczestniczącymi państwami 
członkowskimi, które same zobowiązały 
się do wspólnego inwestowania, 
planowania, rozwijania i realizowania 
zdolności obronnych w ramach Unii w 
sposób stały i strukturalny poprzez 
podjęcie 20 wiążących zobowiązań w 
pięciu dziedzinach określonych w TUE; 
mając na uwadze, że zobowiązania te 
powinny stanowić przejście od zwykłej 
współpracy w zakresie obrony do integracji 
sił obronnych państw członkowskich; 
mając na uwadze, że pomimo tych 
wiążących zobowiązańnie istnieje żaden 

I. mając na uwadze, że PESCO 
tworzy wiążące ramy między 
uczestniczącymi państwami 
członkowskimi, które same zobowiązały 
się do wspólnego inwestowania, 
planowania, rozwijania i realizowania 
zdolności obronnych w ramach Unii w 
sposób stały i strukturalny poprzez 
podjęcie 20 wiążących zobowiązań w 
pięciu dziedzinach określonych w TUE; 
mając na uwadze, że zobowiązania te 
powinny stanowić przejście od zwykłej 
współpracy w zakresie obrony do integracji 
sił obronnych państw członkowskich; 
mając na uwadze, że te wiążące 
zobowiązania podlegają corocznej 
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skuteczny mechanizm zgodności dla 
PESCO;

ewaluacji w krajowych planach wdrożenia 
przez sekretariat PESCO, z którym 
uczestniczące kraje członkowskie mogą 
się konsultować;

Or. en

Poprawka 76
Bart Groothuis, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Malik Azmani

Projekt rezolucji
Motyw I

Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze, że PESCO 
tworzy wiążące ramy między 
uczestniczącymi państwami 
członkowskimi, które same zobowiązały 
się do wspólnego inwestowania, 
planowania, rozwijania i realizowania 
zdolności obronnych w ramach Unii w 
sposób stały i strukturalny poprzez 
podjęcie 20 wiążących zobowiązań w 
pięciu dziedzinach określonych w TUE; 
mając na uwadze, że zobowiązania te 
powinny stanowić przejście od zwykłej 
współpracy w zakresie obrony do integracji 
sił obronnych państw członkowskich; 
mając na uwadze, że pomimo tych 
wiążących zobowiązań nie istnieje żaden 
skuteczny mechanizm zgodności dla 
PESCO;

I. mając na uwadze, że PESCO 
tworzy wiążące ramy między 
uczestniczącymi państwami 
członkowskimi, które same zobowiązały 
się do wspólnego inwestowania, 
planowania, rozwijania i realizowania 
zdolności obronnych w ramach Unii w 
sposób stały i strukturalny poprzez 
podjęcie 20 wiążących zobowiązań w 
pięciu dziedzinach określonych w TUE; 
mając na uwadze, że zobowiązania te 
powinny stanowić przejście od zwykłej 
współpracy w zakresie obrony do integracji 
sił obronnych państw członkowskich 
poprzez dwustronne, wzajemne i korzystne 
partnerstwa; mając na uwadze, że pomimo 
tych wiążących zobowiązań nie istnieje 
żaden skuteczny mechanizm zgodności dla 
PESCO;

Or. en

Poprawka 77
Thomas Waitz
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw I
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Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze, że PESCO 
tworzy wiążące ramy między 
uczestniczącymi państwami 
członkowskimi, które same zobowiązały 
się do wspólnego inwestowania, 
planowania, rozwijania i realizowania 
zdolności obronnych w ramach Unii w 
sposób stały i strukturalny poprzez 
podjęcie 20 wiążących zobowiązań w 
pięciu dziedzinach określonych w TUE; 
mając na uwadze, że zobowiązania te 
powinny stanowić przejście od zwykłej 
współpracy w zakresie obrony do 
integracji sił obronnych państw 
członkowskich; mając na uwadze, że 
pomimo tych wiążących zobowiązań nie 
istnieje żaden skuteczny mechanizm 
zgodności dla PESCO;

I. mając na uwadze, że PESCO 
tworzy wiążące ramy między 
uczestniczącymi państwami 
członkowskimi, które same zobowiązały 
się do wspólnego inwestowania, 
planowania, rozwijania i realizowania 
zdolności obronnych w ramach Unii w 
sposób stały i strukturalny poprzez 
podjęcie 20 wiążących zobowiązań w 
pięciu dziedzinach określonych w TUE; 
mając na uwadze, że zobowiązania te 
powinny stanowić przejście od zwykłej 
współpracy w zakresie obrony do 
głębokiej, zrównoważonej, rzetelnej i 
stałej współpracy sił obronnych państw 
członkowskich; mając na uwadze, że 
pomimo tych wiążących zobowiązań nie 
istnieje żaden skuteczny mechanizm 
zgodności dla PESCO;

Or. en

Poprawka 78
Clare Daly, Mick Wallace, Manu Pineda

Projekt rezolucji
Motyw I

Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze, że PESCO 
tworzy wiążące ramy między 
uczestniczącymi państwami 
członkowskimi, które same zobowiązały 
się do wspólnego inwestowania, 
planowania, rozwijania i realizowania 
zdolności obronnych w ramach Unii w 
sposób stały i strukturalny poprzez 
podjęcie 20 wiążących zobowiązań w 
pięciu dziedzinach określonych w TUE; 
mając na uwadze, że zobowiązania te 
powinny stanowić przejście od zwykłej 
współpracy w zakresie obrony do 
integracji sił obronnych państw 
członkowskich; mając na uwadze, że 

I. mając na uwadze, że PESCO 
tworzy wiążące ramy między 
uczestniczącymi państwami 
członkowskimi, które same zobowiązały 
się do wspólnego inwestowania, 
planowania, rozwijania i realizowania 
zdolności obronnych w ramach Unii w 
sposób stały i strukturalny poprzez 
podjęcie 20 wiążących zobowiązań w 
pięciu dziedzinach określonych w TUE; 
mając na uwadze, że zobowiązania podjęte 
w ramach PESCO przyczynią się do 
dalszej militaryzacji UE; mając na uwadze, 
że entuzjazm wielu uczestniczących 
państw członkowskich wobec PESCO jest 
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pomimo tych wiążących zobowiązań nie 
istnieje żaden skuteczny mechanizm 
zgodności dla PESCO;

ograniczony, co odzwierciedla brak 
dotychczasowych postępów w zakresie 
szerokiego włączenia PESCO do 
krajowych procesów planowania obrony;

Or. en

Poprawka 79
Juozas Olekas

Projekt rezolucji
Motyw I

Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze, że PESCO 
tworzy wiążące ramy między 
uczestniczącymi państwami 
członkowskimi, które same zobowiązały 
się do wspólnego inwestowania, 
planowania, rozwijania i realizowania 
zdolności obronnych w ramach Unii w 
sposób stały i strukturalny poprzez 
podjęcie 20 wiążących zobowiązań w 
pięciu dziedzinach określonych w TUE; 
mając na uwadze, że zobowiązania te 
powinny stanowić przejście od zwykłej 
współpracy w zakresie obrony do integracji 
sił obronnych państw członkowskich; 
mając na uwadze, że pomimo tych 
wiążących zobowiązań nie istnieje żaden 
skuteczny mechanizm zgodności dla 
PESCO;

I. mając na uwadze, że PESCO 
tworzy wiążące ramy między 
uczestniczącymi państwami 
członkowskimi, które same zobowiązały 
się do wspólnego inwestowania, 
planowania, rozwijania i realizowania 
zdolności obronnych w ramach Unii w 
sposób stały i strukturalny poprzez 
podjęcie 20 wiążących zobowiązań w 
pięciu dziedzinach określonych w TUE; 
mając na uwadze, że zobowiązania te 
powinny stanowić przejście od zwykłej 
współpracy w zakresie obrony do integracji 
sił obronnych państw członkowskich; 
mając na uwadze, że pomimo tych 
wiążących zobowiązań  należy ulepszyć 
skuteczny mechanizm zgodności dla 
PESCO;

Or. en

Poprawka 80
David McAllister

Projekt rezolucji
Motyw I

Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze, że PESCO I. mając na uwadze, że PESCO 
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tworzy wiążące ramy między 
uczestniczącymi państwami 
członkowskimi, które same zobowiązały 
się do wspólnego inwestowania, 
planowania, rozwijania i realizowania 
zdolności obronnych w ramach Unii w 
sposób stały i strukturalny poprzez 
podjęcie 20 wiążących zobowiązań w 
pięciu dziedzinach określonych w TUE; 
mając na uwadze, że zobowiązania te 
powinny stanowić przejście od zwykłej 
współpracy w zakresie obrony do 
integracji sił obronnych państw 
członkowskich; mając na uwadze, że 
pomimo tych wiążących zobowiązań nie 
istnieje żaden skuteczny mechanizm 
zgodności dla PESCO;

tworzy wiążące ramy między 
uczestniczącymi państwami 
członkowskimi, które same zobowiązały 
się do wspólnego inwestowania, 
planowania, rozwijania i realizowania 
zdolności obronnych w ramach Unii w 
sposób stały i strukturalny poprzez 
podjęcie 20 wiążących zobowiązań w 
pięciu dziedzinach określonych w TUE; 
mając na uwadze, że zobowiązania te 
powinny stanowić przejście od zwykłej 
współpracy w zakresie obrony do 
wzmocnienia sił obronnych państw 
członkowskich; mając na uwadze, że 
pomimo tych wiążących zobowiązań nie 
istnieje żaden skuteczny mechanizm 
zgodności dla PESCO;

Or. en

Poprawka 81
Clare Daly, Mick Wallace, Manu Pineda

Projekt rezolucji
Motyw I a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ia. mając na uwadze, że PESCO jest 
najlepiej znanym przykładem szerszej 
strategii, mającej na celu unormowanie 
militaryzmu w UE; mając na uwadze, że 
unormowany militaryzm zostanie 
przeniesiony na inne dziedziny, takie jak 
migracja lub rozwój; mając na uwadze, że 
już ma to miejsce, zwłaszcza na granicach 
UE;

Or. en

Poprawka 82
Clare Daly, Mick Wallace, Manu Pineda

Projekt rezolucji
Motyw I b (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Ib. mając na uwadze, że militaryzm 
zmniejsza zasoby dostępne dla innych 
inwestycji publicznych, takich jak opieka 
zdrowotna i zabezpieczenie społeczne, 
ogranicza możliwość oceny lub 
wyjaśniania strukturalnych przyczyn 
niepewności i ryzyka, a przez to powoduje 
powstanie nowych niepewności i pogłębia 
już istniejące;

Or. en

Poprawka 83
Clare Daly, Mick Wallace, Manu Pineda

Projekt rezolucji
Motyw I c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ic. mając na uwadze, że według 
przeglądu nr 09/2019 Europejskiego 
Trybunału Obrachunkowego: Obronność 
europejska, kluczowa koncepcja PESCO 
„strategicznej autonomii” jest zbyt 
ogólnikowa i szeroka, brakuje w niej 
jasnego przełożenia wojskowego i jest 
niepotrzebnie używana w różnych 
kontekstach i znaczeniach; mając na 
uwadze, że powyższy przegląd zwraca 
uwagę, że istnieją wyraźne różnice 
strategiczne pomiędzy państwami 
członkowskimi UE dotyczące obrony, nie 
ma wspólnej definicji zagrożeń ani 
wspólnej wizji roli UE, co więcej istnieją 
różne zasady zaangażowania oraz szerokie 
spektrum poglądów na temat użycia sił 
wojskowych;

Or. en

Poprawka 84
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Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Projekt rezolucji
Motyw J

Projekt rezolucji Poprawka

J. mając na uwadze, że uczestniczące 
państwa członkowskie nie przywiązują 
wystarczającej wagi do 20 wiążących 
zobowiązań, które podjęły, oraz że nie 
osiągnięto wystarczających postępów w 
zakresie szerokiego włączenia PESCO do 
krajowych procesów planowania obrony;

skreśla się

Or. fr

Poprawka 85
Clare Daly, Mick Wallace, Manu Pineda

Projekt rezolucji
Motyw J

Projekt rezolucji Poprawka

J. mając na uwadze, że uczestniczące 
państwa członkowskie nie przywiązują 
wystarczającej wagi do 20 wiążących 
zobowiązań, które podjęły, oraz że nie 
osiągnięto wystarczających postępów w 
zakresie szerokiego włączenia PESCO do 
krajowych procesów planowania obrony;

skreśla się

Or. en

Poprawka 86
Kris Peeters

Projekt rezolucji
Motyw J

Projekt rezolucji Poprawka

J. mając na uwadze, że uczestniczące 
państwa członkowskie nie przywiązują 

J. mając na uwadze, że uczestniczące 
państwa członkowskie powinny zwiększyć 
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wystarczającej wagi do 20 wiążących 
zobowiązań, które podjęły, oraz że nie 
osiągnięto wystarczających postępów w 
zakresie szerokiego włączenia PESCO do 
krajowych procesów planowania obrony;

swoje zaangażowanie wobec 20 wiążących 
zobowiązań, które podjęły; stwierdza, że 
cykle planowania zdolności wojskowej 
trwają zwykle dłużej niż 3 lata; podkreśla, 
że obecne krajowe cykle planowania 
zdolności wojskowej przebiegają w 
większości zgodnie z uprzednio ustalonym 
procesem planowania obrony NATO;

Or. en

Poprawka 87
Witold Jan Waszczykowski, Alexandr Vondra

Projekt rezolucji
Motyw J

Projekt rezolucji Poprawka

J. mając na uwadze, że uczestniczące 
państwa członkowskie nie przywiązują 
wystarczającej wagi do 20 wiążących 
zobowiązań, które podjęły, oraz że nie 
osiągnięto wystarczających postępów w 
zakresie szerokiego włączenia PESCO do 
krajowych procesów planowania obrony;

J. mając na uwadze, że uczestniczące 
państwa członkowskie nie przywiązują 
wystarczającej wagi do 20 wiążących 
zobowiązań, które podjęły, oraz że nie 
osiągnięto wystarczających postępów w 
zakresie szerokiego włączenia PESCO do 
krajowych procesów planowania obrony, 
wywołując poważne wątpliwości co do 
zdolności uczestniczących państw 
członkowskich do sfinalizowania 
projektów PESCO;

Or. en

Poprawka 88
Elena Yoncheva, Javi López, Robert Biedroń, Attila Ara-Kovács, Juozas Olekas

Projekt rezolucji
Motyw J

Projekt rezolucji Poprawka

J. mając na uwadze, że uczestniczące 
państwa członkowskie nie przywiązują 
wystarczającej wagi do 20 wiążących 
zobowiązań, które podjęły, oraz że nie 

J. mając na uwadze, że uczestniczące 
państwa członkowskie muszą wykazać 
pełne zaangażowanie polityczne wobec 20 
wiążących zobowiązań, które podjęły, oraz 
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osiągnięto wystarczających postępów w 
zakresie szerokiego włączenia PESCO do 
krajowych procesów planowania obrony;

że nie osiągnięto wystarczających 
postępów w zakresie szerokiego włączenia 
PESCO do krajowych procesów 
planowania obrony;

Or. en

Poprawka 89
Clare Daly, Mick Wallace, Manu Pineda

Projekt rezolucji
Motyw K

Projekt rezolucji Poprawka

K. mając na uwadze, że w pierwotnym 
zamyśle PESCO była koncepcją 
awangardową, obejmującą państwa 
członkowskie, które chcą i są w stanie 
wznieść współpracę w dziedzinie obrony 
na nowy poziom ambicji; mając na 
uwadze, że obecność 25 uczestniczących 
państw członkowskich oznacza, iż PESCO 
jest narażona na ograniczenie przez 
podejście „najniższego wspólnego 
mianownika”;

skreśla się

Or. en

Poprawka 90
Elena Yoncheva, Javi López, Robert Biedroń, Attila Ara-Kovács, Juozas Olekas

Projekt rezolucji
Motyw K

Projekt rezolucji Poprawka

K. mając na uwadze, że w pierwotnym 
zamyśle PESCO była koncepcją 
awangardową, obejmującą państwa 
członkowskie, które chcą i są w stanie 
wznieść współpracę w dziedzinie obrony 
na nowy poziom ambicji; mając na 
uwadze, że obecność 25 uczestniczących 
państw członkowskich oznacza, iż PESCO 

K. mając na uwadze, że w pierwotnym 
zamyśle PESCO była koncepcją 
awangardową, obejmującą państwa 
członkowskie, które chcą i są w stanie 
wznieść współpracę w dziedzinie obrony 
na nowy poziom ambicji; mając na 
uwadze, że z zadowoleniem przyjmujemy 
fakt, iż 25 krajów członkowskich 



PE654.064v01-00 52/177 AM\1209371PL.docx

PL

jest narażona na ograniczenie przez 
podejście „najniższego wspólnego 
mianownika”;

zdecydowało o uczestniczeniu w PESCO; 
mając na uwadze, że tak wysoka liczba 
uczestniczących państw członkowskich nie 
powinna oznaczać, iż PESCO jest 
ograniczona przez podejście „najniższego 
wspólnego mianownika”; mając na 
uwadze, że powinien być zapewniony 
znaczący udział mniejszych państw 
członkowskich;

Or. en

Poprawka 91
Arba Kokalari

Projekt rezolucji
Motyw K

Projekt rezolucji Poprawka

K. mając na uwadze, że w pierwotnym 
zamyśle PESCO była koncepcją 
awangardową, obejmującą państwa 
członkowskie, które chcą i są w stanie 
wznieść współpracę w dziedzinie obrony 
na nowy poziom ambicji; mając na 
uwadze, że obecność 25 uczestniczących 
państw członkowskich oznacza, iż PESCO 
jest narażona na ograniczenie przez 
podejście „najniższego wspólnego 
mianownika”;

K. mając na uwadze, że w pierwotnym 
zamyśle PESCO była koncepcją 
awangardową, obejmującą państwa 
członkowskie, które chcą i są w stanie 
wznieść współpracę w dziedzinie obrony 
na nowy poziom ambicji; mając na 
uwadze, że obecność 25 uczestniczących 
państw członkowskich oznacza, iż PESCO 
jest narażona na ograniczenie przez 
podejście „najniższego wspólnego 
mianownika”; mając na uwadze, że liczba 
uczestniczących państw członkowskich 
wskazuje na chęć bliższej współpracy w 
dziedzinie bezpieczeństwa i obrony;

Or. en

Poprawka 92
Witold Jan Waszczykowski, Alexandr Vondra

Projekt rezolucji
Motyw K

Projekt rezolucji Poprawka



AM\1209371PL.docx 53/177 PE654.064v01-00

PL

K. mając na uwadze, że w pierwotnym 
zamyśle PESCO była koncepcją 
awangardową, obejmującą państwa 
członkowskie, które chcą i są w stanie 
wznieść współpracę w dziedzinie obrony 
na nowy poziom ambicji; mając na 
uwadze, że obecność 25 uczestniczących 
państw członkowskich oznacza, iż PESCO 
jest narażona na ograniczenie przez 
podejście „najniższego wspólnego 
mianownika”;

K. mając na uwadze, że w pierwotnym 
zamyśle PESCO była koncepcją 
awangardową, obejmującą państwa 
członkowskie, które chcą i są w stanie 
wznieść współpracę w dziedzinie obrony 
na nowy poziom ambicji; mając na 
uwadze, że obecność 25 uczestniczących 
państw członkowskich oznacza, iż PESCO 
jest narażona na ograniczenie przez 
podejście „najniższego wspólnego 
mianownika”, powiększając szeroko 
rozpowszechniony problem pasożytnictwa 
w wydatkach na obronę;

Or. en

Poprawka 93
Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Bart Groothuis, Urmas Paet, Klemen 
Grošelj, Christophe Grudler

Projekt rezolucji
Motyw K

Projekt rezolucji Poprawka

K. mając na uwadze, że w pierwotnym 
zamyśle PESCO była koncepcją 
awangardową, obejmującą państwa 
członkowskie, które chcą i są w stanie 
wznieść współpracę w dziedzinie obrony 
na nowy poziom ambicji; mając na 
uwadze, że obecność 25 uczestniczących 
państw członkowskich oznacza, iż PESCO 
jest narażona na ograniczenie przez 
podejście „najniższego wspólnego 
mianownika”;

K. mając na uwadze, że w pierwotnym 
zamyśle PESCO była koncepcją 
awangardową, obejmującą państwa 
członkowskie, które chcą i są w stanie 
wznieść współpracę w dziedzinie obrony 
na nowy poziom ambicji; mając na 
uwadze, że obecność 25 uczestniczących 
państw członkowskich nie musi prowadzić 
do ograniczenia PESCO przez podejście 
„najniższego wspólnego mianownika”;

Or. en

Poprawka 94
Arnaud Danjean

Projekt rezolucji
Motyw L
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Projekt rezolucji Poprawka

L. mając na uwadze, że efektem prac 
w ramach pierwszych trzech serii 
projektów PESCO było zgłoszenie 47 
projektów przez uczestniczące państwa 
członkowskie; mając na uwadze, że 
obecnej liście projektów brakuje spójności, 
ambicji strategicznych i nie uwzględnia 
ona w wystarczającym stopniu 
priorytetowych braków zidentyfikowanych 
przez uczestniczące państwa członkowskie; 
mając na uwadze, że realizacja jednego z 
tych projektów została wstrzymana, aby 
uniknąć niepotrzebnego powielenia; mając 
na uwadze, że w realizacji innych 
projektów nie poczyniono wystarczających 
postępów lub istnieje ryzyko, że projekty te 
zostaną wstrzymane, a około 30 projektów 
jest nadal na etapie tworzenia koncepcji i 
przygotowania;

L. mając na uwadze, że efektem prac 
w ramach pierwszych trzech serii 
projektów PESCO było zgłoszenie 47 
projektów przez uczestniczące państwa 
członkowskie; mając na uwadze, że nie 
zrealizowano żadnego z nich; mając na 
uwadze, że projekty pierwszej fali 
obejmują głównie projekty w zakresie 
maksymalnych zdolności państw 
członkowskich; mając na uwadze, że 
pożądany udział w projektach PESCO nie 
może wpływać negatywnie na wysoki 
poziom ambicji uczestniczących państw 
członkowskich; mając na uwadze, jak 
istotne jest, by PESCO skupiła się na 
projektach wnoszących realną wartość 
dodaną; mając na uwadze, że obecnej 
liście projektów brakuje spójności, 
rozmachu, ambicji strategicznych, co nie 
pozwala na usunięcie najbardziej 
oczywistych braków w zakresie zdolności, 
i nie uwzględnia ona w wystarczającym 
stopniu priorytetowych braków 
zidentyfikowanych przez uczestniczące 
państwa członkowskie; mając na uwadze, 
że realizacja jednego z tych projektów 
została wstrzymana, aby uniknąć 
niepotrzebnego powielenia; mając na 
uwadze, że w realizacji innych projektów 
nie poczyniono wystarczających postępów 
lub istnieje ryzyko, że projekty te zostaną 
wstrzymane, a około 30 projektów jest 
nadal na etapie tworzenia koncepcji i 
przygotowania;

Or. fr

Poprawka 95
Elena Yoncheva, Javi López, Robert Biedroń, Attila Ara-Kovács, Juozas Olekas

Projekt rezolucji
Motyw L

Projekt rezolucji Poprawka
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L. mając na uwadze, że efektem prac 
w ramach pierwszych trzech serii 
projektów PESCO było zgłoszenie 47 
projektów przez uczestniczące państwa 
członkowskie; mając na uwadze, że 
obecnej liście projektów brakuje 
spójności, ambicji strategicznych i nie 
uwzględnia ona w wystarczającym stopniu 
priorytetowych braków zidentyfikowanych 
przez uczestniczące państwa członkowskie; 
mając na uwadze, że realizacja jednego z 
tych projektów została wstrzymana, aby 
uniknąć niepotrzebnego powielenia; mając 
na uwadze, że w realizacji innych 
projektów nie poczyniono wystarczających 
postępów lub istnieje ryzyko, że projekty te 
zostaną wstrzymane, a około 30 projektów 
jest nadal na etapie tworzenia koncepcji i 
przygotowania;

L. mając na uwadze, że efektem prac 
w ramach pierwszych trzech serii 
projektów PESCO było ustanowienie 47 
projektów przez uczestniczące państwa 
członkowskie; mając na uwadze, że tak 
wysoka liczba propozycji wykazuje 
ogromną potrzebę istnienia PESCO; 
mając na uwadze, że uczestniczące 
państwa członkowskie zamienią teraz ten 
początkowy entuzjazm na wolę polityczną 
i zapewnią szybkie i skuteczne wdrożenie 
tych projektów; mając na uwadze, że 
obecna lista projektów mogłaby czerpać 
więcej korzyści ze spójności, ambicji 
strategicznych i nie uwzględnia ona w 
wystarczającym stopniu priorytetowych 
braków zidentyfikowanych przez 
uczestniczące państwa członkowskie; 
mając na uwadze, że realizacja jednego z 
tych projektów została wstrzymana, aby 
uniknąć niepotrzebnego powielenia; mając 
na uwadze, że w realizacji innych 
projektów nie poczyniono wystarczających 
postępów lub istnieje ryzyko, że projekty te 
zostaną wstrzymane, a około 30 projektów 
jest nadal na etapie tworzenia koncepcji i 
przygotowania;

Or. en

Poprawka 96
Juozas Olekas

Projekt rezolucji
Motyw L

Projekt rezolucji Poprawka

L. mając na uwadze, że efektem prac 
w ramach pierwszych trzech serii 
projektów PESCO było zgłoszenie 47 
projektów przez uczestniczące państwa 
członkowskie; mając na uwadze, że 
obecnej liście projektów brakuje 
spójności, ambicji strategicznych i nie 
uwzględnia ona w wystarczającym stopniu 
priorytetowych braków zidentyfikowanych 

L. mając na uwadze, że efektem prac 
w ramach pierwszych trzech serii 
projektów PESCO było zgłoszenie 47 
projektów przez uczestniczące państwa 
członkowskie; mając na uwadze, że 
realizacja jednego z tych projektów została 
wstrzymana, aby uniknąć niepotrzebnego 
powielenia; mając na uwadze, że w 
realizacji tylko kilku projektów 
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przez uczestniczące państwa 
członkowskie; mając na uwadze, że 
realizacja jednego z tych projektów została 
wstrzymana, aby uniknąć niepotrzebnego 
powielenia; mając na uwadze, że w 
realizacji innych projektów nie 
poczyniono wystarczających postępów lub 
istnieje ryzyko, że projekty te zostaną 
wstrzymane, a około 30 projektów jest 
nadal na etapie tworzenia koncepcji i 
przygotowania;

poczyniono wystarczające postępy, mając 
na uwadze, że w przypadku niektórych z 
nich istnieje ryzyko, że projekty te zostaną 
wstrzymane, a także mając na uwadze, że 
około 30 projektów jest nadal na etapie 
tworzenia koncepcji i przygotowania;

Or. en

Poprawka 97
Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Bart Groothuis, Urmas Paet, Klemen 
Grošelj, Christophe Grudler

Projekt rezolucji
Motyw L

Projekt rezolucji Poprawka

L. mając na uwadze, że efektem prac 
w ramach pierwszych trzech serii 
projektów PESCO było zgłoszenie 47 
projektów przez uczestniczące państwa 
członkowskie; mając na uwadze, że 
obecnej liście projektów brakuje spójności, 
ambicji strategicznych i nie uwzględnia 
ona w wystarczającym stopniu 
priorytetowych braków zidentyfikowanych 
przez uczestniczące państwa członkowskie; 
mając na uwadze, że realizacja jednego z 
tych projektów została wstrzymana, aby 
uniknąć niepotrzebnego powielenia; mając 
na uwadze, że w realizacji innych 
projektów nie poczyniono wystarczających 
postępów lub istnieje ryzyko, że projekty te 
zostaną wstrzymane, a około 30 projektów 
jest nadal na etapie tworzenia koncepcji i 
przygotowania;

L. mając na uwadze, że efektem 
pierwszych trzech serii projektów PESCO 
było przyjęcie 47 projektów; mając na 
uwadze, że obecnej liście projektów 
brakuje spójności, ambicji strategicznych i 
nie uwzględnia ona w wystarczającym 
stopniu priorytetowych braków 
zidentyfikowanych przez uczestniczące 
państwa członkowskie w planie rozwoju 
zdolności (CDP) i w skoordynowanym 
rocznym przeglądzie w zakresie 
obronności (CARD); mając na uwadze, że 
realizacja jednego z tych projektów została 
wstrzymana, aby uniknąć niepotrzebnego 
powielenia; mając na uwadze, że w 
realizacji innych projektów nie poczyniono 
wystarczających postępów lub istnieje 
ryzyko, że projekty te zostaną wstrzymane, 
a około 30 projektów jest nadal na etapie 
tworzenia koncepcji i przygotowania;

Or. en
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Poprawka 98
Kris Peeters

