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9.3.2015 A8-0039/5 

Poprawka  5 
Sabine Lösing, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Takis Hadjigeorgiou, 

Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, Javier Couso Permuy 
w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0039/2015 
Elmar Brok 
Roczne sprawozdanie wysokiej przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw zagranicznych i 

polityki bezpieczeństwa przeznaczone dla Parlamentu Europejskiego 

2014/2219(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 
 

Projekt rezolucji Poprawka 

1. wskazuje na dramatyczne pogorszenie 
się sytuacji w zakresie bezpieczeństwa 
wokół UE, zwłaszcza w jej bezpośrednim 

sąsiedztwie, charakteryzujące się 
zagroŜeniem ładu opartego na prawie 
międzynarodowym oraz stabilności i 
bezpieczeństwa Europy na skalę 
niespotykaną od początku procesu 
integracji europejskiej; wskazuje na 
trwającą transformację światowego 
porządku politycznego; 

1. wskazuje, Ŝe UE nie uwzględnia swojej 
negatywnej i coraz większej roli w 
dramatycznym pogorszeniu się sytuacji, 
zwłaszcza w jej bezpośrednim 

południowym i wschodnim sąsiedztwie; 
wzywa do gruntownego przeglądu polityki 
zewnętrznej UE, w szczególności jej 
strategii wobec południowego i 
wschodniego sąsiedztwa, w ramach 
trwającego przeglądu europejskiej polityki 
sąsiedztwa (EPS); wzywa UE do 
ustanowienia nowych ram stosunków z 
tymi krajami i regionami mających na 
celu wspieranie rozwoju regionów 
sąsiedzkich oraz pobudzanie zatrudnienia 
i edukacji w miejsce „układów o 
stowarzyszeniu” słuŜących głównie 
ustanowieniu stref wolnego handlu 
korzystnych dla interesów europejskich 
przedsiębiorstw; 

Or. en 



 

AM\1053339PL.doc  PE552.217v01-00 

PL Zjednoczona w róŜnorodności PL 

 

9.3.2015 A8-0039/6 

Poprawka  6 

Sabine Lösing, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Takis Hadjigeorgiou, 
Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, Javier Couso Permuy 

 
w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0039/2015 
Elmar Brok 
Roczne sprawozdanie wysokiej przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw zagranicznych i 

polityki bezpieczeństwa przeznaczone dla Parlamentu Europejskiego 

2014/2219(INI) 

Projekt rezolucji 
Ustęp 3 
 

Projekt rezolucji Poprawka 

3. jest zdania, Ŝe priorytetowymi zadaniami 

polityki zagranicznej i bezpieczeństwa UE 
są: 

3. jest zdania, Ŝe priorytetowymi zadaniami 

polityki zagranicznej UE są: 

–  ochrona wartości i interesów 
europejskich i zaprowadzanie 
porządku politycznego i prawnego w 
Europie, a tym samym przywrócenie i 
zapewnienie pokoju i stabilności, 

–  przyczynianie się do utrzymania 
pokoju i stabilności oraz praw 
podstawowych i praw człowieka w 
drodze pokojowej i cywilnej polityki 
zagranicznej, zgodnej z prawem 
międzynarodowym i prowadzonej w 
niedyskryminacyjny sposób; 

–  udoskonalenie wkładu UE w obronę 
terytorialną jej państw członkowskich 
i w zapewnianie bezpieczeństwa jej 
obywateli poprzez zwiększanie jej 
zdolności do samoobrony przed 
zagroŜeniami, takimi jak terroryzm 
oraz handel bronią, narkotykami i 
ludźmi, 

–  udoskonalenie i wzmocnienie 
unijnego systemu kontroli wywozu 
uzbrojenia, wspieranie Układu o 
nierozprzestrzenianiu broni jądrowej i 
rozbrojenia jądrowego; 

–  wspieranie bezpieczeństwa, 
demokratyzacji, praworządności oraz 
rozwoju gospodarczego i społecznego 
w sąsiedztwie UE, 

