
AM\1014796PL.doc PE526.268v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Spraw Zagranicznych

2013/2149(INI)

9.1.2014

POPRAWKI
1 - 237

Projekt sprawozdania
Paweł Robert Kowal
(PE524.575v02-00)

Ocena i wyznaczenie priorytetów w stosunkach UE z państwami Partnerstwa 
Wschodniego
(2013/2149(INI))



PE526.268v01-00 2/125 AM\1014796PL.doc

PL

AM_Com_NonLegReport



AM\1014796PL.doc 3/125 PE526.268v01-00

PL

Poprawka 1
Andrzej Grzyb

Projekt rezolucji
Umocowanie 1 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając rozpoczęcie działalności 
przez Zgromadzenie Parlamentarne 
EURONEST 3 maja 2011 w czasie 7.
kadencji Parlamentu Europejskiego,

Or. pl

Poprawka 2
Andrzej Grzyb

Projekt rezolucji
Umocowanie 1 b (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając powołanie Forum 
Społeczeństwa Obywatelskiego 
Partnerstwa Wschodniego i jego 
dotychczasowy dorobek, w tym 
rekomendacje i inne dokumenty 
wypracowane w ramach pięciu grup 
roboczych czy w ramach dotychczasowych 
corocznych zgromadzeń tj.: Bruksela, 
Belgia, 2009 listopad 16 – 17; Berlin, 
Niemcy, 2010 listopad 18 – 19; Poznań, 
Polska, 2011 listopad 28 – 30; Sztokholm, 
Szwecja, 2012 listopad 28 – 30; 
Kiszyniów, Mołdawia, 2013 październik 
04 – 05,

Or. pl

Poprawka 3
Andrzej Grzyb
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Projekt rezolucji
Umocowanie 1 c (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając powołanie przez Komitet 
Regionów Konferencji Władz Lokalnych i 
Regionalnych Partnerstwa Wschodniego 
(CORLEAP), którego inauguracyjne 
posiedzenie odbyło się 8 września 2011 
roku w Poznaniu w Polsce oraz 
wypracowane dotychczas przez 
CORLEAP stanowiska,

Or. pl

Poprawka 4
Adrian Severin

Projekt rezolucji
Umocowanie 4

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając następujące komunikaty 
Komisji: z dnia 11 marca 2003 r. pt. 
„Rozszerzona Europa – sąsiedztwo: nowe 
ramy stosunków z naszymi wschodnimi i 
południowymi sąsiadami” 
(COM(2003)0104), z dnia 12 maja 2004 r. 
pt. „Europejska polityka sąsiedztwa –
dokument strategiczny” 
(COM(2004)0373), z dnia 4 grudnia 2006 
r. pt. „Wzmocnienie europejskiej polityki 
sąsiedztwa” (COM(2006)0726), z dnia 5 
grudnia 2007 r. pt. „Silna europejska 
polityka sąsiedztwa” (COM(2007)0774), z 
dnia 3 grudnia 2008 r. pt. „Partnerstwo 
Wschodnie” (COM(2008)0823) oraz z dnia 
12 maja 2010 r. pt. „Podsumowanie 
europejskiej polityki sąsiedztwa” 
(COM(2010)0207),

– uwzględniając następujące komunikaty 
Komisji: z dnia 11 marca 2003 r. pt. 
„Rozszerzona Europa – sąsiedztwo: nowe 
ramy stosunków z naszymi wschodnimi i 
południowymi sąsiadami” 
(COM(2003)0104), z dnia 12 maja 2004 r. 
pt. „Europejska polityka sąsiedztwa –
dokument strategiczny” 
(COM(2004)0373), z dnia 4 grudnia 2006 
r. pt. „Wzmocnienie europejskiej polityki 
sąsiedztwa” (COM(2006)0726), z dnia 11 
kwietnia 2007 r. pt. „Synergia 
czarnomorska – Nowa inicjatywa 
współpracy regionalnej” 
(COM(2007)0160), z dnia 11 grudnia 2007 
r. pt. „Silna europejska polityka 
sąsiedztwa” (COM(2007)0774), z dnia 3 
grudnia 2008 r. pt. „Partnerstwo 
Wschodnie” (COM(2008)0823) oraz z dnia 
12 maja 2010 r. pt. „Podsumowanie 
europejskiej polityki sąsiedztwa” 
(COM(2010)0207),
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Or. en

Poprawka 5
Knut Fleckenstein, Libor Rouček, Liisa Jaakonsaari

Projekt rezolucji
Umocowanie 6 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając konkluzje Rady 
Europejskiej z 19 – 20 grudnia 2013r. 
dotyczące Partnerstwa Wschodniego,

Or. en

Poprawka 6
Andrzej Grzyb

Projekt rezolucji
Umocowanie 7 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając wspólny komunikat 
wysokiej przedstawiciel Unii do spraw 
zagranicznych i polityki bezpieczeństwa 
oraz Komisji do Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 
2011 r. pt. „Prawa człowieka i demokracja 
w centrum działań zewnętrznych UE –
dążenie do bardziej skutecznego 
podejścia" (COM(2011)0886),

Or. pl

Poprawka 7
Eduard Kukan

Projekt rezolucji
Umocowanie 7 a (nowe)
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Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiające Europejski Instrument 
Sąsiedztwa na lata 2014 – 2020,

Or. en

Poprawka 8
Andrzej Grzyb

Projekt rezolucji
Umocowanie 7 b (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając rezolucję Zgromadzenia 
Parlamentarnego Euronest z 28 maja 
2013 w sprawie bezpieczeństwa 
energetycznego w kontekście rynku 
energii i harmonizacji miedzy partnerami 
z Europy Wschodniej a krajami UE 
(2013/C 338/03),

Or. pl

Poprawka 9
Andrzej Grzyb

Projekt rezolucji
Umocowanie 8 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając swoją rezolucję 
ustawodawczą z dnia 11 grudnia 2013 r. w 
sprawie wniosku dotyczącego 
rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady określającego 
wspólne zasady i procedury wdrażania 
unijnych instrumentów na rzecz działań 
zewnętrznych (COM(2011)0842 – C7-
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0494/2011 – 2011/0415(COD)),

Or. pl

Poprawka 10
Andrzej Grzyb

Projekt rezolucji
Umocowanie 8 b (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając swoją rezolucję 
ustawodawczą z dnia 11 grudnia 2013 r. w 
sprawie wniosku dotyczącego 
rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady ustanawiającego 
Europejski Instrument Sąsiedztwa 
(COM(2011)0839 – C7-0492/2011 –
2011/0405(COD)),

Or. pl

Poprawka 11
Andrzej Grzyb

Projekt rezolucji
Umocowanie 8 c (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając swoją rezolucję 
ustawodawczą z dnia 11 grudnia 2013 r. w 
sprawie wniosku dotyczącego 
rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie 
ustanowienia instrumentu finansowego 
na rzecz wspierania demokracji i praw 
człowieka na świecie (COM(2011)0844 –
C7-0496/2011 – 2011/0412(COD)),

Or. pl
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Poprawka 12
Andrzej Grzyb

Projekt rezolucji
Umocowanie 8 d (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając swoją rezolucję z dnia 7 
lipca 2011 r. w sprawie polityk 
zewnętrznych UE na rzecz demokratyzacji 
(2011/2032(INI)),

Or. pl

Poprawka 13
Andrzej Grzyb

Projekt rezolucji
Umocowanie 8 e (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając swoje coroczne rezolucje 
w sprawie rocznego sprawozdania 
dotyczącego praw człowieka na świecie 
oraz polityki Unii Europejskiej w tym 
zakresie, w tym szczególnie ostatnie 
odnoszące się do wydarzeń w 
południowym i wschodnim sąsiedztwie UE 
tj.: Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 
dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie 
rocznego sprawozdania dotyczącego praw 
człowieka na świecie oraz polityki Unii 
Europejskiej w tym zakresie, w tym 
wpływu na strategiczną politykę UE w 
dziedzinie praw człowieka (2011/2185 
(INI)); Rezolucja Parlamentu 
Europejskiego z dnia 13 grudnia 2012 r. 
w sprawie rocznego sprawozdania 
dotyczącego praw człowieka i demokracji 
na świecie za rok 2011 oraz polityki Unii 
Europejskiej w tym zakresie 
(2012/2145(INI)); Rezolucja Parlamentu 
Europejskiego z dnia 11 grudnia 2013 r. 
w sprawie rocznego sprawozdania 
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dotyczącego praw człowieka i demokracji 
na świecie za rok 2012 oraz polityki Unii 
Europejskiej w tym zakresie 
(2013/2152(INI)),

Or. pl

Poprawka 14
Andrzej Grzyb

Projekt rezolucji
Umocowanie 8 f (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając swoje zalecenia z dnia 29 
marca 2012 r. dla Rady w sprawie 
warunków ewentualnego utworzenia 
Europejskiego Funduszu na rzecz 
Demokracji (EED) (2011/2245(INI)) oraz 
powołanie w 2012 i rozpoczęcie w pełni 
działalności przez EFD (EED) w 2013r.,

Or. pl

Poprawka 15
Andrzej Grzyb

Projekt rezolucji
Umocowanie 8 g (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając swoją rezolucję z dnia 13 
grudnia 2012 r. w sprawie przeglądu 
strategii UE w zakresie praw człowieka 
(2012/2062(INI)),

Or. pl

Poprawka 16
Andrzej Grzyb
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Projekt rezolucji
Umocowanie 8 h (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając swoją rezolucję z dnia 11 
grudnia 2012 r. w sprawie strategii 
wolności cyfrowej w polityce zagranicznej 
UE (2012/2094 (INI)),

Or. pl

Poprawka 17
Andrzej Grzyb

Projekt rezolucji
Umocowanie 8 i (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając swoją rezolucję z dnia 13 
czerwca 2013 r. w sprawie wolności prasy 
i mediów na świecie (2011/2081(INI)),

Or. pl

Poprawka 18
Inese Vaidere

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że celem europejskiej 
polityki sąsiedztwa, a zwłaszcza 
Partnerstwa Wschodniego, jest szerzenie 
wartości i idei założycieli UE;

A. mając na uwadze, że Partnerstwo 
Wschodnie funkcjonujące w ramach
europejskiej polityki sąsiedztwa działa ze
wschodnimi sąsiadami UE na rzecz 
osiągnięcia możliwie najściślejszego 
politycznego stowarzyszenia i możliwie 
największego stopnia integracji 
gospodarczej; mając na uwadze, że ten cel 
opiera się na wspólnych interesach i 
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wartościach, takich jak demokracja, 
praworządność, poszanowanie praw 
człowieka i spójność społeczna 
społeczeństw krajów Partnerstwa 
Wschodniego;

Or. en

Poprawka 19
Eduard Kukan

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że celem europejskiej 
polityki sąsiedztwa, a zwłaszcza 
Partnerstwa Wschodniego, jest szerzenie 
wartości i idei założycieli UE;

A. mając na uwadze, że celem europejskiej 
polityki sąsiedztwa, a zwłaszcza 
Partnerstwa Wschodniego, powinno być 
wzmocnienie partnerstwa między UE i 
sąsiednimi krajami oraz społeczeństwami, 
a także szerzenie unijnych wartości i idei 
wśród tych krajów w celu przyczynienia 
się do budowania i konsolidowania 
zdrowych demokracji realizujących cel w 
postaci zrównoważonego wzrostu 
gospodarczego oraz zarządzania 
powiązaniami transgranicznymi;

Or. en

Poprawka 20
Knut Fleckenstein, Libor Rouček, Marek Siwiec, Pino Arlacchi, Liisa Jaakonsaari

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że celem europejskiej 
polityki sąsiedztwa, a zwłaszcza 
Partnerstwa Wschodniego, jest szerzenie 
wartości i idei założycieli UE;

A. mając na uwadze, że europejska 
polityka sąsiedztwa, a zwłaszcza 
Partnerstwo Wschodnie, opiera się na 
wspólnocie wartości i zasad wolności, 
demokracji, poszanowania praw 
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człowieka i podstawowych wolności, a 
także praworządności;

Or. en

Poprawka 21
Werner Schulz
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że celem europejskiej 
polityki sąsiedztwa, a zwłaszcza 
Partnerstwa Wschodniego, jest szerzenie 
wartości i idei założycieli UE;

A. mając na uwadze, że celem europejskiej 
polityki sąsiedztwa, a zwłaszcza 
Partnerstwa Wschodniego, jest szerzenie, 
wymiana i promowanie wartości i zasad, 
na których opiera się UE;

Or. en

Poprawka 22
Jacek Saryusz-Wolski

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że celem europejskiej 
polityki sąsiedztwa, a zwłaszcza 
Partnerstwa Wschodniego, jest szerzenie
wartości i idei założycieli UE;

A. mając na uwadze, że celem europejskiej 
polityki sąsiedztwa, a zwłaszcza 
Partnerstwa Wschodniego, jest 
promowanie i wdrażanie wartości i idei 
założycieli UE, którym to wartościom i 
ideom hołdują również sąsiedzi UE;

Or. en

Poprawka 23
Inese Vaidere
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Projekt rezolucji
Motyw A a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że kolejne 
rozszerzenia UE zbliżyły Armenię, 
Azerbejdżan, Gruzję, Mołdawię, Ukrainę i 
Białoruś do granic UE i dlatego też ich 
bezpieczeństwo, stabilność oraz dobrobyt 
w coraz większym stopniu mają wpływ na 
bezpieczeństwo, stabilność oraz dobrobyt 
UE i odwrotnie;

Or. en

Poprawka 24
Adrian Severin

Projekt rezolucji
Motyw A a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że wolności, 
wartości demokratyczne i prawa człowieka 
mogą rozwijać się wyłącznie w 
odpowiednim środowisku 
charakteryzującym się stabilnością 
gospodarczo-społeczną, a także 
bezpieczeństwem krajowym i 
międzynarodowym, czego dowodem jest 
historia samej UE;

Or. en

Poprawka 25
Eduard Kukan

Projekt rezolucji
Motyw A a (nowy)



PE526.268v01-00 14/125 AM\1014796PL.doc

PL

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że Partnerstwo 
Wschodnie opiera się na wspólnym 
zobowiązaniu do przestrzegania prawa 
międzynarodowego oraz podstawowych 
wartości – demokracji, praworządności i 
poszanowania praw człowieka oraz 
podstawowych wolności – oraz wspólnym 
zobowiązaniu na rzecz gospodarki 
rynkowej, zrównoważonego wzrostu i 
dobrego sprawowania władzy; mając na 
uwadze, że podczas szczytu Partnerstwa 
Wschodniego w Wilnie wszyscy uczestnicy 
po raz kolejny potwierdzili swoje 
zobowiązanie na rzecz powyższych zasad;

Or. en

Poprawka 26
Inese Vaidere

Projekt rezolucji
Motyw A b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ab. mając na uwadze, że chociaż 
podstawowe zasady i cele europejskiej 
polityki sąsiedztwa dotyczą wszystkich 
partnerów, to stosunki UE z każdym z jej 
partnerów mają charakter wyjątkowy, a 
instrumenty europejskiej polityki 
sąsiedztwa są dostosowane w taki sposób, 
aby służyć konkretnym potrzebom każdej z 
tych relacji;

Or. en

Poprawka 27
Adrian Severin
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Projekt rezolucji
Motyw A b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ab. mając na uwadze, że stowarzyszenie i 
integracja państw sąsiadujących ma na 
celu przede wszystkim zwiększenie 
bezpieczeństwa UE;

Or. en

Poprawka 28
Eduard Kukan

Projekt rezolucji
Motyw A b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ab. mając na uwadze, że na szczycie
Partnerstwa Wschodniego w Wilnie 
ukazano potrzebę zrewidowania unijnej 
polityki wobec partnerów wschodnich;

Or. en

Poprawka 29
Inese Vaidere

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że Partnerstwo
Wschodnie jest skierowane do krajów 
europejskich oraz stanowi odpowiedź na 
europejskie aspiracje społeczeństw krajów 
partnerskich;

skreślony

Or. en
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Poprawka 30
Knut Fleckenstein, Libor Rouček, Pino Arlacchi, Liisa Jaakonsaari

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że Partnerstwo 
Wschodnie jest skierowane do krajów 
europejskich oraz stanowi odpowiedź na 
europejskie aspiracje społeczeństw krajów 
partnerskich;

B. mając na uwadze, że celem Partnerstwa 
Wschodniego jest wspieranie procesów 
reform w sześciu krajach Europy 
Wschodniej z myślą o przyspieszeniu ich 
politycznego stowarzyszenia oraz 
gospodarczej integracji z Unią 
Europejską;