Projekt rezolucji
Motyw L

Projekt rezolucji Poprawka

L. mając na uwadze, że efektem prac 
w ramach pierwszych trzech serii 
projektów PESCO było zgłoszenie 47 
projektów przez uczestniczące państwa 
członkowskie; mając na uwadze, że 
obecnej liście projektów brakuje spójności, 
ambicji strategicznych i nie uwzględnia 
ona w wystarczającym stopniu 
priorytetowych braków zidentyfikowanych 
przez uczestniczące państwa członkowskie; 
mając na uwadze, że realizacja jednego z 
tych projektów została wstrzymana, aby 
uniknąć niepotrzebnego powielenia; mając 
na uwadze, że w realizacji innych 
projektów nie poczyniono wystarczających 
postępów lub istnieje ryzyko, że projekty te 
zostaną wstrzymane, a około 30 projektów 
jest nadal na etapie tworzenia koncepcji i 
przygotowania;

L. mając na uwadze, że efektem prac 
w ramach pierwszych trzech serii 
projektów PESCO było zgłoszenie 47 
projektów przez uczestniczące państwa 
członkowskie; mając na uwadze, że 
obecnej liście projektów brakuje spójności, 
ambicji strategicznych i nie uwzględnia 
ona w wystarczającym stopniu 
priorytetowych braków zidentyfikowanych 
przez uczestniczące państwa członkowskie; 
mając na uwadze, że realizacja jednego z 
tych projektów została wstrzymana, aby 
uniknąć niepotrzebnego powielenia; mając 
na uwadze, że w realizacji innych 
projektów nie poczyniono wystarczających 
postępów lub istnieje ryzyko, że projekty te 
zostaną wstrzymane, a około 30 projektów 
jest nadal na etapie tworzenia koncepcji i 
przygotowania; mając na uwadze, że 
opracowanie ambitnych projektów w 
zakresie potencjału wojskowego może 
zająć nawet 10 lat;

Or. en

Poprawka 99
Bart Groothuis, Klemen Grošelj, Katalin Cseh, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Malik 
Azmani

Projekt rezolucji
Motyw L

Projekt rezolucji Poprawka

L. mając na uwadze, że efektem prac 
w ramach pierwszych trzech serii 
projektów PESCO było zgłoszenie 47 
projektów przez uczestniczące państwa 
członkowskie; mając na uwadze, że 

L. mając na uwadze, że efektem prac 
w ramach pierwszych trzech serii 
projektów PESCO było zgłoszenie 47 
projektów przez uczestniczące państwa 
członkowskie; mając na uwadze, że 
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obecnej liście projektów brakuje spójności, 
ambicji strategicznych i nie uwzględnia 
ona w wystarczającym stopniu 
priorytetowych braków zidentyfikowanych 
przez uczestniczące państwa członkowskie; 
mając na uwadze, że realizacja jednego z 
tych projektów została wstrzymana, aby 
uniknąć niepotrzebnego powielenia; mając 
na uwadze, że w realizacji innych 
projektów nie poczyniono wystarczających 
postępów lub istnieje ryzyko, że projekty te 
zostaną wstrzymane, a około 30 projektów 
jest nadal na etapie tworzenia koncepcji i 
przygotowania;

obecnej liście projektów brakuje spójności, 
ambicji strategicznych i nie uwzględnia 
ona w wystarczającym stopniu 
priorytetowych braków zidentyfikowanych 
przez uczestniczące państwa członkowskie; 
mając na uwadze, że realizacja jednego z 
tych projektów została wstrzymana, aby 
uniknąć niepotrzebnego powielenia; mając 
na uwadze, że w realizacji innych 
projektów nie poczyniono wystarczających 
postępów lub istnieje ryzyko, że projekty te 
zostaną wstrzymane, a około 30 projektów 
jest nadal na etapie tworzenia koncepcji i 
przygotowania; mając na uwadze, że 
przeważająca większość projektów 
PESCO jest zbieżna z EFO oraz brakami 
NATO;

Or. en

Poprawka 100
Clare Daly, Mick Wallace, Manu Pineda

Projekt rezolucji
Motyw L

Projekt rezolucji Poprawka

L. mając na uwadze, że efektem prac 
w ramach pierwszych trzech serii 
projektów PESCO było zgłoszenie 47 
projektów przez uczestniczące państwa 
członkowskie; mając na uwadze, że 
obecnej liście projektów brakuje spójności, 
ambicji strategicznych i nie uwzględnia 
ona w wystarczającym stopniu 
priorytetowych braków zidentyfikowanych 
przez uczestniczące państwa 
członkowskie; mając na uwadze, że 
realizacja jednego z tych projektów została 
wstrzymana, aby uniknąć niepotrzebnego 
powielenia; mając na uwadze, że w 
realizacji innych projektów nie poczyniono 
wystarczających postępów lub istnieje 
ryzyko, że projekty te zostaną wstrzymane, 
a około 30 projektów jest nadal na etapie 

L. mając na uwadze, że efektem prac 
w ramach pierwszych trzech serii 
projektów PESCO było zgłoszenie 47 
projektów przez uczestniczące państwa 
członkowskie; mając na uwadze, że 
obecnej liście projektów brakuje spójności; 
mając na uwadze, że realizacja jednego z 
tych projektów została wstrzymana, aby 
uniknąć niepotrzebnego powielenia; mając 
na uwadze, że w realizacji innych 
projektów nie poczyniono większych 
postępów lub istnieje ryzyko, że projekty te 
zostaną wstrzymane, a około 30 projektów 
jest nadal na etapie tworzenia koncepcji i 
przygotowania;
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tworzenia koncepcji i przygotowania;

Or. en

Poprawka 101
Witold Jan Waszczykowski, Alexandr Vondra

Projekt rezolucji
Motyw L

Projekt rezolucji Poprawka

L. mając na uwadze, że efektem prac 
w ramach pierwszych trzech serii 
projektów PESCO było zgłoszenie 47 
projektów przez uczestniczące państwa 
członkowskie; mając na uwadze, że 
obecnej liście projektów brakuje spójności, 
ambicji strategicznych i nie uwzględnia 
ona w wystarczającym stopniu 
priorytetowych braków zidentyfikowanych 
przez uczestniczące państwa członkowskie; 
mając na uwadze, że realizacja jednego z 
tych projektów została wstrzymana, aby 
uniknąć niepotrzebnego powielenia; mając 
na uwadze, że w realizacji innych 
projektów nie poczyniono wystarczających 
postępów lub istnieje ryzyko, że projekty te 
zostaną wstrzymane, a około 30 projektów 
jest nadal na etapie tworzenia koncepcji i 
przygotowania;

L. mając na uwadze, że efektem prac 
w ramach pierwszych trzech serii 
projektów PESCO było zgłoszenie 47 
projektów przez uczestniczące państwa 
członkowskie; mając na uwadze, że 
obecnej liście projektów brakuje spójności, 
ambicji strategicznych i nie uwzględnia 
ona w wystarczającym stopniu 
priorytetowych braków zidentyfikowanych 
przez uczestniczące państwa członkowskie; 
mając na uwadze, że realizacja jednego z 
tych projektów została wstrzymana, aby 
uniknąć niepotrzebnego powielenia; mając 
na uwadze, że w realizacji innych 
projektów nie poczyniono wystarczających 
postępów lub istnieje ryzyko, że projekty te 
zostaną wstrzymane, a około 30 projektów 
jest nadal na etapie tworzenia koncepcji i 
przygotowania, wywołując poważne 
wątpliwości co do efektywności tej 
inicjatywy;

Or. en

Poprawka 102
Anna Bonfrisco, Marco Zanni

Projekt rezolucji
Motyw L

Projekt rezolucji Poprawka

L. mając na uwadze, że efektem prac L. mając na uwadze, że efektem prac 
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w ramach pierwszych trzech serii 
projektów PESCO było zgłoszenie 47 
projektów przez uczestniczące państwa 
członkowskie; mając na uwadze, że 
obecnej liście projektów brakuje spójności, 
ambicji strategicznych i nie uwzględnia 
ona w wystarczającym stopniu 
priorytetowych braków zidentyfikowanych 
przez uczestniczące państwa członkowskie; 
mając na uwadze, że realizacja jednego z 
tych projektów została wstrzymana, aby 
uniknąć niepotrzebnego powielenia; mając 
na uwadze, że w realizacji innych 
projektów nie poczyniono wystarczających 
postępów lub istnieje ryzyko, że projekty te 
zostaną wstrzymane, a około 30 projektów 
jest nadal na etapie tworzenia koncepcji i 
przygotowania;

w ramach pierwszych trzech serii 
projektów PESCO było zgłoszenie 47 
projektów przez uczestniczące państwa 
członkowskie; mając na uwadze, że 
obecnej liście projektów brakuje spójności, 
ambicji strategicznych i nie uwzględnia 
ona w wystarczającym stopniu 
priorytetowych braków zidentyfikowanych 
przez uczestniczące państwa członkowskie; 
mając na uwadze, że realizacja jednego z 
tych projektów została wstrzymana, aby 
uniknąć niepotrzebnego powielenia; mając 
na uwadze, że w realizacji innych 
projektów nie poczyniono wystarczających 
postępów lub istnieje ryzyko, że projekty te 
zostaną wstrzymane, a około 30 projektów 
jest nadal na etapie tworzenia koncepcji i 
przygotowania; mając na uwadze, że 
nieznany jest wpływ projektów PESCO;

Or. en

Poprawka 103
David McAllister

Projekt rezolucji
Motyw L

Projekt rezolucji Poprawka

L. mając na uwadze, że efektem prac 
w ramach pierwszych trzech serii 
projektów PESCO było zgłoszenie 47 
projektów przez uczestniczące państwa 
członkowskie; mając na uwadze, że 
obecnej liście projektów brakuje spójności, 
ambicji strategicznych i nie uwzględnia 
ona w wystarczającym stopniu 
priorytetowych braków zidentyfikowanych 
przez uczestniczące państwa 
członkowskie; mając na uwadze, że 
realizacja jednego z tych projektów została 
wstrzymana, aby uniknąć niepotrzebnego 
powielenia; mając na uwadze, że w 
realizacji innych projektów nie poczyniono 
wystarczających postępów lub istnieje 
ryzyko, że projekty te zostaną wstrzymane, 

L. mając na uwadze, że efektem prac 
w ramach pierwszych trzech serii 
projektów PESCO było zgłoszenie 47 
projektów przez uczestniczące państwa 
członkowskie; mając na uwadze, że 
obecnej liście projektów brakuje spójności, 
ambicji strategicznych i nie uwzględnia 
ona w pełni krytycznych braków 
zidentyfikowanych w procesie celu 
podstawowego; mając na uwadze, że 
realizacja jednego z tych projektów została 
wstrzymana, aby uniknąć niepotrzebnego 
powielenia; mając na uwadze, że w 
realizacji innych projektów nie poczyniono 
wystarczających postępów lub istnieje 
ryzyko, że projekty te zostaną wstrzymane, 
a około 30 projektów jest nadal na etapie 
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a około 30 projektów jest nadal na etapie 
tworzenia koncepcji i przygotowania;

tworzenia koncepcji i przygotowania;

Or. en

Poprawka 104
Radosław Sikorski

Projekt rezolucji
Motyw L

Projekt rezolucji Poprawka

L. mając na uwadze, że efektem prac 
w ramach pierwszych trzech serii 
projektów PESCO było zgłoszenie 47 
projektów przez uczestniczące państwa 
członkowskie; mając na uwadze, że 
obecnej liście projektów brakuje spójności, 
ambicji strategicznych i nie uwzględnia 
ona w wystarczającym stopniu 
priorytetowych braków zidentyfikowanych 
przez uczestniczące państwa członkowskie; 
mając na uwadze, że realizacja jednego z 
tych projektów została wstrzymana, aby 
uniknąć niepotrzebnego powielenia; mając 
na uwadze, że w realizacji innych 
projektów nie poczyniono wystarczających 
postępów lub istnieje ryzyko, że projekty te 
zostaną wstrzymane, a około 30 projektów 
jest nadal na etapie tworzenia koncepcji i 
przygotowania;

L. mając na uwadze, że efektem prac 
w ramach pierwszych trzech serii 
projektów PESCO było ustanowienie 47 
projektów przez uczestniczące państwa 
członkowskie; mając na uwadze, że 
obecnej liście projektów brakuje spójności, 
ambicji strategicznych i nie uwzględnia 
ona w wystarczającym stopniu 
priorytetowych braków zidentyfikowanych 
przez uczestniczące państwa członkowskie; 
mając na uwadze, że realizacja jednego z 
tych projektów została wstrzymana, aby 
uniknąć niepotrzebnego powielenia; mając 
na uwadze, że w realizacji innych 
projektów nie poczyniono wystarczających 
postępów lub istnieje ryzyko, że projekty te 
zostaną wstrzymane, a około 30 projektów 
jest nadal na etapie tworzenia koncepcji i 
przygotowania;

Or. en

Poprawka 105
Charlie Weimers

Projekt rezolucji
Motyw L

Projekt rezolucji Poprawka

L. mając na uwadze, że efektem prac 
w ramach pierwszych trzech serii 

L. mając na uwadze, że efektem prac 
w ramach pierwszych trzech serii 
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projektów PESCO było zgłoszenie 47 
projektów przez uczestniczące państwa 
członkowskie; mając na uwadze, że 
obecnej liście projektów brakuje spójności, 
ambicji strategicznych i nie uwzględnia 
ona w wystarczającym stopniu 
priorytetowych braków zidentyfikowanych 
przez uczestniczące państwa członkowskie; 
mając na uwadze, że realizacja jednego z 
tych projektów została wstrzymana, aby 
uniknąć niepotrzebnego powielenia; mając 
na uwadze, że w realizacji innych 
projektów nie poczyniono wystarczających 
postępów lub istnieje ryzyko, że projekty te 
zostaną wstrzymane, a około 30 projektów 
jest nadal na etapie tworzenia koncepcji i 
przygotowania;

projektów PESCO było zgłoszenie 47 
projektów przez uczestniczące państwa 
członkowskie; mając na uwadze, że 
obecnej liście projektów brakuje spójności 
i nie uwzględnia ona w wystarczającym 
stopniu priorytetowych braków 
zidentyfikowanych przez uczestniczące 
państwa członkowskie; mając na uwadze, 
że realizacja jednego z tych projektów 
została wstrzymana, aby uniknąć 
niepotrzebnego powielenia; mając na 
uwadze, że w realizacji innych projektów 
nie poczyniono wystarczających postępów 
lub istnieje ryzyko, że projekty te zostaną 
wstrzymane, a około 30 projektów jest 
nadal na etapie tworzenia koncepcji i 
przygotowania;

Or. en

Poprawka 106
Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Bart Groothuis, Urmas Paet, Klemen 
Grošelj, Christophe Grudler

Projekt rezolucji
Motyw L a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

La. mając na uwadze, że drugi etap 
PESCO rozpocznie się w 2021 r.; mając 
na uwadze, że ten drugi etap przyniesie 
konkretne i znaczące rezultaty, co 
oznacza, że nadanie priorytetów 
projektom jest konieczne;

Or. en

Poprawka 107
Thomas Waitz
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw L a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

La. mając na uwadze, że 47 projektów 
PESCO nie łączy najwyraźniej żadna 
nadrzędna wspólna logika;

Or. en

Poprawka 108
Thomas Waitz
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw L b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Lb. mając na uwadze, że niektóre z 47 
projektów PESCO wydają się 
bezpośrednio przyczyniać do uzupełnienia 
braków w zakresie zdolności dotyczących 
możliwych przyszłych operacji WPBiO, 
podczas gdy inne wydają się podążać 
czysto przemysłową lub badawczą drogą 
zupełnie oderwaną od braków 
zidentyfikowanych w kontekście CDP, 
CARD oraz celów zdolnościowych o 
dużym oddziaływaniu;

Or. en

Poprawka 109
Thomas Waitz
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw L c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Lc. mając na uwadze, że głównym 
celem PESCO powinno być zwiększenie 
gotowości operacyjnej i skuteczności w 
odniesieniu do militarnych operacji w 
ramach WPBiO;
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Or. en

Poprawka 110
Kris Peeters

Projekt rezolucji
Motyw M

Projekt rezolucji Poprawka

M. mając na uwadze, że tylko 
najbardziej strategiczne projekty PESCO 
takie jak Centrum EUFOR ds. operacji 
reagowania kryzysowego (EUFOR CROC) 
mogą w decydujący sposób przyczynić się 
do wypracowania spójnego pakietu sił o 
pełnym spektrum;

M. mając na uwadze, że niektóre 
strategiczne projekty PESCO 
skoncentrowane są na rozwoju 
operacyjnym, takie jak Centrum EUFOR 
ds. operacji reagowania kryzysowego 
(EUFOR CROC), podczas gdy inne 
projekty są bardziej skoncentrowane na 
rozwoju zdolności wojskowych; mając na 
uwadze, że oba rodzaje projektów są 
potrzebne, aby w decydujący sposób 
przyczynić się do ewoluowania w stronę 
wspólnej zintegrowanej strategii 
bezpieczeństwa i obrony UE;

Or. en

Poprawka 111
Juozas Olekas

Projekt rezolucji
Motyw M

Projekt rezolucji Poprawka

M. mając na uwadze, że tylko 
najbardziej strategiczne projekty PESCO 
takie jak Centrum EUFOR ds. operacji 
reagowania kryzysowego (EUFOR CROC) 
mogą w decydujący sposób przyczynić się 
do wypracowania spójnego pakietu sił o 
pełnym spektrum;

M. mając na uwadze, że projekty 
PESCO takie jak Centrum EUFOR ds. 
operacji reagowania kryzysowego 
(EUFOR CROC), Mobilność wojskowa, 
Sieć węzłów logistycznych lub Zespoły 
szybkiego reagowania w cyberprzestrzeni 
oraz wzajemna pomoc w dziedzinie 
bezpieczeństwa cybernetycznego (CRRT), 
mogą w decydujący sposób przyczynić się 
do wypracowania spójnego pakietu sił o 
pełnym spektrum;
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Or. en

Poprawka 112
Clare Daly, Mick Wallace, Manu Pineda

Projekt rezolucji
Motyw M

Projekt rezolucji Poprawka

M. mając na uwadze, że tylko 
najbardziej strategiczneprojekty PESCO 
takie jak Centrum EUFOR ds. operacji 
reagowania kryzysowego (EUFOR CROC) 
mogą w decydujący sposób przyczynić się 
do wypracowania spójnego pakietu sił o 
pełnym spektrum;

M. mając na uwadze, że najbardziej 
dalekosiężne projekty PESCO takie jak 
Centrum EUFOR ds. operacji reagowania 
kryzysowego (EUFOR CROC) są 
prowadzone przez niektóre państwa 
członkowskie, oraz mając na uwadze, że 
wiele innych państw członkowskich ma 
poważne wątpliwości co do zasadności 
zarówno projektów PESCO, jak i celu 
stworzenia armii europejskiej;

Or. en

Poprawka 113
Bart Groothuis, Nathalie Loiseau, Hilde Vautmans, Urmas Paet, Javier Nart, Malik 
Azmani

Projekt rezolucji
Motyw M

Projekt rezolucji Poprawka

M. mając na uwadze, że tylko 
najbardziej strategiczne projekty PESCO 
takie jak Centrum EUFOR ds. operacji 
reagowania kryzysowego (EUFOR 
CROC) mogą w decydujący sposób 
przyczynić się do wypracowania spójnego 
pakietu sił o pełnym spektrum;

M. mając na uwadze, że tylko niektóre 
z najbardziej strategicznych projektów 
PESCO mogą w decydujący sposób 
przyczynić się do strategicznej 
suwerenności UE;

Or. en

Poprawka 114



PE654.064v01-00 66/177 AM\1209371PL.docx

PL

Elena Yoncheva, Javi López, Robert Biedroń, Attila Ara-Kovács

Projekt rezolucji
Motyw M

Projekt rezolucji Poprawka

M. mając na uwadze, że tylko 
najbardziej strategiczne projekty PESCO 
takie jak Centrum EUFOR ds. operacji 
reagowania kryzysowego (EUFOR CROC) 
mogą w decydujący sposób przyczynić się 
do wypracowania spójnego pakietu sił o 
pełnym spektrum;

M. mając na uwadze, że projekty 
PESCO takie jak Centrum EUFOR ds. 
operacji reagowania kryzysowego 
(EUFOR CROC) mogą w decydujący 
sposób przyczynić się do wypracowania 
spójnego pakietu sił o pełnym spektrum;

Or. en

Poprawka 115
Thomas Waitz
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw M a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ma. mając na uwadze, że istnieje 
konieczność oceny projektów PESCO oraz 
zobowiązań w świetle wielu zaleceń 
powstałych z myślą o wdrożeniu rezolucji 
Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1325 na 
temat kobiet i bezpieczeństwa, a także 
opracowania planu, w jaki sposób PESCO 
może pomóc w przyszłości w tym zakresie;

Or. en

Poprawka 116
Clare Daly, Mick Wallace, Manu Pineda

Projekt rezolucji
Motyw N

Projekt rezolucji Poprawka
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N. mając na uwadze, że europejskie 
projekty z dziedziny obronności, takie jak 
FCAS (Future Air Combat System) oraz 
MGCS (Main Ground Combat System), 
pozostają obecnie poza zakresem PESCO; 
mając na uwadze, że ich włączenie w 
zakres kompetencji PESCO zapewniłoby 
wystarczające ukierunkowanie 
strategiczne;

skreśla się

Or. en

Poprawka 117
Fabio Massimo Castaldo

Projekt rezolucji
Motyw N

Projekt rezolucji Poprawka

N. mając na uwadze, że europejskie 
projekty z dziedziny obronności, takie jak 
FCAS (Future Air Combat System) oraz 
MGCS (Main Ground Combat System), 
pozostają obecnie poza zakresem PESCO; 
mając na uwadze, że ich włączenie w 
zakres kompetencji PESCO zapewniłoby 
wystarczające ukierunkowanie 
strategiczne;

N. mając na uwadze, że europejskie 
projekty z dziedziny obronności, takie jak 
FCAS (Future Air Combat System) oraz 
MGCS (Main Ground Combat System), 
pozostają obecnie poza zakresem PESCO i 
bazują głównie na dwustronnej 
współpracy między Niemcami i Francją; 
mając na uwadze, że ich włączenie w 
zakres kompetencji PESCO oraz znaczący 
udział większej ilości państw 
członkowskich zapewniłoby wystarczające 
ukierunkowanie strategiczne oraz 
prawdziwie europejskie działania 
wspierające przyszłą współpracę i 
integrację w dziedzinie obronności;

Or. en

Poprawka 118
Elena Yoncheva, Javi López, Robert Biedroń, Juozas Olekas

Projekt rezolucji
Motyw N
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Projekt rezolucji Poprawka

N. mając na uwadze, że europejskie 
projekty z dziedziny obronności, takie jak 
FCAS (Future Air Combat System) oraz 
MGCS (Main Ground Combat System), 
pozostają obecnie poza zakresem PESCO; 
mając na uwadze, że ich włączenie w 
zakres kompetencji PESCO zapewniłoby 
wystarczające ukierunkowanie 
strategiczne;

N. mając na uwadze, że europejskie 
projekty z dziedziny obronności, takie jak 
FCAS (Future Air Combat System) oraz 
MGCS (Main Ground Combat System), 
pozostają obecnie poza zakresem PESCO;

Or. en

Poprawka 119
Thomas Waitz
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw N

Projekt rezolucji Poprawka

N. mając na uwadze, że europejskie 
projekty z dziedziny obronności, takie jak 
FCAS (Future Air Combat System) oraz 
MGCS (Main Ground Combat System), 
pozostają obecnie poza zakresem PESCO; 
mając na uwadze, że ich włączenie w 
zakres kompetencji PESCO zapewniłoby 
wystarczające ukierunkowanie 
strategiczne;

N. mając na uwadze, że europejskie 
projekty z dziedziny obronności, takie jak 
FCAS (Future Air Combat System) oraz 
MGCS (Main Ground Combat System), 
pozostają obecnie poza zakresem PESCO;

Or. en

Poprawka 120
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Projekt rezolucji
Motyw N

Projekt rezolucji Poprawka

N. mając na uwadze, że europejskie 
projekty z dziedziny obronności, takie jak 

N. mając na uwadze, że europejskie 
projekty z dziedziny obronności, takie jak 
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FCAS (Future Air Combat System) oraz 
MGCS (Main Ground Combat System), 
pozostają obecnie poza zakresem PESCO; 
mając na uwadze, że ich włączenie w 
zakres kompetencji PESCO zapewniłoby 
wystarczające ukierunkowanie 
strategiczne;

FCAS (Future Air Combat System) oraz 
MGCS (Main Ground Combat System), 
pozostają obecnie poza zakresem PESCO; 
mając na uwadze, że ich włączenie w 
zakres kompetencji PESCO nie jest 
konieczne i nie gwarantuje lepszej 
skuteczności;

Or. fr

Poprawka 121
Clare Daly, Mick Wallace, Manu Pineda

Projekt rezolucji
Motyw O

Projekt rezolucji Poprawka

O. mając na uwadze, że kluczowe 
znaczenie ma uzupełnienie braków w 
zakresie zdolności stwierdzonych w planie 
rozwoju zdolności (CDP) i w 
skoordynowanym rocznym przeglądzie w 
zakresie obronności (CARD);

skreśla się

Or. en

Poprawka 122
Nicolae Ştefănuță

Projekt rezolucji
Motyw O

Projekt rezolucji Poprawka

O. mając na uwadze, że kluczowe 
znaczenie ma uzupełnienie braków w 
zakresie zdolności stwierdzonych w planie 
rozwoju zdolności (CDP) i w 
skoordynowanym rocznym przeglądzie w 
zakresie obronności (CARD);

O. mając na uwadze, że kluczowe 
znaczenie ma uzupełnienie braków w 
zakresie zdolności stwierdzonych w planie 
rozwoju zdolności (CDP) i w 
skoordynowanym rocznym przeglądzie w 
zakresie obronności (CARD) w celu 
zwiększenia strategicznej autonomii 
Europy;

Or. en
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Poprawka 123
Traian Băsescu

Projekt rezolucji
Motyw O

Projekt rezolucji Poprawka

O. mając na uwadze, że kluczowe 
znaczenie ma uzupełnienie braków w 
zakresie zdolności stwierdzonych w planie 
rozwoju zdolności (CDP) i w 
skoordynowanym rocznym przeglądzie w 
zakresie obronności (CARD);

O. mając na uwadze, że kluczowe 
znaczenie ma uwzględnienie priorytetów w 
zakresie zdolności stwierdzonych w planie 
rozwoju zdolności (CDP) oraz 
wykorzystanie informacji zawartych w 
skoordynowanym rocznym przeglądzie w 
zakresie obronności (CARD);

Or. en

Poprawka 124
Thomas Waitz
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw O

Projekt rezolucji Poprawka

O. mając na uwadze, że kluczowe 
znaczenie ma uzupełnienie braków w 
zakresie zdolności stwierdzonych w planie 
rozwoju zdolności (CDP) i w 
skoordynowanym rocznym przeglądzie w 
zakresie obronności (CARD);

O. mając na uwadze, że kluczowe 
znaczenie ma priorytetowe traktowanie i 
uzupełnienie braków w zakresie zdolności 
stwierdzonych w planie rozwoju zdolności 
(CDP) i w skoordynowanym rocznym 
przeglądzie w zakresie obronności 
(CARD);

Or. en

Poprawka 125
Clare Daly, Mick Wallace, Manu Pineda

Projekt rezolucji
Motyw P
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Projekt rezolucji Poprawka

P. mając na uwadze, że tylko niektóre 
z obecnych projektów PESCO w 
wystarczającym stopniu odnoszą się do 
najbardziej oczywistych braków w 
zakresie zdolności lub już teraz w 
wystarczającym stopniu uwzględniają cele 
zdolnościowe o dużym oddziaływaniu 
(HICG) wynikające z planu rozwoju 
zdolności (CDP) i powinny być 
traktowane jako priorytet;

skreśla się

Or. en

Poprawka 126
Radosław Sikorski

Projekt rezolucji
Motyw P

Projekt rezolucji Poprawka

P. mając na uwadze, że tylko niektóre 
z obecnych projektów PESCO w 
wystarczającym stopniu odnoszą się do 
najbardziej oczywistych braków w zakresie 
zdolności lub już teraz w wystarczającym 
stopniu uwzględniają cele zdolnościowe o 
dużym oddziaływaniu (HICG) wynikające 
z planu rozwoju zdolności (CDP) i 
powinny być traktowane jako priorytet;

P. mając na uwadze, że tylko niektóre 
z obecnych projektów PESCO w 
wystarczającym stopniu odnoszą się do 
braków w zakresie zdolności 
zidentyfikowanych w planie rozwoju 
zdolności (CDP) i CARD lub już teraz w 
wystarczającym stopniu uwzględniają cele 
zdolnościowe o dużym oddziaływaniu 
(HICG) wynikające z planu rozwoju 
zdolności (CDP) i powinny być traktowane 
jako priorytet;

Or. en

Poprawka 127
Elena Yoncheva, Javi López, Robert Biedroń, Attila Ara-Kovács, Juozas Olekas