–  eliminacja ubóstwa, pomoc 
humanitarna, rzeczywista 
demokratyzacja, zrównowaŜony 
rozwój gospodarczy i społeczny oraz 
milenijne cele rozwoju, sprzyjanie 
zrównowaŜonym stosunkom 
gospodarczym, sprawiedliwemu 
handlowi i sprawiedliwemu 
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podziałowi zasobów i bogactw w 
sąsiedztwie UE i na świecie; 

–  odgrywanie wiodącej roli w 

rozwiązywaniu konfliktów, w tym 

poprzez utrzymywanie i wymuszanie 
pokoju w kontekście WPBiO; 

–  odgrywanie wiodącej roli w 
dyplomatycznym i pokojowym 

rozwiązywaniu konfliktów, w tym 

poprzez inicjatywy mediacyjne i 
programy w zakresie rozbrojenia, 
demobilizacji i reintegracji (DDR);  

–  wzmocnienie, wraz z partnerami, 

opartego na zasadach, pluralistycznego 

globalnego porządku politycznego, 

gospodarczego i finansowego, w tym 

poszanowania praworządności i praw 

człowieka, oraz 

–  wzmocnienie, wraz z partnerami, 

opartego na zasadach, pluralistycznego 

globalnego porządku politycznego, 

gospodarczego i finansowego, w tym 

poszanowania praworządności i praw 

człowieka, 

–  poprawa wewnętrznych struktur UE i 
metod pracy, aby wzmocnić 
odporność UE i umoŜliwić jej 
uwolnienie swojego pełnego 
potencjału jako podmiotu globalnego; 

 

Or. en 
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9.3.2015 A8-0039/7 

Poprawka  7 

Sabine Lösing, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Takis Hadjigeorgiou, 
Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, Javier Couso Permuy 

 
w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0039/2015 
Elmar Brok 
Roczne sprawozdanie wysokiej przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw zagranicznych i 

polityki bezpieczeństwa przeznaczone dla Parlamentu Europejskiego 

2014/2219(INI) 

Projekt rezolucji 
Ustęp 9 
 

Projekt rezolucji Poprawka 

9. jest zdania, Ŝe Rada i Komisja, przy 
czynnej współpracy państw 
członkowskich, powinny zapewnić 
spójność i konsekwencję: 

– realizowanych przez UE 
wewnętrznych i zewnętrznych 
strategii politycznych, w tym wspólnej 
polityki zagranicznej i bezpieczeństwa 
(WPZiB), wspólnej polityki 
bezpieczeństwa i obrony (WPBiO) 
oraz polityki w dziedzinie sąsiedztwa, 
handlu, rozwoju, pomocy 

humanitarnej, sprawiedliwości i spraw 

wewnętrznych, energii, środowiska, 
migracji itd., 

– polityki realizowanej przez UE i jej 
państwa członkowskie; 

9. jest zdania, Ŝe Rada i Komisja powinny 
dokonać przeglądu tzw. globalnego 
podejścia w jego obecnym kształcie, które 
to podejście de facto zakłada 
podporządkowanie wszystkich odnośnych 
obszarów polityki, takich jak polityka w 
dziedzinie sąsiedztwa, handlu, rozwoju, 

pomocy humanitarnej, sprawiedliwości i 

spraw wewnętrznych, energii, środowiska i 
migracji, wspólnym politykom WPZiB 
i WPBiO, czyli czysto geostrategicznym 
interesom UE; 

Or. en 
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9.3.2015 A8-0039/8 

Poprawka  8 

Sabine Lösing, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Takis Hadjigeorgiou, 
Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, Javier Couso Permuy, Inês Cristina Zuber 

 
w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0039/2015 
Elmar Brok 
Roczne sprawozdanie wysokiej przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw zagranicznych i 

polityki bezpieczeństwa przeznaczone dla Parlamentu Europejskiego 

2014/2219(INI) 