Or. en

Poprawka 31
Eduard Kukan

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że Partnerstwo 
Wschodnie jest skierowane do krajów 
europejskich oraz stanowi odpowiedź na 
europejskie aspiracje społeczeństw krajów 
partnerskich;

B. mając na uwadze, że Partnerstwo 
Wschodnie powinno wspierać przemiany 
demokratyczne i europejskie aspiracje 
społeczeństw krajów partnerskich;

Or. en

Poprawka 32
Jacek Saryusz-Wolski

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że Partnerstwo 
Wschodnie jest skierowane do krajów 

B. mając na uwadze, że Partnerstwo 
Wschodnie jest skierowane do krajów 
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europejskich oraz stanowi odpowiedź na 
europejskie aspiracje społeczeństw krajów 
partnerskich;

europejskich, zgodnie z postanowieniami 
art. 8 i 49 Traktatów, oraz stanowi 
odpowiedź na europejskie aspiracje 
społeczeństw krajów partnerskich;

Or. en

Poprawka 33
Marusya Lyubcheva

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że Partnerstwo 
Wschodnie jest skierowane do krajów 
europejskich oraz stanowi odpowiedź na 
europejskie aspiracje społeczeństw krajów 
partnerskich;

B. mając na uwadze, że Partnerstwo 
Wschodnie jest skierowane do krajów 
europejskich oraz stanowi odpowiedź na 
europejskie aspiracje obywateli krajów 
partnerskich;

Or. en

Poprawka 34
Marek Siwiec

Projekt rezolucji
Motyw B a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że projekt 
Partnerstwa Wschodniego powinien 
obejmować pozostałe kraje, takie jak 
Kazachstan, Kirgistan, Uzbekistan, 
Tadżykistan i Turkmenistan, które mają 
aspiracje europejskie i wyrażają gotowość 
współpracy z UE;

Or. en
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Poprawka 35
Knut Fleckenstein, Libor Rouček, Marek Siwiec, Liisa Jaakonsaari

Projekt rezolucji
Motyw B a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że uczestnicy 
szczytu w Wilnie w listopadzie 2013 r. po 
raz kolejny potwierdzili swoje 
zobowiązanie na rzecz wdrożenia 
wytycznych Partnerstwa Wschodniego;

Or. en

Poprawka 36
Eduard Kukan

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że europejskie 
aspiracje krajów Partnerstwa 
Wschodniego mają głębokie korzenie, a 
kraje te wciąż przechodzą trudny okres 
przemian po dziesięcioleciach 
skrępowanego wzrostu za czasów ZSRR;

skreślony

Or. en

Poprawka 37
Helmut Scholz, Nikola Vuljanić

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że europejskie 
aspiracje krajów Partnerstwa Wschodniego 
mają głębokie korzenie, a kraje te wciąż 

C. mając na uwadze, że europejskie 
aspiracje krajów Partnerstwa Wschodniego 
mają głębokie korzenie, a kraje te od lat
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przechodzą trudny okres przemian po 
dziesięcioleciach skrępowanego wzrostu 
za czasów ZSRR;

przechodzą trudne procesy transformacji,
które doprowadziły do poważnych 
problemów społecznych, bezrobocia 
i ubóstwa, jak również przyczyniły się do 
znacznego drenażu mózgów z krajów 
sąsiadujących do państw członkowskich 
UE;

Or. de

Poprawka 38
Werner Schulz
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że europejskie 
aspiracje krajów Partnerstwa Wschodniego 
mają głębokie korzenie, a kraje te wciąż 
przechodzą trudny okres przemian po 
dziesięcioleciach skrępowanego wzrostu 
za czasów ZSRR;

C. mając na uwadze, że europejskie 
aspiracje krajów Partnerstwa Wschodniego 
mają głębokie korzenie, a kraje te wciąż 
przechodzą trudny okres przemian na 
drodze ku systemowi demokratycznemu 
opartemu na praworządności i 
poszanowaniu praw człowieka oraz 
wolności obywatelskich;

Or. en

Poprawka 39
Marusya Lyubcheva

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że europejskie 
aspiracje krajów Partnerstwa Wschodniego 
mają głębokie korzenie, a kraje te wciąż 
przechodzą trudny okres przemian po 
dziesięcioleciach skrępowanego wzrostu 
za czasów ZSRR;

C. mając na uwadze, że europejskie 
nastawienia krajów Partnerstwa 
Wschodniego mają głębokie korzenie, a 
kraje te wciąż przechodzą okres przemian
prowadzący ku niepodległości i 
suwerenności po dziesięcioleciach
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stanowienia części ZSRR;

Or. en

Poprawka 40
Tonino Picula

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że europejskie 
aspiracje krajów Partnerstwa 
Wschodniego mają głębokie korzenie, a 
kraje te wciąż przechodzą trudny okres 
przemian po dziesięcioleciach 
skrępowanego wzrostu za czasów ZSRR;

C. mając na uwadze, że nie ma zgody co 
do europejskiej przyszłości w krajach
Partnerstwa Wschodniego, które wciąż 
przechodzą trudny okres przemian po 
dziesięcioleciach skrępowanego wzrostu za 
czasów ZSRR;

Or. en

Poprawka 41
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że europejskie 
aspiracje krajów Partnerstwa Wschodniego 
mają głębokie korzenie, a kraje te wciąż 
przechodzą trudny okres przemian po 
dziesięcioleciach skrępowanego wzrostu za 
czasów ZSRR;

C. mając na uwadze, że europejskie 
aspiracje krajów Partnerstwa Wschodniego 
mają głębokie korzenie, a kraje te wciąż 
przechodzą trudny okres przemian po 
dziesięcioleciach skrępowanego wzrostu i 
ubezwłasnowolnionych społeczeństw za 
czasów ZSRR;

Or. en

Poprawka 42
Inese Vaidere
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Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że europejskie 
aspiracje krajów Partnerstwa Wschodniego 
mają głębokie korzenie, a kraje te wciąż 
przechodzą trudny okres przemian po 
dziesięcioleciach skrępowanego wzrostu za 
czasów ZSRR;

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej.)

Or. en

Poprawka 43
Jerzy Buzek, Jacek Protasiewicz

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że europejskie 
aspiracje krajów Partnerstwa Wschodniego 
mają głębokie korzenie, a kraje te wciąż 
przechodzą trudny okres przemian po 
dziesięcioleciach skrępowanego wzrostu za 
czasów ZSRR;

C. mając na uwadze, że europejskie 
aspiracje niektórych krajów Partnerstwa 
Wschodniego mają głębokie korzenie, a 
kraje te wciąż przechodzą trudny okres 
przemian po dziesięcioleciach 
skrępowanego wzrostu za czasów ZSRR;

Or. en

Poprawka 44
Graham Watson

Projekt rezolucji
Motyw C a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że zgodnie z art. 8 i 
49 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE) 
wszystkie państwa europejskie, w tym 
kraje objęte europejską polityką 
sąsiedztwa, mają długoterminową 
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możliwość ubiegania się o członkostwo w 
Unii Europejskiej;

Or. en

Poprawka 45
Adrian Severin

Projekt rezolucji
Motyw C a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że stowarzyszenie z 
UE wymaga, oprócz przeprowadzenia 
wewnętrznych reform w zainteresowanych 
krajach, ich oddzielenia się od 
poprzednich sojuszy zewnętrznych oraz 
sieci międzynarodowych, co wymaga 
poniesienia dodatkowych kosztów;

Or. en

Poprawka 46
Helmut Scholz, Nikola Vuljanić

Projekt rezolucji
Motyw D

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że należy 
wykorzystać obecne ożywienie stosunków 
z partnerami wschodnimi i zachęcać 
społeczeństwa krajów Partnerstwa 
Wschodniego do dążenia do pogłębienia 
reform demokratycznych;

D. mając na uwadze, że należy 
wykorzystać obecny entuzjazm państw 
członkowskich UE odnośnie do 
kształtowania i rozwoju szeroko 
zakrojonych stosunków z partnerami 
wschodnimi i zachęcać społeczeństwa 
krajów Partnerstwa Wschodniego do 
dążenia do pogłębiania reform 
demokratycznych, jak również do 
społecznej i gospodarczej modernizacji ich 
krajów z uwzględnieniem ich 
specyficznych warunków krajowych, 
potencjału i tradycji;
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Or. de

Poprawka 47
Jacek Saryusz-Wolski

Projekt rezolucji
Motyw D

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że należy 
wykorzystać obecne ożywienie stosunków 
z partnerami wschodnimi i zachęcać 
społeczeństwa krajów Partnerstwa 
Wschodniego do dążenia do pogłębienia 
reform demokratycznych;

D. mając na uwadze, że należy 
wykorzystać obecne ożywienie stosunków 
z partnerami wschodnimi i zachęcać 
społeczeństwa krajów Partnerstwa 
Wschodniego do dążenia do pogłębienia 
reform demokratycznych; mając na 
uwadze, że proces dotyczący 
stowarzyszenia z UE stawia sobie właśnie 
ten cel oraz że należy go realizować mimo 
obecnych komplikacji w niektórych 
krajach Partnerstwa Wschodniego;

Or. en

Poprawka 48
Helmut Scholz, Nikola Vuljanić

Projekt rezolucji
Motyw E

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że Partnerstwo 
Wschodnie powinno wspierać ludzki, 
gospodarczy, społeczny i kulturowy 
wymiar współpracy;

E. mając na uwadze, że Partnerstwo 
Wschodnie musi być w pierwszym rzędzie 
ukierunkowane na tworzenie 
i zwiększanie potencjału rozwojowego 
samych krajów partnerskich, a w jego 
ramach należy wspierać ludzki, 
gospodarczy, społeczny i kulturowy 
wymiar współpracy;

Or. de
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Poprawka 49
Jacek Saryusz-Wolski

Projekt rezolucji
Motyw E

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że Partnerstwo 
Wschodnie powinno wspierać ludzki, 
gospodarczy, społeczny i kulturowy 
wymiar współpracy;

E. mając na uwadze, że Partnerstwo 
Wschodnie powinno wspierać polityczny, 
gospodarczy, społeczny i kulturowy 
wymiar współpracy;

Or. en

Poprawka 50
Adrian Severin

Projekt rezolucji
Motyw E

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że Partnerstwo 
Wschodnie powinno wspierać ludzki, 
gospodarczy, społeczny i kulturowy 
wymiar współpracy;

E. mając na uwadze, że Partnerstwo 
Wschodnie powinno wspierać ludzki, 
gospodarczy, społeczny i kulturowy 
wymiar współpracy, a także jej aspekt 
związany z bezpieczeństwem 
geopolitycznym;

Or. en

Poprawka 51
Eduard Kukan

Projekt rezolucji
Motyw E a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ea. mając na uwadze, że Europejski 
Instrument Sąsiedztwa jest głównym 
narzędziem służącym świadczeniu 
unijnego wsparcia i pomocy krajom 
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Partnerstwa Wschodniego; mając na 
uwadze, że odzwierciedla on podejście 
oparte na zasadach zróżnicowania i 
„więcej za więcej” oraz zapewnia 
znaczące zachęty finansowe dla tych 
krajów sąsiadujących, które 
przeprowadzają reformy demokratyczne;

Or. en

Poprawka 52
Inese Vaidere

Projekt rezolucji
Motyw F

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że ostatnie 
wydarzenia w krajach Partnerstwa 
Wschodniego i rozwój ich stosunków z UE 
są ostrzeżeniem, że UE wciąż nie jest 
postrzegana jako jedyna alternatywa 
polityczna;

F. mając na uwadze, że niezadowalający 
poziom postępów osiąganych przez kraje 
Partnerstwa Wschodniego wynika również 
z działań Rosji mających na celu 
powstrzymanie krajów partnerskich od 
politycznego i gospodarczego 
stowarzyszenia się z UE;

Or. en

Poprawka 53
Marusya Lyubcheva

Projekt rezolucji
Motyw F

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że ostatnie 
wydarzenia w krajach Partnerstwa 
Wschodniego i rozwój ich stosunków z UE
są ostrzeżeniem, że UE wciąż nie jest 
postrzegana jako jedyna alternatywa 
polityczna;

F. mając na uwadze, że kraje Partnerstwa 
Wschodniego wciąż szukają alternatyw 
politycznych służących ich rozwojowi oraz 
że partnerstwo zaproponowane przez UE
opiera się na ich własnej woli politycznej, 
ale okazało się niewystarczającym 
bodźcem do zmian i reform mimo 
zdecydowanych aspiracji europejskich 
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obywateli krajów Partnerstwa 
Wschodniego;

Or. en

Poprawka 54
Jacek Saryusz-Wolski

Projekt rezolucji
Motyw F

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że ostatnie 
wydarzenia w krajach Partnerstwa 
Wschodniego i rozwój ich stosunków z UE 
są ostrzeżeniem, że UE wciąż nie jest 
postrzegana jako jedyna alternatywa 
polityczna;

F. mając na uwadze, że ostatnie 
wydarzenia w krajach Partnerstwa 
Wschodniego stanowią ostrzeżenie, że 
kraje te są wciąż narażone na silną presję 
i szantaż ze strony państw trzecich 
podczas podejmowania swoich 
suwerennych decyzji; mając na uwadze, że 
UE zdecydowanie odrzuca konfrontacyjny 
ton przyjęty przez odnośne strony trzecie 
oraz zestawianie ze sobą różnych 
projektów integracji regionalnej; mając 
na uwadze, że różne modele pokojowej 
współpracy regionalnej mogą być 
opracowywane tylko pod warunkiem 
przestrzegania przez wszystkie strony 
zasady suwerennego wyboru narodów;

Or. en

Poprawka 55
Knut Fleckenstein, Libor Rouček, Pino Arlacchi, Liisa Jaakonsaari

Projekt rezolucji
Motyw F

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że ostatnie 
wydarzenia w krajach Partnerstwa 
Wschodniego i rozwój ich stosunków z UE 
są ostrzeżeniem, że UE wciąż nie jest 

F. mając na uwadze, że ostatnie 
wydarzenia w krajach Partnerstwa 
Wschodniego i rozwój ich stosunków z 
UE, a także rezultat szczytu w Wilnie 
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postrzegana jako jedyna alternatywa 
polityczna;

zwracają uwagę na potrzebę wzmocnienia 
strategicznego charakteru Partnerstwa 
Wschodniego;

Or. en

Poprawka 56
Helmut Scholz, Nikola Vuljanić

Projekt rezolucji
Motyw F

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że ostatnie 
wydarzenia w krajach Partnerstwa 
Wschodniego i rozwój ich stosunków z UE 
są ostrzeżeniem, że UE wciąż nie jest 
postrzegana jako jedyna alternatywa 
polityczna;

F. mając na uwadze, że ostatnie 
wydarzenia w krajach Partnerstwa 
Wschodniego i rozwój ich stosunków z UE 
wyraźnie pokazują, że UE i prowadzona 
przez nią polityka sąsiedztwa wschodniego 
związana z surowymi uwarunkowaniami 
i celami geostrategicznymi wciąż nie są 
postrzegane jako jedyna alternatywa 
polityczna i obywatelom krajów 
sąsiedztwa wschodniego należy stale na 
nowo udowadniać związane z nimi 
korzyści z uwagi na liczne 
międzynarodowe stosunki utrzymywane 
przez ich kraje;

Or. de

Poprawka 57
Werner Schulz
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw F

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że ostatnie 
wydarzenia w krajach Partnerstwa 
Wschodniego i rozwój ich stosunków z UE 
są ostrzeżeniem, że UE wciąż nie jest 

F. mając na uwadze, że ostatnie 
wydarzenia w krajach Partnerstwa 
Wschodniego i rozwój ich stosunków z UE 
ukazują, że UE wciąż nie jest postrzegana 
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postrzegana jako jedyna alternatywa 
polityczna;

jako jedyna alternatywa polityczna; mając 
na uwadze, że kraje Partnerstwa 
Wschodniego muszą być wolne i 
suwerenne, aby móc w pełni korzystać z 
przysługującego im prawa do określenia 
swojej przyszłości bez odczuwania 
nadmiernej presji zewnętrznej, gróźb lub 
zastraszania;

Or. en

Poprawka 58
Ivo Vajgl

Projekt rezolucji
Motyw F

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że ostatnie 
wydarzenia w krajach Partnerstwa 
Wschodniego i rozwój ich stosunków z UE 
są ostrzeżeniem, że UE wciąż nie jest 
postrzegana jako jedyna alternatywa 
polityczna;