Projekt rezolucji
Motyw P

Projekt rezolucji Poprawka
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P. mając na uwadze, że tylko niektóre 
z obecnych projektów PESCO w 
wystarczającym stopniu odnoszą się do 
najbardziej oczywistych braków w zakresie 
zdolności lub już teraz w wystarczającym 
stopniu uwzględniają cele zdolnościowe o 
dużym oddziaływaniu (HICG) wynikające 
z planu rozwoju zdolności (CDP) i 
powinny być traktowane jako priorytet;

P. mając na uwadze, że tylko niektóre 
z obecnych projektów PESCO w 
wystarczającym stopniu odnoszą się do 
braków w zakresie zdolności lub już teraz 
w wystarczającym stopniu uwzględniają 
cele zdolnościowe o dużym oddziaływaniu 
(HICG) wynikające z planu rozwoju 
zdolności (CDP) i powinny być traktowane 
jako priorytet;

Or. en

Poprawka 128
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Projekt rezolucji
Motyw Q

Projekt rezolucji Poprawka

Q. mając na uwadze, że należy 
zwiększyć spójność między PESCO, 
CARD, krajowymi planami wdrażania i 
CDP;

skreśla się

Or. fr

Poprawka 129
Clare Daly, Mick Wallace, Manu Pineda

Projekt rezolucji
Motyw Q

Projekt rezolucji Poprawka

Q. mając na uwadze, że należy 
zwiększyć spójność między PESCO, 
CARD, krajowymi planami wdrażania i 
CDP;

skreśla się

Or. en

Poprawka 130
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Elena Yoncheva, Javi López, Robert Biedroń, Attila Ara-Kovács, Juozas Olekas

Projekt rezolucji
Motyw Q

Projekt rezolucji Poprawka

Q. mając na uwadze, że należy 
zwiększyć spójność między PESCO, 
CARD, krajowymi planami wdrażania i 
CDP;

Q. mając na uwadze, że należy 
zwiększyć spójność, koherencję oraz 
wzajemne wzmocnienie między PESCO, 
CARD, krajowymi planami wdrażania i 
CDP;

Or. en

Poprawka 131
Clare Daly, Mick Wallace, Manu Pineda

Projekt rezolucji
Motyw R

Projekt rezolucji Poprawka

R. mając na uwadze, że w większości 
przypadków krajowe procesy planowania 
obrony przebiegają zgodnie z procesem 
planowania obrony NATO (NDPP);

skreśla się

Or. en

Poprawka 132
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Projekt rezolucji
Motyw R

Projekt rezolucji Poprawka

R. mając na uwadze, że w większości 
przypadków krajowe procesy planowania 
obrony przebiegają zgodnie z procesem 
planowania obrony NATO (NDPP);

R. mając na uwadze, że w większości 
przypadków krajowe procesy planowania 
obrony przebiegają zgodnie z procesem 
planowania obrony NATO (NDPP); mając 
na uwadze, że budzi to wątpliwości 
dotyczące realnej suwerenności 
dyplomatycznej i militarnej państw 
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członkowskich Unii Europejskiej oraz 
odchodzi od samej Unii Europejskiej;

Or. fr

Poprawka 133
Elena Yoncheva, Javi López, Robert Biedroń, Attila Ara-Kovács, Juozas Olekas

Projekt rezolucji
Motyw R

Projekt rezolucji Poprawka

R. mając na uwadze, że w większości 
przypadków krajowe procesy planowania 
obrony przebiegają zgodnie z procesem 
planowania obrony NATO (NDPP);

R. mając na uwadze, że w większości 
przypadków krajowe procesy planowania 
obrony przebiegają zgodnie z procesem 
planowania obrony NATO (NDPP) w tych 
państwach członkowskich, które należą do 
Organizacji Traktatu 
Północnoatlantyckiego;

Or. en

Poprawka 134
Thomas Waitz
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw R

Projekt rezolucji Poprawka

R. mając na uwadze, że w większości 
przypadków krajowe procesy planowania 
obrony przebiegają zgodnie z procesem 
planowania obrony NATO (NDPP);

R. mając na uwadze, że w 21 
państwach członkowskich należących do 
UE i NATO krajowe procesy planowania 
obrony przebiegają zgodnie z procesem 
planowania obrony NATO (NDPP);

Or. en

Poprawka 135
Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Bart Groothuis, Urmas Paet, Klemen 
Grošelj, Christophe Grudler
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Projekt rezolucji
Motyw R

Projekt rezolucji Poprawka

R. mając na uwadze, że w większości 
przypadków krajowe procesy planowania 
obrony przebiegają zgodnie z procesem 
planowania obrony NATO (NDPP);

R. mając na uwadze, że w wielu 
uczestniczących państwach członkowskich 
krajowe procesy planowania obrony 
bazują na procesie planowania obrony 
NATO (NDPP);

Or. en

Poprawka 136
Bart Groothuis, Urmas Paet, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Malik 
Azmani

Projekt rezolucji
Motyw R

Projekt rezolucji Poprawka

R. mając na uwadze, że w większości 
przypadków krajowe procesy planowania 
obrony przebiegają zgodnie z procesem 
planowania obrony NATO (NDPP);

R. mając na uwadze, że w większości 
państw członkowskich krajowe procesy 
planowania obrony przebiegają zgodnie z 
procesem planowania obrony NATO 
(NDPP);

Or. en

Poprawka 137
Emmanuel Maurel

Projekt rezolucji
Motyw R

Projekt rezolucji Poprawka

R. mając na uwadze, że w większości 
przypadków krajowe procesy planowania 
obrony przebiegają zgodnie z procesem 
planowania obrony NATO (NDPP);

R. mając na uwadze, że niestety 
krajowe procesy planowania obrony 
przebiegają zbyt często zgodnie z procesem 
planowania obrony NATO (NDPP);

Or. fr
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Poprawka 138
Clare Daly, Mick Wallace, Manu Pineda

Projekt rezolucji
Motyw S

Projekt rezolucji Poprawka

S. mając na uwadze, że przy 
najbliższej dogodnej okazji należy 
zsynchronizować wzajemne oddziaływanie 
krajowych priorytetów państw 
członkowskich, priorytetów UE i 
priorytetów NATO; mając na uwadze, że 
PESCO może stanowić skuteczne 
narzędzie umożliwiające równoczesne 
osiągnięcie celów UE i NATO;

skreśla się

Or. en

Poprawka 139
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Projekt rezolucji
Motyw S

Projekt rezolucji Poprawka

S. mając na uwadze, że przy 
najbliższej dogodnej okazji należy 
zsynchronizować wzajemne oddziaływanie 
krajowych priorytetów państw 
członkowskich, priorytetów UE i 
priorytetów NATO; mając na uwadze, że 
PESCO może stanowić skuteczne 
narzędzie umożliwiające równoczesne 
osiągnięcie celów UE i NATO;

S. mając na uwadze, że nie ma sensu 
dążyć do hipotetycznej autonomii strategii 
europejskiej podległej co do zasady 
NATO;

Or. fr

Poprawka 140
David Lega
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Projekt rezolucji
Preambuła

Projekt rezolucji Poprawka

S. mając na uwadze, że przy 
najbliższej dogodnej okazji należy 
zsynchronizować wzajemne oddziaływanie 
krajowych priorytetów państw 
członkowskich, priorytetów UE i 
priorytetów NATO; mając na uwadze, że 
PESCO może stanowić skuteczne 
narzędzie umożliwiające równoczesne 
osiągnięcie celów UE i NATO;

S. mając na uwadze, że PESCO może 
stanowić skuteczne narzędzie 
umożliwiające równoczesne osiągnięcie 
celów UE i NATO;

Or. sv

Poprawka 141
Emmanuel Maurel

Projekt rezolucji
Motyw S

Projekt rezolucji Poprawka

S. mając na uwadze, że przy 
najbliższej dogodnej okazji należy 
zsynchronizować wzajemne oddziaływanie 
krajowych priorytetów państw 
członkowskich, priorytetów UE i 
priorytetów NATO; mając na uwadze, że 
PESCO może stanowić skuteczne 
narzędzie umożliwiające równoczesne 
osiągnięcie celów UE i NATO;

S. mając na uwadze, że UE powinna 
występować na scenie międzynarodowej 
jako potęga autonomiczna; mając na 
uwadze, że PESCO powinna umożliwić 
UE uniezależnienie się od NATO;

Or. fr

Poprawka 142
Nicolae Ştefănuță

Projekt rezolucji
Motyw S

Projekt rezolucji Poprawka
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S. mając na uwadze, że przy 
najbliższej dogodnej okazji należy 
zsynchronizować wzajemne oddziaływanie 
krajowych priorytetów państw 
członkowskich, priorytetów UE i 
priorytetów NATO; mając na uwadze, że 
PESCO może stanowić skuteczne 
narzędzie umożliwiające równoczesne 
osiągnięcie celów UE i NATO;

S. mając na uwadze, że przy 
najbliższej dogodnej okazji należy 
zsynchronizować wzajemne oddziaływanie 
krajowych priorytetów państw 
członkowskich, priorytetów UE i 
priorytetów NATO; mając na uwadze, że 
PESCO może stanowić skuteczne 
narzędzie umożliwiające równoczesne 
osiągnięcie celów UE i NATO pod 
warunkiem uznania różnych charakterów 
tych dwóch organizacji i zakresów ich 
odpowiedzialności;

Or. en

Poprawka 143
Bart Groothuis, Nathalie Loiseau, Klemen Grošelj, Hilde Vautmans, Ilhan Kyuchyuk, 
Petras Auštrevičius, Javier Nart, Malik Azmani

Projekt rezolucji
Motyw S

Projekt rezolucji Poprawka

S. mając na uwadze, że przy 
najbliższej dogodnej okazji należy 
zsynchronizować wzajemne oddziaływanie 
krajowych priorytetów państw 
członkowskich, priorytetów UE i 
priorytetów NATO; mając na uwadze, że 
PESCO może stanowić skuteczne 
narzędzie umożliwiające równoczesne 
osiągnięcie celów UE i NATO;

S. mając na uwadze, że przy 
najbliższej dogodnej okazji należy 
zsynchronizować – tam gdzie jest to 
właściwe i istotne – wzajemne 
oddziaływanie krajowych priorytetów 
państw członkowskich, priorytetów UE i 
priorytetów NATO; mając na uwadze, że 
PESCO powinna stanowić skuteczne i 
nieodpłatne narzędzie równoczesnego 
osiągania celów UE i NATO;

Or. en

Poprawka 144
Kris Peeters

Projekt rezolucji
Motyw S

Projekt rezolucji Poprawka
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S. mając na uwadze, że przy 
najbliższej dogodnej okazji należy 
zsynchronizować wzajemne oddziaływanie 
krajowych priorytetów państw 
członkowskich, priorytetów UE i 
priorytetów NATO; mając na uwadze, że 
PESCO może stanowić skuteczne 
narzędzie umożliwiające równoczesne 
osiągnięcie celów UE i NATO;

S. mając na uwadze, że przy 
najbliższej dogodnej okazji należy 
zsynchronizować wzajemne oddziaływanie 
krajowych priorytetów państw 
członkowskich, priorytetów UE i 
priorytetów NATO; mając na uwadze, że 
PESCO może stanowić skuteczne 
narzędzie umożliwiające zapewnienie 
zdolności wojskowych, uwzględniających 
równocześnie cele UE i NATO;

Or. en

Poprawka 145
Elena Yoncheva, Javi López, Robert Biedroń, Attila Ara-Kovács, Juozas Olekas

Projekt rezolucji
Motyw S

Projekt rezolucji Poprawka

S. mając na uwadze, że przy 
najbliższej dogodnej okazji należy 
zsynchronizować wzajemne oddziaływanie 
krajowych priorytetów państw 
członkowskich, priorytetów UE i 
priorytetów NATO; mając na uwadze, że 
PESCO może stanowić skuteczne 
narzędzie umożliwiające równoczesne 
osiągnięcie celów UE i NATO;

S. mając na uwadze, że przy 
najbliższej dogodnej okazji należy 
ustanowić wzajemne oddziaływanie 
krajowych priorytetów państw 
członkowskich, priorytetów UE i 
priorytetów NATO; mając na uwadze, że 
PESCO może stanowić skuteczne 
narzędzie umożliwiające uwzględnienie 
priorytetów w zakresie rozwoju zdolności 
zidentyfikowanych przez UE i NATO;

Or. en

Poprawka 146
Thomas Waitz
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw S

Projekt rezolucji Poprawka

S. mając na uwadze, że przy 
najbliższej dogodnej okazji należy 

S. mając na uwadze, że przy 
najbliższej dogodnej okazji należy lepiej 
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zsynchronizować wzajemne oddziaływanie 
krajowych priorytetów państw 
członkowskich, priorytetów UE i 
priorytetów NATO; mając na uwadze, że 
PESCO może stanowić skuteczne 
narzędzie umożliwiające równoczesne 
osiągnięcie celów UE i NATO;

zsynchronizować wzajemne oddziaływanie 
krajowych priorytetów państw 
członkowskich, priorytetów UE i 
priorytetów NATO; mając na uwadze, że 
PESCO może stanowić skuteczne 
narzędzie umożliwiające osiągnięcie celów 
UE w zakresie zdolności;

Or. en

Poprawka 147
Arba Kokalari

Projekt rezolucji
Motyw S a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Sa. mając na uwadze, że państwa 
członkowskie powinny zapewnić 
wystarczające krajowe wydatki na obronę 
oraz inwestować w programy współpracy, 
aby wzmocnić europejskie zdolności 
obronne; zachęca uczestniczące państwa 
członkowskie do zwiększenia wydatków na 
obronę do co najmniej 2 % PKB;

Or. en

Poprawka 148
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Projekt rezolucji
Motyw S a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Sa. mając na uwadze śmierć mózgową 
NATO po tym jak Turcja, będąca 
członkiem NATO, dopuściła się agresji 
militarnej na Francję, która jest 
członkiem UE;

Or. fr
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Poprawka 149
Emmanuel Maurel

Projekt rezolucji
Motyw S a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Sa. mając na uwadze, że UE nie może 
zadowalać się amerykańskim parasolem 
jądrowym w celu zapewnienia swojego 
bezpieczeństwa;

Or. fr

Poprawka 150
Charlie Weimers

Projekt rezolucji
Motyw T

Projekt rezolucji Poprawka

T. mając na uwadze, że w związku z 
globalną strategią UE konkretna strategia 
na rzecz obrony i bezpieczeństwa – taka 
jak strategia sformułowana w białej 
księdze UE na temat bezpieczeństwa i 
obrony proponowanej w wielu 
sprawozdaniach Parlamentu – mogłaby 
ułatwić wspólne pojmowanie istniejących 
i przyszłych wyzwań i zapewniać wytyczne 
pod kątem PESCO i CDP dzięki 
zrozumieniu strategicznych ambicji i 
działań podejmowanych w perspektywie 
długoterminowej;

skreśla się

Or. en

Poprawka 151
Clare Daly, Mick Wallace, Manu Pineda

Projekt rezolucji
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Motyw T

Projekt rezolucji Poprawka

T. mając na uwadze, że w związku z 
globalną strategią UE konkretna strategia 
na rzecz obrony i bezpieczeństwa – taka 
jak strategia sformułowana w białej 
księdze UE na temat bezpieczeństwa i 
obrony proponowanej w wielu 
sprawozdaniach Parlamentu – mogłaby 
ułatwić wspólne pojmowanie istniejących 
i przyszłych wyzwań i zapewniać wytyczne 
pod kątem PESCO i CDP dzięki 
zrozumieniu strategicznych ambicji i 
działań podejmowanych w perspektywie 
długoterminowej;

T. mając na uwadze, że w związku z 
globalną strategią UE konkretna strategia 
na rzecz obrony i bezpieczeństwa – taka 
jak strategia sformułowana w białej 
księdze UE na temat bezpieczeństwa i 
obrony proponowanej w wielu 
sprawozdaniach Parlamentu – spotka się z 
oporem państw członkowskich nieufnych 
co do dalszej integracji w dziedzinie 
obrony;

Or. en

Poprawka 152
Clare Daly, Mick Wallace, Manu Pineda

Projekt rezolucji
Motyw U

Projekt rezolucji Poprawka

U. mając na uwadze, że obecnie 
realizacja projektów PESCO zależy od 
wkładów finansowych zapewnianych przez 
25 uczestniczących państw członkowskich; 
mając na uwadze, że oczekuje się, iż w 
wyniku pandemii COVID-19 dojdzie do 
cięć krajowych budżetów na obronność; 
mając na uwadze, że paradoksalnie kilka 
spośród obecnie realizowanych 47 
projektów PESCO, może – pod 
warunkiem odpowiedniego ich 
sfinansowania – zwiększyć gotowość 
państw członkowskich na ewentualny 
kolejny kryzys w dziedzinie zdrowia 
publicznego: mobilność wojskowa – 
przewodni projekt PESCO – Europejskie 
Dowództwo Medyczne i wiele innych 
projektów w obszarach związanych z 
logistyką i transportem, opieką zdrowotną, 

U. mając na uwadze, że obecnie 
realizacja projektów PESCO zależy od 
wkładów finansowych zapewnianych przez 
25 uczestniczących państw członkowskich; 
mając na uwadze, że oczekuje się, iż w 
wyniku pandemii COVID-19 dojdzie 
niewątpliwie do cięć z uwagi na fakt, że 
środki publiczne są kierowane tam, gdzie 
są potrzebne; mając na uwadze, że 
strategia, projekty lub fundusze związane 
z obronnością nie są najlepszym sposobem 
na osiągnięcie wspólnego i 
skoordynowanego podejścia do drugiej 
fali lub przyszłych pandemii;
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pomocą w przypadku katastrof oraz 
zwalczaniem szkodliwych działań w 
cyberprzestrzeni; mając na uwadze, że 
ograniczanie środków finansowych 
przeznaczonych na zdolności strategiczne, 
którymi obecnie państwa członkowskie 
ani UE nie dysponują, osłabiłoby również 
ich zdolność do podejmowania wspólnego 
działania w celu przeciwdziałania 
przyszłym pandemiom;

Or. en

Poprawka 153
Nicolae Ştefănuță

Projekt rezolucji
Motyw U

Projekt rezolucji Poprawka

U. mając na uwadze, że obecnie 
realizacja projektów PESCO zależy od 
wkładów finansowych zapewnianych przez 
25 uczestniczących państw członkowskich; 
mając na uwadze, że oczekuje się, iż w 
wyniku pandemii COVID-19 dojdzie do 
cięć krajowych budżetów na obronność; 
mając na uwadze, że paradoksalnie kilka 
spośród obecnie realizowanych 47 
projektów PESCO, może – pod warunkiem 
odpowiedniego ich sfinansowania – 
zwiększyć gotowość państw 
członkowskich na ewentualny kolejny 
kryzys w dziedzinie zdrowia publicznego: 
mobilność wojskowa – przewodni projekt 
PESCO – Europejskie Dowództwo 
Medyczne i wiele innych projektów w 
obszarach związanych z logistyką i 
transportem, opieką zdrowotną, pomocą w 
przypadku katastrof oraz zwalczaniem 
szkodliwych działań w cyberprzestrzeni; 
mając na uwadze, że ograniczanie środków 
finansowych przeznaczonych na zdolności 
strategiczne, którymi obecnie państwa 
członkowskie ani UE nie dysponują, 
osłabiłoby również ich zdolność do 

U. mając na uwadze, że obecnie 
realizacja projektów PESCO zależy od 
wkładów finansowych zapewnianych przez 
25 uczestniczących państw członkowskich; 
mając na uwadze, że oczekuje się, iż w 
wyniku pandemii COVID-19 dojdzie do 
cięć krajowych budżetów na obronność; 
mając na uwadze, że paradoksalnie kilka 
spośród obecnie realizowanych 47 
projektów PESCO, może – pod warunkiem 
odpowiedniego ich sfinansowania – 
zwiększyć gotowość państw 
członkowskich na ewentualny kolejny 
kryzys w dziedzinie zdrowia publicznego: 
mobilność wojskowa – przewodni projekt 
PESCO – Europejskie Dowództwo 
Medyczne i wiele innych projektów w 
obszarach związanych z logistyką i 
transportem, opieką zdrowotną, pomocą w 
przypadku katastrof oraz zwalczaniem 
szkodliwych działań w cyberprzestrzeni; 
mając na uwadze, że ograniczanie środków 
finansowych przeznaczonych na zdolności 
strategiczne, którymi obecnie państwa 
członkowskie ani UE nie dysponują, 
osłabiłoby również ich zdolność do 
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podejmowania wspólnego działania w celu 
przeciwdziałania przyszłym pandemiom;

podejmowania wspólnego działania w celu 
przeciwdziałania przyszłym pandemiom 
lub innym nieprzewidywalnym 
zagrożeniom o poważnym znaczeniu 
międzynarodowym;

Or. en

Poprawka 154
Bart Groothuis, Nathalie Loiseau, Klemen Grošelj, Hilde Vautmans, Urmas Paet, 
Katalin Cseh, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Malik Azmani

Projekt rezolucji
Motyw U

Projekt rezolucji Poprawka

U. mając na uwadze, że obecnie 
realizacja projektów PESCO zależy od 
wkładów finansowych zapewnianych przez 
25 uczestniczących państw członkowskich; 
mając na uwadze, że oczekuje się, iż w 
wyniku pandemii COVID-19 dojdzie do 
cięć krajowych budżetów na obronność; 
mając na uwadze, że paradoksalnie kilka 
spośród obecnie realizowanych 47 
projektów PESCO, może – pod warunkiem 
odpowiedniego ich sfinansowania – 
zwiększyć gotowość państw 
członkowskich na ewentualny kolejny 
kryzys w dziedzinie zdrowia publicznego: 
mobilność wojskowa – przewodni projekt 
PESCO – Europejskie Dowództwo 
Medyczne i wiele innych projektów w 
obszarach związanych z logistyką i 
transportem, opieką zdrowotną, pomocą w 
przypadku katastrof oraz zwalczaniem 
szkodliwych działań w cyberprzestrzeni; 
mając na uwadze, że ograniczanie środków 
finansowych przeznaczonych na zdolności 
strategiczne, którymi obecnie państwa 
członkowskie ani UE nie dysponują, 
osłabiłoby również ich zdolność do 
podejmowania wspólnego działania w celu 
przeciwdziałania przyszłym pandemiom;

U. mając na uwadze, że obecnie 
realizacja projektów PESCO zależy od 
wkładów finansowych zapewnianych przez 
25 uczestniczących państw członkowskich; 
mając na uwadze, że oczekuje się, iż w 
wyniku pandemii COVID-19 dojdzie do 
cięć krajowych budżetów na obronność; 
mając na uwadze, że paradoksalnie kilka 
spośród obecnie realizowanych 47 
projektów PESCO, może – pod warunkiem 
odpowiedniego ich sfinansowania – 
zwiększyć gotowość państw 
członkowskich na ewentualny kolejny 
kryzys w dziedzinie zdrowia publicznego: 
mobilność wojskowa – przewodni projekt 
PESCO – Europejskie Dowództwo 
Medyczne i wiele innych projektów w 
obszarach związanych z logistyką i 
transportem, opieką zdrowotną, pomocą w 
przypadku katastrof, zwalczaniem 
szkodliwych działań w cyberprzestrzeni 
oraz wrogimi kampaniami 
dezinformacyjnymi; mając na uwadze, że 
ograniczanie środków finansowych 
przeznaczonych na zdolności strategiczne, 
którymi obecnie państwa członkowskie ani 
UE nie dysponują, osłabiłoby również ich 
zdolność do podejmowania wspólnego 
działania w celu przeciwdziałania 
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przyszłym pandemiom;

Or. en

Poprawka 155
Elena Yoncheva, Javi López, Robert Biedroń, Attila Ara-Kovács, Juozas Olekas

Projekt rezolucji
Motyw U

Projekt rezolucji Poprawka

U. mając na uwadze, że obecnie 
realizacja projektów PESCO zależy od 
wkładów finansowych zapewnianych przez 
25 uczestniczących państw członkowskich; 
mając na uwadze, że oczekuje się, iż w 
wyniku pandemii COVID-19 dojdzie do 
cięć krajowych budżetów na obronność; 
mając na uwadze, że paradoksalnie kilka 
spośród obecnie realizowanych 47 
projektów PESCO, może – pod warunkiem 
odpowiedniego ich sfinansowania – 
zwiększyć gotowość państw 
członkowskich na ewentualny kolejny 
kryzys w dziedzinie zdrowia publicznego: 
mobilność wojskowa – przewodni projekt 
PESCO – Europejskie Dowództwo 
Medyczne i wiele innych projektów w 
obszarach związanych z logistyką i 
transportem, opieką zdrowotną, pomocą w 
przypadku katastrof oraz zwalczaniem 
szkodliwych działań w cyberprzestrzeni; 
mając na uwadze, że ograniczanie środków 
finansowych przeznaczonych na zdolności 
strategiczne, którymi obecnie państwa 
członkowskie ani UE nie dysponują, 
osłabiłoby również ich zdolność do 
podejmowania wspólnego działania w celu 
przeciwdziałania przyszłym pandemiom;

U. mając na uwadze, że obecnie 
realizacja projektów PESCO zależy od 
wkładów finansowych zapewnianych przez 
25 uczestniczących państw członkowskich; 
mając na uwadze, że oczekuje się, iż w 
wyniku pandemii COVID-19 dojdzie do 
cięć krajowych budżetów na obronność; 
mając na uwadze, że paradoksalnie kilka 
spośród obecnie realizowanych 47 
projektów PESCO, może – pod warunkiem 
odpowiedniego ich sfinansowania – 
zwiększyć gotowość państw 
członkowskich na ewentualny kolejny 
kryzys w dziedzinie zdrowia publicznego: 
mobilność wojskowa – przewodni projekt 
PESCO – Europejskie Dowództwo 
Medyczne i wiele innych projektów w 
obszarach związanych z logistyką i 
transportem, opieką zdrowotną, pomocą w 
przypadku katastrof, gotowością 
reagowania na ataki CBRJ oraz 
zwalczaniem szkodliwych działań w 
cyberprzestrzeni; mając na uwadze, że 
ograniczanie środków finansowych 
przeznaczonych na zdolności strategiczne, 
którymi obecnie państwa członkowskie ani 
UE nie dysponują, osłabiłoby również ich 
zdolność do podejmowania wspólnego 
działania w celu przeciwdziałania 
przyszłym pandemiom;

Or. en
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Poprawka 156
Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Bart Groothuis, Urmas Paet, Klemen 
Grošelj, Christophe Grudler

Projekt rezolucji
Motyw U

Projekt rezolucji Poprawka

U. mając na uwadze, że obecnie 
realizacja projektów PESCO zależy od 
wkładów finansowych zapewnianych przez 
25 uczestniczących państw członkowskich; 
mając na uwadze, że oczekuje się, iż w 
wyniku pandemii COVID-19 dojdzie do 
cięć krajowych budżetów na obronność; 
mając na uwadze, że paradoksalnie kilka 
spośród obecnie realizowanych 47 
projektów PESCO, może – pod warunkiem 
odpowiedniego ich sfinansowania – 
zwiększyć gotowość państw 
członkowskich na ewentualny kolejny 
kryzys w dziedzinie zdrowia publicznego: 
mobilność wojskowa – przewodni projekt 
PESCO – Europejskie Dowództwo 
Medyczne i wiele innych projektów w 
obszarach związanych z logistyką i 
transportem, opieką zdrowotną, pomocą w 
przypadku katastrof oraz zwalczaniem 
szkodliwych działań w cyberprzestrzeni; 
mając na uwadze, że ograniczanie środków 
finansowych przeznaczonych na zdolności 
strategiczne, którymi obecnie państwa 
członkowskie ani UE nie dysponują, 
osłabiłoby również ich zdolność do 
podejmowania wspólnego działania w celu 
przeciwdziałania przyszłym pandemiom;

U. mając na uwadze, że obecnie 
realizacja projektów PESCO zależy od 
wkładów finansowych zapewnianych przez 
25 uczestniczących państw członkowskich; 
mając na uwadze, że oczekuje się, iż w 
wyniku pandemii COVID-19 dojdzie do 
cięć krajowych budżetów na obronność; 
mając na uwadze, że paradoksalnie kilka 
spośród obecnie realizowanych 47 
projektów PESCO, może – pod warunkiem 
odpowiedniego ich sfinansowania – 
zwiększyć gotowość państw 
członkowskich na ewentualny kolejny 
kryzys w dziedzinie zdrowia publicznego: 
mobilność wojskowa – przewodni projekt 
PESCO – Europejskie Dowództwo 
Medyczne i wiele innych projektów w 
obszarach związanych z logistyką i 
transportem, opieką zdrowotną, pomocą w 
przypadku katastrof oraz zwalczaniem 
szkodliwych działań w cyberprzestrzeni; 
mając na uwadze, że ograniczanie środków 
finansowych przeznaczonych na zdolności 
strategiczne, którymi obecnie państwa 
członkowskie ani UE nie dysponują, 
osłabiłoby również ich zdolność do 
podejmowania wspólnego działania w celu 
przeciwdziałania przyszłym pandemiom i 
zagrożeniom CBRJ;

