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Poprawka 381
Sabine Lösing, Lola Sánchez Caldentey

Wniosek dotyczący rozporządzenia
–

Wniosek o odrzucenie

Parlament Europejski odrzuca wniosek 
Komisji.

Or. en

Uzasadnienie

Połączenie istniejących instrumentów zewnętrznych nie doprowadzi do zwiększenia 
wydajności i skuteczności, ani nie zwiększy przejrzystości i kontroli parlamentarnej. Wręcz 
przeciwnie, połączenie w jeden instrument będzie oznaczało podporządkowanie wszystkich 
instrumentów i polityk UE, w tym pomocy rozwojowej, bezpieczeństwu oraz interesom 
geopolitycznym i gospodarczym UE. Ponadto oznaczać to będzie przekierowywanie funduszy 
cywilnych na wydatki wojskowe. Obecny wniosek uniemożliwi wzmocnioną kontrolę 
parlamentarną, kontrolę demokratyczną i przejrzystość.

Poprawka 382
Judith Sargentini, Michel Reimon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
–

Wniosek o odrzucenie

Parlament Europejski odrzuca wniosek 
Komisji.

Or. en

Poprawka 383
Judith Sargentini, Michel Reimon

Projekt rezolucji ustawodawczej
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Ustęp 2

Projekt rezolucji ustawodawczej Poprawka

2. zwraca się do Komisji o ponowne 
przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona 
pierwotny wniosek, wprowadzi w nim 
istotne zmiany lub planuje ich 
wprowadzenie;

2. zwraca się do Komisji o wycofanie 
wniosku;

Or. en

Poprawka 384
Judith Sargentini, Michel Reimon

Projekt rezolucji ustawodawczej
Ustęp 2 a (nowy)
–

Projekt rezolucji ustawodawczej Poprawka

2a. zwraca się do Komisji o jak najszybsze 
przedłożenie nowego wniosku dotyczącego 
rozporządzenia uwzględniającego wnioski 
wyrażone przez Parlament w rezolucji z 
dnia 14 marca 2018 r.1a

_________________

1a Teksty przyjęte, P8_TA(2018)0075.

Or. en

Poprawka 385
Judith Sargentini, Michel Reimon

Projekt rezolucji ustawodawczej
Ustęp 2 b (nowy)
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Projekt rezolucji ustawodawczej Poprawka

2b. zatwierdza oświadczenie Parlamentu 
załączone do niniejszej rezolucji;

tytułem informacji tekst oświadczenia 
brzmi następująco:

Parlament Europejski ubolewa, że jego 
rezolucja z dnia 14 marca 20181a

zawierająca apel o odrębne instrumenty 
przeznaczone na pomoc przedakcesyjną, 
sąsiedztwo, rozwój i pomoc humanitarną 
nie została uwzględniona przez Komisję.

1a Teksty przyjęte, P8_TA(2018)0075.

Or. en

Poprawka 386
Judith Sargentini, Michel Reimon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) Ramy polityczne działań 
zewnętrznych Unii, o których mowa w 
niniejszym rozporządzeniu, powinny 
obejmować między innymi: Ramy 
strategiczne UE i Plan działania UE 
dotyczący praw człowieka i demokracji; 
Konsensus europejski w sprawie rozwoju; 
program działań z Addis Abeby;  Agendę 
na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030; 
porozumienie klimatyczne z Paryża; Nową 
agendę miejską; zasady skuteczności 
rozwoju uzgodnione w ramach 
partnerstwa w sprawie skutecznej 
współpracy na rzecz rozwoju utworzonego 
podczas forum wysokiego szczebla w 
Pusanie w sprawie skuteczności pomocy w 
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2011 r. i potwierdzone podczas 
posiedzenia na wysokim szczeblu, które 
odbyło się w Nairobi w 2016 r.; wytyczne 
ONZ dotyczące biznesu i praw człowieka; 
wytyczne OECD dla przedsiębiorstw 
wielonarodowych; Konwencję ONZ o 
prawach osób niepełnosprawnych; 
wszechstronne podejście do wprowadzania 
w życie przez UE rezolucji Rady 
Bezpieczeństwa Organizacji Narodów 
Zjednoczonych nr 1325 oraz 1820 w 
sprawie kobiet, pokoju i bezpieczeństwa; 
plan działania UE w sprawie równości 
płci na lata 2016–2020: równość płci oraz 
wzmocnienie pozycji kobiet w kontekście 
stosunków zewnętrznych; Konwencję w 
sprawie likwidacji wszelkich form 
dyskryminacji kobiet; zintegrowane 
podejście UE do konfliktów i kryzysów 
zewnętrznych; unijny program 
zapobiegania konfliktom z użyciem siły; 
koncepcję wzmocnienia zdolności 
mediacyjnych i dialogowych UE; 
ogólnounijne ramy strategiczne służące 
wsparciu reformy sektora bezpieczeństwa; 
strategię UE na rzecz zwalczania 
nielegalnej broni palnej, broni strzeleckiej 
i lekkiej oraz amunicji do tych rodzajów 
broni; koncepcję UE dotyczącej wsparcia 
rozbrojenia, demobilizacji i reintegracji 
(DDR); zasady z Maastricht dotyczące 
eksterytorialnych zobowiązań państw w 
zakresie praw gospodarczych, społecznych 
i kulturalnych; Konwencję w sprawie 
uchodźców; globalne porozumienie w 
sprawie bezpiecznej, uporządkowanej i 
legalnej migracji przyjęte w Marrakeszu 
10 grudnia 2018 r.; 
globalne porozumienie w sprawie 

uchodźców; wyniki pekińskiej platformy 
działania oraz programu działania 
Międzynarodowej Konferencji na temat 
Ludności i Rozwoju (ICPD); plan 
działania UNCTAD w sprawie 
zrównoważonych mechanizmów spłaty 
długu państwowego (kwiecień 2015 r.); 
oraz wytyczne Biura Wysokiego 
Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. 
Praw Człowieka, dotyczące długu 



AM\1172158PL.docx 7/7 PE632.089v01-00

PL

zagranicznego i praw człowieka.

Or. en
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