F. mając na uwadze, że ostatnie 
wydarzenia w krajach Partnerstwa 
Wschodniego i rozwój ich stosunków z UE 
wskazują, że UE wciąż nie jest postrzegana 
jako jedyna alternatywa polityczna, ale 
pozostaje najważniejszą inspiracją na 
drodze ku reformom demokratycznym i 
zmianie społecznej;

Or. en

Poprawka 59
Pino Arlacchi

Projekt rezolucji
Motyw F

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że ostatnie 
wydarzenia w krajach Partnerstwa 
Wschodniego i rozwój ich stosunków z UE 
są ostrzeżeniem, że UE wciąż nie jest 
postrzegana jako jedyna alternatywa 
polityczna;

F. mając na uwadze, że ostatnie 
wydarzenia w krajach Partnerstwa 
Wschodniego i rozwój ich stosunków z UE 
są ostrzeżeniem, że UE wciąż nie jest 
postrzegana jako pełnoprawny partner;
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Or. en

Poprawka 60
Graham Watson

Projekt rezolucji
Motyw F

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że ostatnie 
wydarzenia w krajach Partnerstwa 
Wschodniego i rozwój ich stosunków z UE 
są ostrzeżeniem, że UE wciąż nie jest 
postrzegana jako jedyna alternatywa 
polityczna;

F. mając na uwadze, że ostatnie 
wydarzenia w krajach Partnerstwa 
Wschodniego i rozwój ich stosunków z UE 
są sygnałem, że UE nie jest postrzegana 
jako jedyna alternatywa polityczna;

Or. en

Poprawka 61
Ivo Vajgl

Projekt rezolucji
Motyw F a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Fa. mając na uwadze, że UE jest wezwana 
do bardziej konkretnego zaangażowania 
się w poszukiwanie rozwiązań 
zamrożonych konfliktów w krajach 
Partnerstwa Wschodniego, ponieważ te 
konflikty mogłyby w każdej chwili 
wywołać kryzys o daleko idących skutkach 
dla pokoju i stabilności;

Or. en

Poprawka 62
Werner Schulz
w imieniu grupy Verts/ALE
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Projekt rezolucji
Motyw F a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Fa. mając na uwadze, że Partnerstwo 
Wschodnie w żaden sposób nie ma na celu 
pogarszania lub utrudniania stosunków 
dwustronnych z Federacją Rosyjską, lecz 
– przeciwnie – jest otwarte na rozwijanie 
synergii z Moskwą w celu tworzenia 
najkorzystniejszych warunków dla 
zrównoważonego rozwoju wspólnych 
sąsiadów;

Or. en

Poprawka 63
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Projekt rezolucji
Motyw F a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Fa. mając na uwadze, że w świetle 
ostatnich wydarzeń unijna polityka 
względem Partnerstwa Wschodniego jest 
błędnie postrzegana przez niektórych 
graczy geopolitycznych jako gra o sumie 
zerowej i w związku z tym należy wziąć 
pod uwagę ich negatywną rolę;

Or. en

Poprawka 64
Werner Schulz
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw F b (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Fb. mając na uwadze, że pokój i 
stabilność są podstawowymi elementami 
Partnerstwa Wschodniego; mając na 
uwadze, że kraje partnerskie muszą 
przestrzegać tych zasad i dokładać 
wszelkich starań na rzecz znalezienia 
pokojowego rozwiązania trwających 
konfliktów;

Or. en

Poprawka 65
Inese Vaidere

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. przypomina o osiągnięciach i 
ambicjach Partnerstwa Wschodniego, 
które zapewnia ramy polityczne 
pogłębiania stosunków między UE a 
partnerami wschodnimi w oparciu o 
wzajemne interesy, zobowiązania, 
współwłasność i wspólną 
odpowiedzialność, a także stanowi 
podstawę instytucjonalną współpracy 
politycznej oraz forum dialogu między 
krajami partnerskimi; w związku z tym 
przychylnie odnosi się do ustanowienia 
Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest 
i innych platform współpracy, takich jak 
Forum Społeczeństwa Obywatelskiego 
Partnerstwa Wschodniego oraz Kongres 
Inicjatyw Europy Wschodniej; zauważa 
jednak, że ostatnie wydarzenia w 
niektórych krajach Partnerstwa 
Wschodniego ukazały kruchość tego 
procesu politycznego;

1. przypomina, że Partnerstwo Wschodnie
zapewnia ramy polityczne pogłębiania 
stosunków między UE a partnerami 
wschodnimi w oparciu o wzajemne 
interesy, zobowiązania, współwłasność i 
wspólną odpowiedzialność, a także stanowi 
podstawę instytucjonalną współpracy 
politycznej oraz forum dialogu między 
krajami partnerskimi;

Or. en
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Poprawka 66
Andrzej Grzyb

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. przypomina o osiągnięciach i ambicjach 
Partnerstwa Wschodniego, które zapewnia 
ramy polityczne pogłębiania stosunków 
między UE a partnerami wschodnimi w 
oparciu o wzajemne interesy, 
zobowiązania, współwłasność i wspólną 
odpowiedzialność, a także stanowi 
podstawę instytucjonalną współpracy 
politycznej oraz forum dialogu między 
krajami partnerskimi; w związku z tym 
przychylnie odnosi się do ustanowienia 
Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest 
i innych platform współpracy, takich jak 
Forum Społeczeństwa Obywatelskiego 
Partnerstwa Wschodniego oraz Kongres 
Inicjatyw Europy Wschodniej; zauważa 
jednak, że ostatnie wydarzenia w 
niektórych krajach Partnerstwa 
Wschodniego ukazały kruchość tego 
procesu politycznego;

1. przypomina o osiągnięciach i ambicjach 
Partnerstwa Wschodniego, które zapewnia 
ramy polityczne pogłębiania stosunków 
między UE a partnerami wschodnimi w 
oparciu o wzajemne interesy, 
zobowiązania, współwłasność i wspólną 
odpowiedzialność, a także stanowi 
podstawę instytucjonalną współpracy 
politycznej oraz forum dialogu między 
krajami partnerskimi; w związku z tym z 
uznaniem odnosi się do ustanowienia i 
rozpoczęcia działalności 3 maja 2011 
roku, w czasie 7. kadencji Parlamentu 
Europejskiego, przez Zgromadzenie
Parlamentarne Euronest, licząc, iż do 
zgromadzenia tego jak najszybciej dołączą 
przedstawiciele parlamentu Białorusi, o 
ile będzie on wyłoniony we w pełni 
demokratycznych wyborach. Wspieranie 
przemian zmierzających w tym kierunku 
powinno być jednym z głównych 
priorytetów UE;

Or. pl

Poprawka 67
Cristian Dan Preda, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. przypomina o osiągnięciach i 
ambicjach Partnerstwa Wschodniego, 
które zapewnia ramy polityczne 

1. przypomina o celu Partnerstwa 
Wschodniego, którym jest wzmacnianie 
europejskiej integracji partnerów 
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pogłębiania stosunków między UE a
partnerami wschodnimi w oparciu o 
wzajemne interesy, zobowiązania, 
współwłasność i wspólną 
odpowiedzialność, a także stanowi 
podstawę instytucjonalną współpracy 
politycznej oraz forum dialogu między 
krajami partnerskimi; w związku z tym 
przychylnie odnosi się do ustanowienia 
Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest i 
innych platform współpracy, takich jak 
Forum Społeczeństwa Obywatelskiego 
Partnerstwa Wschodniego oraz Kongres 
Inicjatyw Europy Wschodniej; zauważa 
jednak, że ostatnie wydarzenia w 
niektórych krajach Partnerstwa 
Wschodniego ukazały kruchość tego 
procesu politycznego;

wschodnich w wymiarze politycznym, 
gospodarczym i kulturowym w oparciu o 
wzajemne interesy i zobowiązanie na rzecz 
przestrzegania prawa międzynarodowego, 
wartości podstawowych, dobrego 
sprawowania władzy i gospodarki 
rynkowej oraz na podstawie 
współwłasności i wspólnej 
odpowiedzialności; w związku z tym 
przychylnie odnosi się do ustanowienia 
Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest i 
innych platform współpracy, takich jak 
Forum Społeczeństwa Obywatelskiego 
Partnerstwa Wschodniego oraz Kongres 
Inicjatyw Europy Wschodniej; zauważa 
jednak, że ostatnie wydarzenia w 
niektórych krajach Partnerstwa 
Wschodniego ukazały kruchość tego 
procesu politycznego;

Or. en

Poprawka 68
Paweł Robert Kowal

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. przypomina o osiągnięciach i ambicjach 
Partnerstwa Wschodniego, które zapewnia 
ramy polityczne pogłębiania stosunków 
między UE a partnerami wschodnimi w 
oparciu o wzajemne interesy, 
zobowiązania, współwłasność i wspólną 
odpowiedzialność, a także stanowi 
podstawę instytucjonalną współpracy 
politycznej oraz forum dialogu między 
krajami partnerskimi; w związku z tym 
przychylnie odnosi się do ustanowienia 
Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest i 
innych platform współpracy, takich jak
Forum Społeczeństwa Obywatelskiego 
Partnerstwa Wschodniego oraz Kongres 
Inicjatyw Europy Wschodniej; zauważa 

1. przypomina o osiągnięciach i ambicjach 
Partnerstwa Wschodniego, które zapewnia 
ramy polityczne pogłębiania stosunków 
między UE a partnerami wschodnimi w 
oparciu o wzajemne interesy, 
zobowiązania, współwłasność i wspólną 
odpowiedzialność, a także stanowi 
podstawę instytucjonalną współpracy 
politycznej oraz forum dialogu między 
krajami partnerskimi; w związku z tym 
przychylnie odnosi się do ustanowienia 
podmiotów zainteresowanych 
Partnerstwem Wschodnim i do podjętych 
przez nie działań: Zgromadzenia 
Parlamentarnego Euronest, Forum 
Społeczeństwa Obywatelskiego 
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jednak, że ostatnie wydarzenia w 
niektórych krajach Partnerstwa 
Wschodniego ukazały kruchość tego 
procesu politycznego;

Partnerstwa Wschodniego oraz 
CORLEAP, a także innych inicjatyw, 
takich jak Kongres Inicjatyw Europy 
Wschodniej; zauważa jednak, że ostatnie 
wydarzenia w niektórych krajach 
Partnerstwa Wschodniego ukazały 
kruchość tego procesu politycznego;

Or. en

Poprawka 69
Helmut Scholz, Nikola Vuljanić

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. przypomina o osiągnięciach i ambicjach 
Partnerstwa Wschodniego, które zapewnia 
ramy polityczne pogłębiania stosunków 
między UE a partnerami wschodnimi w 
oparciu o wzajemne interesy, 
zobowiązania, współwłasność i wspólną 
odpowiedzialność, a także stanowi 
podstawę instytucjonalną współpracy 
politycznej oraz forum dialogu między 
krajami partnerskimi; w związku z tym 
przychylnie odnosi się do ustanowienia 
Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest i 
innych platform współpracy, takich jak 
Forum Społeczeństwa Obywatelskiego 
Partnerstwa Wschodniego oraz Kongres 
Inicjatyw Europy Wschodniej; zauważa 
jednak, że ostatnie wydarzenia w 
niektórych krajach Partnerstwa 
Wschodniego ukazały kruchość tego 
procesu politycznego;

1. przypomina o osiągnięciach i ambicjach 
Partnerstwa Wschodniego, które zapewnia 
ramy polityczne pogłębiania stosunków 
między UE a partnerami wschodnimi w 
oparciu o wzajemne interesy, 
zobowiązania, współwłasność i wspólną 
odpowiedzialność, a także stanowi 
podstawę instytucjonalną współpracy 
politycznej oraz forum dialogu między 
krajami partnerskimi; w związku z tym 
przychylnie odnosi się do ustanowienia 
Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest i 
innych platform współpracy, takich jak 
Forum Społeczeństwa Obywatelskiego 
Partnerstwa Wschodniego oraz Kongres 
Inicjatyw Europy Wschodniej; zauważa 
jednak, że ostatnie wydarzenia w 
niektórych krajach Partnerstwa 
Wschodniego ukazały kruchość tego 
procesu politycznego, jak również 
konieczność zwolnienia Partnerstwa 
Wschodniego z jednostronnych 
uwarunkowań i celów geostrategicznych 
oraz przekształcenia go w instrument 
współpracy dla wzajemnej korzyści, jak 
również instrument na rzecz partnerskiej 
dyskusji i rozwiązywania wspólnych 
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problemów i wyzwań;

Or. de

Poprawka 70
Ivo Vajgl

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. przypomina o osiągnięciach i ambicjach 
Partnerstwa Wschodniego, które zapewnia 
ramy polityczne pogłębiania stosunków 
między UE a partnerami wschodnimi w 
oparciu o wzajemne interesy, 
zobowiązania, współwłasność i wspólną 
odpowiedzialność, a także stanowi 
podstawę instytucjonalną współpracy 
politycznej oraz forum dialogu między 
krajami partnerskimi; w związku z tym 
przychylnie odnosi się do ustanowienia 
Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest i 
innych platform współpracy, takich jak 
Forum Społeczeństwa Obywatelskiego 
Partnerstwa Wschodniego oraz Kongres 
Inicjatyw Europy Wschodniej; zauważa 
jednak, że ostatnie wydarzenia w 
niektórych krajach Partnerstwa 
Wschodniego ukazały kruchość tego 
procesu politycznego;

1. przypomina o osiągnięciach i ambicjach 
Partnerstwa Wschodniego, które zapewnia 
ramy polityczne pogłębiania stosunków 
między UE a partnerami wschodnimi w 
oparciu o wzajemne interesy, 
zobowiązania, współwłasność i wspólną 
odpowiedzialność, a także stanowi 
podstawę instytucjonalną współpracy 
politycznej oraz forum dialogu między 
krajami partnerskimi; w związku z tym 
przychylnie odnosi się do ustanowienia 
Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest i 
innych platform współpracy, takich jak 
Forum Społeczeństwa Obywatelskiego 
Partnerstwa Wschodniego oraz Kongres 
Inicjatyw Europy Wschodniej; zauważa 
jednak, że ostatnie wydarzenia w 
niektórych krajach Partnerstwa 
Wschodniego ukazują, że proces 
budowania demokratycznego państwa i 
przyjęcie wartości demokratycznych nie 
osiągnęły jeszcze fazy pełnej dojrzałości;

Or. en

Poprawka 71
Graham Watson

Projekt rezolucji
Ustęp 1
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Projekt rezolucji Poprawka

1. przypomina o osiągnięciach i ambicjach 
Partnerstwa Wschodniego, które zapewnia 
ramy polityczne pogłębiania stosunków 
między UE a partnerami wschodnimi w 
oparciu o wzajemne interesy, 
zobowiązania, współwłasność i wspólną 
odpowiedzialność, a także stanowi 
podstawę instytucjonalną współpracy 
politycznej oraz forum dialogu między 
krajami partnerskimi; w związku z tym 
przychylnie odnosi się do ustanowienia 
Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest i 
innych platform współpracy, takich jak 
Forum Społeczeństwa Obywatelskiego 
Partnerstwa Wschodniego oraz Kongres 
Inicjatyw Europy Wschodniej; zauważa 
jednak, że ostatnie wydarzenia w 
niektórych krajach Partnerstwa 
Wschodniego ukazały kruchość tego 
procesu politycznego;

1. przypomina o osiągnięciach i ambicjach 
Partnerstwa Wschodniego, które zapewnia 
ramy polityczne pogłębiania stosunków 
między UE a partnerami wschodnimi w 
oparciu o wzajemne interesy, 
zobowiązania, współwłasność i wspólną 
odpowiedzialność, a także stanowi 
podstawę instytucjonalną współpracy 
politycznej oraz forum dialogu między 
krajami partnerskimi; w związku z tym 
przychylnie odnosi się do ustanowienia 
Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest i 
innych platform współpracy, takich jak 
Forum Społeczeństwa Obywatelskiego 
Partnerstwa Wschodniego oraz Kongres 
Inicjatyw Europy Wschodniej; zauważa 
jednak, że ostatnie wydarzenia w 
niektórych krajach Partnerstwa 
Wschodniego ukazały kruchość tego 
procesu integracji politycznej, 
gospodarczej i społecznej;

Or. en

Poprawka 72
Adrian Severin

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. przypomina o osiągnięciach i ambicjach 
Partnerstwa Wschodniego, które zapewnia 
ramy polityczne pogłębiania stosunków 
między UE a partnerami wschodnimi w 
oparciu o wzajemne interesy, 
zobowiązania, współwłasność i wspólną 
odpowiedzialność, a także stanowi 
podstawę instytucjonalną współpracy 
politycznej oraz forum dialogu między 
krajami partnerskimi; w związku z tym 
przychylnie odnosi się do ustanowienia 