Or. en

Poprawka 157
Arnaud Danjean

Projekt rezolucji
Motyw U
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Projekt rezolucji Poprawka

U. mając na uwadze, że obecnie 
realizacja projektów PESCO zależy od 
wkładów finansowych zapewnianych przez 
25 uczestniczących państw członkowskich; 
mając na uwadze, że oczekuje się, iż w 
wyniku pandemii COVID-19 dojdzie do 
cięć krajowych budżetów na obronność; 
mając na uwadze, że paradoksalnie kilka 
spośród obecnie realizowanych 47 
projektów PESCO, może – pod warunkiem 
odpowiedniego ich sfinansowania – 
zwiększyć gotowość państw 
członkowskich na ewentualny kolejny 
kryzys w dziedzinie zdrowia publicznego: 
mobilność wojskowa – przewodni projekt 
PESCO – Europejskie Dowództwo 
Medyczne i wiele innych projektów w 
obszarach związanych z logistyką i 
transportem, opieką zdrowotną, pomocą w 
przypadku katastrof oraz zwalczaniem 
szkodliwych działań w cyberprzestrzeni; 
mając na uwadze, że ograniczanie środków 
finansowych przeznaczonych na zdolności 
strategiczne, którymi obecnie państwa 
członkowskie ani UE nie dysponują, 
osłabiłoby również ich zdolność do 
podejmowania wspólnego działania w celu 
przeciwdziałania przyszłym pandemiom;

U. mając na uwadze, że obecnie 
realizacja projektów PESCO zależy od 
wkładów finansowych zapewnianych przez 
25 uczestniczących państw członkowskich; 
mając na uwadze, że oczekuje się, iż w 
wyniku pandemii COVID-19 dojdzie do 
cięć krajowych budżetów na obronność; 
mając na uwadze, że paradoksalnie kilka 
spośród obecnie realizowanych 47 
projektów PESCO, może – pod warunkiem 
odpowiedniego ich sfinansowania – 
zwiększyć gotowość państw 
członkowskich na ewentualny kolejny 
kryzys w dziedzinie zdrowia publicznego: 
mobilność wojskowa, Europejskie 
Dowództwo Medyczne i wiele innych 
projektów w obszarach związanych z 
logistyką i transportem, opieką zdrowotną, 
pomocą w przypadku katastrof oraz 
zwalczaniem szkodliwych działań w 
cyberprzestrzeni; mając na uwadze, że 
ograniczanie środków finansowych 
przeznaczonych na zdolności strategiczne, 
którymi obecnie państwa członkowskie ani 
UE nie dysponują, osłabiłoby również ich 
zdolność do podejmowania wspólnego 
działania w celu przeciwdziałania 
przyszłym pandemiom;

Or. fr

Poprawka 158
Dragoş Tudorache

Projekt rezolucji
Motyw U a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ua. mając na uwadze, że 
sfinansowanie infrastruktury 
transportowej podwójnego zastosowania 
będzie korzystne dla mobilności cywilnej i 
militarnej, a wdrożenie 
zharmonizowanych procedur 
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administracyjnych umożliwi transport 
zasobów po całej UE po odpowiednich 
drogach zaopatrzeniowych i pomoże w 
budowaniu środowiska działającego na 
rzecz wspólnego bezpieczeństwa i obrony;

Or. en

Poprawka 159
Kris Peeters

Projekt rezolucji
Motyw V

Projekt rezolucji Poprawka

V. mając na uwadze, że ze względu na 
możliwość dofinansowania niektórych 
projektów PESCO z przyszłego 
Europejskiego Funduszu Obronnego (EFO) 
uczestniczące państwa członkowskie 
zwielokrotniły liczbę składanych 
wniosków, i chociaż dzięki temu 
utrzymywano intensywniejsze kontakty i 
współpracę, to jednak nie wszystkie 
wnioski leżą w najlepszym interesie 
strategicznym UE;

V. mając na uwadze, że ze względu na 
możliwość otrzymania dofinansowania na 
rozwój zdolności wynikających z 
niektórych projektów PESCO z przyszłego 
Europejskiego Funduszu Obronnego (EFO) 
uczestniczące państwa członkowskie 
zwielokrotniły liczbę składanych 
wniosków, i chociaż dzięki temu 
utrzymywano intensywniejsze kontakty i 
współpracę, to jednak nie wszystkie 
wnioski leżą w najlepszym interesie 
strategicznym UE;

Or. en

Poprawka 160
Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Bart Groothuis, Urmas Paet, Klemen 
Grošelj, Christophe Grudler

Projekt rezolucji
Motyw V

Projekt rezolucji Poprawka

V. mając na uwadze, że ze względu na 
możliwość dofinansowania niektórych 
projektów PESCO z przyszłego 
Europejskiego Funduszu Obronnego 
(EFO) uczestniczące państwa 

V. mając na uwadze, że PESCO oraz 
przyszły Europejski Fundusz Obronny 
(EFO) będą się nawzajem wzmacniać a 
powiązania między nimi będą nadal 
rozwijane w celu uzyskania krytycznych 
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członkowskie zwielokrotniły liczbę 
składanych wniosków, i chociaż dzięki 
temu utrzymywano intensywniejsze 
kontakty i współpracę, to jednak nie 
wszystkie wnioski leżą w najlepszym 
interesie strategicznym UE;

zdolności określonych w CDP;

Or. en

Poprawka 161
Clare Daly, Mick Wallace, Manu Pineda

Projekt rezolucji
Motyw V

Projekt rezolucji Poprawka

V. mając na uwadze, że ze względu na 
możliwość dofinansowania niektórych 
projektów PESCO z przyszłego 
Europejskiego Funduszu Obronnego (EFO) 
uczestniczące państwa członkowskie 
zwielokrotniły liczbę składanych 
wniosków, i chociaż dzięki temu 
utrzymywano intensywniejsze kontakty i 
współpracę, to jednak nie wszystkie 
wnioski leżą w najlepszym interesie 
strategicznym UE;

V. mając na uwadze, że ze względu na 
możliwość dofinansowania niektórych 
projektów PESCO z przyszłego 
Europejskiego Funduszu Obronnego (EFO) 
uczestniczące państwa członkowskie 
zwielokrotniły liczbę składanych 
wniosków, chociaż nie wszystkie wnioski 
leżą w najlepszym interesie strategicznym 
UE; mając na uwadze, że stanowi to 
dowód, iż wiele uczestniczących państw 
członkowskich już opiera się 
ograniczeniom narzuconym przez 
PESCO;

Or. en

Poprawka 162
Bart Groothuis, Klemen Grošelj, Urmas Paet, Katalin Cseh, Petras Auštrevičius, Javier 
Nart, Malik Azmani

Projekt rezolucji
Motyw V

Projekt rezolucji Poprawka

V. mając na uwadze, że ze względu na 
możliwość dofinansowania niektórych 
projektów PESCO z przyszłego 

V. mając na uwadze, że ze względu na 
możliwość dofinansowania niektórych 
projektów PESCO z przyszłego 
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Europejskiego Funduszu Obronnego (EFO) 
uczestniczące państwa członkowskie 
zwielokrotniły liczbę składanych 
wniosków, i chociaż dzięki temu 
utrzymywano intensywniejsze kontakty i 
współpracę, to jednak nie wszystkie 
wnioski leżą w najlepszym interesie 
strategicznym UE;

Europejskiego Funduszu Obronnego (EFO) 
uczestniczące państwa członkowskie 
zwielokrotniły liczbę składanych 
wniosków, i chociaż dzięki temu 
utrzymywano intensywniejsze kontakty i 
współpracę, to jednak nie wszystkie 
wnioski leżą w najlepszym wspólnym 
interesie strategicznym UE;

Or. en

Poprawka 163
Elena Yoncheva, Javi López, Robert Biedroń, Attila Ara-Kovács, Juozas Olekas

Projekt rezolucji
Motyw V

Projekt rezolucji Poprawka

V. mając na uwadze, że ze względu na 
możliwość dofinansowania niektórych 
projektów PESCO z przyszłego 
Europejskiego Funduszu Obronnego (EFO) 
uczestniczące państwa członkowskie 
zwielokrotniły liczbę składanych 
wniosków, i chociaż dzięki temu 
utrzymywano intensywniejsze kontakty i 
współpracę, to jednak nie wszystkie 
wnioski leżą w najlepszym interesie 
strategicznym UE;

V. mając na uwadze, że ze względu na 
możliwość dofinansowania niektórych 
projektów PESCO z przyszłego 
Europejskiego Funduszu Obronnego (EFO) 
uczestniczące państwa członkowskie 
zwielokrotniły liczbę składanych 
wniosków oraz utrzymywano 
intensywniejsze kontakty i współpracę, 
mając na uwadze, że wszystkie wnioski 
powinny leżeć w najlepszym interesie 
strategicznym UE;

Or. en

Poprawka 164
Clare Daly, Mick Wallace, Manu Pineda

Projekt rezolucji
Motyw V a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Va. mając na uwadze, że według 
przeglądu nr 09/2019 Europejskiego 
Trybunału Obrachunkowego bez 
zdolności USA państwa członkowskie UE 
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należące do NATO musiałyby wydać 
kilkaset miliardów EUR na 
przezwyciężenie braków w zakresie 
zdolności;

Or. en

Poprawka 165
Clare Daly, Mick Wallace, Manu Pineda

Projekt rezolucji
Motyw W

Projekt rezolucji Poprawka

W. mając na uwadze, że udział państw 
trzecich w poszczególnych projektach 
PESCO może leżeć w interesie 
strategicznym Unii Europejskiej, 
szczególnie w przypadku Zjednoczonego 
Królestwa;

skreśla się

Or. en

Poprawka 166
Elena Yoncheva, Javi López, Robert Biedroń, Attila Ara-Kovács

Projekt rezolucji
Motyw W

Projekt rezolucji Poprawka

W. mając na uwadze, że udział państw 
trzecich w poszczególnych projektach 
PESCO może leżeć w interesie 
strategicznym Unii Europejskiej, 
szczególnie w przypadku Zjednoczonego 
Królestwa;

W. mając na uwadze, że udział państw 
trzecich, spełniających uzgodniony zestaw 
istotnych politycznie i prawnych 
warunków, w poszczególnych projektach 
PESCO może leżeć w interesie 
strategicznym Unii Europejskiej, jeśli 
chodzi o zapewnienie technicznej 
ekspertyzy lub dodatkowych zdolności, 
szczególnie w przypadku strategicznych 
partnerów takich jak Zjednoczone 
Królestwo, kraje Bałkanów Zachodnich 
oraz Partnerstwo Wschodnie; mając na 
uwadze, że możliwy udział państw trzecich 
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w projektach PESCO nie powinien 
podważać celu wspierania WPBiO UE;

Or. en

Poprawka 167
Nicolae Ştefănuță

Projekt rezolucji
Motyw W

Projekt rezolucji Poprawka

W. mając na uwadze, że udział państw 
trzecich w poszczególnych projektach 
PESCO może leżeć w interesie 
strategicznym Unii Europejskiej, 
szczególnie w przypadku Zjednoczonego 
Królestwa;

W. mając na uwadze, że udział państw 
trzecich w poszczególnych projektach 
PESCO może leżeć w interesie 
strategicznym Unii Europejskiej, 
zapewniając niektórym projektom wartość 
dodaną, przyczyniając się do wzmocnienia 
PESCO i WPBiO oraz spełniając bardziej 
wymagające zobowiązania, szczególnie w 
przypadku Zjednoczonego Królestwa;

Or. en

Poprawka 168
Radosław Sikorski

Projekt rezolucji
Motyw W

Projekt rezolucji Poprawka

W. mając na uwadze, że udział państw 
trzecich w poszczególnych projektach 
PESCO może leżeć w interesie 
strategicznym Unii Europejskiej, 
szczególnie w przypadku Zjednoczonego 
Królestwa;

W. mając na uwadze, że udział państw 
trzecich w poszczególnych projektach 
PESCO może leżeć w interesie 
strategicznym Unii Europejskiej, 
szczególnie w przypadku Zjednoczonego 
Królestwa oraz państw należących do 
Partnerstwa Wschodniego, zwłaszcza tych, 
które zawarły z UE umowy ramowe w 
sprawie udziału;

Or. en
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Poprawka 169
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Urmas Paet, Klemen Grošelj, Christophe Grudler

Projekt rezolucji
Motyw W

Projekt rezolucji Poprawka

W. mając na uwadze, że udział państw 
trzecich w poszczególnych projektach 
PESCO może leżeć w interesie 
strategicznym Unii Europejskiej, 
szczególnie w przypadku Zjednoczonego 
Królestwa;

W. mając na uwadze, że udział państw 
trzecich, takich jak Zjednoczone 
Królestwo, w poszczególnych projektach 
PESCO może leżeć w interesie 
strategicznym UE, przy czym taki udział 
może być wyłącznie wyjątkowy, 
uzgadniany w każdym przypadku 
indywidualnie i na wniosek państw 
członkowskich UE;

Or. en

Poprawka 170
Urmas Paet

Projekt rezolucji
Motyw W

Projekt rezolucji Poprawka

W. mając na uwadze, że udział państw 
trzecich w poszczególnych projektach 
PESCO może leżeć w interesie 
strategicznym Unii Europejskiej, 
szczególnie w przypadku Zjednoczonego 
Królestwa;

W. mając na uwadze, że udział państw 
trzecich w poszczególnych projektach 
PESCO może leżeć w interesie 
strategicznym Unii Europejskiej, 
szczególnie w przypadku Zjednoczonego 
Królestwa; mając na uwadze, że 
porozumienie w sprawie udziału państwa 
trzeciego w projektach PESCO powinno 
istnieć już od dawna;

Or. en

Poprawka 171
Juozas Olekas
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Projekt rezolucji
Motyw W

Projekt rezolucji Poprawka

W. mając na uwadze, że udział państw 
trzecich w poszczególnych projektach 
PESCO może leżeć w interesie 
strategicznym Unii Europejskiej, 
szczególnie w przypadku Zjednoczonego 
Królestwa;

W. mając na uwadze, że udział państw 
trzecich w poszczególnych projektach 
PESCO może leżeć w interesie 
strategicznym Unii Europejskiej, 
szczególnie w przypadku Zjednoczonego 
Królestwa, Stanów Zjednoczonych oraz 
innych członków NATO nienależących do 
UE;

Or. en

Poprawka 172
Arnaud Danjean

Projekt rezolucji
Motyw W

Projekt rezolucji Poprawka

W. mając na uwadze, że udział państw 
trzecich w poszczególnych projektach 
PESCO może leżeć w interesie 
strategicznym Unii Europejskiej, 
szczególnie w przypadku Zjednoczonego 
Królestwa;

W. mając na uwadze, że udział państw 
trzecich w poszczególnych projektach 
PESCO, który powinien podlegać wielu 
uwarunkowaniom i przebiegać na 
podstawie określonej i skutecznej zasady 
wzajemności, może leżeć w interesie 
strategicznym Unii Europejskiej;

Or. fr

Poprawka 173
Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers, Alexandr Vondra

Projekt rezolucji
Motyw W

Projekt rezolucji Poprawka

W. mając na uwadze, że udział państw 
trzecich w poszczególnych projektach 
PESCO może leżeć w interesie 

W. mając na uwadze, że udział państw 
trzecich w poszczególnych projektach 
PESCO może leżeć w interesie 
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strategicznym Unii Europejskiej, 
szczególnie w przypadku Zjednoczonego 
Królestwa;

strategicznym Unii Europejskiej, 
szczególnie w przypadku Zjednoczonego 
Królestwa, Stanów Zjednoczonych i 
Kanady;

Or. en

Poprawka 174
Kris Peeters

Projekt rezolucji
Motyw W

Projekt rezolucji Poprawka

W. mając na uwadze, że udział państw 
trzecich w poszczególnych projektach 
PESCO może leżeć w interesie 
strategicznym Unii Europejskiej, 
szczególnie w przypadku Zjednoczonego 
Królestwa;

W. mając na uwadze, że w 
szczególnych przypadkach udział państw 
trzecich w poszczególnych projektach 
PESCO może leżeć w interesie 
strategicznym Unii Europejskiej, 
szczególnie w przypadku Zjednoczonego 
Królestwa;

Or. en

Poprawka 175
Clare Daly, Mick Wallace, Manu Pineda

Projekt rezolucji
Motyw X

Projekt rezolucji Poprawka

X. mając na uwadze, że w odniesieniu 
do obecnej roli Komitetu Politycznego i 
Bezpieczeństwa (KPiB) w kontekście 
PESCO i rozwoju zdolności Parlament 
wystąpił już z wnioskiem, zgodnie z 
którym „mandat Komitetu Politycznego i 
Bezpieczeństwa (KPiB), o którym mowa w 
art. 38 TUE, powinien podlegać 
zawężonej interpretacji”;

skreśla się

Or. en
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Poprawka 176
Bart Groothuis, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Malik Azmani

Projekt rezolucji
Motyw Y

Projekt rezolucji Poprawka

Y. mając na uwadze, że za 
zarządzanie PESCO odpowiadają 
uczestniczące państwa członkowskie, co 
ostatecznie prowadzi do niewystarczającej 
koordynacji i ogólnej spójności projektów; 
mając na uwadze, że fakt ten powinien 
stanowić podstawę do rozszerzenia 
mandatu Sekretariatu PESCO;

skreśla się

Or. en

Poprawka 177
Charlie Weimers

Projekt rezolucji
Motyw Y

Projekt rezolucji Poprawka

Y. mając na uwadze, że za 
zarządzanie PESCO odpowiadają 
uczestniczące państwa członkowskie, co 
ostatecznie prowadzi do niewystarczającej 
koordynacji i ogólnej spójności projektów; 
mając na uwadze, że fakt ten powinien 
stanowić podstawę do rozszerzenia 
mandatu Sekretariatu PESCO;

skreśla się

Or. en

Poprawka 178
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Projekt rezolucji
Motyw Y
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Projekt rezolucji Poprawka

Y. mając na uwadze, że za zarządzanie 
PESCO odpowiadają uczestniczące 
państwa członkowskie, co ostatecznie 
prowadzi do niewystarczającej 
koordynacji i ogólnej spójności projektów; 
mając na uwadze, że fakt ten powinien 
stanowić podstawę do rozszerzenia 
mandatu Sekretariatu PESCO;

Y. mając na uwadze, że za zarządzanie 
PESCO odpowiadają uczestniczące 
państwa członkowskie, co wynika prawnie 
z ich poszczególnych inwestycji 
militarnych;

Or. fr

Poprawka 179
Elena Yoncheva, Javi López, Robert Biedroń, Juozas Olekas

Projekt rezolucji
Motyw Y

Projekt rezolucji Poprawka

Y. mając na uwadze, że za zarządzanie 
PESCO odpowiadają uczestniczące 
państwa członkowskie, co ostatecznie 
prowadzi do niewystarczającej 
koordynacji i ogólnej spójności projektów; 
mając na uwadze, że fakt ten powinien 
stanowić podstawę do rozszerzenia 
mandatu SekretariatuPESCO;

Y. mając na uwadze, że za zarządzanie 
PESCO odpowiadają uczestniczące 
państwa członkowskie, mając na uwadze, 
że Sekretariat PESCO powinien nadal 
dostarczać ekspertyz na żądanie i ułatwiać 
związki z innymi podmiotami UE w 
odniesieniu do możliwych synergii z 
innymi instrumentami i inicjatywami UE, 
aby zapewnić transparentność i brak 
wykluczenia oraz uniknąć niepotrzebnego 
powielania;

Or. en

Poprawka 180
Witold Jan Waszczykowski, Alexandr Vondra

Projekt rezolucji
Motyw Y

Projekt rezolucji Poprawka

Y. mając na uwadze, że za zarządzanie Y. mając na uwadze, że za zarządzanie 
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PESCO odpowiadają uczestniczące 
państwa członkowskie, co ostatecznie 
prowadzi do niewystarczającej koordynacji 
i ogólnej spójności projektów; mając na 
uwadze, że fakt ten powinien stanowić 
podstawę do rozszerzenia mandatu 
Sekretariatu PESCO;

PESCO odpowiadają uczestniczące 
państwa członkowskie, co ostatecznie 
prowadzi do niewystarczającej koordynacji 
i ogólnej spójności projektów; mając na 
uwadze, że fakt ten powinien stanowić 
podstawę do udzielenia szerszego dostępu 
do wsparcia finansowego uzależnionego 
od osiągniętego stopnia postępu;

Or. en

Poprawka 181
Clare Daly, Mick Wallace, Manu Pineda

Projekt rezolucji
Motyw Y

Projekt rezolucji Poprawka

Y. mając na uwadze, że za zarządzanie 
PESCO odpowiadają uczestniczące 
państwa członkowskie, co ostatecznie 
prowadzi do niewystarczającej koordynacji 
i ogólnej spójności projektów; mając na 
uwadze, że fakt ten powinien stanowić 
podstawę do rozszerzenia mandatu 
Sekretariatu PESCO;

Y. mając na uwadze, że za zarządzanie 
PESCO odpowiadają uczestniczące 
państwa członkowskie, co ostatecznie 
prowadzi do niewystarczającej koordynacji 
i ogólnej spójności projektów; mając na 
uwadze, że fakt ten powinien stanowić 
podstawę do kwestionowania zasadności i 
użyteczności całego projektu;

Or. en

Poprawka 182
Fabio Massimo Castaldo

Projekt rezolucji
Motyw Y

Projekt rezolucji Poprawka

Y. mając na uwadze, że za zarządzanie 
PESCO odpowiadają uczestniczące 
państwa członkowskie, co ostatecznie 
prowadzi do niewystarczającej koordynacji 
i ogólnej spójności projektów; mając na 
uwadze, że fakt ten powinien stanowić 
podstawę do rozszerzenia mandatu 

Y. mając na uwadze, że za zarządzanie 
PESCO odpowiadają uczestniczące 
państwa członkowskie, co 
prawdopodobnieprowadzi do 
niewystarczającej koordynacji i ogólnej 
spójności projektów; mając na uwadze, że 
rozszerzenie mandatu Sekretariatu PESCO 
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Sekretariatu PESCO; może usprawnić koordynację;

Or. en

Poprawka 183
David Lega

Projekt rezolucji
Motyw Z

Projekt rezolucji Poprawka

Z. mając na uwadze, że pogłębiając 
współpracę w dziedzinie obronności 
między państwami członkowskimi na 
poziomie UE, należy jednocześnie 
umacniać uprawnienia kontrolne 
Parlamentu;

skreślone

Or. sv

Poprawka 184
Fabio Massimo Castaldo

Projekt rezolucji
Motyw Z

Projekt rezolucji Poprawka

Z. mając na uwadze, że pogłębiając 
współpracę w dziedzinie obronności 
między państwami członkowskimi na 
poziomie UE, należy jednocześnie 
umacniać uprawnienia kontrolne 
Parlamentu;

Z. mając na uwadze, że pogłębiając 
współpracę w dziedzinie obronności 
między państwami członkowskimi na 
poziomie UE, należy jednocześnie 
umacniać uprawnienia kontrolne 
parlamentów państw członkowskich oraz 
Parlamentu Europejskiego;

Or. en

Poprawka 185
Arnaud Danjean

Projekt rezolucji
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Motyw Z

Projekt rezolucji Poprawka

Z. mając na uwadze, że pogłębiając 
współpracę w dziedzinie obronności 
między państwami członkowskimi na 
poziomie UE, należy jednocześnie 
umacniać uprawnienia kontrolne 
Parlamentu;

Z. mając na uwadze, że pogłębiając 
współpracę w dziedzinie obronności 
między państwami członkowskimi na 
poziomie UE, należy jednocześnie 
zwiększać ilość informacji 
przekazywanych do Parlamentu;

Or. fr

Poprawka 186
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Projekt rezolucji
Motyw AA

Projekt rezolucji Poprawka

AA. mając na uwadze, że Parlament 
wspólnie z Radą powinien pełnić funkcję 
prawodawczą i budżetową oraz funkcję 
kontroli politycznej, a także pełnić rolę 
organu konsultacyjnego, zgodnie z 
warunkami przewidzianymi w Traktatach;

AA. mając na uwadze, że należy 
włączać systematycznie parlamenty 
krajowe i powierzać im zatwierdzanie 
wszelkich programów wdrażanych w 
ramach PESCO;

Or. fr

Poprawka 187
Thomas Waitz
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw AA

Projekt rezolucji Poprawka

AA. mając na uwadze, że Parlament 
wspólnie z Radą powinien pełnić funkcję 
prawodawczą i budżetową oraz funkcję 
kontroli politycznej, a także pełnić rolę 
organu konsultacyjnego, zgodnie z 
warunkami przewidzianymi w Traktatach;

AA. mając na uwadze, że Parlament 
powinien pełnić funkcję kontroli 
politycznej, a także pełnić rolę organu 
konsultacyjnego, zgodnie z warunkami 
przewidzianymi w Traktatach w 
odniesieniu do militarnego wymiaru 
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WPBiO;

Or. en

Poprawka 188
Elena Yoncheva, Javi López, Robert Biedroń, Attila Ara-Kovács, Juozas Olekas

Projekt rezolucji
Motyw AB

Projekt rezolucji Poprawka

AB. mając na uwadze, że Parlament 
ubolewa, iżWiceprzewodniczący Komisji / 
Wysoki PrzedstawicielUnii do Spraw 
Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa 
nie przekazał swojego sprawozdania 
rocznego z wdrażania PESCO;

AB. mając na uwadze, że Parlament 
wzywa Wiceprzewodniczącego Komisji / 
Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw 
Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa 
do przekazania swojego sprawozdania 
rocznego z wdrażania PESCO;

Or. en

Poprawka 189
Elena Yoncheva, Javi López, Robert Biedroń, Attila Ara-Kovács, Juozas Olekas

Projekt rezolucji
Motyw AB a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

ABa. mając na uwadze, że połączone 
wysiłki badawczo-rozwojowe 
uczestniczących państw członkowskich w 
ramach PESCO doprowadzą do 
znaczących przełomów technologicznych, 
dając w zamian UE przewagę 
konkurencyjną w dziedzinach związanych 
z nowoczesnymi zdolnościami w zakresie 
obrony;

Or. en

Poprawka 190
Thierry Mariani, Jérôme Rivière
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Projekt rezolucji
Motyw AB a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

ABa. mając na uwadze, że rozszerzenie 
Unii Europejskiej osłabiło jej jedność, a 
przez to zmniejszyło zdolność państw 
członkowskich do obrony ich strategicznej 
autonomii;

Or. fr

Poprawka 191
Elena Yoncheva, Javi López, Robert Biedroń, Juozas Olekas

Projekt rezolucji
Motyw AB b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

ABb. mając na uwadze, że pandemia 
COVID-19 oraz inne kryzysy związane z 
opieką zdrowotną i uchodźcami ukazały 
wyraźną potrzebę rozwoju unijnych 
zdolności nadzorowania CBRJ w czasie 
rzeczywistym i gotowych do szybkiego 
reagowania, w celu zwiększenia gotowości 
i ogólnego bezpieczeństwa państw 
członkowskich;

Or. en

Poprawka 192
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Projekt rezolucji
Motyw AB b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

ABb. mając na uwadze, że brak 
solidarności państw członkowskich Unii 
Europejskiej z Francją w zwalczaniu 
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ekstremistów islamskich w państwach 
Sahelu podważa wszelkie rozmowy na 
temat konieczności konwergencji 
poszczególnych polityk obronnych;

Or. fr

Poprawka 193
Elena Yoncheva, Javi López, Robert Biedroń, Juozas Olekas

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – wprowadzenie

Projekt rezolucji Poprawka

1. zaleca Radzie i 
Wiceprzewodniczącemu Komisji / 
Wysokiemu Przedstawicielowi Unii do 
Spraw Zagranicznych i Polityki 
Bezpieczeństwa:

1. zaleca Radzie i Wysokiemu 
Przedstawicielowi Unii do Spraw 
Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa:

Or. en

Poprawka 194
Elena Yoncheva, Javi López, Robert Biedroń, Attila Ara-Kovács, Juozas Olekas

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera a

Projekt rezolucji Poprawka

a) konsultowanie się z Parlamentem w 
sprawie przeglądu PESCO, aby poglądy 
Parlamentu Europejskiego zostały 
należycie uwzględnione, zgodnie z art. 36 
TUE;

a) informowanie i konsultowanie się z 
Parlamentem w sprawie przeglądu PESCO, 
aby poglądy Parlamentu Europejskiego 
zostały należycie uwzględnione, zgodnie z 
art. 36 TUE, zwłaszcza w kontekście 
obecnego strategicznego przeglądu 
pierwszego etapu PESCO, który zakończy 
się w 2020 r., aby zapewnić: większą 
odpowiedzialność, przejrzystość i 
kontrolę;

Or. en
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Poprawka 195
Clare Daly, Mick Wallace, Manu Pineda

