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Prijedlog Rezolucije B7-0560/2013 

PPE, S&D, ALDE 

Pripreme za sjednicu Europskog vijeća (19. i 20. prosinca 2013.) 

Prijedlog Rezolucije 

Stavak 18. 

 

Prijedlog Rezolucije Izmjena 

18. poziva Vijeće na jaču suradnju u 

području naoružavanja, posebno tako što 

će Europsku obrambenu agenciju ovlastiti 

da u potpunosti ispunjava svoju ulogu u 

promicanju koordinacije, nadzoru 

preuzetih obveza, davanju prioriteta 

ulaganjima u tehnologije (uključujući 

strateške elemente kao što su opskrba 

gorivom u zraku, satelitska komunikacija, 

strateški zračni mostovi, sustavi daljinskog 

upravljanja letjelicama, kibernetička 

obrana i Jedinstveno europsko nebo), 

postizanju dogovora o većoj upotrebi 

koalicija voljnih/temeljnih skupina i 

pronalaženju izvedivih rješenja za 

korištenje borbenih skupina; 

18. poziva Vijeće na jaču suradnju u 

području naoružavanja, posebno tako što 

će Europsku obrambenu agenciju ovlastiti 

da u potpunosti ispunjava svoju ulogu u 

promicanju koordinacije, nadzoru 

preuzetih obveza, davanju prioriteta 

ulaganjima u tehnologije (uključujući 

strateške elemente kao što su opskrba 

gorivom u zraku, satelitska komunikacija, 

strateški zračni mostovi, nesmrtonosni 

sustavi daljinskog upravljanja letjelicama, 

kibernetička obrana i Jedinstveno europsko 

nebo), postizanju dogovora o većoj 

upotrebi koalicija voljnih/temeljnih 

skupina i pronalaženju izvedivih rješenja 

za korištenje borbenih skupina; 

Or. en 
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Prijedlog Rezolucije B7-0560/2013 

PPE, S&D, ALDE 

Pripreme za sjednicu Europskog vijeća (19. i 20. prosinca 2013.) 

Prijedlog Rezolucije 

Stavak 18. 

 

Prijedlog Rezolucije Izmjena 

18. poziva Vijeće na jaču suradnju u 

području naoružavanja, posebno tako što 

će Europsku obrambenu agenciju ovlastiti 

da u potpunosti ispunjava svoju ulogu u 

promicanju koordinacije, nadzoru 

preuzetih obveza, davanju prioriteta 

ulaganjima u tehnologije (uključujući 

strateške elemente kao što su opskrba 

gorivom u zraku, satelitska komunikacija, 

strateški zračni mostovi, sustavi daljinskog 

upravljanja letjelicama, kibernetička 

obrana i Jedinstveno europsko nebo), 

postizanju dogovora o većoj upotrebi 

koalicija voljnih/temeljnih skupina i 

pronalaženju izvedivih rješenja za 

korištenje borbenih skupina; 

18. poziva Vijeće na jaču suradnju u 

području naoružavanja, posebno tako što 

će Europsku obrambenu agenciju ovlastiti 

da u potpunosti ispunjava svoju ulogu u 

promicanju koordinacije, nadzoru 

preuzetih obveza, davanju prioriteta 

ulaganjima u tehnologije (uključujući 

strateške elemente kao što su opskrba 

gorivom u zraku, satelitska komunikacija, 

strateški zračni mostovi, sustavi daljinskog 

upravljanja letjelicama, kibernetička 

obrana i Jedinstveno europsko nebo), 

postizanju dogovora o većoj upotrebi 

koalicija voljnih/temeljnih skupina i 

pronalaženju izvedivih rješenja za 

korištenje borbenih skupina, posebno u 

Srednjoafričkoj Republici; 

Or. en 

 

 