1. przypomina o osiągnięciach i ambicjach 
Partnerstwa Wschodniego, które zapewnia 
ramy polityczne pogłębiania stosunków 
między UE a partnerami wschodnimi w 
oparciu o wzajemne interesy, 
zobowiązania, współwłasność i wspólną 
odpowiedzialność, a także stanowi 
podstawę instytucjonalną współpracy 
politycznej oraz forum dialogu między 
krajami partnerskimi; w związku z tym 
przychylnie odnosi się do ustanowienia 
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Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest i 
innych platform współpracy, takich jak 
Forum Społeczeństwa Obywatelskiego 
Partnerstwa Wschodniego oraz Kongres 
Inicjatyw Europy Wschodniej; zauważa 
jednak, że ostatnie wydarzenia w 
niektórych krajach Partnerstwa 
Wschodniego ukazały kruchość tego 
procesu politycznego;

Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest i 
innych platform współpracy, takich jak 
Forum Społeczeństwa Obywatelskiego 
Partnerstwa Wschodniego oraz Kongres 
Inicjatyw Europy Wschodniej; zauważa 
jednak, że ostatnie wydarzenia w 
niektórych krajach Partnerstwa 
Wschodniego ukazały kruchość tego 
procesu politycznego w tych krajach oraz 
niezdolność Partnerstwa Wschodniego do 
poradzenia sobie w takiej sytuacji;

Or. en

Poprawka 73
Marusya Lyubcheva

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. przypomina o osiągnięciach i ambicjach 
Partnerstwa Wschodniego, które zapewnia 
ramy polityczne pogłębiania stosunków 
między UE a partnerami wschodnimi w 
oparciu o wzajemne interesy, 
zobowiązania, współwłasność i wspólną 
odpowiedzialność, a także stanowi 
podstawę instytucjonalną współpracy 
politycznej oraz forum dialogu między 
krajami partnerskimi; w związku z tym 
przychylnie odnosi się do ustanowienia 
Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest 
i innych platform współpracy, takich jak 
Forum Społeczeństwa Obywatelskiego 
Partnerstwa Wschodniego oraz Kongres 
Inicjatyw Europy Wschodniej; zauważa 
jednak, że ostatnie wydarzenia w 
niektórych krajach Partnerstwa 
Wschodniego ukazały kruchość tego 
procesu politycznego;

1. przypomina o osiągnięciach i ambicjach 
Partnerstwa Wschodniego, które zapewnia 
ramy polityczne pogłębiania stosunków 
między UE a partnerami wschodnimi w 
oparciu o wzajemne interesy, 
zobowiązania, współwłasność i wspólną 
odpowiedzialność, a także stanowi 
podstawę instytucjonalną współpracy 
politycznej oraz forum dialogu między 
krajami partnerskimi; w związku z tym 
przychylnie odnosi się do pracy wykonanej 
przez Zgromadzenie Parlamentarne
Euronest i inne platformy współpracy, 
takie jak Forum Społeczeństwa 
Obywatelskiego Partnerstwa Wschodniego 
oraz Kongres Inicjatyw Europy 
Wschodniej; zauważa jednak, że ostatnie 
wydarzenia w niektórych krajach 
Partnerstwa Wschodniego ukazały 
kruchość tego procesu politycznego;

Or. en
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Poprawka 74
Jerzy Buzek

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. przypomina o osiągnięciach i ambicjach 
Partnerstwa Wschodniego, które zapewnia 
ramy polityczne pogłębiania stosunków 
między UE a partnerami wschodnimi w 
oparciu o wzajemne interesy, 
zobowiązania, współwłasność i wspólną 
odpowiedzialność, a także stanowi 
podstawę instytucjonalną współpracy 
politycznej oraz forum dialogu między 
krajami partnerskimi; w związku z tym 
przychylnie odnosi się do ustanowienia 
Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest i 
innych platform współpracy, takich jak 
Forum Społeczeństwa Obywatelskiego 
Partnerstwa Wschodniego oraz Kongres 
Inicjatyw Europy Wschodniej; zauważa 
jednak, że ostatnie wydarzenia w 
niektórych krajach Partnerstwa 
Wschodniego ukazały kruchość tego 
procesu politycznego;

1. przypomina o osiągnięciach i ambicjach 
Partnerstwa Wschodniego, które zapewnia 
ramy polityczne pogłębiania stosunków 
między UE a partnerami wschodnimi w 
oparciu o wzajemne wartości, interesy, 
zobowiązania, współwłasność i wspólną 
odpowiedzialność, a także stanowi 
podstawę instytucjonalną współpracy 
politycznej oraz forum dialogu między 
krajami partnerskimi; w związku z tym 
przychylnie odnosi się do ustanowienia 
Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest i 
innych platform współpracy, takich jak 
Forum Społeczeństwa Obywatelskiego 
Partnerstwa Wschodniego oraz Kongres 
Inicjatyw Europy Wschodniej; zauważa 
jednak, że ostatnie wydarzenia w 
niektórych krajach Partnerstwa 
Wschodniego ukazały kruchość tego 
procesu politycznego;

Or. en

Poprawka 75
Inese Vaidere

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. przychylnie odnosi się do 
ustanowienia Zgromadzenia 
Parlamentarnego Partnerstwa 
Wschodniego (Euronest), które jest 
kluczowym podmiotem działającym na 
rzecz rozwijania demokratycznego i 
parlamentarnego wymiaru Partnerstwa 
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Wschodniego oraz innych platform 
współpracy, takich jak Forum 
Społeczeństwa Obywatelskiego 
Partnerstwa Wschodniego oraz Kongres 
Inicjatyw Europy Wschodniej; zauważa 
jednak, że ostatnie wydarzenia w 
niektórych krajach Partnerstwa 
Wschodniego ukazały kruchość tego 
procesu politycznego;

Or. en

Poprawka 76
Andrzej Grzyb

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. docenia również powołanie, dorobek i 
potencjał innych platform współpracy, 
takich jak Forum Społeczeństwa 
Obywatelskiego Partnerstwa 
Wschodniego, Konferencja Władz 
Lokalnych i Regionalnych Partnerstwa 
Wschodniego (CORLEAP) oraz Kongres 
Inicjatyw Europy Wschodniej; zauważa 
jednak, że ostatnie wydarzenia w 
niektórych krajach Partnerstwa 
Wschodniego ukazały kruchość tego 
procesu politycznego;

Or. pl

Poprawka 77
Werner Schulz
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

1a. ubolewa, że szczyt w Wilnie nie 
przyniósł oczekiwanych rezultatów, 
zwłaszcza w odniesieniu do decyzji 
Ukrainy o zawieszeniu procesu 
przygotowań do podpisania układu o 
stowarzyszeniu oraz decyzji Armenii o 
dołączeniu do Unii Celnej po długich 
negocjacjach w sprawie układu o 
stowarzyszeniu z UE;

Or. en

Poprawka 78
Jacek Saryusz-Wolski

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. wyraża swoje zaniepokojenie faktem, 
że całe Partnerstwo Wschodnie zostało 
poważnie wystawione na próbę przez 
strony trzecie oraz wzywa wszystkich 
zaangażowanych uczestników do 
dochowania swojego zobowiązania i 
dalszego zaangażowania w projekt;

Or. en

Poprawka 79
Adrian Severin

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. ubolewa nad faktem, że Partnerstwo 
Wschodnie porzuciło synergię 
czarnomorską, zamiast przekształcić ją w 
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realną strategię; jest zdania, że należy 
podjąć niezbędne kroki na rzecz 
określenia konkretnej strategii 
czarnomorskiej w ramach unijnej polityki 
wschodniej;

Or. en

Poprawka 80
Libor Rouček

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. ponownie potwierdza zobowiązanie 
UE na rzecz europejskich aspiracji 
społeczeństw krajów Partnerstwa 
Wschodniego, w tym także, w stosownych 
przypadkach, w kontekście art. 49 
Traktatu o Unii Europejskiej;

Or. en

Poprawka 81
Knut Fleckenstein, Libor Rouček, Liisa Jaakonsaari, Boris Zala

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. z zadowoleniem przyjmuje rozpoczęcie 
przez Gruzję i Republikę Mołdawii 
procesu podpisywania układów o 
stowarzyszeniu, w tym postanowień 
dotyczących pogłębionych i 
kompleksowych stref wolnego handlu, na 
szczycie w Wilnie w listopadzie 2013 r., a 
także konkluzje Rady Europejskiej z 19 –
20 grudnia 2013 r., które potwierdziły po 
raz kolejny gotowość UE do podpisania 
tych układów w możliwie najkrótszym 
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terminie i nie później niż przed końcem 
sierpnia 2014 r.; przypomina, że Unia 
Europejska pozostaje gotowa do 
podpisania układu o stowarzyszeniu z 
Ukrainą, w tym postanowień o 
pogłębionej i kompleksowej strefie 
wolnego handlu, jak tylko Ukraina będzie 
na to gotowa;

Or. en

Poprawka 82
Andrey Kovatchev

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. przypomina, że Azerbejdżan podjął 
decyzję o zawieszeniu swojego udziału w 
Euronest w odpowiedzi na potwierdzenie 
przez Parlament Europejski konkluzji 
długoterminowej misji ODIHR w sprawie 
ostatnich wyborów prezydenckich w 
Azerbejdżanie (rezolucja PE 
P7_TA(2013)0446 przyjęta w dniu 23 
października 2013 r.); podkreśla, że ta 
decyzja delegacji Azerbejdżanu stoi w 
sprzeczności z duchem prawdziwego 
partnerstwa, a tym samym niweczy 
owocną współpracę;

Or. en

Poprawka 83
Jacek Saryusz-Wolski

Projekt rezolucji
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1b. z zadowoleniem przyjmuje rozpoczęcie 
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na ostatnim szczycie w Wilnie procesu 
zawierania układów o stowarzyszeniu z 
Mołdawią i Gruzją oraz uważa, że ten 
ważny krok zachęci do szybkiego 
podpisania, ratyfikacji i wdrożenia tych 
układów w celu uniknięcia potencjalnego 
szkodliwego efektu domino w regionie 
Partnerstwa Wschodniego;

Or. en

Poprawka 84
Jacek Saryusz-Wolski

Projekt rezolucji
Ustęp 1 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1c. uznaje, że obecnie bardziej niż 
kiedykolwiek społeczeństwa Partnerstwa 
Wschodniego sprzyjają integracji z Unią 
Europejską i potrzebują zdecydowanego, 
aktywnego i natychmiastowego wsparcia 
ze strony UE, które powinno do nich 
dotrzeć różnymi kanałami i za 
pośrednictwem różnych sektorów polityki, 
począwszy od pomocy finansowej a 
skończywszy na systemach ułatwienia 
ruchu wizowego;

Or. en

Poprawka 85
Eduard Kukan

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. zauważa, że projekt Partnerstwa 
Wschodniego potrzebuje nowego impulsu i 
jasnej wizji rozwoju, koncentrującej się nie 
tylko na współpracy politycznej, ale 

2. zauważa, że projekt Partnerstwa 
Wschodniego potrzebuje refleksji, nowego 
impulsu i jasnej wizji rozwoju, 
koncentrującej się w równej mierze na 
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mającej na celu związanie społeczeństw 
krajów Partnerstwa Wschodniego z UE, 
dlatego wzywa UE, by skoncentrowała się 
przede wszystkim na wprowadzeniu 
systemu bezwizowego, inwestowaniu w 
młodzież i przyszłych liderów oraz na 
sektorze energetycznym;

współpracy politycznej i partnerstwie ze 
społeczeństwami krajów Partnerstwa 
Wschodniego;

Or. en

Poprawka 86
Helmut Scholz

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. zauważa, że projekt Partnerstwa 
Wschodniego potrzebuje nowego impulsu i 
jasnej wizji rozwoju, koncentrującej się nie 
tylko na współpracy politycznej, ale 
mającej na celu związanie społeczeństw 
krajów Partnerstwa Wschodniego z UE, 
dlatego wzywa UE, by skoncentrowała się 
przede wszystkim na wprowadzeniu 
systemu bezwizowego, inwestowaniu w 
młodzież i przyszłych liderów oraz na 
sektorze energetycznym;

2. zauważa, że projekt Partnerstwa 
Wschodniego potrzebuje nowego impulsu i 
jasnej wizji rozwoju, koncentrującej się nie 
tylko na współpracy politycznej, ale 
mającej na celu związanie społeczeństw
krajów Partnerstwa Wschodniego z UE,
bez tworzenia nowych zależności lub 
powodowania animozji względem innych 
krajów regionu, w tym Federacji 
Rosyjskiej; dlatego wzywa UE, by 
skoncentrowała się przede wszystkim na 
postępie mającym bezpośrednie skutki dla 
obywateli, a w związku z tym na 
wprowadzeniu systemu bezwizowego oraz 
na przyznaniu pierwszeństwa współpracy 
terytorialnej przy bezpośrednim 
zaangażowaniu władz lokalnych, jak 
również inwestowaniu w młodzież
i przyszłych liderów;

Or. de

Poprawka 87
Cristian Dan Preda, Elena Băsescu

Projekt rezolucji
Ustęp 2
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Projekt rezolucji Poprawka

2. zauważa, że projekt Partnerstwa 
Wschodniego potrzebuje nowego impulsu i 
jasnej wizji rozwoju, koncentrującej się nie 
tylko na współpracy politycznej, ale 
mającej na celu związanie społeczeństw
krajów Partnerstwa Wschodniego z UE, 
dlatego wzywa UE, by skoncentrowała się 
przede wszystkim na wprowadzeniu 
systemu bezwizowego, inwestowaniu w 
młodzież i przyszłych liderów oraz na 
sektorze energetycznym;

2. podkreśla, że projekt Partnerstwa 
Wschodniego potrzebuje nowego impulsu i 
jasnej wizji rozwoju, koncentrującej się w 
większym stopniu na powiązaniach 
gospodarczo-kulturowych między obiema 
stronami, a tym samym mającej na celu 
zapewnienie społeczeństwom krajów 
Partnerstwa Wschodniego możliwość 
wyboru opcji europejskiej; wzywa UE, by 
skoncentrowała się przede wszystkim na 
jak najszybszym wprowadzeniu i 
wdrożeniu systemu bezwizowego, 
inwestowaniu w młodzież i przyszłych 
liderów oraz na sektorze energetycznym;

Or. en

Poprawka 88
Knut Fleckenstein, Marek Siwiec, Libor Rouček, Pino Arlacchi, Liisa Jaakonsaari, 
Boris Zala

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. zauważa, że projekt Partnerstwa 
Wschodniego potrzebuje nowego impulsu i 
jasnej wizji rozwoju, koncentrującej się nie 
tylko na współpracy politycznej, ale 
mającej na celu związanie społeczeństw
krajów Partnerstwa Wschodniego z UE, 
dlatego wzywa UE, by skoncentrowała się 
przede wszystkim na wprowadzeniu 
systemu bezwizowego, inwestowaniu w 
młodzież i przyszłych liderów oraz na 
sektorze energetycznym;

2. uważa, że projekt Partnerstwa 
Wschodniego wymaga kompleksowej 
analizy jego skuteczności, w tym 
dokładnej oceny jego sukcesów i porażek, 
oraz że potrzebuje on nowego impulsu i 
jasnej wizji rozwoju, koncentrującej się nie 
tylko na współpracy politycznej, ale 
mającej na celu zacieśnienie kontaktów i 
współpracy między społeczeństwami
krajów Partnerstwa Wschodniego z UE, 
dlatego wzywa UE, by skoncentrowała się 
przede wszystkim na wprowadzeniu 
systemu bezwizowego, inwestowaniu w 
młodzież i przyszłych liderów oraz na 
wzmocnieniu pozycji społeczeństwa 
obywatelskiego;
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Or. en

Poprawka 89
Marusya Lyubcheva

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. zauważa, że projekt Partnerstwa 
Wschodniego potrzebuje nowego impulsu i 
jasnej wizji rozwoju, koncentrującej się nie 
tylko na współpracy politycznej, ale 
mającej na celu związanie społeczeństw 
krajów Partnerstwa Wschodniego z UE, 
dlatego wzywa UE, by skoncentrowała się 
przede wszystkim na wprowadzeniu 
systemu bezwizowego, inwestowaniu w
młodzież i przyszłych liderów oraz na 
sektorze energetycznym;