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b

Projekt rezolucji Poprawka

b) określenie strategicznej wizji Unii 
m.in. w drodze wdrożenia poziomu 
ambicji określonego w globalnej strategii 
UE z 2016 r. w ramach trwających prac 
nad strategicznymi ramami działania 
(Strategic Compass), a także rozwijanie 
operacyjnego wymiaru PESCO;

skreśla się

Or. en

Poprawka 196
Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers, Alexandr Vondra

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b

Projekt rezolucji Poprawka

b) określenie strategicznej wizji Unii 
m.in. w drodze wdrożenia poziomu ambicji 
określonego w globalnej strategii UE z 
2016 r. w ramach trwających prac nad 
strategicznymi ramami działania (Strategic 
Compass), a także rozwijanie operacyjnego 
wymiaru PESCO;

b) określenie strategicznej wizji Unii 
m.in. w drodze wdrożenia poziomu ambicji 
określonego w globalnej strategii UE z 
2016 r. w ramach trwających prac nad 
strategicznymi ramami działania (Strategic 
Compass), a także rozwijanie operacyjnego 
wymiaru PESCO, tak aby jego rezultaty 
były funkcjonalne i dodawały wartości 
bieżącej lub przyszłej gotowości 
operacyjnej;

Or. en

Poprawka 197
Arba Kokalari

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b
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Projekt rezolucji Poprawka

b) określenie strategicznej wizji Unii 
m.in. w drodze wdrożenia poziomu ambicji 
określonego w globalnej strategii UE z 
2016 r. w ramach trwających prac nad 
strategicznymi ramami działania (Strategic 
Compass), a także rozwijanie operacyjnego 
wymiaru PESCO;

b) określenie strategicznej wizji Unii 
oraz percepcji wspólnych zagrożeń m.in. 
w drodze wdrożenia poziomu ambicji 
określonego w globalnej strategii UE z 
2016 r. w ramach trwających prac nad 
strategicznymi ramami działania (Strategic 
Compass), a także rozwijanie operacyjnego 
wymiaru PESCO;

Or. en

Poprawka 198
Kris Peeters

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b

Projekt rezolucji Poprawka

b) określenie strategicznej wizji Unii 
m.in. w drodze wdrożenia poziomu ambicji 
określonego w globalnej strategii UE z 
2016 r. w ramach trwających prac nad 
strategicznymi ramami działania (Strategic 
Compass), a także rozwijanie operacyjnego 
wymiaru PESCO;

b) wdrożenie poziomu ambicji 
określonego w globalnej strategii UE z 
2016 r. m.in. za pośrednictwem trwających 
prac nad strategicznymi ramami działania 
(Strategic Compass), które należy 
prowadzić we współpracy z Komisją, a 
także rozwijanie operacyjnego wymiaru 
PESCO;

Or. en

Poprawka 199
Clare Daly, Mick Wallace, Manu Pineda

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera c

Projekt rezolucji Poprawka

c) przygotowanie, na podstawie 
wyników dyskusji na temat strategicznych 
ram działania, w pełni dopracowanej 
białej księgi UE na temat bezpieczeństwa i 
obrony;

skreśla się
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Or. en

Poprawka 200
Charlie Weimers

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera c

Projekt rezolucji Poprawka

c) przygotowanie, na podstawie 
wyników dyskusji na temat strategicznych 
ram działania, w pełni dopracowanej 
białej księgi UE na temat bezpieczeństwa i 
obrony;

skreśla się

Or. en

Poprawka 201
Anna Bonfrisco, Marco Zanni

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera c

Projekt rezolucji Poprawka

c) przygotowanie, na podstawie 
wyników dyskusji na temat strategicznych 
ram działania, w pełni dopracowanej białej 
księgi UE na temat bezpieczeństwa i 
obrony;

c) użycie strategicznych ram działania 
w formie w pełni dopracowanego planu 
UE dotyczącego bezpieczeństwa i obrony, 
zawierającego globalną i wszechstronną 
analizę oraz ocenę wspólnych wyzwań i 
zagrożeń w celu ochrony naszych 
obywateli i zabezpieczenia naszych 
interesów;

Or. en

Poprawka 202
Kris Peeters

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera c
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Projekt rezolucji Poprawka

c) przygotowanie, na podstawie 
wyników dyskusji na temat strategicznych 
ram działania, w pełni dopracowanej białej 
księgi UE na temat bezpieczeństwa i 
obrony;

c) przygotowanie, na podstawie 
wyników dyskusji na temat strategicznych 
ram działania, w pełni dopracowanej białej 
księgi UE na temat bezpieczeństwa i 
obrony; zwraca uwagę, że pierwsze 
rezultaty strategicznych ram działania 
spodziewane są w pierwszej połowie 2022 
r.;

Or. en

Poprawka 203
Elena Yoncheva, Javi López, Robert Biedroń, Attila Ara-Kovács, Juozas Olekas

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera c

Projekt rezolucji Poprawka

c) przygotowanie, na podstawie 
wyników dyskusji na temat strategicznych 
ram działania, w pełni dopracowanej białej 
księgi UE na temat bezpieczeństwa i 
obrony;

c) przygotowanie jak najszybciej, na 
podstawie wyników dyskusji na temat 
strategicznych ram działania, w pełni 
dopracowanej białej księgi UE na temat 
bezpieczeństwa i obrony;

Or. en

Poprawka 204
Arba Kokalari

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera c a (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

ca) zapewnienie synergii skutków i 
spójności pomiędzy różnymi inicjatywami 
i operacjami UE w zakresie obrony;

Or. en
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Poprawka 205
Charlie Weimers

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera d

Projekt rezolucji Poprawka

d) zachęcanie uczestniczących 
państw członkowskich do odchodzenia od 
koncentrowania się ściśle na priorytetach 
krajowych w dziedzinie obronności na 
rzecz podejścia europejskiego oraz do 
podjęcia zorganizowanych starań, aby w 
szerszym stopniu stosować jako priorytet 
europejskie podejście przewidujące 
współpracę, gdyż żadne pojedyncze 
uczestniczące państwo członkowskie nie 
jest w stanie we własnym zakresie 
uzupełnić zidentyfikowanych braków w 
zakresie zdolności;

skreśla się

Or. en

Poprawka 206
Clare Daly, Mick Wallace, Manu Pineda

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera d

Projekt rezolucji Poprawka

d) zachęcanie uczestniczących 
państw członkowskich do odchodzenia od 
koncentrowania się ściśle na priorytetach 
krajowych w dziedzinie obronności na 
rzecz podejścia europejskiego oraz do 
podjęcia zorganizowanych starań, aby w 
szerszym stopniu stosować jako priorytet 
europejskie podejście przewidujące 
współpracę, gdyż żadne pojedyncze 
uczestniczące państwo członkowskie nie 
jest w stanie we własnym zakresie 
uzupełnić zidentyfikowanych braków w 
zakresie zdolności;

skreśla się

Or. en
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Poprawka 207
Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Bart Groothuis, Urmas Paet, Klemen 
Grošelj, Christophe Grudler

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera d

Projekt rezolucji Poprawka

d) zachęcanie uczestniczących państw 
członkowskich do odchodzenia od 
koncentrowania się ściśle na priorytetach 
krajowych w dziedzinie obronności na 
rzecz podejścia europejskiego oraz do 
podjęcia zorganizowanych starań, aby w 
szerszym stopniu stosować jako priorytet 
europejskie podejście przewidujące 
współpracę, gdyż żadne pojedyncze 
uczestniczące państwo członkowskie nie 
jest w stanie we własnym zakresie 
uzupełnić zidentyfikowanych braków w 
zakresie zdolności;

d) zachęcanie uczestniczących państw 
członkowskich do odchodzenia od 
koncentrowania się ściśle na priorytetach 
krajowych w dziedzinie obronności na 
rzecz podejścia europejskiego oraz do 
podjęcia zorganizowanych starań, aby w 
szerszym stopniu stosować jako priorytet 
europejskie podejście przewidujące 
współpracę, gdyż żadne pojedyncze 
uczestniczące państwo członkowskie nie 
jest w stanie we własnym zakresie 
uzupełnić zidentyfikowanych braków w 
zakresie zdolności; zachęcanie 
uczestniczących państw członkowskich i 
państw członkowskich, aby co do zasady 
nie zmniejszały swych wydatków na 
obronę w nadchodzących latach, 
szczególnie finansowych zobowiązań w 
ramach europejskich projektów 
dotyczących współpracy, aby uniknąć 
pozostania w tyle za innymi globalnymi 
mocarstwami;

Or. en

Poprawka 208
Fabio Massimo Castaldo

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera d

Projekt rezolucji Poprawka

d) zachęcanie uczestniczących państw 
członkowskich do odchodzenia od 
koncentrowania się ściśle na priorytetach 

d) zachęcanie uczestniczących państw 
członkowskich do odchodzenia od 
koncentrowania się ściśle na priorytetach 
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krajowych w dziedzinie obronności na 
rzecz podejścia europejskiego oraz do 
podjęcia zorganizowanych starań, aby w 
szerszym stopniu stosować jako priorytet 
europejskie podejście przewidujące 
współpracę, gdyż żadne pojedyncze 
uczestniczące państwo członkowskie nie 
jest w stanie we własnym zakresie 
uzupełnić zidentyfikowanych braków w 
zakresie zdolności;

krajowych w dziedzinie obronności na 
rzecz podejścia europejskiego oraz do 
podjęcia zorganizowanych starań, aby w 
szerszym stopniu stosować jako priorytet 
europejskie podejście przewidujące 
współpracę, gdyż żadne pojedyncze 
uczestniczące państwo członkowskie nie 
jest w stanie we własnym zakresie 
uzupełnić zidentyfikowanych braków w 
zakresie zdolności, mając przy tym na 
uwadze, że naleganie na dwustronne 
inicjatywy wykluczające zainteresowane 
państwa członkowskie UE może 
przyczyniać się do tworzenia napięć 
między państwami członkowskimi, a w 
rezultacie zagrażać przyszłej integracji w 
zakresie obrony;

Or. en

Poprawka 209
Attila Ara-Kovács

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera d

Projekt rezolucji Poprawka

d) zachęcanie uczestniczących państw 
członkowskich do odchodzenia od 
koncentrowania się ściśle na priorytetach 
krajowych w dziedzinie obronności na 
rzecz podejścia europejskiego oraz do 
podjęcia zorganizowanych starań, aby w 
szerszym stopniu stosować jako priorytet 
europejskie podejście przewidujące 
współpracę, gdyż żadne pojedyncze 
uczestniczące państwo członkowskie nie 
jest w stanie we własnym zakresie 
uzupełnić zidentyfikowanych braków w 
zakresie zdolności;

d) zachęcanie uczestniczących państw 
członkowskich do odchodzenia od 
koncentrowania się ściśle na priorytetach 
krajowych w dziedzinie obronności na 
rzecz podejścia europejskiego oraz do 
podjęcia zorganizowanych starań, aby w 
szerszym stopniu stosować jako priorytet 
europejskie podejście przewidujące 
współpracę, gdyż żadne pojedyncze 
uczestniczące państwo członkowskie nie 
jest w stanie we własnym zakresie 
uzupełnić zidentyfikowanych braków w 
zakresie zdolności; wzywa Radę 
Europejską do odejścia od jednomyślności 
w głosowaniu na rzecz kwalifikowanej 
większości w tych zakresach WPBiO i 
WPZiB, w których pozwala na to Traktat 
o Unii Europejskiej;
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Or. en

Poprawka 210
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera d

Projekt rezolucji Poprawka

d) zachęcanie uczestniczących 
państw członkowskich do odchodzenia od 
koncentrowania się ściśle na priorytetach 
krajowych w dziedzinie obronności na 
rzecz podejścia europejskiego oraz do 
podjęcia zorganizowanych starań, aby w 
szerszym stopniu stosować jako priorytet 
europejskie podejście przewidujące 
współpracę, gdyż żadne pojedyncze 
uczestniczące państwo członkowskie nie 
jest w stanie we własnym zakresie 
uzupełnić zidentyfikowanych braków w 
zakresie zdolności;

d) utrzymanie suwerenności państw 
w zakresie obrony, a także dbanie, aby w 
żaden sposób, zwłaszcza poprzez 
rozszerzanie głosowania do większości 
kwalifikowanej, nie realizowano podejścia 
europejskiego na zasadzie wyłącznej 
kompetencji w tej kwestii;

Or. fr

Poprawka 211
David Lega

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera d

Projekt rezolucji Poprawka

d) zachęcanie uczestniczących 
państw członkowskich do odchodzenia od 
koncentrowania się ściśle na priorytetach 
krajowych w dziedzinie obronności na 
rzecz podejścia europejskiego oraz do 
podjęcia zorganizowanych starań, aby w 
szerszym stopniu stosować jako priorytet 
europejskie podejście przewidujące 
współpracę, gdyż żadne pojedyncze 
uczestniczące państwo członkowskie nie 
jest w stanie we własnym zakresie 

d) zachęcanie uczestniczących państw 
członkowskich do odchodzenia od 
koncentrowania się ściśle na priorytetach 
krajowych w dziedzinie obronności na 
rzecz podejścia europejskiego oraz do 
podjęcia zorganizowanych starań, aby w 
szerszym stopniu stosować jako priorytet 
europejskie podejście przewidujące 
współpracę, gdyż żadne pojedyncze 
uczestniczące państwo członkowskie nie 
jest w stanie we własnym zakresie 
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uzupełnić zidentyfikowanych braków w 
zakresie zdolności;

uzupełnić zidentyfikowanych braków w 
zakresie zdolności;

Or. sv

Poprawka 212
David McAllister

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera d

Projekt rezolucji Poprawka

d) zachęcanie uczestniczących państw 
członkowskich do odchodzenia od 
koncentrowania się ściśle na priorytetach 
krajowych w dziedzinie obronności na 
rzecz podejścia europejskiego oraz do 
podjęcia zorganizowanych starań, aby w 
szerszym stopniu stosować jako priorytet 
europejskie podejście przewidujące 
współpracę, gdyż żadne pojedyncze 
uczestniczące państwo członkowskie nie 
jest w stanie we własnym zakresie 
uzupełnić zidentyfikowanych braków w 
zakresie zdolności;

d) zachęcanie uczestniczących państw 
członkowskich za pośrednictwem 
zogniskowanych propozycji oraz 
adekwatnych informacji do odchodzenia 
od koncentrowania się ściśle na 
priorytetach krajowych w dziedzinie 
obronności na rzecz podejścia 
europejskiego oraz do podjęcia 
zorganizowanych starań, aby w szerszym 
stopniu stosować jako priorytet europejskie 
podejście przewidujące współpracę, gdyż 
żadne pojedyncze uczestniczące państwo 
członkowskie nie jest w stanie we własnym 
zakresie uzupełnić zidentyfikowanych 
braków w zakresie zdolności;

Or. en

Poprawka 213
Bart Groothuis, Klemen Grošelj, Urmas Paet, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, 
Javier Nart, Malik Azmani

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera d

Projekt rezolucji Poprawka

d) zachęcanie uczestniczących państw 
członkowskich do odchodzenia od 
koncentrowania się ściśle na priorytetach 
krajowych w dziedzinie obronności na 
rzecz podejścia europejskiego oraz do 

d) zachęcanie uczestniczących państw 
członkowskich do odchodzenia od 
koncentrowania się ściśle na priorytetach 
krajowych w dziedzinie obronności na 
rzecz podejścia europejskiego 



AM\1209371PL.docx 113/177 PE654.064v01-00

PL

podjęcia zorganizowanych starań, aby w 
szerszym stopniu stosować jako priorytet 
europejskie podejście przewidujące 
współpracę, gdyż żadne pojedyncze 
uczestniczące państwo członkowskie nie 
jest w stanie we własnym zakresie 
uzupełnić zidentyfikowanych braków w 
zakresie zdolności;

odgrywającego większą rolę oraz do 
podjęcia zorganizowanych starań, aby w 
szerszym stopniu stosować jako priorytet 
europejskie podejście przewidujące 
współpracę, gdyż żadne pojedyncze 
uczestniczące państwo członkowskie nie 
jest w stanie uzupełnić zidentyfikowanych 
braków w zakresie zdolności we własnym 
zakresie;

Or. en

Poprawka 214
Arba Kokalari

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera d

Projekt rezolucji Poprawka

d) zachęcanie uczestniczących państw 
członkowskich do odchodzenia od 
koncentrowania się ściśle na priorytetach 
krajowych w dziedzinie obronności na 
rzecz podejścia europejskiego oraz do 
podjęcia zorganizowanych starań, aby w 
szerszym stopniu stosować jako priorytet 
europejskie podejście przewidujące 
współpracę, gdyż żadne pojedyncze 
uczestniczące państwo członkowskie nie 
jest w stanie we własnym zakresie 
uzupełnić zidentyfikowanych braków w 
zakresie zdolności;

d) zachęcanie uczestniczących państw 
członkowskich do odchodzenia od 
koncentrowania się ściśle na priorytetach 
krajowych w dziedzinie obronności na 
rzecz silniejszego podejścia europejskiego 
oraz do podjęcia zorganizowanych starań, 
aby w szerszym stopniu stosować jako 
priorytet europejskie podejście 
przewidujące współpracę, gdyż żadne 
pojedyncze uczestniczące państwo 
członkowskie nie jest w stanie we własnym 
zakresie uzupełnić zidentyfikowanych 
braków w zakresie zdolności;

Or. en

Poprawka 215
Emmanuel Maurel

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera d

Projekt rezolucji Poprawka

d) zachęcanie uczestniczących państw d) zachęcanie uczestniczących państw 
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członkowskich do odchodzenia od 
koncentrowania się ściśle na priorytetach 
krajowych w dziedzinie obronności na 
rzecz podejścia europejskiego oraz do 
podjęcia zorganizowanych starań, aby w 
szerszym stopniu stosować jako priorytet 
europejskie podejście przewidujące 
współpracę, gdyż żadne pojedyncze 
uczestniczące państwo członkowskie nie 
jest w stanie we własnym zakresie 
uzupełnić zidentyfikowanych braków w 
zakresie zdolności;

członkowskich do powiązania priorytetów 
krajowych w dziedzinie obronności z 
podejściem europejskim oraz do podjęcia 
zorganizowanych starań, aby w szerszym 
stopniu stosować europejskie podejście 
przewidujące współpracę, gdyż żadne 
pojedyncze uczestniczące państwo 
członkowskie nie jest w stanie we własnym 
zakresie uzupełnić zidentyfikowanych 
braków w zakresie zdolności;

Or. fr

Poprawka 216
Kris Peeters

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera d

Projekt rezolucji Poprawka

d) zachęcanie uczestniczących państw 
członkowskich do odchodzenia od 
koncentrowania się ściśle na priorytetach 
krajowych w dziedzinie obronności na 
rzecz podejścia europejskiego oraz do 
podjęcia zorganizowanych starań, aby w 
szerszym stopniu stosować jako priorytet 
europejskie podejście przewidujące 
współpracę, gdyż żadne pojedyncze 
uczestniczące państwo członkowskie nie 
jest w stanie we własnym zakresie 
uzupełnić zidentyfikowanych braków w 
zakresie zdolności;

d) zachęcanie uczestniczących państw 
członkowskich do stopniowego 
odchodzenia od koncentrowania się ściśle 
na priorytetach krajowych w dziedzinie 
obronności na rzecz podejścia 
europejskiego oraz do podjęcia 
zorganizowanych starań, aby w szerszym 
stopniu stosować jako priorytet europejskie 
podejście przewidujące współpracę, gdyż 
żadne pojedyncze uczestniczące państwo 
członkowskie nie jest w stanie we własnym 
zakresie uzupełnić zidentyfikowanych 
braków w zakresie zdolności;

Or. en

Poprawka 217
Clare Daly, Mick Wallace, Manu Pineda

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera e
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Projekt rezolucji Poprawka

e) utrzymanie ambicji budżetowej UE 
w celu zwiększenia zdolności obronnych, 
w szczególności w ramach przeznaczenia 
wystarczających środków finansowych na 
EFO w następnych WRF;

skreśla się

Or. en

Poprawka 218
Thomas Waitz
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera e

Projekt rezolucji Poprawka

e) utrzymanie ambicji budżetowej UE 
w celu zwiększenia zdolności obronnych, 
w szczególności w ramach przeznaczenia 
wystarczających środków finansowych na 
EFO w następnych WRF;

skreśla się

Or. en

Poprawka 219
Nicolae Ştefănuță

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera e

Projekt rezolucji Poprawka

e) utrzymanie ambicji budżetowej UE 
w celu zwiększenia zdolności obronnych, 
w szczególności w ramach przeznaczenia 
wystarczających środków finansowych na 
EFO w następnych WRF;

e) utrzymanie ambicji budżetowej UE 
w celu zwiększenia zdolności obronnych, 
w szczególności w ramach przeznaczenia 
wystarczających środków finansowych na 
EFO w następnych WRF, ze szczególnym 
zwróceniem uwagi na projekty związane z 
mobilnością wojskową i 
interoperacyjnością, które są kluczowe z 
punktu widzenia niespodziewanego 
konfliktu w przyszłości; zapewnienie, że 
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PESCO przyczynia się do stworzenia 
efektywnej strefy Shengen dotyczącej 
mobilności wojskowej, mającej na celu 
zmniejszenie do minimum ilości procedur 
na granicach i obciążeń 
infrastrukturalnych; przyjęcie w tym 
kontekście z zadowoleniem projektu Rail 
Baltica, kluczowego dla integracji państw 
bałtyckich z europejską siecią kolejową, i 
zapewnienie pełnego powodzenia tego 
projektu;

Or. en

Poprawka 220
Fabio Massimo Castaldo

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera e

Projekt rezolucji Poprawka

e) utrzymanie ambicji budżetowej UE 
w celu zwiększenia zdolności obronnych, 
w szczególności w ramach przeznaczenia 
wystarczających środków finansowych na 
EFO w następnych WRF;

e) utrzymanie ambicji budżetowej UE 
w celu zwiększenia zdolności obronnych i 
strategicznych, w szczególności w ramach 
przeznaczenia wystarczających środków 
finansowych na EFO i mobilność 
wojskową w następnych WRF;

Or. en

Poprawka 221
Kris Peeters

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera e

Projekt rezolucji Poprawka

e) utrzymanie ambicji budżetowej UE 
w celu zwiększenia zdolności obronnych, 
w szczególności w ramachprzeznaczenia 
wystarczających środków finansowych na 
EFO w następnych WRF;

e) wzrost ambicji budżetowej UE w 
celu zwiększenia zdolności obronnych, w 
szczególności dzięki 
przeznaczeniuwystarczających środków 
finansowych na EFO i mobilność 
wojskową w następnych WRF;
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Or. en

Poprawka 222
Juozas Olekas

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera e

Projekt rezolucji Poprawka

e) utrzymanie ambicji budżetowej UE 
w celu zwiększenia zdolności obronnych, 
w szczególności w ramach przeznaczenia 
wystarczających środków finansowych na 
EFO w następnych WRF;

e) utrzymanie ambicji budżetowej UE 
w celu zwiększenia ilości inicjatyw 
obronnych, w szczególności w ramach 
przeznaczenia wystarczających środków 
finansowych na EFO i mobilność 
wojskową w następnych WRF;

Or. en

Poprawka 223
Rasa Juknevičienė

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera e

Projekt rezolucji Poprawka

e) utrzymanie ambicji budżetowej UE 
w celu zwiększenia zdolności obronnych, 
w szczególności w ramach przeznaczenia 
wystarczających środków finansowych na 
EFO w następnych WRF;

e) utrzymanie ambicji budżetowej UE 
w celu zwiększenia ilości inicjatyw 
obronnych, w szczególności w ramach 
przeznaczenia wystarczających środków 
finansowych na EFO i mobilność 
wojskową w następnych WRF;

Or. en

Poprawka 224
Elena Yoncheva, Javi López, Robert Biedroń, Juozas Olekas

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera e

Projekt rezolucji Poprawka
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e) utrzymanie ambicji budżetowej UE 
w celu zwiększenia zdolności obronnych, 
w szczególności w ramach przeznaczenia 
wystarczających środków finansowych na 
EFO w następnych WRF;

e) utrzymanie ambicji budżetowej UE 
w celu zwiększenia zdolności obronnych, 
w szczególności w ramach przeznaczenia 
wystarczających środków finansowych na 
przyszły EFO w następnych WRF;

Or. en

Poprawka 225
Lars Patrick Berg, Harald Vilimsky

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera e

Projekt rezolucji Poprawka

e) utrzymanie ambicji budżetowej UE 
w celu zwiększenia zdolności obronnych, 
w szczególności w ramach przeznaczenia 
wystarczających środków finansowych na 
EFO w następnych WRF;

e) zmniejszenie ambicji budżetowej 
UE w celu zwiększenia zdolności 
obronnych, w szczególności w ramach 
przeznaczenia wystarczających środków 
finansowych na EFO w następnych WRF;

Or. en

Poprawka 226
Charlie Weimers

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera f

Projekt rezolucji Poprawka

f) zapewnienie skutecznego 
wykorzystania PESCO jako instrumentu 
umożliwiającego osiągnięcie integracji 
UE w dziedzinie obrony jako wspólnego 
celu, zgodnie z ambicją zwiększenia 
strategicznej autonomii UE;

skreśla się

Or. en

Poprawka 227
Clare Daly, Mick Wallace, Manu Pineda
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Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera f

Projekt rezolucji Poprawka

f) zapewnienie skutecznego 
wykorzystania PESCO jako instrumentu 
umożliwiającego osiągnięcie integracji 
UE w dziedzinie obrony jako wspólnego 
celu, zgodnie z ambicją zwiększenia 
strategicznej autonomii UE;

skreśla się

Or. en

Poprawka 228
Lars Patrick Berg, Harald Vilimsky

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera f

Projekt rezolucji Poprawka

f) zapewnienie skutecznego 
wykorzystania PESCO jako instrumentu 
umożliwiającego osiągnięcie integracji 
UE w dziedzinie obrony jako wspólnego 
celu, zgodnie z ambicją zwiększenia 
strategicznej autonomii UE;

skreśla się

Or. en

Poprawka 229
Elena Yoncheva, Javi López, Robert Biedroń, Attila Ara-Kovács, Juozas Olekas

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera f

Projekt rezolucji Poprawka

f) zapewnienie skutecznego 
wykorzystania PESCO jako instrumentu 
umożliwiającego osiągnięcie integracji UE 
w dziedzinie obrony jako wspólnego celu, 
zgodnie z ambicją zwiększenia 

f) zapewnienie skutecznego 
wykorzystania PESCO jako instrumentu 
sprzyjającego integracji UE w dziedzinie 
obrony jako wspólnego celu, w 
szczególności w zakresie dostępności, 
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strategicznej autonomii UE; interoperacyjności, elastyczności i 
szybkiego rozmieszczania sił, zgodnie z 
ambicją zwiększenia strategicznej 
autonomii UE; podkreśla konieczność 
zabezpieczenia europejskiej autonomii w 
zakresie obrony poprzez budowanie i 
rozwój własnych zdolności, zasobów i 
rezerw;

Or. en

Poprawka 230
Arba Kokalari

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera f

Projekt rezolucji Poprawka

f) zapewnienie skutecznego 
wykorzystania PESCO jako instrumentu 
umożliwiającego osiągnięcie integracji UE 
w dziedzinie obrony jako wspólnego celu, 
zgodnie z ambicją zwiększenia 
strategicznej autonomii UE;

f) zapewnienie skutecznego 
wykorzystania PESCO jako instrumentu 
umożliwiającego osiągnięcie integracji UE 
w dziedzinie obrony jako wspólnego celu, 
zgodnie z ambicją zwiększenia 
strategicznej autonomii UE, przy 
zachowaniu ścisłej współpracy z NATO i z 
innymi partnerami międzynarodowymi;

Or. en

Poprawka 231
Fabio Massimo Castaldo

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera f

Projekt rezolucji Poprawka

f) zapewnienie skutecznego 
wykorzystania PESCO jako instrumentu 
umożliwiającego osiągnięcie integracji UE 
w dziedzinie obrony jako wspólnego celu, 
zgodnie z ambicją zwiększenia 
strategicznej autonomii UE;

f) zapewnienie skutecznego 
wykorzystania PESCO jako instrumentu 
umożliwiającego osiągnięcie integracji UE 
w dziedzinie obrony i przezwyciężenie 
braków w tym zakresie jako wspólnego 
celu, zgodnie z ambicją zwiększenia 
strategicznej autonomii UE, wykraczającą 
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poza cele krajowe;

Or. en

Poprawka 232
Thomas Waitz
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera f

Projekt rezolucji Poprawka

f) zapewnienie skutecznego 
wykorzystania PESCO jako instrumentu 
umożliwiającego osiągnięcie integracji UE 
w dziedzinie obrony jako wspólnego celu, 
zgodnie z ambicją zwiększenia 
strategicznej autonomii UE;

f) zapewnienie skutecznego 
wykorzystania PESCO jako instrumentu 
umożliwiającego osiągnięcie głębokiej, 
zrównoważonej, efektywnej i stałej 
współpracy UE w dziedzinie obrony jako 
wspólnego celu, zgodnie z ambicją 
zwiększenia suwerenności w działaniach 
decyzyjnych i operacyjnych UE;