Projekt rezolucji 
Ustęp 18 
 

Projekt rezolucji Poprawka 

18. podkreśla zasadnicze znaczenie 
obrony zbiorowej, jaką NATO gwarantuje 
swoim członkom; wzywa państwa 
członkowskie do pilnego zwiększenia ich 
zdolności do uczestniczenia w obronie 
terytorialnej, do przeznaczenia większych 
środków i do powaŜnego potraktowania 
metody wspólnego pozyskiwania i 
wykorzystywania zdolności wojskowych 
poprzez ściślejszą współpracę w celu 
budowania synergii; podkreśla, Ŝe 
wszystkie państwa członkowskie muszą 
mieć ten sam poziom bezpieczeństwa, 
zgodnie z art. 42 ust. 7 TUE; podkreśla, Ŝe 
wiarygodna polityka zagraniczna UE 
powinna być wsparta przez odpowiednie 
zdolności obronne państw członkowskich 
i skuteczną wspólną politykę 
bezpieczeństwa i obrony (WPBiO); jest 
zdania, Ŝe WPBiO jest waŜnym elementem 
europejskiej obronności oraz 
bezpieczeństwa i przyczynia się do nich na 
wiele sposobów, między innymi poprzez 
wspieranie tworzenia europejskiej bazy 
technologiczno-przemysłowej sektora 
obronnego (EDTIB), wspieranie 
współpracy w obszarze rozwoju zdolności 
obronnych oraz bezpośrednią interwencję 

18. potępia nasilenie agresywnej strategii 
wojskowej NATO, przerzucanie sił 
wojskowych do państw członkowskich UE 
i NATO połoŜonych we wschodniej części 
Europy, a takŜe utworzenie „oddziału 
interwencyjnego”, czyli siły ultraszybkiego 
reagowania, oraz strategię okrąŜania 
Rosji; potępia rozszerzanie NATO do 
granic Federacji Rosyjskiej; 
zdecydowanie odrzuca plany nowego 
rządu Ukrainy dotyczące ubiegania się o 
członkostwo w NATO jako dodatkowego 
elementu polityki konfrontacji z 
Federacją Rosyjską, co w jeszcze 
większym stopniu zdestabilizowałoby ten 
region i system bezpieczeństwa 
międzynarodowego; zdecydowanie 
sprzeciwia się propagowaniu i wspieraniu 
wojskowego kompleksu przemysłowego, 
pogłębianiu współpracy w zakresie 
obronności i współpracy między UE a 
NATO, a takŜe łączeniu bezpieczeństwa 
wewnętrznego i zewnętrznego; 
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w strefach kryzysowych za pośrednictwem 
misji cywilnych i operacji wojskowych; 
podkreśla zatem, Ŝe WPBiO naleŜy jeszcze 
pogłębić we współpracy z NATO; 
powtarza, Ŝe UE jest partnerem NATO, i 
Ŝe strategie obu tych organizacji powinny 
wzajemnie się uzupełniać; podkreśla 
waŜną rolę współpracy UE z jej 
partnerami, takimi jak ONZ, NATO, Unia 
Afrykańska i OBWE, w dziedzinie 
bezpieczeństwa i obrony; z zadowoleniem 
przyjmuje zobowiązanie się wysokiej 
przedstawiciel / wiceprzewodniczącej do 
aktywnego angaŜowania się w kwestie z 
dziedziny obronności, w tym poprzez 
przewodniczenie posiedzeniom Rady do 
Spraw Zagranicznych w składzie 
ministrów obrony; 

Or. en 
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9.3.2015 A8-0039/9 

Poprawka  9 

Sabine Lösing, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Takis Hadjigeorgiou, 
Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, Javier Couso Permuy, Inês Cristina Zuber 

 
w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0039/2015 
Elmar Brok 
Roczne sprawozdanie wysokiej przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw zagranicznych i 

polityki bezpieczeństwa przeznaczone dla Parlamentu Europejskiego 

2014/2219(INI) 

Projekt rezolucji 
Ustęp 21 
 

Projekt rezolucji Poprawka 

21. jest zdania, Ŝe ostatnie ataki 
terrorystyczne w krajach UE pokazały, Ŝe 
coraz trudniej jest oddzielić 
bezpieczeństwo wewnętrzne od 
zewnętrznego, i wzywa państwa 
członkowskie i instytucje UE do lepszego 
połączenia wysiłków w tym obszarach; 
wzywa państwa członkowskie, by 
zwiększyły wymianę danych 
wywiadowczych związanych z 
bezpieczeństwem, wykorzystując istniejące 
mechanizmy koordynacji na szczeblu 
europejskim; wzywa do wzmocnienia 
współpracy w dziedzinie zwalczania 
terroryzmu w stosunkach UE z krajami 
Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, w 
tym poprzez szkolenia i budowanie 
potencjału w sektorze bezpieczeństwa oraz 
wymianę informacji i najlepszych 
praktyk; wzywa UE i jej państwa 
członkowskie do podjęcia wszelkich 
wysiłków na rzecz zacieśnienia 
współpracy międzynarodowej w celu 
zapobiegania terroryzmowi i zwalczania 
go oraz podkreśla, Ŝe ONZ musi odgrywać 
waŜną rolę w tych działaniach; 