2. zauważa, że projekt Partnerstwa 
Wschodniego potrzebuje nowego impulsu i 
jasnej wizji rozwoju, koncentrującej się nie 
tylko na współpracy politycznej, ale 
mającej na celu związanie społeczeństw 
krajów Partnerstwa Wschodniego z UE, 
dlatego wzywa UE, by skoncentrowała się 
przede wszystkim na wprowadzeniu 
systemu bezwizowego, inwestowaniu w 
kapitał ludzki i w przygotowanie młodzieży 
do większego zaangażowania w kwestie 
europejskie; podkreśla znaczenie sektora 
energetycznego dla zakresu integracji 
europejskiej krajów Partnerstwa 
Wschodniego;

Or. en

Poprawka 90
Ivo Vajgl

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. zauważa, że projekt Partnerstwa 
Wschodniego potrzebuje nowego impulsu i 
jasnej wizji rozwoju, koncentrującej się nie 
tylko na współpracy politycznej, ale 
mającej na celu związanie społeczeństw 
krajów Partnerstwa Wschodniego z UE, 
dlatego wzywa UE, by skoncentrowała się 
przede wszystkim na wprowadzeniu

2. zauważa, że projekt Partnerstwa 
Wschodniego potrzebuje nowego impulsu i
jasnej wizji rozwoju, koncentrującej się nie 
tylko na współpracy politycznej, ale 
mającej na celu związanie społeczeństw 
krajów Partnerstwa Wschodniego z UE; 
przypomina, że ważnym instrumentem, na 
którym UE powinna budować, jest 
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systemu bezwizowego, inwestowaniu w 
młodzież i przyszłych liderów oraz na 
sektorze energetycznym;

wprowadzenie systemu bezwizowego, a 
także inwestowanie w młodzież i 
przyszłych liderów;

Or. en

Poprawka 91
Arnaud Danjean

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. zauważa, że projekt Partnerstwa 
Wschodniego potrzebuje nowego impulsu i 
jasnej wizji rozwoju, koncentrującej się nie 
tylko na współpracy politycznej, ale 
mającej na celu związanie społeczeństw 
krajów Partnerstwa Wschodniego z UE, 
dlatego wzywa UE, by skoncentrowała się 
przede wszystkim na wprowadzeniu 
systemu bezwizowego, inwestowaniu w 
młodzież i przyszłych liderów oraz na 
sektorze energetycznym;

2. zauważa, że projekt Partnerstwa 
Wschodniego potrzebuje nowego impulsu i 
jasnej wizji rozwoju, koncentrującej się nie 
tylko na współpracy politycznej, ale 
mającej na celu związanie społeczeństw 
krajów Partnerstwa Wschodniego z UE, 
dlatego wzywa UE, by skoncentrowała się 
przede wszystkim na wprowadzeniu 
systemu bezwizowego po spełnieniu 
warunków wstępnych, inwestowaniu w 
młodzież i przyszłych liderów oraz na 
sektorze energetycznym;

Or. fr

Poprawka 92
Inese Vaidere

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. zauważa, że projekt Partnerstwa 
Wschodniego potrzebuje nowego impulsu i 
jasnej wizji rozwoju, koncentrującej się nie 
tylko na współpracy politycznej, ale 
mającej na celu związanie społeczeństw 
krajów Partnerstwa Wschodniego z UE, 
dlatego wzywa UE, by skoncentrowała się 

2. zauważa, że projekt Partnerstwa 
Wschodniego potrzebuje nowego impulsu i 
jasnej wizji rozwoju, koncentrującej się nie 
tylko na współpracy politycznej, ale 
mającej na celu zbliżenie społeczeństw 
krajów Partnerstwa Wschodniego z UE, 
dlatego wzywa UE, by skoncentrowała się 
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przede wszystkim na wprowadzeniu 
systemu bezwizowego, inwestowaniu w 
młodzież i przyszłych liderów oraz na 
sektorze energetycznym;

przede wszystkim na wprowadzeniu 
systemu bezwizowego, inwestowaniu w 
młodzież i przyszłych liderów oraz na 
sektorze energetycznym;

Or. en

Poprawka 93
Graham Watson

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. zauważa, że projekt Partnerstwa 
Wschodniego potrzebuje nowego impulsu i 
jasnej wizji rozwoju, koncentrującej się nie 
tylko na współpracy politycznej, ale 
mającej na celu związanie społeczeństw 
krajów Partnerstwa Wschodniego z UE, 
dlatego wzywa UE, by skoncentrowała się 
przede wszystkim na wprowadzeniu 
systemu bezwizowego, inwestowaniu w 
młodzież i przyszłych liderów oraz na 
sektorze energetycznym;

2. zauważa, że projekt Partnerstwa 
Wschodniego potrzebuje nowego impulsu i 
jasnej wizji rozwoju, koncentrującej się nie 
tylko na współpracy politycznej, ale 
mającej na celu związanie społeczeństw 
krajów Partnerstwa Wschodniego z UE, 
dlatego wzywa UE, by skoncentrowała się 
przede wszystkim na wprowadzeniu 
systemu bezwizowego i wolnego handlu, 
inwestowaniu w młodzież i przyszłych 
liderów oraz na sektorze energetycznym;

Or. en

Poprawka 94
Jacek Saryusz-Wolski

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. zauważa, że projekt Partnerstwa 
Wschodniego potrzebuje nowego impulsu i 
jasnej wizji rozwoju, koncentrującej się nie 
tylko na współpracy politycznej, ale 
mającej na celu związanie społeczeństw 
krajów Partnerstwa Wschodniego z UE, 
dlatego wzywa UE, by skoncentrowała się 

2. zauważa, że projekt Partnerstwa 
Wschodniego potrzebuje nowego impulsu i 
jasnej wizji rozwoju, koncentrującej się nie 
tylko na współpracy politycznej z 
władzami, ale mającej na celu związanie 
społeczeństw krajów Partnerstwa 
Wschodniego z UE, dlatego wzywa UE, by 
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przede wszystkim na wprowadzeniu 
systemu bezwizowego, inwestowaniu w 
młodzież i przyszłych liderów oraz na 
sektorze energetycznym;

skoncentrowała się przede wszystkim na 
wprowadzeniu systemu bezwizowego, 
inwestowaniu w młodzież i przyszłych 
liderów oraz na sektorze energetycznym;

Or. en

Poprawka 95
Werner Schulz
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. stoi na stanowisku, że opcja
zaoferowania możliwości przystąpienia do 
UE krajom Partnerstwa Wschodniego 
najbardziej zaangażowanym na rzecz 
pogłębiania stosunków z UE i 
wyrażających gotowość do przyjęcia i 
wdrożenia koniecznych reform zarówno 
na szczeblu politycznym, jak i 
gospodarczym, powinna zostać należycie 
wzięta pod uwagę i zaproponowana jako 
zachęta do dalszej integracji europejskiej;

Or. en

Poprawka 96
Graham Watson

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. podkreśla, że perspektywa europejska 
wraz z art. 49 Traktatu o Unii 
Europejskiej mogłaby stanowić siłę 
napędową reform w tych państwach i 
dalej wzmacniać ich zaangażowanie na 
rzecz takich wartości i zasad, jak 
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demokracja, praworządność, 
poszanowanie praw człowieka i dobre 
sprawowanie rządów;

Or. en

Poprawka 97
Evgeni Kirilov, Pino Arlacchi, Knut Fleckenstein

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. wzywa do bardziej aktywnej roli UE 
ukierunkowanej na rozwiązanie 
zamrożonych konfliktów w regionie; 
wyraża w tym względzie zaniepokojenie 
faktem, że wysiłki i dedykowane zasoby 
okazały się jak dotąd niewystarczające do 
osiągnięcia jakichkolwiek namacalnych 
rezultatów;

Or. en

Poprawka 98
Cristian Dan Preda, Elena Băsescu

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. uważa, że wszystkie instytucje 
europejskie i państwa członkowskie 
powinny poważnie przemyśleć kwestię 
wzorowania się na modelu EFTA jako 
kolejnej możliwości zacieśnienia 
Partnerstwa Wschodniego dającej szansę 
na postęp na drodze ku statusowi 
„partnerów stowarzyszonych” tym 
krajom, które wykazują gotowość i 
zdolność do ścisłej współpracy i integracji 
z UE; wzywa Komisję Europejską do 
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stworzenia zielonej księgi w sprawie 
przyszłości Partnerstwa Wschodniego po 
szczycie w Wilnie;

Or. en

Poprawka 99
Knut Fleckenstein, Libor Rouček, Marek Siwiec, Pino Arlacchi, Liisa Jaakonsaari, 
Boris Zala

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. uważa, że w następstwie szczytu w 
Wilnie podkreślono konieczność nadania 
Partnerstwu Wschodniemu bardziej 
strategicznego charakteru; zaleca w 
związku z tym elastyczne stosowanie 
narzędzi, którymi dysponuje UE, takich 
jak pomoc makroekonomiczna, 
łagodzenie ograniczeń handlowych, 
projekty służące zwiększeniu 
bezpieczeństwa energetycznego i 
modernizacji gospodarczej oraz szybkie 
wdrożenie liberalizacji przepisów 
wizowych, zgodnie z europejskimi 
wartościami i interesami;

Or. en

Poprawka 100
Eduard Kukan

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. wzywa Komisję i ESDZ do 
uwzględnienia wniosków wyciągniętych z 
ostatnich wydarzeń w ramach 
Partnerstwa Wschodniego podczas 
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określania dwustronnych i wielostronnych 
priorytetów Unii, a także zasad 
finansowania w ramach ENI;

Or. en

Poprawka 101
Eduard Kukan

Projekt rezolucji
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2b. uważa, że procesy przemian 
demokratycznych oparte na 
praworządności, poszanowaniu praw 
człowieka i podstawowych wolności mają 
kluczowe znaczenie dla budowania 
silnego i trwałego partnerstwa z krajami 
Partnerstwa Wschodniego;

Or. en

Poprawka 102
Eduard Kukan

Projekt rezolucji
Ustęp 2 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2c. podkreśla ważną rolę społeczeństwa 
obywatelskiego, którą odgrywa ono w 
procesach przemian i reform oraz rolę 
dialogu politycznego w krajach 
Partnerstwa Wschodniego; wzywa UE do 
zacieśnienia współpracy ze 
społeczeństwem obywatelskim i 
zapewnienia mu wsparcia w postaci 
szeregu różnych instrumentów 
finansujących;

Or. en
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Poprawka 103
Arnaud Danjean

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. podkreśla, że w sprawie ustanowienia 
systemu bezwizowego można osiągnąć 
większe postępy; w związku z tym 
zauważa, że liberalizacja reżimu wizowego 
jest tylko jednym z wielu procesów, 
których celem jest zbliżenie do siebie 
społeczeństw, oraz że należy wzmóc 
wysiłki w tym zakresie, zwłaszcza jeżeli 
chodzi o pogłębienie współpracy w 
dziedzinie edukacji i kultury; uważa, że 
należy położyć większy nacisk na fakt, że 
projekt Partnerstwa Wschodniego jest 
skierowany raczej do społeczeństw niż do 
władz;

3. podkreśla, że można osiągnąć większe 
postępy w sprawie zbliżenia do siebie 
społeczeństw, oraz że należy wzmóc 
wysiłki w tym zakresie, zwłaszcza jeżeli 
chodzi o pogłębienie współpracy w 
dziedzinie edukacji i kultury; uważa, że 
należy położyć większy nacisk na fakt, że 
projekt Partnerstwa Wschodniego jest 
skierowany również do społeczeństw, a nie 
wyłącznie do władz;

Or. fr

Poprawka 104
Knut Fleckenstein, Libor Rouček, Marek Siwiec, Evgeni Kirilov, Liisa Jaakonsaari, 
Boris Zala

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. podkreśla, że w sprawie ustanowienia 
systemu bezwizowego można osiągnąć 
większe postępy; w związku z tym 
zauważa, że liberalizacja reżimu wizowego 
jest tylko jednym z wielu procesów, 
których celem jest zbliżenie do siebie 
społeczeństw, oraz że należy wzmóc 
wysiłki w tym zakresie, zwłaszcza jeżeli 
chodzi o pogłębienie współpracy w 
dziedzinie edukacji i kultury; uważa, że 

3. z zadowoleniem przyjmuje wniosek 
Komisji Europejskiej dotyczący 
umożliwienia bezwizowego podróżowania 
do strefy Schengen obywatelom Mołdawii; 
uważa, że szybki postęp w zakresie 
systemów bezwizowych powinien stać się 
priorytetem oraz wzywa do większych 
wysiłków w tym obszarze; w związku z tym 
zauważa, że liberalizacja reżimu wizowego 
jest tylko jednym z wielu procesów, 
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należy położyć większy nacisk na fakt, że 
projekt Partnerstwa Wschodniego jest 
skierowany raczej do społeczeństw niż do 
władz;

których celem jest zbliżenie do siebie 
społeczeństw, oraz że należy wzmóc 
wysiłki w tym zakresie, zwłaszcza jeżeli 
chodzi o pogłębienie współpracy w 
dziedzinie edukacji, nauki, kultury i 
infrastruktury; uważa, że należy położyć 
większy nacisk na fakt, że projekt 
Partnerstwa Wschodniego jest skierowany 
do społeczeństw, a nie wyłącznie do 
władz;

Or. en

Poprawka 105
Ivo Vajgl

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. podkreśla, że w sprawie ustanowienia 
systemu bezwizowego można osiągnąć 
większe postępy; w związku z tym 
zauważa, że liberalizacja reżimu wizowego 
jest tylko jednym z wielu procesów, 
których celem jest zbliżenie do siebie 
społeczeństw, oraz że należy wzmóc 
wysiłki w tym zakresie, zwłaszcza jeżeli 
chodzi o pogłębienie współpracy w 
dziedzinie edukacji i kultury; uważa, że 
należy położyć większy nacisk na fakt, że 
projekt Partnerstwa Wschodniego jest 
skierowany raczej do społeczeństw niż do 
władz;

3. podkreśla, że w sprawie ustanowienia 
systemu bezwizowego można osiągnąć 
większe postępy; w związku z tym 
zauważa, że liberalizacja reżimu wizowego 
jest tylko jednym z wielu procesów, 
których celem jest zbliżenie do siebie 
społeczeństw, oraz że należy wzmóc 
wysiłki w tym zakresie, zwłaszcza jeżeli 
chodzi o pogłębienie współpracy w 
dziedzinie edukacji i kultury, podejmując 
wszelkie działania służące włączeniu 
podmiotów społeczeństwa obywatelskiego 
oraz instytucji, a także ich ścisłej 
współpracy;

Or. en

Poprawka 106
Inese Vaidere

Projekt rezolucji
Ustęp 3
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Projekt rezolucji Poprawka

3. podkreśla, że w sprawie ustanowienia 
systemu bezwizowego można osiągnąć 
większe postępy; w związku z tym 
zauważa, że liberalizacja reżimu wizowego 
jest tylko jednym z wielu procesów, 
których celem jest zbliżenie do siebie 
społeczeństw, oraz że należy wzmóc 
wysiłki w tym zakresie, zwłaszcza jeżeli 
chodzi o pogłębienie współpracy w 
dziedzinie edukacji i kultury; uważa, że 
należy położyć większy nacisk na fakt, że 
projekt Partnerstwa Wschodniego jest 
skierowany raczej do społeczeństw niż do 
władz;

3. podkreśla, że w sprawie ustanowienia 
systemu bezwizowego można osiągnąć 
większe postępy; w związku z tym 
zauważa, że liberalizacja reżimu wizowego 
jest tylko jednym z wielu procesów, 
których celem jest zbliżenie do siebie 
społeczeństw, oraz że należy wzmóc 
wysiłki w tym zakresie, zwłaszcza jeżeli 
chodzi o pogłębienie współpracy w 
dziedzinie edukacji i kultury;

Or. en

Poprawka 107
Cristian Dan Preda, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. podkreśla, że w sprawie ustanowienia 
systemu bezwizowego można osiągnąć 
większe postępy; w związku z tym 
zauważa, że liberalizacja reżimu wizowego 
jest tylko jednym z wielu procesów, 
których celem jest zbliżenie do siebie 
społeczeństw, oraz że należy wzmóc 
wysiłki w tym zakresie, zwłaszcza jeżeli 
chodzi o pogłębienie współpracy w 
dziedzinie edukacji i kultury; uważa, że 
należy położyć większy nacisk na fakt, że 
projekt Partnerstwa Wschodniego jest 
skierowany raczej do społeczeństw niż do 
władz;