Or. en

Poprawka 233
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera f

Projekt rezolucji Poprawka

f) zapewnienie skutecznego 
wykorzystania PESCO jako instrumentu 
umożliwiającego osiągnięcie integracji 
UE w dziedzinie obrony jako wspólnego 
celu, zgodnie z ambicją zwiększenia 
strategicznej autonomii UE;

f) zapewnienie skutecznego 
wykorzystania PESCO jako instrumentu 
zwiększającego bezpieczeństwo i 
niezależność strategiczną państw 
członkowskich;

Or. fr

Poprawka 234
Bart Groothuis, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Malik Azmani
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Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera f

Projekt rezolucji Poprawka

f) zapewnienie skutecznego 
wykorzystania PESCO jako instrumentu 
umożliwiającego osiągnięcie integracji 
UE w dziedzinie obrony jako wspólnego 
celu, zgodnie z ambicją zwiększenia 
strategicznej autonomii UE;

f) zapewnienie skutecznego 
wykorzystania PESCO jako instrumentu 
umożliwiającego wzmocnienie zdolności i 
interoperacyjności uczestniczących 
państw członkowskich w dziedzinie 
obrony jako wspólnego celu, zgodnie z 
ambicją zwiększenia strategicznej 
suwerenności UE;

Or. en

Poprawka 235
Kris Peeters

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera f

Projekt rezolucji Poprawka

f) zapewnienie skutecznego 
wykorzystania PESCO jako instrumentu 
umożliwiającego osiągnięcie integracji UE 
w dziedzinie obrony jako wspólnego celu, 
zgodnie z ambicją zwiększenia 
strategicznej autonomii UE;

f) zapewnienie skutecznego 
wykorzystania PESCO jako instrumentu 
umożliwiającego osiągnięcie wspólnej 
zintegrowanej strategii UE w dziedzinie 
obrony jako wspólnego celu, zgodnie z 
ambicją zwiększenia strategicznej 
autonomii UE;

Or. en

Poprawka 236
Witold Jan Waszczykowski, Alexandr Vondra

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera f

Projekt rezolucji Poprawka

f) zapewnienie skutecznego 
wykorzystania PESCO jako instrumentu 

f) zapewnienie skutecznego 
wykorzystania PESCO jako instrumentu 
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umożliwiającego osiągnięcie integracji UE 
w dziedzinie obrony jako wspólnego celu, 
zgodnie z ambicją zwiększenia 
strategicznej autonomii UE;

umożliwiającego osiągnięcie integracji UE 
w dziedzinie obrony jako wspólnego celu, 
zgodnie z ambicją zwiększenia współpracy 
pomiędzy UE i NATO;

Or. en

Poprawka 237
Clare Daly, Mick Wallace, Manu Pineda

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera g

Projekt rezolucji Poprawka

g) zapewnienie, aby finansowanie 
projektów PESCO w ramach EFO 
koncentrowało się na ograniczonym 
zestawie kluczowych projektów 
strategicznych – zgodnie z określonymi w 
CDP celami zdolnościowymi o dużym 
oddziaływaniu – w celu maksymalizacji 
jego oddziaływania;

skreśla się

Or. en

Poprawka 238
Kris Peeters

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera g

Projekt rezolucji Poprawka

g) zapewnienie, aby finansowanie 
projektów PESCO w ramach EFO 
koncentrowało się na ograniczonym 
zestawie kluczowych projektów 
strategicznych – zgodnie z określonymi w 
CDP celami zdolnościowymi o dużym 
oddziaływaniu – w celu maksymalizacji 
jego oddziaływania;

g) zapewnienie, aby finansowanie 
zdolności wynikających z projektów 
PESCO w ramach EFO koncentrowało się 
na ograniczonym zestawie kluczowych 
projektów strategicznych – zgodnie z 
określonymi w planie rozwoju zdolności 
(CDP) celami zdolnościowymi o dużym 
oddziaływaniu (HICG) – w celu 
maksymalizacji jego oddziaływania; 
zapewnienie, że wybór projektów PESCO 
jest zgodny z HICG określonymi w CDP;
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Or. en

Poprawka 239
Traian Băsescu

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera g

Projekt rezolucji Poprawka

g) zapewnienie, aby finansowanie 
projektów PESCO w ramach EFO 
koncentrowało się na ograniczonym 
zestawie kluczowych projektów 
strategicznych – zgodnie z określonymi w 
CDP celami zdolnościowymi o dużym 
oddziaływaniu – w celu maksymalizacji 
jego oddziaływania;

g) zapewnienie, aby finansowanie 
projektów PESCO w ramach EFO 
koncentrowało się na ograniczonym 
zestawie kluczowych projektów 
strategicznych – zgodnie z priorytetami 
CDP – w celu maksymalizacji jego 
oddziaływania;

Or. en

Poprawka 240
Juozas Olekas

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera g

Projekt rezolucji Poprawka

g) zapewnienie, aby finansowanie 
projektów PESCO w ramach EFO 
koncentrowało się na ograniczonym 
zestawie kluczowych projektów 
strategicznych – zgodnie z określonymi w 
CDP celami zdolnościowymi o dużym 
oddziaływaniu – w celu maksymalizacji 
jego oddziaływania;

g) zapewnienie, aby finansowanie 
projektów PESCO w ramach EFO 
koncentrowało się na zestawie kluczowych 
projektów strategicznych – zgodnie z 
określonymi w CDP celami 
zdolnościowymi o dużym oddziaływaniu – 
w celu maksymalizacji jego 
oddziaływania;

Or. en

Poprawka 241
Thierry Mariani, Jérôme Rivière
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Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera h

Projekt rezolucji Poprawka

h) zapewnienie, aby PESCO 
traktowano jako instytucję Unii sui 
generis, podobnie jak ma to miejsce w 
przypadku Europejskiej Służby Działań 
Zewnętrznych (ESDZ), co wymagałoby 
zmiany rozporządzenia finansowego8 w 
celu uwzględnienia PESCO z odrębną 
sekcją w budżecie Unii; uznanie, że 
Parlament wspólnie z Radą pełni funkcję 
prawodawczą i budżetową oraz funkcję 
kontroli politycznej, a także pełni rolę 
organu konsultacyjnego, zgodnie z 
warunkami przewidzianymi w Traktatach;

skreśla się

_________________
8 Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1.

Or. fr

Poprawka 242
Clare Daly, Mick Wallace, Manu Pineda

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera h

Projekt rezolucji Poprawka

h) zapewnienie, aby PESCO 
traktowano jako instytucję Unii sui 
generis, podobnie jak ma to miejsce w 
przypadku Europejskiej Służby Działań 
Zewnętrznych (ESDZ), co wymagałoby 
zmiany rozporządzenia finansowego8 w 
celu uwzględnienia PESCO z odrębną 
sekcją w budżecie Unii; uznanie, że 
Parlament wspólnie z Radą pełni funkcję 
prawodawczą i budżetową oraz funkcję 
kontroli politycznej, a także pełni rolę 
organu konsultacyjnego, zgodnie z 
warunkami przewidzianymi w Traktatach;

skreśla się

_________________



PE654.064v01-00 126/177 AM\1209371PL.docx

PL

8 Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1.

Or. en

Poprawka 243
Witold Jan Waszczykowski, Alexandr Vondra

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera h

Projekt rezolucji Poprawka

h) zapewnienie, aby PESCO 
traktowano jako instytucję Unii sui 
generis, podobnie jak ma to miejsce w 
przypadku Europejskiej Służby Działań 
Zewnętrznych (ESDZ), co wymagałoby 
zmiany rozporządzenia finansowego8 w 
celu uwzględnienia PESCO z odrębną 
sekcją w budżecie Unii; uznanie, że 
Parlament wspólnie z Radą pełni funkcję 
prawodawczą i budżetową oraz funkcję 
kontroli politycznej, a także pełni rolę 
organu konsultacyjnego, zgodnie z 
warunkami przewidzianymi w Traktatach;

skreśla się

_________________
8 Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1.

Or. en

Poprawka 244
Bart Groothuis, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Malik Azmani

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera h

Projekt rezolucji Poprawka

h) zapewnienie, aby PESCO 
traktowano jako instytucję Unii sui 
generis, podobnie jak ma to miejsce w 
przypadku Europejskiej Służby Działań 
Zewnętrznych (ESDZ), co wymagałoby 
zmiany rozporządzenia finansowego8 w 

skreśla się
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celu uwzględnienia PESCO z odrębną 
sekcją w budżecie Unii; uznanie, że 
Parlament wspólnie z Radą pełni funkcję 
prawodawczą i budżetową oraz funkcję 
kontroli politycznej, a także pełni rolę 
organu konsultacyjnego, zgodnie z 
warunkami przewidzianymi w Traktatach;
_________________
8 Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1.

Or. en

Poprawka 245
Anna Bonfrisco, Marco Zanni

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera h

Projekt rezolucji Poprawka

h) zapewnienie, aby PESCO 
traktowano jako instytucję Unii sui 
generis, podobnie jak ma to miejsce w 
przypadku Europejskiej Służby Działań 
Zewnętrznych (ESDZ), co wymagałoby 
zmiany rozporządzenia finansowego8 w 
celu uwzględnienia PESCO z odrębną 
sekcją w budżecie Unii; uznanie, że 
Parlament wspólnie z Radą pełni funkcję 
prawodawczą i budżetową oraz funkcję 
kontroli politycznej, a także pełni rolę 
organu konsultacyjnego, zgodnie z 
warunkami przewidzianymi w Traktatach;

skreśla się

_________________
8 Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1.

Or. en

Poprawka 246
Thomas Waitz
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
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Ustęp 1 – litera h

Projekt rezolucji Poprawka

h) zapewnienie, aby PESCO 
traktowano jako instytucję Unii sui 
generis, podobnie jak ma to miejsce w 
przypadku Europejskiej Służby Działań 
Zewnętrznych (ESDZ), co wymagałoby 
zmiany rozporządzenia finansowego8 w 
celu uwzględnienia PESCO z odrębną 
sekcją w budżecie Unii; uznanie, że 
Parlament wspólnie z Radą pełni funkcję 
prawodawczą i budżetową oraz funkcję 
kontroli politycznej, a także pełni rolę 
organu konsultacyjnego, zgodnie z 
warunkami przewidzianymi w Traktatach;

h) zapewnienie, aby PESCO było 
odpowiednio zabezpieczone finansowo 
przez składki państw członkowskich 
zgodnie z przepisami TUE;

_________________
8 Dz.U. 193 z 30.7.2018, s. 1.

Or. en

Poprawka 247
Elena Yoncheva, Javi López, Robert Biedroń, Juozas Olekas

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera h

Projekt rezolucji Poprawka

h) zapewnienie, aby PESCO 
traktowano jako instytucję Unii sui 
generis, podobnie jak ma to miejsce w 
przypadku Europejskiej Służby Działań 
Zewnętrznych (ESDZ), co wymagałoby 
zmiany rozporządzenia finansowego8 w 
celu uwzględnienia PESCO z odrębną 
sekcją w budżecie Unii; uznanie, że 
Parlament wspólnie z Radą pełni funkcję 
prawodawczą i budżetową oraz funkcję 
kontroli politycznej, a także pełni rolę 
organu konsultacyjnego, zgodnie z 
warunkami przewidzianymi w Traktatach;

h) uznanie, że Parlament wspólnie z 
Radą pełni funkcję prawodawczą i 
budżetową oraz funkcję kontroli 
politycznej, a także pełni rolę organu 
konsultacyjnego, zgodnie z warunkami 
przewidzianymi w Traktatach;

_________________
8 Dz.U. 193 z 30.7.2018, s. 1.
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Or. en

Poprawka 248
Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Urmas Paet, Christophe Grudler

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera h

Projekt rezolucji Poprawka

h) zapewnienie, aby PESCO 
traktowano jako instytucję Unii sui 
generis, podobnie jak ma to miejsce w 
przypadku Europejskiej Służby Działań 
Zewnętrznych (ESDZ), co wymagałoby 
zmiany rozporządzenia finansowego8 w 
celu uwzględnienia PESCO z odrębną 
sekcją w budżecie Unii; uznanie, że 
Parlament wspólnie z Radą pełni funkcję 
prawodawczą i budżetową oraz funkcję 
kontroli politycznej, a także pełni rolę 
organu konsultacyjnego, zgodnie z 
warunkami przewidzianymi w Traktatach;

h) zapewnienie, aby PESCO 
uwzględniono z odrębną sekcją w 
budżecie Unii, co wymagałoby zmiany 
rozporządzenia finansowego; uznanie, że 
Parlament wspólnie z Radą pełni funkcję 
prawodawczą i budżetową oraz funkcję 
kontroli politycznej, a także pełni rolę 
organu konsultacyjnego, zgodnie z 
warunkami przewidzianymi w Traktatach;

_________________
8 Dz.U. 193 z 30.7.2018, s. 1.

Or. en

Poprawka 249
Lars Patrick Berg, Harald Vilimsky

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera h

Projekt rezolucji Poprawka

h) zapewnienie, aby PESCO 
traktowano jako instytucję Unii sui 
generis, podobnie jak ma to miejsce w 
przypadku Europejskiej Służby Działań 
Zewnętrznych (ESDZ), co wymagałoby 
zmiany rozporządzenia finansowego8 w 
celu uwzględnienia PESCO z odrębną 
sekcją w budżecie Unii; uznanie, że 
Parlament wspólnie z Radą pełni funkcję 

h) zapewnienie, aby nie traktowano 
PESCO jako instytucji Unii sui generis, 
podobnie jak ma to miejsce w przypadku 
Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych 
(ESDZ), co wymagałoby zmiany 
rozporządzenia finansowego8 w celu 
uwzględnienia PESCO z odrębną sekcją w 
budżecie Unii; uznanie, że Parlament 
wspólnie z Radą pełni funkcję 



PE654.064v01-00 130/177 AM\1209371PL.docx

PL

prawodawczą i budżetową oraz funkcję 
kontroli politycznej, a także pełni rolę 
organu konsultacyjnego, zgodnie z 
warunkami przewidzianymi w Traktatach;

prawodawczą i budżetową oraz funkcję 
kontroli politycznej, a także pełni rolę 
organu konsultacyjnego, zgodnie z 
warunkami przewidzianymi w Traktatach;

_________________ _________________
8 Dz.U. 193 z 30.7.2018, s. 1. 8 Dz.U. 193 z 30.7.2018, s. 1.

Or. en

Poprawka 250
Kris Peeters

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera i

Projekt rezolucji Poprawka

i) uwzględnienie związku między 
PESCO a Europejskim programem 
rozwoju przemysłu obronnego / EFO 
bezpośrednio w cyklu projektu PESCO; 
nałożenie wymogu dokumentacji w 
odniesieniu do każdego projektu przed 
wyborem warunków budżetowych;

skreśla się

Or. en

Poprawka 251
Clare Daly, Mick Wallace, Manu Pineda

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera i

Projekt rezolucji Poprawka

i) uwzględnienie związku między 
PESCO a Europejskim programem 
rozwoju przemysłu obronnego / EFO 
bezpośrednio w cyklu projektu PESCO; 
nałożenie wymogu dokumentacji w 
odniesieniu do każdego projektu przed 
wyborem warunków budżetowych;

skreśla się

Or. en
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Poprawka 252
Thomas Waitz
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera i

Projekt rezolucji Poprawka

i) uwzględnienie związku między 
PESCO a Europejskim programem 
rozwoju przemysłu obronnego / EFO 
bezpośrednio w cyklu projektu PESCO; 
nałożenie wymogu dokumentacji w 
odniesieniu do każdego projektu przed 
wyborem warunków budżetowych;

skreśla się

Or. en

Poprawka 253
Witold Jan Waszczykowski, Alexandr Vondra

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera i

Projekt rezolucji Poprawka

i) uwzględnienie związku między 
PESCO a Europejskim programem 
rozwoju przemysłu obronnego / EFO 
bezpośrednio w cyklu projektu PESCO; 
nałożenie wymogu dokumentacji w 
odniesieniu do każdego projektu przed 
wyborem warunków budżetowych;

i) uwzględnienie bezpośrednio w 
cyklu projektu PESCOzobowiązania do 
przeznaczenia bogatych zasobów podczas 
etapu badawczo-rozwojowego na 
zapewnienie kompensacji obaw 
związanych z powielaniem oraz braków 
operacyjnych, a także, by związek między 
PESCO a Europejskim programem 
rozwoju przemysłu obronnego / EFO 
odzwierciedlał nacisk na etap badawczo-
rozwojowy poprzez nałożenie wymogu 
dokumentacji w odniesieniu do każdego 
projektu przed wyborem warunków 
budżetowych;

Or. en
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Poprawka 254
Nicolae Ştefănuță

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera i

Projekt rezolucji Poprawka

i) uwzględnienie związku między 
PESCO a Europejskim programem 
rozwoju przemysłu obronnego / EFO 
bezpośrednio w cyklu projektu PESCO; 
nałożenie wymogu dokumentacji w 
odniesieniu do każdego projektu przed 
wyborem warunków budżetowych;

i) uwzględnienie związku między 
PESCO a Europejskim programem 
rozwoju przemysłu obronnego / EFO 
bezpośrednio w cyklu projektu PESCO, 
aby w bardziej skuteczny sposób 
przyczyniać się do realizacji unijnych 
ambicji w dziedzinie bezpieczeństwa i 
obrony; nałożenie wymogu dokumentacji 
w odniesieniu do każdego projektu przed 
wyborem warunków budżetowych;

Or. en

Poprawka 255
Clare Daly, Mick Wallace, Manu Pineda

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera j

Projekt rezolucji Poprawka

j) koncentrowanie działań PESCO 
na projektach o wymiarze strategicznym i 
integracyjnym takich jak EUFOR CROC 
oraz ich łączenie z innymi projektami 
PESCO w celu uzyskania dodatkowych 
synergii i efektów skali;

skreśla się

Or. en

Poprawka 256
Arnaud Danjean

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera j
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Projekt rezolucji Poprawka

j) koncentrowanie działań PESCO na 
projektach o wymiarze strategicznym i 
integracyjnym takich jak EUFOR CROC 
oraz ich łączenie z innymi projektami 
PESCO w celu uzyskania dodatkowych 
synergii i efektów skali;

j) koncentrowanie działań PESCO na 
projektach wnoszących korzyści 
operacyjne, pozwalające reagować 
bezpośrednio na potrzeby armii 
europejskich podczas prowadzenie 
operacji, a także o wymiarze 
strategicznym i integracyjnym takich jak 
EUFOR CROC oraz ich łączenie z innymi 
projektami PESCO w celu uzyskania 
dodatkowych synergii i efektów skali;

Or. fr

Poprawka 257
Bart Groothuis, Klemen Grošelj, Hilde Vautmans, Urmas Paet, Ilhan Kyuchyuk, Petras 
Auštrevičius, Javier Nart, Malik Azmani

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera j

Projekt rezolucji Poprawka

j) koncentrowanie działań PESCO na 
projektach o wymiarze strategicznym i 
integracyjnym takich jak EUFOR CROC 
oraz ich łączenie z innymi projektami 
PESCO w celu uzyskania dodatkowych 
synergii i efektów skali;

j) koncentrowanie działań PESCO na 
projektach o wymiarze strategicznym i 
takich projektach, które przyczyniają się 
do usuwania poważnych braków w 
zakresie zdolności i operacyjności, oraz 
ich łączenie z innymi projektami PESCO w 
celu uzyskania dodatkowych synergii 
aspekt i efektów skali;

Or. en

Poprawka 258
Thomas Waitz
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera j

Projekt rezolucji Poprawka

j) koncentrowanie działań PESCO na j) koncentrowanie działań PESCO na 
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projektach o wymiarze strategicznym i 
integracyjnym takich jak EUFOR CROC 
oraz ich łączenie z innymi projektami 
PESCO w celu uzyskania dodatkowych 
synergii i efektów skali;

projektach o wymiarze strategicznym i 
integracyjnym takich jak EUFOR CROC 
oraz ich łączenie z innymi projektami 
PESCO w celu uzyskania dodatkowych 
synergii i efektów skali służących 
systematycznemu wzmacnianiu 
militarnego wymiaru WPBiO;

Or. en

Poprawka 259
Juozas Olekas

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera j

Projekt rezolucji Poprawka

j) koncentrowanie działań PESCO na 
projektach o wymiarze strategicznym i 
integracyjnym takich jak EUFOR CROC 
oraz ich łączenie z innymi projektami 
PESCO w celu uzyskania dodatkowych 
synergii i efektów skali;

j) koncentrowanie działań PESCO na 
projektach o wymiarze strategicznym i 
integracyjnym takich jak EUFOR CROC, 
Mobilność wojskowa, Sieć węzłów 
logistycznych lub Zespoły szybkiego 
reagowania w cyberprzestrzeni (CRRT) 
oraz ich łączenie z innymi projektami 
PESCO w celu uzyskania dodatkowych 
synergii i efektów skali;

Or. en

Poprawka 260
Kris Peeters

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera j

Projekt rezolucji Poprawka

j) koncentrowanie działań PESCO na 
projektach o wymiarze strategicznym i 
integracyjnym takich jak EUFOR CROC 
oraz ich łączenie z innymi projektami 
PESCO w celu uzyskania dodatkowych 
synergii i efektów skali;

j) koncentrowanie działań PESCO na 
projektach o wymiarze strategicznym i 
integracyjnym takich jak EUFOR CROC 
oraz ich łączenie z innymi projektami 
PESCO w celu uzyskania, w stosownych 
przypadkach, dodatkowych synergii i 
efektów skali;
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Or. en

Poprawka 261
Anna Bonfrisco, Marco Zanni

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera j

Projekt rezolucji Poprawka

j) koncentrowanie działań PESCO na 
projektach o wymiarze strategicznym i 
integracyjnym takich jak EUFOR 
CROCoraz ich łączenie z innymi 
projektami PESCO w celu uzyskania 
dodatkowych synergii i efektów skali;

j) koncentrowanie działań PESCO na 
projektach o wymiarze strategicznym i 
integracyjnym oraz ich łączenie z innymi 
projektami PESCO w celu uzyskania 
dodatkowych synergii i efektów skali;

Or. en

Poprawka 262
Fabio Massimo Castaldo

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera j a (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

ja) podkreślenie znaczenia niewielkiej 
liczby projektów strategicznych, w 
szczególności narzędzi strategicznych 
(sterowanie i kontrola, transport, wywiad), 
które z uwagi na to, że kładą podwaliny 
pod bardziej zintegrowaną obronę, należy 
traktować priorytetowo;

Or. en

Poprawka 263
Arnaud Danjean

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera j a (nowa)
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Projekt rezolucji Poprawka

ja) ukierunkowanie PESCO na 
projekty strukturyzujące o realnym 
europejskim wymiarze strategicznym w 
celu wzmocnienia bazy przemysłowej i 
technologicznej w dziedzinie obronności 
europejskiej;

Or. fr

Poprawka 264
Clare Daly, Mick Wallace, Manu Pineda

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera k

Projekt rezolucji Poprawka

k) zapewnienie, aby przyszłe 
kluczowe platformy lądowe, morskie, 
powietrzne i inne platformy sił zbrojnych 
państw członkowskich były objęte PESCO 
lub przynajmniej ściśle powiązane z 
PESCO;

skreśla się

Or. en

Poprawka 265
Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers, Alexandr Vondra

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera k

Projekt rezolucji Poprawka

k) zapewnienie, aby przyszłe 
kluczowe platformy lądowe, morskie, 
powietrzne i inne platformy sił zbrojnych 
państw członkowskich były objęte PESCO 
lub przynajmniej ściśle powiązane z 
PESCO;

k) zapewnienie, aby przyszłe 
kluczowe platformy lądowe, morskie, 
powietrzne i inne platformy sił zbrojnych 
państw członkowskich były 
wykorzystywane do zapewnienia 
komplementarności wysiłków PESCO w 
stosunku do istniejących zdolności oraz w 
sposób uzupełniający istniejące braki i 
kompensujący przyszłe wydatki;
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Or. en

Poprawka 266
Thomas Waitz
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera k

Projekt rezolucji Poprawka

k) zapewnienie, aby przyszłe 
kluczowe platformy lądowe, morskie, 
powietrzne i inne platformy sił zbrojnych 
państw członkowskich były objęte PESCO 
lub przynajmniej ściśle powiązane z 
PESCO;

k) zapewnienie, aby elementy 
kluczowych zdolności takie jak przyszłe 
kluczowe platformy lądowe, morskie, 
powietrzne i inne platformy sił zbrojnych 
państw członkowskich były objęte PESCO 
lub przynajmniej ściśle powiązane z 
PESCO w celu zwiększenia gotowości 
operacyjnej w ramach militarnej WPBiO;

Or. en

Poprawka 267
Fabio Massimo Castaldo

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera k

Projekt rezolucji Poprawka

k) zapewnienie, aby przyszłe 
kluczowe platformy lądowe, morskie, 
powietrzne i inne platformy sił zbrojnych 
państw członkowskich były objęte PESCO 
lub przynajmniej ściśle powiązane z 
PESCO;

k) zapewnienie, aby przyszłe 
kluczowe platformy lądowe, morskie, 
powietrzne i inne platformy sił zbrojnych 
państw członkowskich były objęte PESCO, 
z uczestnictwem w strategicznych 
projektach otwartych dla wszystkich 
państw członkowskich zainteresowanych 
współpracą;

Or. en

Poprawka 268
Bart Groothuis, Klemen Grošelj, Hilde Vautmans, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, 
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Javier Nart, Malik Azmani

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera k

Projekt rezolucji Poprawka

k) zapewnienie, aby przyszłe 
kluczowe platformy lądowe, morskie, 
powietrzne i inne platformy sił zbrojnych 
państw członkowskich były objęte PESCO 
lub przynajmniej ściśle powiązane z 
PESCO;

k) zapewnienie możliwości, aby 
przyszłe kluczowe platformy lądowe, 
morskie, powietrzne, cybernetyczne i inne 
platformy sił zbrojnych państw 
członkowskich mogły być objęte PESCO 
lub przynajmniej ściśle powiązane z 
PESCO;

Or. en

Poprawka 269
Lars Patrick Berg, Harald Vilimsky

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera k

Projekt rezolucji Poprawka

k) zapewnienie, aby przyszłe 
kluczowe platformy lądowe, morskie, 
powietrzne i inne platformy sił zbrojnych 
państw członkowskich były objęte PESCO 
lub przynajmniej ściśle powiązane z 
PESCO;

k) zapewnienie, aby przyszłe 
kluczowe platformy lądowe, morskie, 
powietrzne i inne platformy sił zbrojnych 
państw członkowskich odnosiły się do 
PESCO;

Or. en

Poprawka 270
Juozas Olekas

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera k

Projekt rezolucji Poprawka

k) zapewnienie, aby przyszłe 
kluczowe platformy lądowe, morskie, 
powietrzne i inne platformy sił zbrojnych 

k) dążenie do tego, by przyszłe 
kluczowe platformy lądowe, morskie, 
powietrzne i inne platformy sił zbrojnych 
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państw członkowskich były objęte PESCO 
lub przynajmniej ściśle powiązane z 
PESCO;

państw członkowskich były objęte PESCO 
lub przynajmniej ściśle powiązane z 
PESCO;

Or. en

Poprawka 271
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera k

Projekt rezolucji Poprawka

k) zapewnienie, aby przyszłe 
kluczowe platformy lądowe, morskie, 
powietrzne i inne platformy sił zbrojnych 
państw członkowskich były objęte PESCO 
lub przynajmniej ściśle powiązane z 
PESCO;

k) zapewnienie, aby przyszłe 
kluczowe platformy lądowe, morskie, 
powietrzne i inne platformy sił zbrojnych 
państw członkowskich były objęte ścisłą 
suwerennością państw;

Or. fr

Poprawka 272
Kris Peeters

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera k

Projekt rezolucji Poprawka

k) zapewnienie, aby przyszłe 
kluczowe platformy lądowe, morskie, 
powietrzne i inne platformy sił zbrojnych 
państw członkowskich były objęte PESCO 
lub przynajmniej ściśle powiązane z 
PESCO;

k) zachęcanie, aby przyszłe kluczowe 
platformy lądowe, morskie, powietrzne i 
inne platformy sił zbrojnych państw 
członkowskich były, w stosownych 
przypadkach, objęte PESCO;

Or. en

Poprawka 273
Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Bart Groothuis, Urmas Paet, Klemen 
Grošelj, Christophe Grudler
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Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera k a (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

ka) sformułowanie innowacyjnych 
zachęt do poprawy interoperacyjności 
oraz rozwoju misji i operacji w ramach 
WPBiO;

Or. en

Poprawka 274
Dragoş Tudorache

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera k a (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

ka) zwiększenie inwestycji w łączenie 
cywilnej infrastruktury transportowej z 
planowaniem mobilności wojskowej;