21. sprzeciwia się kładzeniu nacisku na 
„rozwiązania” wojskowe w strategiach 
UE i państw członkowskich w dziedzinie 
zwalczania terroryzmu, co skutkuje 
licznymi szkoleniami wojskowymi i 
programami wsparcia wojskowego dla 
grup terrorystycznych i reŜimów 
autorytarnych mającymi na celu 
umocnienie ich zdolności wojskowych i 
paramilitarnych, a tym samym wsparcie 
ich polityki represyjnej; przypomina, Ŝe 
wszelkie środki na rzecz bezpieczeństwa, w 
tym środki zwalczania terroryzmu, naleŜy 
opracowywać z myślą o zagwarantowaniu 
przestrzegania prawa międzynarodowego, 
Karty ONZ i wolności osobistej oraz Ŝe 
muszą one być w pełni zgodne z zasadą 
praworządności i podlegać obowiązkowi 
przestrzegania praw podstawowych, w tym 
praw związanych z ochroną prywatności i 
ochroną danych, a ponadto zawsze muszą 
przewidywać moŜliwość zastosowania 
sądowych środków odwoławczych; 

Or. en 
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9.3.2015 A8-0039/10 

Poprawka  10 

Sabine Lösing, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Takis Hadjigeorgiou, 
Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, Javier Couso Permuy, Inês Cristina Zuber 

 
w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0039/2015 
Elmar Brok 
Roczne sprawozdanie wysokiej przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw zagranicznych i 

polityki bezpieczeństwa przeznaczone dla Parlamentu Europejskiego 

2014/2219(INI) 

Projekt rezolucji 
Ustęp 31 
 

Projekt rezolucji Poprawka 

31. z zadowoleniem przyjmuje podpisanie, 
ratyfikację przez Parlament Europejski i 
parlamenty narodowe odnośnych państw i 
tymczasowe stosowanie układów o 
stowarzyszeniu, w tym pogłębionych i 
kompleksowych umów o wolnym handlu z 
Gruzją, Republiką Mołdawii i Ukrainą, co 
jest kluczowym krokiem w procesie ich 
konwergencji z UE; jest zdania, Ŝe 
państwa te powinny wykorzystać proces 
stowarzyszenia do zmodernizowania 
demokratycznych rządów, wzmocnienia 
praworządności, zreformowania 
administracji publicznej i podjęcia reform 
gospodarczych i strukturalnych jako 
waŜny krok w procesie politycznej, 
gospodarczej, społecznej i środowiskowej 
konwergencji tych państw z UE; wzywa do 
istotnego zwiększenia pomocy politycznej, 
finansowej i technicznej UE w celu 
wsparcia tych reform; nalega jednak na 
ustanowienie rygorystycznych kryteriów 
warunkowości, na konieczność 
dopilnowania, by rozliczano się z 
wydanych środków, oraz na konieczność 
osiągnięcia istotnych postępów w 
ograniczaniu korupcji; z zadowoleniem 
przyjmuje fakt przeprowadzenia wyborów 

