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Predlog resolucije 
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

18. poziva Svet, naj se posveti 

okrepljenemu sodelovanju na področju 

oborožitve, zlasti s pooblastitvijo Evropske 

obrambne agencije, da v celoti odigra svojo 

vlogo pri spodbujanju usklajevanja, 

nadzoru uresničevanja zavez, določanju 

prednostnih naložb v tehnologije (vključno 

s strateškimi zmogljivostmi, kot so oskrba 

z gorivom v zraku, satelitska komunikacija, 

strateški zračni transport, sistemi za 

brezpilotno upravljanje zrakoplovov, 

kibernetska obramba in enotno evropsko 

nebo), dogovorih o krepitvi uporabe 

koalicij voljnih / osrednjih skupin ter 

iskanju delujoče rešitve za uporabo bojnih 

skupin; 

18. poziva Svet, naj se posveti 

okrepljenemu sodelovanju na področju 

oborožitve, zlasti s pooblastitvijo Evropske 

obrambne agencije, da v celoti odigra svojo 

vlogo pri spodbujanju usklajevanja, 

nadzoru uresničevanja zavez, določanju 

prednostnih naložb v tehnologije (vključno 

s strateškimi zmogljivostmi, kot so oskrba 

z gorivom v zraku, satelitska komunikacija, 

strateški zračni transport, nesmrtonosni 

sistemi za brezpilotno upravljanje 

zrakoplovov, kibernetska obramba in 

enotno evropsko nebo), dogovorih o 

krepitvi uporabe koalicij voljnih / osrednjih 

skupin ter iskanju delujoče rešitve za 

uporabo bojnih skupin; 

Or. en 
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18. poziva Svet, naj se posveti 

okrepljenemu sodelovanju na področju 

oborožitve, zlasti s pooblastitvijo Evropske 

obrambne agencije, da v celoti odigra svojo 

vlogo pri spodbujanju usklajevanja, 

nadzoru uresničevanja zavez, določanju 

prednostnih naložb v tehnologije (vključno 

s strateškimi zmogljivostmi, kot so oskrba 

z gorivom v zraku, satelitska komunikacija, 

strateški zračni transport, sistemi za 

brezpilotno upravljanje zrakoplovov, 

kibernetska obramba in enotno evropsko 

nebo), dogovorih o krepitvi uporabe 

koalicij voljnih / osrednjih skupin ter 

iskanju delujoče rešitve za uporabo bojnih 

skupin; 

18. poziva Svet, naj se posveti 

okrepljenemu sodelovanju na področju 

oborožitve, zlasti s pooblastitvijo Evropske 

obrambne agencije, da v celoti odigra svojo 

vlogo pri spodbujanju usklajevanja, 

nadzoru uresničevanja zavez, določanju 

prednostnih naložb v tehnologije (vključno 

s strateškimi zmogljivostmi, kot so oskrba 

z gorivom v zraku, satelitska komunikacija, 

strateški zračni transport, sistemi za 

brezpilotno upravljanje zrakoplovov, 

kibernetska obramba in enotno evropsko 

nebo), dogovorih o krepitvi uporabe 

koalicij voljnih / osrednjih skupin ter 

iskanju delujoče rešitve za uporabo bojnih 

skupin, zlasti v Srednjeafriški republiki; 

Or. en 

 

 