Or. en

Poprawka 275
Bart Groothuis, Javier Nart, Malik Azmani

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera l

Projekt rezolucji Poprawka

l) rozważenie uwzględnienia w 
ramach PESCO systemu grup bojowych 
UE przy okazji reformy tego systemu, aby 
zwiększyć jego zdolność operacyjną, 
modułową konstrukcję i sprawność;

skreśla się

Or. en
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Poprawka 276
Clare Daly, Mick Wallace, Manu Pineda

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera l

Projekt rezolucji Poprawka

l) rozważenie uwzględnienia w 
ramach PESCO systemu grup bojowych 
UE przy okazji reformy tego systemu, aby 
zwiększyć jego zdolność operacyjną, 
modułową konstrukcję i sprawność;

skreśla się

Or. en

Poprawka 277
Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers, Alexandr Vondra

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera l

Projekt rezolucji Poprawka

l) rozważenie uwzględnienia w 
ramach PESCO systemu grup bojowych 
UE przy okazji reformy tego systemu, aby 
zwiększyć jego zdolność operacyjną, 
modułową konstrukcję i sprawność;

skreśla się

Or. en

Poprawka 278
Radosław Sikorski

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera l

Projekt rezolucji Poprawka

l) rozważenie uwzględnienia w 
ramach PESCO systemu grup bojowych 
UE przy okazji reformy tego systemu, aby 
zwiększyć jego zdolność operacyjną, 
modułową konstrukcję i sprawność;

l) rozważenie uwzględnienia w 
ramach PESCO systemu grup bojowych 
UE przy okazji reformy tego systemu, aby 
zwiększyć jego zdolność operacyjną, 
modułową konstrukcję i sprawność, a 
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także by zwiększyć zdolność UE do 
prowadzenia operacji związanych z 
zarządzaniem kryzysami, w tym z 
najbardziej wymagającymi, takimi jak 
przywracanie pokoju;

Or. en

Poprawka 279
Thomas Waitz
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera l

Projekt rezolucji Poprawka

l) rozważenie uwzględnienia w 
ramach PESCO systemu grup bojowych 
UE przy okazji reformy tego systemu, aby 
zwiększyć jego zdolność operacyjną, 
modułową konstrukcję i sprawność;

l) rozważenie uwzględnienia w 
ramach PESCO systemu grup bojowych 
UE przy okazji reformy tego systemu, aby 
zwiększyć jego zdolność operacyjną, 
modułową konstrukcję i sprawność 
poprzez ustanowienie stałych 
wielonarodowych jednostek powołanych 
do wypełniania misji wojskowych zgodnie 
z art. 43 ust. 1 TUE;

Or. en

Poprawka 280
Kris Peeters

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera l

Projekt rezolucji Poprawka

l) rozważenie uwzględnienia w 
ramach PESCO systemu grup bojowych 
UE przy okazji reformy tego systemu, aby 
zwiększyć jego zdolność operacyjną, 
modułową konstrukcję i sprawność;

l) zaproponowanie, by badanie nad 
przystosowaniem grup bojowych UE (EU 
BG) jako strategicznych sił rezerwowych 
mogło zalecać uwzględnienie EU BG w 
ramach PESCO, aby zwiększyć jej 
zdolność operacyjną, modułową 
konstrukcję i sprawność;
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Or. en

Poprawka 281
Elena Yoncheva, Javi López, Robert Biedroń, Juozas Olekas

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera l

Projekt rezolucji Poprawka

l) rozważenie uwzględnienia w 
ramach PESCO systemu grup bojowych 
UE przy okazji reformy tego systemu, aby 
zwiększyć jego zdolność operacyjną, 
modułową konstrukcję i sprawność;

l) rozważenie ewentualnego 
uwzględnienia w ramach PESCO systemu 
grup bojowych UE przy okazji reformy 
tego systemu, aby zwiększyć jego zdolność 
operacyjną, modułową konstrukcję i 
sprawność;

Or. en

Poprawka 282
Anna Bonfrisco, Marco Zanni

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera l

Projekt rezolucji Poprawka

l) rozważenie uwzględnienia w 
ramach PESCO systemu grup bojowych 
UE przy okazji reformy tego systemu, aby 
zwiększyć jego zdolność operacyjną, 
modułową konstrukcję i sprawność;

l) rozważenie wykorzystania PESCO 
przy okazji reformy systemu grup 
bojowych UE, aby zwiększyć jego 
zdolność operacyjną, modułową 
konstrukcję i sprawność;

Or. en

Poprawka 283
Clare Daly, Mick Wallace, Manu Pineda

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera m

Projekt rezolucji Poprawka
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m) podzielenie projektów PESCO na 
klastry pod względem zdolności oraz 
odróżnienie projektów o znaczeniu 
strategicznym od pozostałych projektów;

skreśla się

Or. en

Poprawka 284
Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Urmas Paet, Klemen Grošelj, 
Christophe Grudler

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera m

Projekt rezolucji Poprawka

m) podzielenie projektów PESCO na 
klastry pod względem zdolności oraz 
odróżnienie projektów o znaczeniu 
strategicznym od pozostałych projektów;

m) wspieranie i promowanie dzielenia 
projektów PESCO na klastry pod 
względem zdolności oraz odróżnienie 
projektów o znaczeniu strategicznym od 
pozostałych projektów, mając na uwadze 
cel uzyskania pakietu sił o pełnym 
spektrum i skoncentrowania wysiłków na 
projektach o najwyższym potencjale 
zapewnienia strategicznej autonomii 
Europy;

Or. en

Poprawka 285
Bart Groothuis, Klemen Grošelj, Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Malik 
Azmani

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera m

Projekt rezolucji Poprawka

m) podzielenie projektów PESCO na 
klastry pod względem zdolności oraz 
odróżnienie projektów o znaczeniu 
strategicznym od pozostałych projektów;

m) podzielenie projektów PESCO na 
klastry pod względem zdolności oraz 
odróżnienie projektów o znaczeniu 
strategicznym od celowych projektów; 
dokonanie przeglądu bieżącej listy 47 
projektów i podzielić je na klastry lub 
anulować te projekty, które wykazują 
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niewystarczający postęp lub 
niewystarczającą wzajemną korzyść dla 
Unii Europejskiej;

Or. en

Poprawka 286
Kris Peeters

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera m

Projekt rezolucji Poprawka

m) podzielenie projektów PESCO na 
klastry pod względem zdolności oraz 
odróżnienie projektów o znaczeniu 
strategicznym od pozostałych projektów;

m) tam gdzie to stosowne, podzielenie 
projektów PESCO na klastry pod 
względem zdolności;

Or. en

Poprawka 287
Elena Yoncheva, Javi López, Robert Biedroń, Attila Ara-Kovács, Juozas Olekas

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera m

Projekt rezolucji Poprawka

m) podzielenie projektów PESCO na 
klastry pod względem zdolności oraz 
odróżnienie projektów o znaczeniu 
strategicznym od pozostałych projektów;

m) podzielenie projektów PESCO na 
klastry pod względem zdolności i 
dokonanie oceny ich znaczenia 
strategicznego;

Or. en

Poprawka 288
Clare Daly, Mick Wallace, Manu Pineda

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera n
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Projekt rezolucji Poprawka

n) propagowanie zgodności z 20 
zobowiązaniami w ramach PESCO 
poprzez ustanowienie wyraźniej 
zdefiniowanych punktów odniesienia w 
zakresie zgodności oraz poprzez 
zapewnienie wymogu, aby przyszłe 
wnioski dotyczące projektów odnosiły się 
do konkretnego priorytetu CDP; 
zapewnienie, aby wszelkie przeglądy 
postępów w realizacji projektów opierały 
się na wyraźnych i przejrzystych 
kryteriach; dopilnowanie, aby takie 
kryteria służyły jako punkt odniesienia dla 
wszystkich państw członkowskich 
uczestniczących w projektach PESCO;

skreśla się

Or. en

Poprawka 289
Nicolae Ştefănuță

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera n

Projekt rezolucji Poprawka

n) propagowanie zgodności z 20 
zobowiązaniami w ramach PESCO 
poprzez ustanowienie wyraźniej 
zdefiniowanych punktów odniesienia w 
zakresie zgodności oraz poprzez 
zapewnienie wymogu, aby przyszłe 
wnioski dotyczące projektów odnosiły się 
do konkretnego priorytetu CDP; 
zapewnienie, aby wszelkie przeglądy 
postępów w realizacji projektów opierały 
się na wyraźnych i przejrzystych 
kryteriach; dopilnowanie, aby takie 
kryteria służyły jako punkt odniesienia dla 
wszystkich państw członkowskich 
uczestniczących w projektach PESCO;

n) propagowanie zgodności z 20 
zobowiązaniami w ramach PESCO 
poprzez ustanowienie wyraźniej 
zdefiniowanych punktów odniesienia w 
zakresie zgodności oraz poprzez 
zapewnienie wymogu, aby przyszłe 
wnioski dotyczące projektów odnosiły się 
do konkretnego priorytetu CDP; 
zapewnienie, aby wszelkie przeglądy 
postępów w realizacji projektów opierały 
się na wyraźnych i przejrzystych 
kryteriach; dopilnowanie, aby takie 
kryteria służyły jako punkt odniesienia dla 
wszystkich państw członkowskich 
uczestniczących w projektach PESCO; 
zapewnienie, aby uczestniczące państwa 
członkowskie nadal zwiększały jakość i 
szczegółowość informacji zawartych w 
krajowych planach wdrażania, w których 
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określają sposób, w jaki zamierzają 
spełnić 20 zobowiązań w ramach PESCO;

Or. en

Poprawka 290
Elena Yoncheva, Javi López, Robert Biedroń, Attila Ara-Kovács, Juozas Olekas

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera n

Projekt rezolucji Poprawka

n) propagowanie zgodności z 20 
zobowiązaniami w ramach PESCO 
poprzez ustanowienie wyraźniej 
zdefiniowanych punktów odniesienia w 
zakresie zgodności oraz poprzez 
zapewnienie wymogu, aby przyszłe 
wnioski dotyczące projektów odnosiły się 
do konkretnego priorytetu CDP; 
zapewnienie, aby wszelkie przeglądy 
postępów w realizacji projektów opierały 
się na wyraźnych i przejrzystych 
kryteriach; dopilnowanie, aby takie 
kryteria służyły jako punkt odniesienia dla 
wszystkich państw członkowskich 
uczestniczących w projektach PESCO;

n) propagowanie zgodności z 20 
zobowiązaniami w ramach PESCO 
poprzez ustanowienie wyraźniej 
zdefiniowanych punktów odniesienia w 
zakresie zgodności oraz poprzez 
zapewnienie wymogu, aby przyszłe 
wnioski dotyczące projektów odnosiły się 
do konkretnego priorytetu CDP; 
zapewnienie, aby wszelkie przeglądy 
postępów w realizacji projektów opierały 
się na wyraźnych i przejrzystych 
kryteriach; dopilnowanie, aby takie 
kryteria służyły jako punkt odniesienia dla 
wszystkich państw członkowskich 
uczestniczących w projektach PESCO; 
mając na uwadze, że PESCO może w tym 
zakresie przyczynić się do większej 
spójności, koordynacji oraz 
interoperacyjności w dziedzinie 
bezpieczeństwa i obrony, a także do 
konsolidacji solidarności, spójności i 
odporności UE;

Or. en

Poprawka 291
Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Bart Groothuis, Urmas Paet, 
Christophe Grudler

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera n
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Projekt rezolucji Poprawka

n) propagowanie zgodności z 20 
zobowiązaniami w ramach PESCO 
poprzez ustanowienie wyraźniej 
zdefiniowanych punktów odniesienia w 
zakresie zgodności oraz poprzez 
zapewnienie wymogu, aby przyszłe 
wnioski dotyczące projektów odnosiły się 
do konkretnego priorytetu CDP; 
zapewnienie, aby wszelkie przeglądy 
postępów w realizacji projektów opierały 
się na wyraźnych i przejrzystych 
kryteriach; dopilnowanie, aby takie 
kryteria służyły jako punkt odniesienia dla 
wszystkich państw członkowskich 
uczestniczących w projektach PESCO;

n) propagowanie zgodności z 20 
zobowiązaniami w ramach PESCO 
poprzez ustanowienie wyraźniej 
zdefiniowanych punktów odniesienia w 
zakresie zgodności oraz poprzez 
zapewnienie wymogu, aby przyszłe 
wnioski dotyczące projektów odnosiły się 
do konkretnego priorytetu CDP; 
zapewnienie, aby wszelkie przeglądy 
postępów w realizacji projektów opierały 
się na wyraźnych i przejrzystych 
kryteriach, w tym w odniesieniu do 
projektów współfinansowanych w ramach 
Europejskiego programu rozwoju 
przemysłu obronnego / przyszłego EFO; 
dopilnowanie, aby takie kryteria służyły 
jako punkt odniesienia dla wszystkich 
państw członkowskich uczestniczących w 
projektach PESCO;

Or. en

Poprawka 292
Kris Peeters

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera n

Projekt rezolucji Poprawka

n) propagowanie zgodności z 20 
zobowiązaniami w ramach PESCO 
poprzez ustanowienie wyraźniej 
zdefiniowanych punktów odniesienia w 
zakresie zgodności oraz poprzez 
zapewnienie wymogu, aby przyszłe 
wnioski dotyczące projektów odnosiły się 
do konkretnego priorytetu CDP; 
zapewnienie, aby wszelkie przeglądy 
postępów w realizacji projektów opierały 
się na wyraźnych i przejrzystych 
kryteriach; dopilnowanie, aby takie 
kryteria służyły jako punkt odniesienia dla 
wszystkich państw członkowskich 
uczestniczących w projektach PESCO;

n) propagowanie zgodności z 20 
zobowiązaniami w ramach PESCO 
poprzez ustanowienie wyraźnych i jasno 
zdefiniowanych punktów odniesienia w 
zakresie zgodności oraz poprzez 
zapewnienie wymogu, aby przyszłe 
wnioski dotyczące projektów odnosiły się 
do konkretnego priorytetu EU w zakresie 
rozwoju zdolności; zapewnienie, aby 
wszelkie przeglądy postępów w realizacji 
projektów opierały się na wyraźnych i 
przejrzystych kryteriach; dopilnowanie, 
aby takie kryteria służyły jako punkt 
odniesienia dla wszystkich państw 
członkowskich uczestniczących w 
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projektach PESCO;

Or. en

Poprawka 293
Traian Băsescu

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera n

Projekt rezolucji Poprawka

n) propagowanie zgodności z 20 
zobowiązaniami w ramach PESCO 
poprzez ustanowienie wyraźniej 
zdefiniowanych punktów odniesienia w 
zakresie zgodności oraz poprzez 
zapewnienie wymogu, aby przyszłe 
wnioski dotyczące projektów odnosiły się 
do konkretnego priorytetu CDP; 
zapewnienie, aby wszelkie przeglądy 
postępów w realizacji projektów opierały 
się na wyraźnych i przejrzystych 
kryteriach; dopilnowanie, aby takie 
kryteria służyły jako punkt odniesienia dla 
wszystkich państw członkowskich 
uczestniczących w projektach PESCO;

n) propagowanie zgodności z 20 
zobowiązaniami w ramach PESCO 
poprzez ustanowienie wyraźniej 
zdefiniowanych wskaźników w zakresie 
zgodności oraz poprzez zapewnienie 
wymogu, aby przyszłe wnioski dotyczące 
projektów odnosiły się do konkretnego 
priorytetu CDP; zapewnienie, aby wszelkie 
przeglądy postępów w realizacji projektów 
opierały się na wyraźnych i przejrzystych 
kryteriach; dopilnowanie, aby takie 
kryteria służyły jako punkt odniesienia dla 
wszystkich państw członkowskich 
uczestniczących w projektach PESCO;

Or. en

Poprawka 294
Clare Daly, Mick Wallace, Manu Pineda

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera o

Projekt rezolucji Poprawka

o) wykorzystywanie synergii między 
cyklem projektu PESCO a innymi 
procesami w zakresie zdolności 
obronnych, w tym CARD, celem 
podstawowym i EFO, aby umożliwić 
przedstawianie bardziej zaawansowanych 
i lepiej udokumentowanych projektów; 

skreśla się
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dopuszczenie przedstawiania projektów 
poza cyklem w celu umożliwienia 
zsynchronizowanej realizacji kilku 
europejskich inicjatyw, w tym EFO;

Or. en

Poprawka 295
Traian Băsescu

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera o

Projekt rezolucji Poprawka

o) wykorzystywanie synergii między 
cyklem projektu PESCO a innymi 
procesami w zakresie zdolności obronnych, 
w tym CARD, celem podstawowym i EFO, 
aby umożliwić przedstawianie bardziej 
zaawansowanych i lepiej 
udokumentowanych projektów; 
dopuszczenie przedstawiania projektów 
poza cyklem w celu umożliwienia 
zsynchronizowanej realizacji kilku 
europejskich inicjatyw, w tym EFO;

o) wykorzystywanie synergii między 
cyklem projektu PESCO a innymi 
procesami w zakresie zdolności obronnych, 
w tym CARD, celem podstawowym i EFO, 
aby umożliwić przedstawianie bardziej 
zaawansowanych i lepiej 
udokumentowanych projektów;

Or. en

Poprawka 296
Kris Peeters

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera o

Projekt rezolucji Poprawka

o) wykorzystywanie synergii między 
cyklem projektu PESCO a innymi 
procesami w zakresie zdolności obronnych, 
w tym CARD, celem podstawowym i EFO, 
aby umożliwić przedstawianie bardziej 
zaawansowanych i lepiej 
udokumentowanych projektów; 
dopuszczenie przedstawiania projektów 

o) wykorzystywanie synergii między 
cyklem projektu PESCO a innymi 
procesami w zakresie zdolności obronnych, 
w tym z procesem związanym z celem 
podstawowym, CDP i CARD, aby 
umożliwić przedstawianie bardziej 
zaawansowanych i lepiej 
udokumentowanych projektów;
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poza cyklem w celu umożliwienia 
zsynchronizowanej realizacji kilku 
europejskich inicjatyw, w tym EFO;

Or. en

Poprawka 297
Elena Yoncheva, Javi López, Robert Biedroń, Attila Ara-Kovács, Juozas Olekas

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera o

Projekt rezolucji Poprawka

o) wykorzystywanie synergii między 
cyklem projektu PESCO a innymi 
procesami w zakresie zdolności 
obronnych, w tym CARD, celem 
podstawowym i EFO, aby umożliwić 
przedstawianie bardziej zaawansowanych 
ilepiej udokumentowanych projektów; 
dopuszczenie przedstawiania projektów 
poza cyklem w celu umożliwienia 
zsynchronizowanej realizacji kilku 
europejskich inicjatyw, w tym EFO;

o) wzmocnienie spójności 
planowania, narzędzi rozwoju i inicjatyw 
UE w zakresie obrony, aby umożliwić 
przedstawianie propozycji projektów 
PESCO o wyższym stopniu 
ukierunkowania, zaawansowania, 
opracowania i struktury; zapewnienie, że 
cykl składania projektów umożliwia 
zsynchronizowaną realizację kilku 
europejskich inicjatyw, w tym EFO;

Or. en

Poprawka 298
Clare Daly, Mick Wallace, Manu Pineda

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera p

Projekt rezolucji Poprawka

p) rozważenie nadania CDP bardziej 
wiążącego charakteru;

skreśla się

Or. en

Poprawka 299
Lars Patrick Berg, Harald Vilimsky
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Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera p

Projekt rezolucji Poprawka

p) rozważenie nadania CDP bardziej 
wiążącego charakteru;

skreśla się

Or. en

Poprawka 300
Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers, Alexandr Vondra

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera p

Projekt rezolucji Poprawka

p) rozważenie nadania CDP bardziej 
wiążącego charakteru;

skreśla się

Or. en

Poprawka 301
Nicolae Ştefănuță

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera p

Projekt rezolucji Poprawka

p) rozważenie nadania CDP bardziej 
wiążącego charakteru;

p) rozważenie nadania CDP bardziej 
wiążącego charakteru poprzez 
zapewnienie, że uczestniczące państwa 
członkowskie nie ustaną w dążeniach do 
poprawy interoperacyjności oraz 
elastyczności ich sił zbrojnych za sprawą 
postępu w wypełnianiu zobowiązań 
związanych z wzajemnym dostosowaniem 
systemów obrony, skupiając się przede 
wszystkim na wzmocnieniu rozwoju 
zdolności współpracy oraz poprawie 
dostępności i szybkiego rozmieszczania sił, 
również w przypadku militarnych operacji 
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i misji w ramach WPBiO;

Or. en

Poprawka 302
Elena Yoncheva, Javi López, Robert Biedroń, Juozas Olekas

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera p

Projekt rezolucji Poprawka

p) rozważenie nadania CDP bardziej 
wiążącego charakteru;

p) zachęca uczestniczące państwa 
członkowskie do włączenia CDP do 
krajowych procesów planowania obrony, 
aby ułatwić w ten sposób przezwyciężenie 
braków w zakresie zdolności;

Or. en

Poprawka 303
Anna Bonfrisco, Marco Zanni

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera p

Projekt rezolucji Poprawka

p) rozważenie nadania CDP bardziej 
wiążącego charakteru;

p) rozważenie wdrożenia CDP w celu 
zwiększenia spójności planowania w 
zakresie obrony między państwami 
członkowskimi;

Or. en

Poprawka 304
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera p

Projekt rezolucji Poprawka
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p) rozważenie nadania CDP bardziej 
wiążącego charakteru;

p) rozważenie nadania CDP 
opcjonalnego i niewiążącego charakteru;

Or. fr

Poprawka 305
Clare Daly, Mick Wallace, Manu Pineda

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera q

Projekt rezolucji Poprawka

q) określenie skutecznego i silnego 
komitetu sterującego projektem, 
potwierdzenie centralnej roli Sekretariatu 
PESCO jako pojedynczego punktu 
kontaktowego dla wszystkich projektów 
oraz zachęcenie Sekretariatu do 
organizacji regularnych analiz sytuacji w 
zakresie postępów w realizacji projektów 
na potrzeby wszystkich zainteresowanych 
stron, w tym Parlamentu, na podstawie 
informacji zgromadzonych przez państwa 
członkowskie odpowiedzialne za 
koordynację projektu;

skreśla się

Or. en

Poprawka 306
Nicolae Ştefănuță

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera q

Projekt rezolucji Poprawka

q) określenie skutecznego i silnego 
komitetu sterującego projektem, 
potwierdzenie centralnej roli Sekretariatu 
PESCO jako pojedynczego punktu 
kontaktowego dla wszystkich projektów 
oraz zachęcenie Sekretariatu do organizacji 
regularnych analiz sytuacji w zakresie 
postępów w realizacji projektów na 

q) określenie skutecznego i silnego 
komitetu sterującego projektem, 
potwierdzenie centralnej roli Sekretariatu 
PESCO jako pojedynczego punktu 
kontaktowego dla wszystkich projektów 
oraz zachęcenie Sekretariatu do organizacji 
regularnych analiz sytuacji w zakresie 
postępów w realizacji projektów na 
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potrzeby wszystkich zainteresowanych 
stron, w tym Parlamentu, na podstawie 
informacji zgromadzonych przez państwa 
członkowskie odpowiedzialne za 
koordynację projektu;

potrzeby wszystkich zainteresowanych 
stron, w tym Parlamentu, na podstawie 
informacji zgromadzonych przez państwa 
członkowskie odpowiedzialne za 
koordynację projektu, zachęcanie 
uczestniczących państw członkowskich do 
dalszego zaangażowania w bardziej 
efektywny dialog z Sekretariatem PESCO 
w zakresie przeglądu i aktualizacji 
krajowych planów wdrażania;

Or. en

Poprawka 307
Bart Groothuis, Javier Nart, Malik Azmani

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera q

Projekt rezolucji Poprawka

q) określenie skutecznego i silnego 
komitetu sterującego projektem, 
potwierdzenie centralnej roli Sekretariatu 
PESCO jako pojedynczego punktu 
kontaktowego dla wszystkich projektów 
oraz zachęcenie Sekretariatu do organizacji 
regularnych analiz sytuacji w zakresie 
postępów w realizacji projektów na 
potrzeby wszystkich zainteresowanych 
stron, w tym Parlamentu, na podstawie 
informacji zgromadzonych przez państwa 
członkowskie odpowiedzialne za 
koordynację projektu;

q) potwierdzenie centralnej roli 
Sekretariatu PESCO jako pojedynczego 
punktu kontaktowego dla wszystkich 
projektów oraz zachęcenie Sekretariatu do 
organizacji regularnych analiz sytuacji w 
zakresie postępów w realizacji projektów 
na potrzeby wszystkich zainteresowanych 
stron, w tym Parlamentu, na podstawie 
informacji zgromadzonych przez państwa 
członkowskie odpowiedzialne za 
koordynację projektu;

Or. en

Poprawka 308
Anna Bonfrisco, Marco Zanni

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera q

Projekt rezolucji Poprawka
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q) określenie skutecznego i silnego 
komitetu sterującego projektem, 
potwierdzenie centralnej roli Sekretariatu 
PESCO jako pojedynczego punktu 
kontaktowego dla wszystkich projektów 
oraz zachęcenie Sekretariatu do organizacji 
regularnych analiz sytuacji w zakresie 
postępów w realizacji projektów na 
potrzeby wszystkich zainteresowanych 
stron, w tym Parlamentu, na podstawie 
informacji zgromadzonych przez państwa 
członkowskie odpowiedzialne za 
koordynację projektu;

q) określenie ram dla skutecznego i 
silnego komitetu sterującego projektem, 
potwierdzenie centralnej roli Sekretariatu 
PESCO jako pojedynczego punktu 
kontaktowego dla wszystkich projektów 
oraz zachęcenie Sekretariatu do organizacji 
regularnych analiz sytuacji w zakresie 
postępów w realizacji projektów na 
potrzeby wszystkich zainteresowanych 
stron, w tym Parlamentu, na podstawie 
informacji zebranych od państw 
członkowskich odpowiedzialnych za 
koordynację projektu;

Or. en

Poprawka 309
Elena Yoncheva, Javi López, Robert Biedroń, Attila Ara-Kovács, Juozas Olekas

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera q

Projekt rezolucji Poprawka

q) określenie skutecznego i silnego 
komitetu sterującego projektem, 
potwierdzenie centralnej roli Sekretariatu 
PESCO jako pojedynczego punktu 
kontaktowego dla wszystkich projektów 
oraz zachęcenie Sekretariatu do organizacji 
regularnych analiz sytuacji w zakresie 
postępów w realizacji projektów na 
potrzeby wszystkich zainteresowanych 
stron, w tym Parlamentu, na podstawie 
informacji zgromadzonych przez państwa 
członkowskie odpowiedzialne za 
koordynację projektu;

q) określenie skutecznego i silnego 
komitetu sterującego projektem, 
potwierdzenie centralnej roli Sekretariatu 
PESCO jako pojedynczego punktu 
kontaktowego dla wszystkich projektów 
oraz zachęcenie Sekretariatu do organizacji 
regularnych analiz sytuacji w zakresie 
postępów w realizacji projektów dla 
Parlamentu oraz na potrzeby wszystkich 
zainteresowanych stron, na podstawie 
informacji zebranych od państw 
członkowskich odpowiedzialnych za 
koordynację projektu;

Or. en

Poprawka 310
Radosław Sikorski

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera q
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Projekt rezolucji Poprawka

q) określenie skutecznego i silnego 
komitetu sterującego projektem, 
potwierdzenie centralnej roli Sekretariatu 
PESCO jako pojedynczego punktu 
kontaktowego dla wszystkich projektów 
oraz zachęcenie Sekretariatu do organizacji 
regularnych analiz sytuacji w zakresie 
postępów w realizacji projektów na 
potrzeby wszystkich zainteresowanych 
stron, w tym Parlamentu, na podstawie 
informacji zgromadzonych przez państwa 
członkowskie odpowiedzialne za 
koordynację projektu;

q) określenie skutecznego i silnego 
komitetu sterującego projektem, 
potwierdzenie centralnej roli Sekretariatu 
PESCO jako pojedynczego punktu 
kontaktowego dla wszystkich projektów 
oraz zachęcenie Sekretariatu do organizacji 
regularnych analiz sytuacji w zakresie 
postępów w realizacji projektów na 
potrzeby wszystkich zainteresowanych 
stron, w tym Parlamentu, na podstawie 
informacji zebranych od państw 
członkowskich odpowiedzialnych za 
koordynację projektu;

Or. en

Poprawka 311
Kris Peeters

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera q

Projekt rezolucji Poprawka

q) określenie skutecznego i silnego 
komitetu sterującego projektem, 
potwierdzenie centralnej roli Sekretariatu 
PESCO jako pojedynczego punktu 
kontaktowego dla wszystkich projektów 
oraz zachęcenie Sekretariatu do organizacji 
regularnych analiz sytuacji w zakresie 
postępów w realizacji projektów na 
potrzeby wszystkich zainteresowanych 
stron, w tym Parlamentu, na podstawie 
informacji zgromadzonych przez państwa 
członkowskie odpowiedzialne za 
koordynację projektu;

q) określenie skutecznego i silnego 
komitetu sterującego projektem, 
potwierdzenie centralnej roli Sekretariatu 
PESCO jako pojedynczego punktu 
kontaktowego dla wszystkich projektów 
oraz zachęcenie Sekretariatu do organizacji 
regularnych analiz sytuacji w zakresie 
postępów w realizacji projektów na 
potrzeby wszystkich zainteresowanych 
stron, w tym Parlamentu, na podstawie 
informacji zebranych od państw 
członkowskich odpowiedzialnych za 
koordynację projektu;