31. wzywa do zawieszenia trzech układów 
o stowarzyszeniu (w tym części 
dotyczących kwestii handlowych i 
gospodarczych) między UE a Ukrainą, 
Mołdawią i Gruzją oraz do przeglądu 
obecnie prowadzonej polityki liberalizacji, 
prywatyzacji i wolnego handlu na rzecz 
opartego na współpracy i zasadach 
komplementarności sprawiedliwego 
partnerstwa handlowego i gospodarczego, 
które moŜe zapewnić prawo tych trzech 
krajów i ich obywateli do społecznie 
sprawiedliwego i zrównowaŜonego 
rozwoju gospodarczego; potępia 
narzucenie przez UE i MFW polityki 
oszczędnościowej w ramach tzw. wsparcia 
finansowego dla Ukrainy, która to 
polityka prowadzi do znoszenia praw 
socjalnych i pracowniczych, cięć 
wydatków socjalnych oraz dalszej 
prywatyzacji i liberalizacji w interesie 
ukraińskich oligarchów i grup 
gospodarczych z UE i Stanów 
Zjednoczonych; wzywa do 
natychmiastowego zaprzestania integracji 
wojskowej Mołdawii, Ukrainy i Gruzji ze 
strukturami WPBiO i jej powiązania z 
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parlamentarnych na Ukrainie w 
październiku 2014 r. i w Republice 
Mołdawii w grudniu 2014 r. zgodnie z 
międzynarodowymi standardami 
demokratycznymi oraz wyniki tych 
wyborów; 

 

przyszłym procesem integracji z NATO; 

  

Or. en 
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9.3.2015 A8-0039/11 

Poprawka  11 

Sabine Lösing, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Takis Hadjigeorgiou, 
Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, Javier Couso Permuy 

 
w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0039/2015 
Elmar Brok 
Roczne sprawozdanie wysokiej przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw zagranicznych i 

polityki bezpieczeństwa przeznaczone dla Parlamentu Europejskiego 

2014/2219(INI) 

Projekt rezolucji 
Ustęp 34 
 

Projekt rezolucji Poprawka 

34. popiera sankcje przyjęte przez UE w 
reakcji na rosyjską agresję przeciwko 
Ukrainie i podkreśla, Ŝe sankcje te są 
stopniowalne i odwracalne, zwłaszcza w 
zaleŜności od wykonania porozumień z 
Mińska, lecz mogą równieŜ zostać 
zaostrzone, jeŜeli Rosja nadal nie będzie 
przestrzegać podjętych zobowiązań 
międzynarodowych; wzywa Komisję do 
czuwania nad ich jednolitym wdroŜeniem; 

34. wzywa UE do zaprzestania polityki 
sankcji wobec Rosji, która doprowadziła 
do wojny handlowej i odniosła negatywne 
skutki w szczególności dla MŚP, rolników 
i konsumentów w Rosji, w UE i w krajach 
ze wschodniego sąsiedztwa UE, w tym na 
Ukrainie;  

Or. en 
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9.3.2015 A8-0039/12 

Poprawka  12 

Sabine Lösing, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Takis Hadjigeorgiou, 
Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, Javier Couso Permuy, Inês Cristina Zuber 

 
w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0039/2015 
Elmar Brok 
Roczne sprawozdanie wysokiej przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw zagranicznych i 

polityki bezpieczeństwa przeznaczone dla Parlamentu Europejskiego 

2014/2219(INI) 

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. zdecydowanie odrzuca TTIP; uwaŜa, 
Ŝe zawarcie TTIP będzie znaczącą próbą 
narzucenia globalnego modelu wolnego 
handlu i inwestycji; jest przekonany, Ŝe 
jednym z głównych celów TTIP jest 
wzmocnienie władzy przedsiębiorstw 
kosztem praw demokratycznych na 
szczeblu międzynarodowym i krajowym 
oraz konsolidacja i wzmocnienie UE i 
USA jako bloku geopolitycznego 
wykraczającego poza aspekty handlowe 
partnerstwa i o tendencjach do 
hegemonii; podkreśla, Ŝe z TTIP 
skorzystają przede wszystkim duŜe 
przedsiębiorstwa i Ŝe będzie miało ono 
negatywne skutki gospodarcze, 
środowiskowe i społeczne dla 
pracowników, obywateli i MŚP w UE i 
USA; wzywa UE i USA do niezwłocznego 
zawieszenia obecnie trwających negocjacji 
w sprawie transatlantyckiego partnerstwa 
handlowo-inwestycyjnego; wyraŜa 
przekonanie, Ŝe ich polityka handlowa 
powinna odtąd koncentrować się na 
zapewnieniu, aby wielostronne stosunki 
handlowe na wszystkich szczeblach były 
zrównowaŜone i sprawiedliwe; 
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