3. podkreśla, że w sprawie ustanowienia 
systemu bezwizowego można osiągnąć 
szybsze postępy oraz podkreśla, że 
Republice Mołdawii – na podstawie 
wniosku Komisji Europejskiej i w oparciu 
o zasługi i dokonania – należy do końca 
2014 r. przyznać system swobodnego 
obrotu w Unii Europejskiej; w związku z 
tym zauważa, że liberalizacja reżimu 
wizowego jest tylko jednym z wielu 
procesów, których celem jest zbliżenie do 
siebie społeczeństw, oraz że należy wzmóc 
wysiłki w tym zakresie, zwłaszcza jeżeli 
chodzi o pogłębienie współpracy w 
dziedzinie edukacji i kultury; uważa, że 
należy położyć większy nacisk na fakt, że 
projekt Partnerstwa Wschodniego jest 
skierowany raczej do społeczeństw niż do 
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władz;

Or. en

Poprawka 108
Jacek Saryusz-Wolski

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. podkreśla, że w sprawie ustanowienia 
systemu bezwizowego można osiągnąć 
większe postępy; w związku z tym 
zauważa, że liberalizacja reżimu wizowego 
jest tylko jednym z wielu procesów, 
których celem jest zbliżenie do siebie 
społeczeństw, oraz że należy wzmóc 
wysiłki w tym zakresie, zwłaszcza jeżeli 
chodzi o pogłębienie współpracy w 
dziedzinie edukacji i kultury; uważa, że 
należy położyć większy nacisk na fakt, że 
projekt Partnerstwa Wschodniego jest 
skierowany raczej do społeczeństw niż do 
władz;

3. podkreśla, że w sprawie ustanowienia 
systemu bezwizowego można osiągnąć 
większe postępy oraz z zadowoleniem 
przyjmuje decyzję Komisji Europejskiej z 
dnia 27 listopada 2013 r. dotyczącą 
wystąpienia z propozycją ruchu 
bezwizowego dla Mołdawii; w związku z 
tym zauważa, że liberalizacja reżimu 
wizowego jest tylko jednym z wielu 
procesów, których celem jest zbliżenie do 
siebie społeczeństw, oraz że należy wzmóc 
wysiłki w tym zakresie, zwłaszcza jeżeli 
chodzi o pogłębienie współpracy w 
dziedzinie edukacji i kultury; uważa, że 
należy położyć większy nacisk na fakt, że 
projekt Partnerstwa Wschodniego jest 
skierowany raczej do społeczeństw niż do 
władz;

Or. en

Poprawka 109
Helmut Scholz

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. podkreśla, że w sprawie ustanowienia 
systemu bezwizowego można osiągnąć 
większe postępy; w związku z tym 

3. podkreśla, że w sprawie ustanowienia 
systemu bezwizowego można osiągnąć 
większe postępy; w związku z tym 
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zauważa, że liberalizacja reżimu wizowego 
jest tylko jednym z wielu procesów, 
których celem jest zbliżenie do siebie 
społeczeństw, oraz że należy wzmóc 
wysiłki w tym zakresie, zwłaszcza jeżeli 
chodzi o pogłębienie współpracy w 
dziedzinie edukacji i kultury; uważa, że 
należy położyć większy nacisk na fakt, że 
projekt Partnerstwa Wschodniego jest 
skierowany raczej do społeczeństw niż do 
władz;

zauważa, że liberalizacja reżimu wizowego 
jest tylko jednym z wielu procesów, 
których celem jest zbliżenie do siebie 
społeczeństw, oraz że należy wzmóc 
wysiłki w tym zakresie, zwłaszcza jeżeli 
chodzi o pogłębienie współpracy w 
dziedzinie edukacji, nauki, kultury
i sportu; uważa, że należy położyć większy 
nacisk na fakt, że projekt Partnerstwa 
Wschodniego jest skierowany raczej do 
społeczeństw niż do władz;

Or. de

Poprawka 110
Eduard Kukan

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. podkreśla, że w sprawie ustanowienia 
systemu bezwizowego można osiągnąć 
większe postępy; w związku z tym 
zauważa, że liberalizacja reżimu wizowego 
jest tylko jednym z wielu procesów, 
których celem jest zbliżenie do siebie 
społeczeństw, oraz że należy wzmóc 
wysiłki w tym zakresie, zwłaszcza jeżeli 
chodzi o pogłębienie współpracy w 
dziedzinie edukacji i kultury; uważa, że 
należy położyć większy nacisk na fakt, że 
projekt Partnerstwa Wschodniego jest 
skierowany raczej do społeczeństw niż do 
władz;

3. podkreśla, że w sprawie ustanowienia 
systemu bezwizowego można osiągnąć 
większe postępy; w związku z tym 
zauważa, że liberalizacja reżimu wizowego 
jest tylko jednym z wielu procesów, 
których celem jest zbliżenie do siebie 
społeczeństw, oraz że należy wzmóc 
wysiłki w tym zakresie, zwłaszcza jeżeli 
chodzi o pogłębienie współpracy w
dziedzinie edukacji i kultury; uważa, że 
należy położyć większy nacisk na fakt, że 
projekt Partnerstwa Wschodniego jest 
skierowany przede wszystkim do 
społeczeństw;

Or. en

Poprawka 111
Monica Luisa Macovei

Projekt rezolucji
Ustęp 3
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Projekt rezolucji Poprawka

3. podkreśla, że w sprawie ustanowienia 
systemu bezwizowego można osiągnąć 
większe postępy; w związku z tym 
zauważa, że liberalizacja reżimu wizowego 
jest tylko jednym z wielu procesów, 
których celem jest zbliżenie do siebie 
społeczeństw, oraz że należy wzmóc 
wysiłki w tym zakresie, zwłaszcza jeżeli 
chodzi o pogłębienie współpracy w 
dziedzinie edukacji i kultury; uważa, że 
należy położyć większy nacisk na fakt, że 
projekt Partnerstwa Wschodniego jest 
skierowany raczej do społeczeństw niż do 
władz;

3. podkreśla, że w sprawie ustanowienia 
systemu bezwizowego można osiągnąć 
większe postępy; w związku z tym
zauważa, że liberalizacja reżimu wizowego 
jest tylko jednym z wielu procesów, 
których celem jest zbliżenie do siebie 
społeczeństw, oraz że należy wzmóc 
wysiłki w tym zakresie, zwłaszcza jeżeli 
chodzi o pogłębienie współpracy w 
dziedzinie edukacji i kultury; uważa, że 
należy położyć większy nacisk na fakt, że 
projekt Partnerstwa Wschodniego jest 
skierowany raczej do społeczeństw niż do 
władz; podkreśla, że Republice Mołdawii 
– na podstawie wniosku Komisji 
Europejskiej i w oparciu o zasługi i 
dokonania, należy do końca lutego 2014 r. 
przyznać system swobodnego obrotu w 
Unii Europejskiej;

Or. en

Poprawka 112
Marusya Lyubcheva

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. podkreśla znaczenie inwestowania w 
młodzież i przyszłych liderów dzięki 
wykorzystywaniu wszystkich możliwości 
odbywania stypendium w ramach 
programu Erasmus+, tak aby rozwijać 
wymianę studencką między krajami 
Partnerstwa Wschodniego a państwami 
członkowskimi UE; podkreśla znaczenie 
ustanowienia Uniwersytetu Partnerstwa 
Wschodniego oraz Europejskiego 
Kolegium Morza Czarnego, które 
oferowałyby studia podyplomowe z myślą 
o kształtowaniu przyszłych liderów z 

4. podkreśla wartość uczestnictwa 
młodzieży w procesach przemian 
społecznych oraz znaczenie inwestowania 
w edukację w celu pomyślnego 
wykorzystania w pełni potencjału młodych
pokoleń poprzez współpracę i wspólne 
projekty edukacyjne, dzięki 
wykorzystywaniu wszystkich możliwości 
odbywania stypendium, w tym stypendium
w ramach programu Erasmus+, tak aby 
rozwijać wymianę studencką i 
nauczycielską między krajami Partnerstwa 
Wschodniego a państwami członkowskimi 
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krajów Partnerstwa Wschodniego oraz 
państw członkowskich UE;

UE, a także poprzez ustanowienie
Uniwersytetu Partnerstwa Wschodniego 
oraz Europejskiego Kolegium Morza 
Czarnego, które oferowałyby możliwości 
edukacyjne w zakresie opracowywania 
programów kształcenia na różnych 
poziomach z myślą o kształtowaniu 
przyszłych liderów z krajów Partnerstwa 
Wschodniego oraz państw członkowskich 
UE;

Or. en

Poprawka 113
Helmut Scholz

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. podkreśla znaczenie inwestowania w 
młodzież i przyszłych liderów dzięki 
wykorzystywaniu wszystkich możliwości 
odbywania stypendium w ramach 
programu Erasmus+, tak aby rozwijać 
wymianę studencką między krajami 
Partnerstwa Wschodniego a państwami 
członkowskimi UE; podkreśla znaczenie 
ustanowienia Uniwersytetu Partnerstwa 
Wschodniego oraz Europejskiego 
Kolegium Morza Czarnego, które 
oferowałyby studia podyplomowe z myślą
o kształtowaniu przyszłych liderów z 
krajów Partnerstwa Wschodniego oraz 
państw członkowskich UE;

4. podkreśla znaczenie inwestowania w 
projekty skierowane do młodzieży i 
przyszłych liderów dzięki 
wykorzystywaniu wszystkich możliwości 
odbywania stypendium w ramach 
programu Erasmus+, tak aby rozwijać 
wzajemną wymianę studencką między 
krajami Partnerstwa Wschodniego a 
państwami członkowskimi UE; podkreśla 
znaczenie ustanowienia Uniwersytetu 
Partnerstwa Wschodniego oraz 
Europejskiego Kolegium Morza Czarnego, 
które oferowałyby szeroki zakres studiów 
podyplomowych oraz ustawicznego 
kształcenia zawodowego z myślą o 
kształtowaniu przyszłych liderów z krajów 
Partnerstwa Wschodniego oraz państw 
członkowskich UE;

Or. de

Poprawka 114
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
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Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. podkreśla znaczenie inwestowania w 
młodzież i przyszłych liderów dzięki 
wykorzystywaniu wszystkich możliwości 
odbywania stypendium w ramach 
programu Erasmus+, tak aby rozwijać 
wymianę studencką między krajami 
Partnerstwa Wschodniego a państwami 
członkowskimi UE; podkreśla znaczenie 
ustanowienia Uniwersytetu Partnerstwa 
Wschodniego oraz Europejskiego 
Kolegium Morza Czarnego, które 
oferowałyby studia podyplomowe z myślą 
o kształtowaniu przyszłych liderów z 
krajów Partnerstwa Wschodniego oraz 
państw członkowskich UE;

4. podkreśla znaczenie inwestowania w 
młodzież i przyszłych liderów dzięki 
wykorzystywaniu wszystkich możliwości 
odbywania stypendium w ramach 
programu Erasmus+, tak aby rozwijać 
wymianę studencką między krajami 
Partnerstwa Wschodniego a państwami 
członkowskimi UE poprzez dalsze 
wspieranie finansowe Europejskiego 
Uniwersytetu Humanistycznego na 
uchodźstwie; podkreśla znaczenie 
ustanowienia Uniwersytetu Partnerstwa 
Wschodniego oraz Europejskiego 
Kolegium Morza Czarnego, które 
oferowałyby studia podyplomowe z myślą 
o kształtowaniu przyszłych liderów z 
krajów Partnerstwa Wschodniego oraz 
państw członkowskich UE;

Or. en

Poprawka 115
Jacek Saryusz-Wolski

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. podkreśla znaczenie inwestowania w 
młodzież i przyszłych liderów dzięki 
wykorzystywaniu wszystkich możliwości 
odbywania stypendium w ramach 
programu Erasmus+, tak aby rozwijać 
wymianę studencką między krajami 
Partnerstwa Wschodniego a państwami 
członkowskimi UE; podkreśla znaczenie 
ustanowienia Uniwersytetu Partnerstwa 
Wschodniego oraz Europejskiego 
Kolegium Morza Czarnego, które 

4. podkreśla znaczenie inwestowania w 
młodzież i przyszłych liderów między 
innymi dzięki wykorzystywaniu 
wszystkich możliwości odbywania 
stypendium w ramach programu Erasmus+, 
tak aby rozwijać wymianę studencką 
między krajami Partnerstwa Wschodniego 
a państwami członkowskimi UE; podkreśla 
znaczenie ustanowienia Uniwersytetu 
Partnerstwa Wschodniego oraz 
Europejskiego Kolegium Morza Czarnego, 
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oferowałyby studia podyplomowe z myślą 
o kształtowaniu przyszłych liderów z 
krajów Partnerstwa Wschodniego oraz 
państw członkowskich UE;

które oferowałyby studia podyplomowe z 
myślą o kształtowaniu przyszłych liderów 
z krajów Partnerstwa Wschodniego oraz 
państw członkowskich UE, a także 
dalszego promowania projektów 
akademickich i edukacyjnych, które już 
dowiodły swojej wartości w tym obszarze, 
takich jak Kolegium Europejskie;

Or. en

Poprawka 116
Eduard Kukan

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. wzywa do organizowania częstszych 
wymian szkolnych między państwami 
członkowskimi UE a krajami Partnerstwa 
Wschodniego oraz uważa, że należy 
przeznaczyć na ten cel specjalne środki;

skreślony

Or. en

Poprawka 117
Graham Watson

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. wzywa do organizowania częstszych 
wymian szkolnych między państwami 
członkowskimi UE a krajami Partnerstwa 
Wschodniego oraz uważa, że należy 
przeznaczyć na ten cel specjalne środki;

5. wzywa do organizowania częstszych 
wymian szkolnych między państwami 
członkowskimi UE a krajami Partnerstwa 
Wschodniego, w tym między studentami ze 
spornych terytoriów, oraz uważa, że należy 
przeznaczyć na ten cel specjalne środki;

Or. en
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Poprawka 118
Andrey Kovatchev

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. z zadowoleniem przyjmuje dokonane 
w 2013 r. przydziały środków w ramach 
programu na rzecz integracji i współpracy 
w ramach Partnerstwa Wschodniego 
(EaPIC) rozdzielone między Mołdawię, 
Gruzję i Armenię jako dodatkowe 
finansowanie dla tych krajów Partnerstwa 
Wschodniego, które czynią postępy na 
drodze reform zmierzających ku 
pogłębieniu demokracji i poszanowania 
praw człowieka;

Or. en

Poprawka 119
Tunne Kelam

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla, że należy pogłębić 
współpracę młodzieży w ramach 
„Młodzieżowego Okna Partnerstwa 
Wschodniego” będącego elementem 
programu „Młodzież w działaniu”, 
wspierając tym samym aktywność 
obywatelską młodych ludzi, a także 
propagując wśród nich solidarność i 
tolerancję;

6. podkreśla, że należy pogłębić 
współpracę młodzieży w ramach 
„Młodzieżowego Okna Partnerstwa 
Wschodniego” będącego elementem 
programu „Młodzież w działaniu”, 
wspierając tym samym aktywność 
obywatelską młodych ludzi, a także 
propagując wśród nich solidarność i 
tolerancję; z zadowoleniem odnosi się w 
tym kontekście do Szczytu Młodzieży 
Partnerstwa Wschodniego, który odbył się 
w październiku 2013 r., przyczyniając się 
do ułatwienia dialogu politycznego i 
tworzenia sieci kontaktów z decydentami 
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oraz młodymi ludźmi z UE i krajów 
Partnerstwa Wschodniego;

Or. en

Poprawka 120
Jerzy Buzek

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. potępia w związku z tym negatywne 
skutki polityki zamkniętych granic na 
obszarze sąsiedztwa UE, a w szczególności 
między krajami Partnerstwa Wschodniego 
i krajami kandydującymi do UE;

Or. en

Poprawka 121
Helmut Scholz

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. podkreśla, że należy położyć większy 
nacisk na konsolidację sektora 
energetycznego, która jest jednym z 
podstawowych warunków modernizacji 
gospodarki, oraz na opracowanie strategii 
energetycznych zgodnych z 
zobowiązaniami europejskiej wspólnoty 
energetycznej; wzywa do kontynuacji 
reform na rynku gazu i energii 
elektrycznej oraz do zapewnienia 
odpowiedniego udziału energii ze źródeł 
odnawialnych;

skreślony
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Or. de

Poprawka 122
Inese Vaidere

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. podkreśla, że należy położyć większy 
nacisk na konsolidację sektora 
energetycznego, która jest jednym z 
podstawowych warunków modernizacji 
gospodarki, oraz na opracowanie strategii 
energetycznych zgodnych z 
zobowiązaniami europejskiej wspólnoty 
energetycznej; wzywa do kontynuacji 
reform na rynku gazu i energii elektrycznej 
oraz do zapewnienia odpowiedniego 
udziału energii ze źródeł odnawialnych;