Or. en

Poprawka 312
Elena Yoncheva, Javi López, Robert Biedroń, Attila Ara-Kovács, Juozas Olekas
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Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera q a (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

qa) wezwanie uczestniczących państw 
członkowskich do zapewnienia 
namacalnego postępu w realizacji 
bieżących projektów w ramach PESCO;

Or. en

Poprawka 313
Clare Daly, Mick Wallace, Manu Pineda

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera r

Projekt rezolucji Poprawka

r) wyjaśnienie roli Komitetu 
Politycznego i Bezpieczeństwa w procesie 
PESCO, czego nie przewidziano w TUE, 
oraz zapewnienie, w tym kontekście, aby 
Komitet Wojskowy Unii Europejskiej 
(EUMC) odgrywał główną rolę pod 
względem udzielania doradztwa 
wojskowego ad hoc 
Wiceprzewodniczącemu Komisji / 
Wysokiemu Przedstawicielowi Unii do 
Spraw Zagranicznych i Polityki 
Bezpieczeństwa;

skreśla się

Or. en

Poprawka 314
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera r

Projekt rezolucji Poprawka

r) wyjaśnienie roli Komitetu r) wyjaśnienie roli Komitetu 
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Politycznego i Bezpieczeństwa w procesie 
PESCO, czego nie przewidziano w TUE, 
oraz zapewnienie, w tym kontekście, aby 
Komitet Wojskowy Unii Europejskiej 
(EUMC) odgrywał główną rolę pod 
względem udzielania doradztwa 
wojskowego ad hoc Wysokiemu 
Przedstawicielowi Unii do Spraw 
Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa;

Politycznego i Bezpieczeństwa w procesie 
PESCO, czego nie przewidziano w 
Traktacie o Unii Europejskiej;

Or. fr

Poprawka 315
Juozas Olekas

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera r

Projekt rezolucji Poprawka

r) wyjaśnienie roli Komitetu 
Politycznego i Bezpieczeństwa w procesie 
PESCO, czego nie przewidziano w TUE, 
oraz zapewnienie, w tym kontekście, aby 
Komitet Wojskowy Unii Europejskiej 
(EUMC) odgrywał główną rolę pod 
względem udzielania doradztwa 
wojskowego ad hoc 
Wiceprzewodniczącemu Komisji / 
Wysokiemu Przedstawicielowi Unii do 
Spraw Zagranicznych i Polityki 
Bezpieczeństwa;

r) wyjaśnienie roli Komitetu 
Politycznego i Bezpieczeństwa w procesie 
PESCO, czego nie przewidziano w TUE, 
oraz zapewnienie, w tym kontekście, aby 
Komitet Wojskowy Unii Europejskiej 
(EUMC) odgrywał ważną rolę pod 
względem udzielania doradztwa 
wojskowego ad hoc 
Wiceprzewodniczącemu Komisji / 
Wysokiemu Przedstawicielowi Unii do 
Spraw Zagranicznych i Polityki 
Bezpieczeństwa;

Or. en

Poprawka 316
Clare Daly, Mick Wallace, Manu Pineda

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera s

Projekt rezolucji Poprawka

s) zaangażowanie EUMC w prace 
nad ustanowieniem spójnego pakietu sił o 

skreśla się
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pełnym spektrum;

Or. en

Poprawka 317
Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers, Alexandr Vondra

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera t

Projekt rezolucji Poprawka

t) ustanowienie Rady Obrony UE na 
podstawie istniejącej ministerialnej Rady 
Sterującej EDA i formatu PESCO 
spotkań unijnych ministrów obrony w 
celu zagwarantowania wyznaczenia 
priorytetów w zakresie zasobów oraz 
skutecznej współpracy i integracji państw 
członkowskich;

skreśla się

Or. en

Poprawka 318
Clare Daly, Mick Wallace, Manu Pineda

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera t

Projekt rezolucji Poprawka

t) ustanowienie Rady Obrony UE na 
podstawie istniejącej ministerialnej Rady 
Sterującej EDA i formatu PESCO 
spotkań unijnych ministrów obrony w 
celu zagwarantowania wyznaczenia 
priorytetów w zakresie zasobów oraz 
skutecznej współpracy i integracji państw 
członkowskich;

skreśla się

Or. en

Poprawka 319
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Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera t

Projekt rezolucji Poprawka

t) ustanowienie Rady Obrony UE na 
podstawie istniejącej ministerialnej Rady 
Sterującej EDA i formatu PESCO 
spotkań unijnych ministrów obrony w celu 
zagwarantowania wyznaczenia 
priorytetów w zakresie zasobów oraz 
skutecznej współpracy i integracji państw 
członkowskich;

t) brak akceptacji dla jakiejkolwiek 
instancji decyzyjnej w dziedzinie obrony, 
której nie ustanowiła Rada; wymaganie, 
aby wszelkie decyzje w dziedzinie obrony 
były podejmowane jednogłośnie;

Or. fr

Poprawka 320
Bart Groothuis, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Malik Azmani

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera t

Projekt rezolucji Poprawka

t) ustanowienie Rady Obrony UE na 
podstawie istniejącej ministerialnej Rady 
Sterującej EDA i formatu PESCO spotkań 
unijnych ministrów obrony w celu 
zagwarantowania wyznaczenia priorytetów 
w zakresie zasobów oraz skutecznej 
współpracy i integracji państw 
członkowskich;

t) dokonanie analizy ustanowienia 
Rady Obrony UE na podstawie istniejącej 
ministerialnej Rady Sterującej EDA i 
formatu PESCO spotkań unijnych 
ministrów obrony w celu zagwarantowania 
wyznaczenia priorytetów w zakresie 
zasobów oraz skutecznej współpracy i 
integracji państw członkowskich;

Or. en

Poprawka 321
Juozas Olekas

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera t

Projekt rezolucji Poprawka
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t) ustanowienie Rady Obrony UE na 
podstawie istniejącej ministerialnej Rady 
Sterującej EDA i formatu PESCO 
spotkań unijnych ministrów obrony w celu 
zagwarantowania wyznaczenia priorytetów 
w zakresie zasobów oraz skutecznej 
współpracy i integracji państw 
członkowskich;

t) ustanowienie Rady Obrony UE na 
podstawie istniejącej Rady do Spraw 
Zagranicznych w formule spotkań 
ministrów obrony w celu zagwarantowania 
wyznaczenia priorytetów w zakresie 
zasobów oraz skutecznej współpracy i 
integracji państw członkowskich;

Or. en

Poprawka 322
David Lega

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera t

Projekt rezolucji Poprawka

t) ustanowienie Rady Obrony UE na 
podstawie istniejącej ministerialnej Rady 
Sterującej EDA i formatu PESCO spotkań 
unijnych ministrów obrony w celu 
zagwarantowania wyznaczenia priorytetów 
w zakresie zasobów oraz skutecznej 
współpracy i integracji państw 
członkowskich;

t) ustanowienie Rady Obrony UE na 
podstawie istniejącej ministerialnej Rady 
Sterującej EDA i formatu PESCO spotkań 
unijnych ministrów obrony w celu 
zagwarantowania wyznaczenia priorytetów 
w zakresie zasobów oraz skutecznej 
współpracy i integracji państw 
członkowskich;

Or. sv

Poprawka 323
Traian Băsescu

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera u

Projekt rezolucji Poprawka

u) wyjaśnienie lub określenie związku 
między zarządzaniem PESCO a 
zarządzaniem EFO, również w celu 
zapewnienia udziału Parlamentu w 
procesie kontroli ex post, jeśli chodzi o 
finansowanie projektów PESCO ze 
środków EFO;

skreśla się
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Or. en

Poprawka 324
Clare Daly, Mick Wallace, Manu Pineda

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera u

Projekt rezolucji Poprawka

u) wyjaśnienie lub określenie związku 
między zarządzaniem PESCO a 
zarządzaniem EFO, również w celu 
zapewnienia udziału Parlamentu w 
procesie kontroli ex post, jeśli chodzi o 
finansowanie projektów PESCO ze 
środków EFO;

skreśla się

Or. en

Poprawka 325
Arnaud Danjean

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera u

Projekt rezolucji Poprawka

u) wyjaśnienie lub określenie związku 
między zarządzaniem PESCO a 
zarządzaniem EFO, również w celu 
zapewnienia udziału Parlamentu w 
procesie kontroli ex post, jeśli chodzi o 
finansowanie projektów PESCO ze 
środków EFO;

u) wyjaśnienie lub określenie związku 
między zarządzaniem PESCO a 
zarządzaniem EFO;

Or. fr

Poprawka 326
Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Bart Groothuis, Urmas Paet, Klemen 
Grošelj, Christophe Grudler

Projekt rezolucji
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Ustęp 1 – litera u

Projekt rezolucji Poprawka

u) wyjaśnienie lub określenie związku 
między zarządzaniem PESCO a 
zarządzaniem EFO, również w celu 
zapewnienia udziału Parlamentu w 
procesie kontroli ex post, jeśli chodzi o 
finansowanie projektów PESCO ze 
środków EFO;

u) wyjaśnienie lub określenie związku 
między zarządzaniem PESCO a 
zarządzaniem EFO w celu optymalizacji 
ich połączonego wpływu; zapewnienie 
udziału Parlamentu w procesie kontroli ex 
post, jeśli chodzi o finansowanie projektów 
PESCO ze środków EFO;

Or. en

Poprawka 327
Bart Groothuis, Klemen Grošelj, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Malik Azmani

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera u

Projekt rezolucji Poprawka

u) wyjaśnienie lub określenie związku 
między zarządzaniem PESCO a 
zarządzaniem EFO, również w celu 
zapewnienia udziału Parlamentu w 
procesie kontroli ex post, jeśli chodzi o 
finansowanie projektów PESCO ze 
środków EFO;

u) wyjaśnienie lub określenie związku 
między zarządzaniem PESCO a 
zarządzaniem EFO oraz 
informowanieParlamentu w procesie 
kontroli ex post, jeśli chodzi o 
finansowanie projektów PESCO ze 
środków EFO;

Or. en

Poprawka 328
Clare Daly, Mick Wallace, Manu Pineda

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera v

Projekt rezolucji Poprawka

v) rozważenie na wniosek niektórych 
uczestniczących państw członkowskich 
zmiany cyklu składania projektów PESCO 
w celu potencjalnego osiągnięcia poprawy 
w odniesieniu do ukierunkowania, stopnia 

skreśla się
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zaawansowania i struktury takich 
projektów;

Or. en

Poprawka 329
Clare Daly, Mick Wallace, Manu Pineda

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera w

Projekt rezolucji Poprawka

w) wyjaśnienie zasad dotyczących 
uczestnictwa osób trzecich w PESCO, z 
uwzględnieniem znaczenia unijnej 
autonomii podejmowania decyzji i pełnej 
wzajemności oraz uznając, że podejście 
zakładające pojmowanie decyzji w 
poszczególnych przypadkach jest 
najkorzystniejsze z punktu widzenia UE;

skreśla się

Or. en

Poprawka 330
Elena Yoncheva, Javi López, Robert Biedroń, Attila Ara-Kovács, Juozas Olekas

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera w

Projekt rezolucji Poprawka

w) wyjaśnienie zasad dotyczących 
uczestnictwa osób trzecich w PESCO, z 
uwzględnieniem znaczenia unijnej 
autonomii podejmowania decyzji i pełnej 
wzajemności oraz uznając, że podejście 
zakładające pojmowanie decyzji w 
poszczególnych przypadkach jest 
najkorzystniejsze z punktu widzenia UE;

w) wyjaśnienie zasad dotyczących 
uczestnictwa osób trzecich w PESCO, z 
uwzględnieniem znaczenia unijnej 
autonomii podejmowania decyzji i pełnej 
wzajemności oraz uznając, że podejście 
zakładające pojmowanie decyzji w 
poszczególnych przypadkach jest 
najkorzystniejsze z punktu widzenia UE; 
podkreśla potrzebę przygotowania i 
przyjęcia wszechstronnego i 
fundamentalnego dokumentu 
regulującego przyszłą współpracę z 
osobami trzecimi uczestniczącymi w 
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projektach PESCO;

Or. en

Poprawka 331
Traian Băsescu

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera w

Projekt rezolucji Poprawka

w) wyjaśnienie zasad dotyczących 
uczestnictwa osób trzecich w PESCO, z 
uwzględnieniem znaczenia unijnej 
autonomii podejmowania decyzji i pełnej 
wzajemności oraz uznając, że podejście 
zakładające pojmowanie decyzji w 
poszczególnych przypadkach jest 
najkorzystniejsze z punktu widzenia UE;

w) wyjaśnienie zasad dotyczących 
uczestnictwa osób trzecich w PESCO, z 
uwzględnieniem znaczenia unijnej 
autonomii podejmowania decyzji i pełnej 
wzajemności oraz uznając, że podejście 
zakładające pojmowanie decyzji w 
poszczególnych przypadkach jest 
najkorzystniejsze z punktu widzenia UE; 
proces podejmowania decyzji dotyczący 
zaangażowania osób trzecich powinien 
być kontrolowany na poziomie każdego 
projektu PESCO przez zaangażowane 
państwa członkowskie;

Or. en

Poprawka 332
Arba Kokalari

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera w

Projekt rezolucji Poprawka

w) wyjaśnienie zasad dotyczących 
uczestnictwa osób trzecich w PESCO, z 
uwzględnieniem znaczenia unijnej 
autonomii podejmowania decyzji i pełnej 
wzajemności oraz uznając, że podejście 
zakładające pojmowanie decyzji w 
poszczególnych przypadkach jest 
najkorzystniejsze z punktu widzenia UE;

w) wyjaśnienie zasad dotyczących 
uczestnictwa osób trzecich w PESCO, z 
uwzględnieniem znaczenia unijnej 
autonomii podejmowania decyzji i pełnej 
wzajemności oraz uznając, że podejście 
zakładające pojmowanie decyzji w 
poszczególnych przypadkach jest 
najkorzystniejsze z punktu widzenia UE; 
rozważenie korzyści uczestnictwa osób 
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trzecich, takich jak Zjednoczone 
Królestwo po Brexicie;

Or. en

Poprawka 333
Emmanuel Maurel

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera w

Projekt rezolucji Poprawka

w) wyjaśnienie zasad dotyczących 
uczestnictwa osób trzecich w PESCO, z 
uwzględnieniem znaczenia unijnej 
autonomii podejmowania decyzji i pełnej 
wzajemności oraz uznając, że podejście 
zakładające pojmowanie decyzji w 
poszczególnych przypadkach jest 
najkorzystniejsze z punktu widzenia UE;

w) zapewnienie, aby uczestnictwo 
osób trzecich w PESCO nie osłabiało 
unijnej autonomii decyzyjnej i 
strategicznej;

Or. fr

Poprawka 334
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera w

Projekt rezolucji Poprawka

w) wyjaśnienie zasad dotyczących 
uczestnictwa osób trzecich w PESCO, z 
uwzględnieniem znaczenia unijnej 
autonomii podejmowania decyzji i pełnej 
wzajemności oraz uznając, że podejście 
zakładające pojmowanie decyzji w 
poszczególnych przypadkach jest 
najkorzystniejsze z punktu widzenia UE;

w) wyjaśnienie zasad dotyczących 
uczestnictwa osób trzecich w PESCO, z 
uwzględnieniem jednogłośnego 
porozumienia państw w sprawie przyjęcia 
jakiegokolwiek programu współpracy w 
ramach PESCO;

Or. fr
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Poprawka 335
Elena Yoncheva, Javi López, Robert Biedroń, Attila Ara-Kovács, Juozas Olekas

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera w a (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

wa) zapewnienie, aby projekty PESCO 
nadal rozwijały i zwiększały potencjał 
przemysłowy uczestniczących państw 
członkowskich w dziedzinie 
nanotechnologii, superkomputerów, 
sztucznej inteligencji, technologii dronów, 
robotyki i innych, zabezpieczając w 
zamian europejską niezależność od 
zagranicznych importerów w tych 
sektorach, a także ułatwiając tworzenie 
nowych miejsc pracy;

Or. en

Poprawka 336
Bart Groothuis, Klemen Grošelj, Hilde Vautmans, Urmas Paet, Katalin Cseh, Ilhan 
Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Malik Azmani

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera w a (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

wa) zachęcanie, aby „przyszłe 
zagrożenia” stanowiły podstawę 
przyszłych propozycji projektów PESCO, 
koncentrując się w ten sposób na 
przyszłych rozwiązaniach, które mogą 
stanowić nowe wyzwania dla UE w 
dziedzinie bezpieczeństwa;

Or. en

Poprawka 337
Nicolae Ştefănuță

Projekt rezolucji
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Ustęp 1 – litera w a (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

wa) wzmocnienie partnerstwa z NATO, 
ONZ, Unią Afrykańską i poza nimi;

Or. en

Poprawka 338
Bart Groothuis, Klemen Grošelj, Hilde Vautmans, Katalin Cseh, Petras Auštrevičius, 
Javier Nart, Malik Azmani

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera w b (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

wb) zapewnienie, aby we wszystkich 
istotnych aspektach projektów PESCO 
zagwarantowano zaangażowanie i 
włączenie MŚP;

Or. en

Poprawka 339
Clare Daly, Mick Wallace, Manu Pineda

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. zdecydowanie odrzuca wdrożenie 
stałej współpracy strukturalnej (PESCO) 
jako krok w stronę utworzenia 
Europejskiej Unii Obrony; podkreśla, że 
przepis ten, wprowadzony w traktacie 
lizbońskim z 2009 r. (art. 46 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej), 
zawiera szereg zobowiązań, które w 
jeszcze większym stopniu zmilitaryzują 
UE;

Or. en
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Poprawka 340
Clare Daly, Mick Wallace, Manu Pineda

Projekt rezolucji
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1b. odrzuca wniosek Komisji z czerwca 
2017 r. dotyczący utworzenia 
Europejskiego Funduszu Obronnego 
(EFO), który to fundusz miałby zachęcać 
do współpracy między państwami 
członkowskimi i do wspierania 
europejskiego przemysłu obronnego; 
zauważa, że wniosek ten jest pierwszą 
inicjatywą, w ramach której fundusze 
unijne są jednoczenie wykorzystywane do 
bezpośredniego wspierania projektów 
obronnych; odrzuca również przyjęcie 
przez Komisję w marcu 2019 r. pierwszego 
programu EDIDP (Europejskiego 
programu rozwoju przemysłu obronnego) 
oraz opublikowanie dziewięciu zaproszeń 
do składania wniosków na rok 2019, w 
tym odnośnie do systemu Eurodrone; 
odrzuca również najnowsze zapowiedzi 16 
projektów przemysłowych w dziedzinie 
obrony o zasięgu ogólnoeuropejskim oraz 
trzy projekty przełomowych technologii, 
które skorzystają z dofinansowania w 
wysokości 205 mln EUR w ramach dwóch 
nowatorskich programów w pełni 
dopracowanego Europejskiego Funduszu 
Obronnego: Działania przygotowawczego 
w zakresie badań nad obroną (PADR) 
oraz Europejskiego programu rozwoju 
przemysłu obronnego (EDIDP); 
odnotowuje związek między decyzjami o 
zakupie podejmowanymi obecnie przez 
państwa członkowskie a perspektywami 
współpracy przemysłowej i 
technologicznej w ramach EFO; 
przypomina, że utworzenie nowego działu 
V dotyczącego bezpieczeństwa i obrony, 
programu badań UE w dziedzinie 
obronności, Europejskiego Funduszu 
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Obronnego i projektu Mobilność 
wojskowa wyraźnie narusza przepisy art. 
41 ust. 2 TUE, które stanowią, że z 
budżetu Unii nie mogą być pokrywane 
żadne wydatki wynikające z działań 
mających wpływ na kwestie wojskowe lub 
obronne; potępia postępującą z 
bezprecedensową szybkością militaryzację 
UE i wyraża z jej powodu głębokie 
ubolewanie; podkreśla, że istnieją 
przytłaczające dowody na to, że 
najskuteczniejszym sposobem utrzymania 
oraz propagowania pokoju i stabilizacji 
jest skupienie się na zwalczaniu ubóstwa, 
zrównoważony i sprawiedliwy rozwój 
gospodarczy, zakończenie ułatwiania 
uchylania się od podatków, korupcji i 
wywozu kapitału za pośrednictwem 
globalnego systemu finansowego, 
pokojowe i dyplomatyczne rozwiązywanie 
konfliktów, rozbrojenie, demobilizacja 
oddziałów wojskowych oraz programy 
reintegracji;

Or. en

Poprawka 341
Clare Daly, Mick Wallace, Manu Pineda

Projekt rezolucji
Ustęp 1 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1c. odnotowuje cięcia w Europejskim 
Funduszu Obronnym zaproponowane 
zarówno przez fińską prezydencję Rady 
UE w grudniu 2019 r. jak i w 
proponowanych konkluzjach Rady 
Europejskiej w odniesieniu do WRF i 
własnych zasobów na lata 2021-2027 w 
lutym 2020 r.; przyjmuje z zadowoleniem 
proponowane cięcia w alokacji na 
Europejski Fundusz Obronny w nowych 
WRF z 13 mld EUR do 8 mld EUR; 
wzywa do zniesienia tego Funduszu;
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Or. en

Poprawka 342
Clare Daly, Mick Wallace, Manu Pineda

Projekt rezolucji
Ustęp 1 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1d. ubolewa nad zobowiązaniem w 
ramach PESCO uczestniczących państw 
członkowskich do zwiększenia wydatków 
na obronę do 2 % PKB oraz do 
przeznaczenia 20 % tej sumy na 
inwestycje w zdolności w zakresie obrony;

Or. en

Poprawka 343
Clare Daly, Mick Wallace, Manu Pineda

Projekt rezolucji
Ustęp 1 e (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1e. odrzuca pojęcie strategicznej 
autonomii europejskiej uzależnionej od 
ustanowienia europejskiej współpracy w 
zakresie obrony na polu technologicznym, 
zdolnościowym, przemysłowym i 
operacyjnym; uważa, że tylko praktyczne, 
elastyczne, ściśle pokojowe i cywilne 
formy współpracy oparte na 
pragmatycznych inicjatywach pozwolą na 
stopniowe przezwyciężanie trudności, 
stworzenie prawdziwej wspólnej kultury 
strategicznej i kształtowanie wspólnych 
odpowiedzi dostosowanych do głównych 
wyzwań w zakresie bezpieczeństwa 
kontynentu; podkreśla, że autonomia 
strategiczna może być osiągnięta jedynie 
wtedy, gdy państwa członkowskie będą 
okazywać solidarność wobec siebie 
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nawzajem; uważa, że zasada strategicznej 
autonomii europejskiej zdefiniowana jako 
ambicja zwiększenia wydatków na cele 
wojskowe i dalszego militaryzowania UE 
jest etycznie i moralnie niedopuszczalna;

Or. en

Poprawka 344
Clare Daly, Mick Wallace, Manu Pineda

Projekt rezolucji
Ustęp 1 f (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1f. głęboko ubolewa nad najnowszymi 
znaczącymi zwiększeniami budżetów 
obronnych w całym bloku oraz nad 
wzrostem wydatków na obronność w całej 
UE już szósty rok z rzędu w 2019 r.; 
uważa, że nie powinno się tego wspierać 
ani do tego zachęcać na szczeblu 
europejskim; dodaje, że personel 
wojskowy powinien mieć zagwarantowane 
płace wystarczające na życie;

Or. en

Poprawka 345
Clare Daly, Mick Wallace, Manu Pineda

Projekt rezolucji
Ustęp 1 g (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1g. z zadowoleniem przyjmuje starania 
podjęte przez instytucje europejskie i 
niektóre państwa członkowskie w związku 
z opublikowaniem globalnej strategii UE, 
mające na celu nadanie nowego impetu 
dotychczas wirtualnym instrumentom 
WPBiO i pełne wdrożenie postanowień 
traktatu lizbońskiego; podkreśla, że 
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ambicji tych nie należy konsolidować ani 
prowadzić w ich następstwie żadnych 
praktycznych działań;

Or. en

Poprawka 346
Clare Daly, Mick Wallace, Manu Pineda

Projekt rezolucji
Ustęp 1 h (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1h. uważa, że najlepszym sposobem na 
obronę bezpieczeństwa Europy jest 
skupienie się na zwalczaniu ubóstwa, 
zrównoważony i sprawiedliwy rozwój 
gospodarczy, zakończenie ułatwiania 
uchylania się od podatków, korupcji i 
wywozu kapitału za pośrednictwem 
globalnego systemu finansowego, 
pokojowe i dyplomatyczne rozwiązywanie 
konfliktów, rozbrojenie, demobilizacja 
oddziałów wojskowych oraz programy 
reintegracji;

Or. en

Poprawka 347
Clare Daly, Mick Wallace, Manu Pineda

Projekt rezolucji
Ustęp 1 i (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1i. zauważa, że aktualnie UE obecna 
jest na trzech kontynentach w ramach 17 
cywilnych lub wojskowych misji (11 
cywilnych i sześciu wojskowych); 
dostrzega, że żadna z tych misji nie 
przyczyniła się w istotny sposób do pokoju, 
bezpieczeństwa międzynarodowego lub 
stabilizacji;
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Or. en

Poprawka 348
Clare Daly, Mick Wallace, Manu Pineda

Projekt rezolucji
Ustęp 1 j (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1j. podkreśla priorytetowe znaczenie 
dążenia do rozwiązywania konfliktów i 
przełomowego odejścia od bezpieczeństwa 
i obrony, a w szczególności od strategii 
bezpieczeństwa i obrony opartej na 
zwiększonych wydatkach na cele 
wojskowe;

Or. en

Poprawka 349
Clare Daly, Mick Wallace, Manu Pineda

Projekt rezolucji
Ustęp 1 k (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1k. uważa, że finansowanie przez UE 
misji wojskowych w ramach WPBiO jest 
zabronione w myśl art. 41 ust. 2 TUE, 
zgodnie z którym wydatki przypadające na 
operacje mające wpływ na kwestie 
wojskowe lub obronne nie są pokrywane z 
budżetu Unii; w tym względzie ubolewa 
nad popartą przez Komisję propozycją 
Wiceprzewodniczącego / Wysokiego 
Przedstawiciela stworzenia instrumentu 
na rzecz pokoju w Europie (EPF), który 
miałby finansować część kosztów 
związanych z działaniami obronnymi UE, 
w tym kosztów łącznych operacji 
wojskowych w ramach WPBiO, a także 
broni i sprzętu wojskowego; ubolewa nad 
faktem, że EPF umożliwi transfer 
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miliardów EUR ze środków publicznych 
do firm zbrojeniowych, aby produkować 
broń na eksport do państw w Afryce lub 
do innych miejsc, powodując w nich 
nieuchronnie utrwalenie istniejących 
konfliktów i niemalże na pewno 
wywołując nowe; uważa, że koncepcja 
pokoju wojskowego wspierająca operacje 
zaproponowane w ramach instrumentu 
jest sprzeczna sama w sobie; podkreśla, że 
dowody przytłaczająco wskazują na to, że 
najskuteczniejszym sposobem utrzymania 
oraz propagowania pokoju i stabilizacji 
jest skupienie się na zwalczaniu ubóstwa, 
zrównoważony i sprawiedliwy rozwój 
gospodarczy, zakończenie ułatwiania 
uchylania się od podatków, korupcji i 
wywozu kapitału za pośrednictwem 
globalnego systemu finansowego, 
pokojowe i dyplomatyczne rozwiązywanie 
konfliktów, rozbrojenie, demobilizacja 
oddziałów wojskowych oraz programy 
reintegracji;

Or. en

Poprawka 350
Clare Daly, Mick Wallace, Manu Pineda

Projekt rezolucji
Ustęp 1 l (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1l. zauważa niepowodzenie unijnego 
projektu grup bojowych oraz fakt, że grup 
bojowych nigdy nie rozmieszczono ze 
względu na sprzeciw ze strony państw 
członkowskich oraz złożoność ich 
wykorzystania i finansowania, co jest 
sprzeczne z pierwotnym celem szybkości i 
skuteczności; podkreśla, że grupy bojowe 
należy rozwiązać ze skutkiem 
natychmiastowym;

Or. en
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Poprawka 351
Clare Daly, Mick Wallace, Manu Pineda

Projekt rezolucji
Ustęp 1 m (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1m. sprzeciwia się stworzeniu 
wojskowych zdolności planowania i 
prowadzenia operacji (MPCC) w celu 
planowania operacyjnego i prowadzenia 
misji wojskowych UE o charakterze 
niewykonawczym; odrzuca wszelkie 
operacje cywilno-wojskowe oraz poddanie 
dziedzin leżących w kompetencjach 
cywilnych władzy wojskowej;

Or. en


