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Projekt rezolucji 

Ustęp 18 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  18a. popiera trwający przegląd struktur 

zarządzania kryzysowego w ramach 

ESDZ; wzywa wysoką przedstawiciel / 

wiceprzewodniczącą do znacznego 

zwiększenia efektywności istniejących 

struktur, między innymi poprzez 

ograniczenie liczby struktur 

równoległych, tak aby struktury te mogły 

reagować szybciej i we właściwszy sposób 

na pojawiające się kryzysy; wzywa wysoką 

przedstawiciel / wiceprzewodniczącą do 

zachowania i wzmocnienia odrębnego 

charakteru cywilnych podejść do 

zapobiegania konfliktom i zarządzania 

kryzysowego; 

Or. en 
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Projekt rezolucji 

Ustęp 50 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

50. uwaŜa, Ŝe USA są kluczowym 

partnerem strategicznym UE, i zachęca do 

ściślejszego i równorzędnego 

koordynowania polityki zagranicznej UE z 

polityką USA w celu wspierania prawa 

międzynarodowego i wspólnego 

reagowania na wyzwania w sąsiedztwie 

UE oraz na świecie; podkreśla strategiczny 

charakter transatlantyckiego partnerstwa 

handlowo-inwestycyjnego, które moŜe 

umoŜliwić partnerom transatlantyckim 

ustanowienie globalnych norm w 

dziedzinie pracy, zdrowia, środowiska i 

własności intelektualnej oraz 

wzmocnienie globalnego zarządzania; jest 

zdania, Ŝe Ameryka Łacińska jest istotnym 

partnerem UE, oraz Ŝe naleŜy rozwijać 

róŜnorodne metody trójstronnej 

współpracy transatlantyckiej; 

50. uwaŜa, Ŝe USA są kluczowym 

partnerem strategicznym UE, i zachęca do 

ściślejszego i równorzędnego 

koordynowania polityki zagranicznej UE z 

polityką USA w celu wspierania prawa 

międzynarodowego i wspólnego 

reagowania na wyzwania w sąsiedztwie 

UE oraz na świecie; podkreśla strategiczny 

charakter transatlantyckiego partnerstwa 

handlowo-inwestycyjnego; apeluje w 

związku z tym o większą otwartość i 

przejrzystość negocjacji oraz o udział 

wszystkich zainteresowanych stron na 

wszystkich etapach tego procesu; jest 

zdania, Ŝe Ameryka Łacińska jest istotnym 

partnerem UE, oraz Ŝe naleŜy rozwijać 

róŜnorodne metody trójstronnej 

współpracy transatlantyckiej; 

Or. en 
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Ustęp 59 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  59a. przypomina o silnym zaangaŜowaniu 

UE w zwalczanie bezkarności i wspieranie 

powszechności statutu rzymskiego 

ustanawiającego Międzynarodowy 

Trybunał Karny (MTK); z zadowoleniem 

przyjmuje niedawną ratyfikację statutu 

rzymskiego przez Palestynę; za wielce 

godny ubolewania uwaŜa fakt, Ŝe po raz 

pierwszy od utworzenia MTK UE nie 

wydała oświadczenia, w którym z 

zadowoleniem przyjmuje ratyfikację 

statutu rzymskiego przez państwo trzecie, 

a mianowicie Palestynę, oraz wzywa UE 

do publicznego uznania tego pozytywnego 

wydarzenia; domaga się, by UE potępiła 

wszystkie środki karne podjęte wobec 

Palestyny za skorzystanie z 

przysługującego jej prawa do ratyfikacji 

tego traktatu; 

Or. en 

 

 