7. przypomina, że Traktat o Wspólnocie 
Energetycznej kładzie podwaliny pod w 
pełni zintegrowany regionalny rynek 
energii sprzyjający wzrostowi i 
inwestycjom oraz stwarza stabilne ramy 
prawne; podkreśla, że należy położyć 
większy nacisk na konsolidację sektora 
energetycznego oraz na opracowanie 
strategii energetycznych zgodnych z 
zobowiązaniami europejskiej wspólnoty 
energetycznej; wzywa do kontynuacji 
reform na rynku gazu i energii elektrycznej 
oraz do zapewnienia odpowiedniego 
udziału energii ze źródeł odnawialnych;

Or. en

Poprawka 123
Andrzej Grzyb

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. podkreśla, że należy położyć większy 
nacisk na konsolidację sektora 
energetycznego, która jest jednym z 
podstawowych warunków modernizacji 
gospodarki, oraz na opracowanie strategii 
energetycznych zgodnych z 
zobowiązaniami europejskiej wspólnoty 
energetycznej; wzywa do kontynuacji 
reform na rynku gazu i energii elektrycznej 

7. podkreśla, że należy położyć większy 
nacisk na konsolidację sektora 
energetycznego krajów UE i Partnerstwa 
Wschodniego, która jest jednym z 
podstawowych warunków modernizacji 
gospodarki, oraz na opracowanie strategii 
energetycznych zgodnych z 
zobowiązaniami europejskiej wspólnoty 
energetycznej; wzywa do kontynuacji 
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oraz do zapewnienia odpowiedniego 
udziału energii ze źródeł odnawialnych;

reform na rynku gazu i energii elektrycznej 
oraz do zapewnienia odpowiedniego 
udziału energii ze źródeł odnawialnych; 
podkreśla, że ujednolicenie standardów w 
tym zakresie między UE i krajami 
Partnerstwa Wschodniego powinno 
przeciwdziałać negatywnemu zjawisku 
eksportu emisji poza UE m.in. tzw. 
„carbon leakage”;

Or. pl

Poprawka 124
Jacek Saryusz-Wolski

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. podkreśla, że należy położyć większy 
nacisk na konsolidację sektora 
energetycznego, która jest jednym z 
podstawowych warunków modernizacji 
gospodarki, oraz na opracowanie strategii 
energetycznych zgodnych z 
zobowiązaniami europejskiej wspólnoty 
energetycznej; wzywa do kontynuacji 
reform na rynku gazu i energii elektrycznej 
oraz do zapewnienia odpowiedniego 
udziału energii ze źródeł odnawialnych;

7. podkreśla, że UE i partnerzy z Europy 
Wschodniej stoją przed wspólnymi 
wyzwaniami politycznymi w odniesieniu 
do zapewnienia niezawodnych i 
bezpiecznych dostaw energii; przypomina, 
że współpraca w zakresie bezpieczeństwa 
energetycznego została wyraźnie 
wskazana wśród priorytetów Partnerstwa 
Wschodniego i europejskiej polityki 
sąsiedztwa; podkreśla, że należy położyć 
większy nacisk na konsolidację sektora 
energetycznego, która jest jednym z 
podstawowych warunków modernizacji 
gospodarki, oraz na opracowanie strategii 
energetycznych zgodnych z 
zobowiązaniami europejskiej wspólnoty 
energetycznej; wzywa do kontynuacji 
reform na rynku gazu i energii elektrycznej 
oraz do zapewnienia odpowiedniego 
udziału energii ze źródeł odnawialnych;

Or. en
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Poprawka 125
Jerzy Buzek

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. podkreśla, że należy położyć większy 
nacisk na konsolidację sektora 
energetycznego, która jest jednym z 
podstawowych warunków modernizacji 
gospodarki, oraz na opracowanie strategii 
energetycznych zgodnych z 
zobowiązaniami europejskiej wspólnoty 
energetycznej; wzywa do kontynuacji 
reform na rynku gazu i energii elektrycznej 
oraz do zapewnienia odpowiedniego 
udziału energii ze źródeł odnawialnych;

7. podkreśla, że należy położyć większy 
nacisk na konsolidację sektora 
energetycznego, która jest jednym z 
podstawowych warunków modernizacji 
gospodarki, na zwiększanie bezpieczeństwa 
energetycznego i konkurencyjności, a 
także na opracowanie strategii 
energetycznych zgodnych z 
zobowiązaniami wspólnoty energetycznej; 
wzywa do kontynuacji reform na rynku 
gazu i energii elektrycznej oraz do 
zapewnienia odpowiedniego udziału 
energii ze źródeł odnawialnych;

Or. en

Poprawka 126
Werner Schulz
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. podkreśla, że należy położyć większy 
nacisk na konsolidację sektora 
energetycznego, która jest jednym z 
podstawowych warunków modernizacji 
gospodarki, oraz na opracowanie strategii 
energetycznych zgodnych z 
zobowiązaniami europejskiej wspólnoty 
energetycznej; wzywa do kontynuacji 
reform na rynku gazu i energii elektrycznej 
oraz do zapewnienia odpowiedniego
udziału energii ze źródeł odnawialnych;

7. podkreśla, że należy położyć większy 
nacisk na konsolidację, usprawnienie i 
efektywność sektora energetycznego, która 
jest jednym z podstawowych warunków 
modernizacji gospodarki, oraz na 
opracowanie strategii energetycznych 
zgodnych z zobowiązaniami europejskiej 
wspólnoty energetycznej i celami UE; 
wzywa do kontynuacji reform na rynku 
gazu i energii elektrycznej oraz do 
zapewnienia odpowiedniego udziału 
energii ze źródeł odnawialnych zgodnie z 
unijną polityką;
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Or. en

Poprawka 127
Cristian Dan Preda, Elena Băsescu

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. podkreśla, że należy położyć większy 
nacisk na konsolidację sektora 
energetycznego, która jest jednym z 
podstawowych warunków modernizacji 
gospodarki, oraz na opracowanie strategii 
energetycznych zgodnych z 
zobowiązaniami europejskiej wspólnoty 
energetycznej; wzywa do kontynuacji 
reform na rynku gazu i energii elektrycznej 
oraz do zapewnienia odpowiedniego 
udziału energii ze źródeł odnawialnych;

7. podkreśla, że należy położyć większy 
nacisk na osiągnięcie bezpieczeństwa 
energetycznego oraz na konsolidację 
sektora energetycznego, która jest jednym 
z podstawowych warunków modernizacji 
gospodarki, oraz na opracowanie strategii 
energetycznych zgodnych z 
zobowiązaniami europejskiej wspólnoty 
energetycznej; wzywa do kontynuacji 
reform na rynku gazu i energii elektrycznej 
oraz do zapewnienia odpowiedniego 
udziału energii ze źródeł odnawialnych;

Or. en

Poprawka 128
Evgeni Kirilov

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. podkreśla, że należy położyć większy 
nacisk na konsolidację sektora 
energetycznego, która jest jednym z 
podstawowych warunków modernizacji 
gospodarki, oraz na opracowanie strategii 
energetycznych zgodnych z 
zobowiązaniami europejskiej wspólnoty 
energetycznej; wzywa do kontynuacji 
reform na rynku gazu i energii elektrycznej 
oraz do zapewnienia odpowiedniego 
udziału energii ze źródeł odnawialnych;

7. podkreśla, że należy położyć większy 
nacisk na konsolidację sektora 
energetycznego, która jest jednym z 
podstawowych warunków modernizacji 
gospodarki, oraz na opracowanie strategii 
energetycznych zgodnych z 
zobowiązaniami europejskiej wspólnoty 
energetycznej; wzywa do kontynuacji 
reform na rynku gazu i energii elektrycznej 
oraz do zapewnienia odpowiedniego 
udziału energii ze źródeł odnawialnych; 
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pochwala w tym względzie decyzję o 
kierowaniu do UE źródeł energii z 
regionu Morza Kaspijskiego za 
pośrednictwem rurociągów TANAP, TAP 
i innych projektów rurociągów 
międzysystemowych, które mogłyby 
przyczynić się do dywersyfikacji dostaw 
energii, zwłaszcza do Europy Południowej 
i Południowo-Wschodniej;

Or. en

Poprawka 129
Knut Fleckenstein, Libor Rouček, Marek Siwiec, Liisa Jaakonsaari, Boris Zala

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. podkreśla, że należy położyć większy 
nacisk na konsolidację sektora 
energetycznego, która jest jednym z 
podstawowych warunków modernizacji 
gospodarki, oraz na opracowanie strategii 
energetycznych zgodnych z 
zobowiązaniami europejskiej wspólnoty 
energetycznej; wzywa do kontynuacji 
reform na rynku gazu i energii elektrycznej 
oraz do zapewnienia odpowiedniego 
udziału energii ze źródeł odnawialnych;

7. podkreśla, że należy położyć większy 
nacisk na konsolidację sektora 
energetycznego, która jest jednym z 
podstawowych warunków modernizacji 
gospodarki, oraz na opracowanie strategii 
energetycznych zgodnych z 
zobowiązaniami europejskiej wspólnoty 
energetycznej; wzywa do kontynuacji 
reform na rynku gazu i energii elektrycznej 
oraz do zapewnienia odpowiedniego 
udziału energii ze źródeł odnawialnych; 
uznaje, że zależność energetyczna krajów 
Partnerstwa Wschodniego od Rosji oraz 
niewłaściwa dywersyfikacja dostaw 
komplikuje dynamikę integracji 
europejskiej, oraz wzywa Komisję 
Europejską i państwa członkowskie do 
szybkiego uruchomienia projektów, które 
pomogą złagodzić skutki tego stanu 
rzeczy;

Or. en
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Poprawka 130
Jacek Saryusz-Wolski

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. podkreśla, że Traktat o Wspólnocie 
Energetycznej kładzie podwaliny pod w 
pełni zintegrowany regionalny rynek 
energii sprzyjający stabilnym ramom 
prawnym, współpracy regionalnej, 
inwestycjom i wzrostowi; z zadowoleniem 
odnosi się do rozszerzenia Traktatu o 
Wspólnocie Energetycznej 
przypominającego o potrzebie 
wprowadzenia mechanizmów kontroli 
prawnej służących rozwiązaniu problemu 
niepełnego wdrożenia dorobku prawnego, 
a także wprowadzenia skutecznych i 
konkretnych mechanizmów 
solidarnościowych; z zadowoleniem 
przyjmuje wsparcie Komisji i Sekretariatu 
Wspólnoty Energetycznej dla wdrażania 
trzeciego pakietu energetycznego oraz 
restrukturyzacji sektora gazowego w 
krajach Partnerstwa Wschodniego 
należących do Wspólnoty Energetycznej; 
uważa, że dalsze postępy w zakresie 
integracji sieci gazowo-elektrycznych, w 
tym przepływów w kierunku przeciwnym 
do głównego, w tym regionie mają 
zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia 
celów Wspólnoty Energetycznej; w tym 
celu z zadowoleniem odnosi się do wejścia 
w życie i wdrożenia wykazu projektów 
będących przedmiotem zainteresowania 
Wspólnoty Energetycznej (PECI), a także 
do postępów w zakresie określania 
priorytetowych projektów dotyczących 
wzajemnych połączeń gazowo-
elektrycznych między Republiką Mołdawii 
i UE; z zadowoleniem przyjmuje wniosek 
Gruzji o przystąpienie do Wspólnoty 
Energetycznej, przy czym Gruzja stałaby 
się trzecim krajem Partnerstwa 
Wschodniego, po Ukrainie i Mołdawii, 
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które stało się członkiem wspólnoty; 
uważa, że prezydencja Ukrainy we 
Wspólnocie Energetycznej w 2014 r. 
stanowi szansę na konsolidację osiągnięć 
w tym obszarze; wzywa do dalszego 
poszerzania Wspólnoty Energetycznej 
poprzez europejską politykę sąsiedztwa 
zgodnie z celami Wspólnoty Energetycznej 
na podstawie wzajemnych interesów;

Or. en

Poprawka 131
Monica Luisa Macovei

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. wzywa UE do wspierania krajów 
Partnerstwa Wschodniego potrzebujących 
pomocy w zakresie projektów dotyczących 
wzajemnych połączeń infrastruktury 
przesyłowej energii elektrycznej i gazu 
ziemnego w celu zapewnienia ich 
niezależności i odporności na presję 
wywieraną przez Federację Rosyjską;

Or. en

Poprawka 132
Cristian Dan Preda, Elena Băsescu

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. wzywa UE do większego 
zaangażowania się w rozwiązywanie 
zamrożonych konfliktów w niektórych 
krajach Partnerstwa Wschodniego; 
uważa, że UE powinna odgrywać bardziej 



AM\1014796PL.doc 71/125 PE526.268v01-00

PL

centralną rolę w tym zakresie ze względu 
na potencjalny wpływ tych konfliktów na 
stosunki między UE i krajami Partnerstwa 
Wschodniego, a także na stabilność w 
całym regionie;

Or. en

Poprawka 133
Jacek Saryusz-Wolski

Projekt rezolucji
Ustęp 7 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7b. wzywa do zawierania klauzuli 
dotyczącej bezpieczeństwa energetycznego 
we wszystkich umowach z krajami 
Partnerstwa Wschodniego w celu 
zagwarantowania pełnego przestrzegania 
przepisów obowiązujących w obrębie 
wewnętrznego rynku energii UE oraz do 
uwzględniania w tych umowach 
mechanizmu wczesnego ostrzegania w 
sprawach energii w celu 
zagwarantowania wczesnej oceny 
potencjalnych zagrożeń i problemów 
związanych z przesyłem i dostawami 
energii z państw trzecich, a także do 
ustanowienia wspólnych ram udzielania 
wzajemnej pomocy, solidarności i 
rozstrzygania sporów;

Or. en

Poprawka 134
Inese Vaidere

Projekt rezolucji
Ustęp 8
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Projekt rezolucji Poprawka

8. zauważa, że w propagowaniu i 
wdrażaniu Partnerstwa Wschodniego 
pojawiły się trudności, oraz podkreśla, że 
zaangażowanie UE powinno wykraczać 
poza dialog polityczny i powinno 
obejmować oraz rozwijać dialog 
społeczny, gospodarczy i kulturowy;

8. zauważa trudności, które pojawiły się w 
propagowaniu i wdrażaniu Partnerstwa 
Wschodniego, oraz w związku z tym 
wzywa Unię do bardziej aktywnego 
zaangażowania się na rzecz 
społeczeństwa, rozwijając dialog 
społeczny, gospodarczy i kulturowy; 
wzywa Unię do zwiększenia widoczności 
projektów finansowanych lub 
wspieranych w krajach partnerskich przez 
Partnerstwo Wschodnie;

Or. en

Poprawka 135
Knut Fleckenstein, Libor Rouček, Marek Siwiec, Pino Arlacchi, Evgeni Kirilov, Liisa 
Jaakonsaari

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. zauważa, że w propagowaniu i 
wdrażaniu Partnerstwa Wschodniego 
pojawiły się trudności, oraz podkreśla, że 
zaangażowanie UE powinno wykraczać
poza dialog polityczny i powinno
obejmować oraz rozwijać dialog 
społeczny, gospodarczy i kulturowy;

8. zauważa, że trudności w propagowaniu i 
wdrażaniu Partnerstwa Wschodniego 
można pokonać za sprawą przywrócenia 
równowagi zaangażowaniu UE 
wykraczającemu poza dialog polityczny, 
tak aby obejmować oraz rozwijać także 
wymiar społeczny, gospodarczy i 
kulturowy;

Or. en

Poprawka 136
Helmut Scholz, Nikola Vuljanić

Projekt rezolucji
Ustęp 8
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Projekt rezolucji Poprawka

8. zauważa, że w propagowaniu i 
wdrażaniu Partnerstwa Wschodniego 
pojawiły się trudności, oraz podkreśla, że 
zaangażowanie UE powinno wykraczać 
poza dialog polityczny i powinno 
obejmować oraz rozwijać dialog 
społeczny, gospodarczy i kulturowy;

8. zauważa, że w propagowaniu i 
wdrażaniu Partnerstwa Wschodniego 
pojawiły się trudności, oraz podkreśla, że 
zaangażowanie UE powinno wykraczać 
poza dialog polityczny i powinno 
obejmować oraz rozwijać dialog 
społeczny, gospodarczy i kulturowy
z uwzględnieniem w pełni różnorodności 
politycznej, społecznej i etnicznej;

Or. de

Poprawka 137
Ioan Mircea Paşcu

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. zauważa, że w propagowaniu i 
wdrażaniu Partnerstwa Wschodniego 
pojawiły się trudności, oraz podkreśla, że 
zaangażowanie UE powinno wykraczać 
poza dialog polityczny i powinno 
obejmować oraz rozwijać dialog 
społeczny, gospodarczy i kulturowy;

8. zauważa, że w propagowaniu i 
wdrażaniu Partnerstwa Wschodniego 
pojawiły się trudności, oraz podkreśla, że 
zaangażowanie UE powinno zostać 
zwiększone i wykraczać poza dialog 
polityczny i powinno obejmować oraz 
rozwijać dialog społeczny, gospodarczy i 
kulturowy;

Or. en

Poprawka 138
Tunne Kelam

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. zauważa, że w propagowaniu i 
wdrażaniu Partnerstwa Wschodniego 

8. zauważa, że w propagowaniu i 
wdrażaniu Partnerstwa Wschodniego 
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pojawiły się trudności, oraz podkreśla, że 
zaangażowanie UE powinno wykraczać 
poza dialog polityczny i powinno 
obejmować oraz rozwijać dialog 
społeczny, gospodarczy i kulturowy;

pojawiły się trudności, oraz podkreśla, że 
zaangażowanie UE powinno wykraczać 
poza dialog polityczny i powinno 
obejmować oraz rozwijać dialog 
społeczny, gospodarczy i kulturowy; 
wzywa UE do zwiększenia swojej 
obecności w krajach partnerskich poprzez 
wykorzystanie bardziej interaktywnych 
środków przekazu audiowizualnego oraz 
mediów społecznościowych w odnośnych 
językach lokalnych w celu dotarcia do 
całego społeczeństwa;

Or. en

Poprawka 139
Marusya Lyubcheva

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. zauważa, że w propagowaniu i 
wdrażaniu Partnerstwa Wschodniego 
pojawiły się trudności, oraz podkreśla, że 
zaangażowanie UE powinno wykraczać 
poza dialog polityczny i powinno 
obejmować oraz rozwijać dialog 
społeczny, gospodarczy i kulturowy;

8. zauważa, że w propagowaniu i 
wdrażaniu Partnerstwa Wschodniego 
pojawiły się trudności, oraz podkreśla, że 
zaangażowanie UE powinno wykraczać 
poza dialog polityczny i powinno 
obejmować oraz rozwijać dialog 
społeczny, gospodarczy i kulturowy; 
przypomina po raz kolejny, że o ile UE 
powinna wspierać zarówno uzasadnione 
aspiracje społeczeństwa, jak i wysiłki 
podejmowane przez odnośne władze w 
krajach Partnerstwa Wschodniego, to 
Unia powinna także uznać suwerenność 
każdego państwa partnerskiego w kwestii
określania zakresu jego przyszłych 
stosunków z UE;

Or. en

Poprawka 140
Knut Fleckenstein, Libor Rouček, Marek Siwiec, Evgeni Kirilov, Liisa Jaakonsaari



AM\1014796PL.doc 75/125 PE526.268v01-00

PL

Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. przypomina, że pomyślność 
Partnerstwa Wschodniego w krytyczny 
sposób zależy od wykształcenia się i 
utrwalenia proeuropejskiego konsensusu 
wśród elit politycznych i społeczeństw w 
krajach partnerskich; stoi na stanowisku, 
że w tym względzie wiele pozostaje do 
zrobienia, np. zwiększenie widoczności dla 
społeczeństw pomocy świadczonej przez 
UE oraz przekazywanie informacji na 
temat korzyści płynących z integracji z 
UE;

Or. en

Poprawka 141
Andrey Kovatchev

Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. przypomina, że kraje Partnerstwa 
Wschodniego powinny powstrzymać się od 
używania siły lub gróźb użycia siły przy 
rozstrzyganiu sporów w regionie, 
podkreślając, że jedynym możliwym 
sposobem rozwiązywania konfliktów w 
regionie są negocjacje w formie uznanej 
na szczeblu międzynarodowym, oparte na 
zasadach określonych w prawie 
międzynarodowym;

Or. en

Poprawka 142
Ivo Vajgl
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Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. wzywa do stosowania bardziej 
zindywidualizowanego podejścia wobec 
krajów partnerskich, wdrożenia zasady 
zróżnicowania, oceny postępów każdego 
kraju partnerskiego w oparciu o jasne 
wskaźniki i osiągnięcia tego kraju, jednak 
przy zachowaniu ogólnej koordynacji;

skreślony

Or. en

Poprawka 143
Knut Fleckenstein, Libor Rouček, Marek Siwiec, Evgeni Kirilov, Liisa Jaakonsaari, 
Boris Zala

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. wzywa do stosowania bardziej 
zindywidualizowanego podejścia wobec 
krajów partnerskich, wdrożenia zasady
zróżnicowania, oceny postępów każdego 
kraju partnerskiego w oparciu o jasne 
wskaźniki i osiągnięcia tego kraju, jednak 
przy zachowaniu ogólnej koordynacji;

9. wzywa do stosowania bardziej 
dostosowanego do konkretnych potrzeb 
podejścia wobec poszczególnych krajów 
partnerskich, wdrożenia zasad
zróżnicowania i „więcej za więcej”, jednak 
przy zachowaniu ogólnej koordynacji; jest 
głęboko przekonany, że intensywność i 
zakres stosunków z każdym krajem 
partnerskim powinny odzwierciedlać jego 
własne aspiracje europejskie, 
zaangażowanie na rzecz wspólnych 
wartości oraz postęp w zakresie 
dostosowywania własnych przepisów do 
unijnego ustawodawstwa, oceniane w 
oparciu o jasne wskaźniki i osiągnięcia 
tego kraju;

Or. en
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Poprawka 144
Eduard Kukan

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. wzywa do stosowania bardziej 
zindywidualizowanego podejścia wobec 
krajów partnerskich, wdrożenia zasady 
zróżnicowania, oceny postępów każdego 
kraju partnerskiego w oparciu o jasne 
wskaźniki i osiągnięcia tego kraju, jednak 
przy zachowaniu ogólnej koordynacji;

9. z zadowoleniem odnosi się do 
stosowania bardziej zindywidualizowanego 
podejścia wobec krajów partnerskich, w 
oparciu o zasadę zróżnicowania i zasadę 
„więcej za więcej”, oceny postępów 
każdego kraju partnerskiego w oparciu o 
jasne wskaźniki i osiągnięcia tego kraju, 
jednak przy zachowaniu ogólnej 
koordynacji;

Or. en

Poprawka 145
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. wzywa do stosowania bardziej 
zindywidualizowanego podejścia wobec 
krajów partnerskich, wdrożenia zasady 
zróżnicowania, oceny postępów każdego 
kraju partnerskiego w oparciu o jasne 
wskaźniki i osiągnięcia tego kraju, jednak 
przy zachowaniu ogólnej koordynacji;

9. wzywa do stosowania bardziej 
zindywidualizowanego podejścia wobec 
krajów partnerskich, także poprzez 
uwzględnianie w większym stopniu ich 
specyficznych uwarunkowań 
geopolitycznych, wdrożenia zasady 
zróżnicowania, oceny postępów każdego 
kraju partnerskiego w oparciu o jasne 
wskaźniki i osiągnięcia tego kraju, jednak 
przy zachowaniu ogólnej koordynacji;

Or. en

Poprawka 146
Graham Watson
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Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. wzywa do stosowania bardziej 
zindywidualizowanego podejścia wobec 
krajów partnerskich, wdrożenia zasady 
zróżnicowania, oceny postępów każdego 
kraju partnerskiego w oparciu o jasne 
wskaźniki i osiągnięcia tego kraju, jednak
przy zachowaniu ogólnej koordynacji;

9. wzywa do stosowania bardziej 
zindywidualizowanego podejścia wobec 
krajów partnerskich, wdrożenia zasady 
zróżnicowania, oceny postępów każdego 
kraju partnerskiego w oparciu o jasne 
wskaźniki i osiągnięcia tego kraju, przy 
zachowaniu ogólnej koordynacji; w 
dalszym ciągu uważa, że Partnerstwo 
Wschodnie nie powinno skupiać się 
wyłącznie na celach o charakterze 
normatywnym, ale powinno także dotrzeć 
do obywateli za sprawą oddolnego 
podejścia w celu zaszczepienia w opinii 
publicznej korzyści płynących z 
ewentualnego stowarzyszenia z UE;

Or. en

Poprawka 147
Libor Rouček

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. wzywa do stosowania bardziej 
zindywidualizowanego podejścia wobec 
krajów partnerskich, wdrożenia zasady 
zróżnicowania, oceny postępów każdego 
kraju partnerskiego w oparciu o jasne 
wskaźniki i osiągnięcia tego kraju, jednak 
przy zachowaniu ogólnej koordynacji;

9. wzywa do stosowania bardziej 
zindywidualizowanego podejścia wobec 
krajów partnerskich, wdrożenia zasady 
zróżnicowania, oceny postępów każdego 
kraju partnerskiego w oparciu o jasne 
wskaźniki i osiągnięcia tego kraju, jednak 
przy zachowaniu ogólnej koordynacji; jest 
zdania, że architektura Partnerstwa 
Wschodniego musi być ukierunkowana 
na przyszłość oraz elastyczna – pod 
względem instytucjonalnym i 
koncepcyjnym – aby móc zapewnić 
długoterminowe bodźce dla wszystkich 
partnerów, w tym partnerów najbardziej 
zaawansowanych, do dalszego 
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intensyfikowania stosunków z UE;

Or. en

Poprawka 148
Marusya Lyubcheva

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. wzywa do stosowania bardziej 
zindywidualizowanego podejścia wobec 
krajów partnerskich, wdrożenia zasady 
zróżnicowania, oceny postępów każdego 
kraju partnerskiego w oparciu o jasne 
wskaźniki i osiągnięcia tego kraju, jednak 
przy zachowaniu ogólnej koordynacji;

9. wzywa do stosowania bardziej 
zindywidualizowanego podejścia wobec 
krajów partnerskich, wdrożenia zasady 
zróżnicowania, oceny postępów każdego 
kraju partnerskiego w oparciu o jasne 
wskaźniki i osiągnięcia tego kraju, jednak 
przy zachowaniu ogólnej koordynacji; jest 
zdania, że istniejące istotne i głęboko 
zakorzenione różnice wewnątrz 
społeczeństw krajów partnerskich 
powinny także być brane pod uwagę 
podczas planowania zaangażowania i 
zobowiązań UE;

Or. en

Poprawka 149
Jacek Saryusz-Wolski

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. wzywa do stosowania bardziej 
zindywidualizowanego podejścia wobec 
krajów partnerskich, wdrożenia zasady 
zróżnicowania, oceny postępów każdego 
kraju partnerskiego w oparciu o jasne 
wskaźniki i osiągnięcia tego kraju, jednak 
przy zachowaniu ogólnej koordynacji;

9. wzywa do stosowania bardziej 
zindywidualizowanego podejścia wobec 
krajów partnerskich, wdrożenia zasady 
zróżnicowania, oceny postępów każdego 
kraju partnerskiego w oparciu o jasne 
wskaźniki i osiągnięcia tego kraju, jednak 
przy zachowaniu ogólnej koordynacji, a 
tym samym pełnego i odpowiedniego 
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wdrożenia zasady „więcej za więcej” i 
„mniej za mniej”;

Or. en

Poprawka 150
Monica Luisa Macovei

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. wzywa do stosowania bardziej 
zindywidualizowanego podejścia wobec 
krajów partnerskich, wdrożenia zasady 
zróżnicowania, oceny postępów każdego 
kraju partnerskiego w oparciu o jasne 
wskaźniki i osiągnięcia tego kraju, jednak 
przy zachowaniu ogólnej koordynacji;

9. wzywa do stosowania bardziej 
zindywidualizowanego podejścia wobec 
krajów partnerskich, wdrożenia zasady 
zróżnicowania, oceny postępów każdego 
kraju partnerskiego w oparciu o jasne 
wskaźniki i osiągnięcia tego kraju, jednak 
przy zachowaniu ogólnej koordynacji; 
ponownie nalega na bardziej 
zdecydowane stosowanie zasady „więcej 
za więcej”;

Or. en

Poprawka 151
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. wzywa Komisję do bardziej wnikliwego 
przeanalizowania możliwości w zakresie 
zmniejszenia, w stosownych przypadkach, 
barier handlowych, nawet przed 
podpisaniem i wdrożeniem pogłębionych i 
kompleksowych umów o wolnym handlu, 
aby społeczeństwa i przedsiębiorstwa 
odnośnych krajów Partnerstwa 
Wschodniego odczuły wcześniej korzyści 
gospodarcze płynące z bliższej współpracy 
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z UE;

Or. en

Poprawka 152
Adrian Severin

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. domaga się wyraźnego rozróżnienia 
między kryteriami, które musza zostać 
spełnione odpowiednio przez państwa 
kandydujące i państwa wnioskujące o 
stowarzyszenie; zauważa, że dopóki nie 
będzie takiego rozróżnienia, proces 
stowarzyszeniowy będzie niepotrzebnie 
utrudniony, a jednocześnie stwarzać 
będzie nieuzasadnione nadzieje 
zainteresowanym państwom oraz zbędne 
obawy w UE;

Or. en

Poprawka 153
Ivo Vajgl

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. wyraża zaniepokojenie brakiem 
wspólnego zrozumienia istoty współpracy, 
gdyż UE skupia się raczej na gotowości 
krajów Partnerstwa Wschodniego do 
przyjęcia dorobku wspólnotowego i 
wartości wspólnotowych, podczas gdy 
kraje partnerskie postrzegają wzajemne 
relacje w kategoriach zysków i strat; 
zauważa, że UE jest postrzegana 
wyłącznie jako darczyńca, a kraje 

skreślony
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partnerskie jako beneficjenci, podczas gdy 
wszystkie strony powinny odgrywać 
podwójną rolę;

Or. en

Poprawka 154
Arnaud Danjean

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. wyraża zaniepokojenie brakiem 
wspólnego zrozumienia istoty współpracy, 
gdyż UE skupia się raczej na gotowości 
krajów Partnerstwa Wschodniego do 
przyjęcia dorobku wspólnotowego i 
wartości wspólnotowych, podczas gdy 
kraje partnerskie postrzegają wzajemne 
relacje w kategoriach zysków i strat; 
zauważa, że UE jest postrzegana wyłącznie 
jako darczyńca, a kraje partnerskie jako 
beneficjenci, podczas gdy wszystkie strony 
powinny odgrywać podwójną rolę;

10. wyraża zaniepokojenie brakiem 
wspólnego zrozumienia istoty współpracy
między UE i krajami Partnerstwa 
Wschodniego; zauważa, że UE jest 
postrzegana wyłącznie jako darczyńca, a 
kraje partnerskie jako beneficjenci, 
podczas gdy wszystkie strony powinny 
odgrywać podwójną rolę;

Or. fr

Poprawka 155
Marusya Lyubcheva

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. wyraża zaniepokojenie brakiem 
wspólnego zrozumienia istoty współpracy, 
gdyż UE skupia się raczej na gotowości 
krajów Partnerstwa Wschodniego do 
przyjęcia dorobku wspólnotowego i 
wartości wspólnotowych, podczas gdy 
kraje partnerskie postrzegają wzajemne 

10. wyraża zaniepokojenie brakiem 
wspólnego zrozumienia istoty współpracy, 
gdyż UE skupia się raczej na gotowości 
krajów Partnerstwa Wschodniego do 
przyjęcia dorobku wspólnotowego i 
wartości wspólnotowych, podczas gdy 
kraje partnerskie postrzegają wzajemne 
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relacje w kategoriach zysków i strat; 
zauważa, że UE jest postrzegana wyłącznie 
jako darczyńca, a kraje partnerskie jako 
beneficjenci, podczas gdy wszystkie strony 
powinny odgrywać podwójną rolę;

relacje w kategoriach zysków i strat; 
zauważa z niepokojem, że UE jest 
postrzegana wyłącznie jako darczyńca, a 
kraje partnerskie jako beneficjenci, 
podczas gdy wszystkie strony powinny 
odgrywać podwójną rolę; ostrzega, że taki 
rodzaj postrzegania publicznego może 
prowadzić do kreowania nierealnych 
oczekiwań wśród społeczeństw krajów 
Partnerstwa Wschodniego;

Or. en

Poprawka 156
Tonino Picula

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. wyraża zaniepokojenie brakiem 
wspólnego zrozumienia istoty współpracy, 
gdyż UE skupia się raczej na gotowości 
krajów Partnerstwa Wschodniego do 
przyjęcia dorobku wspólnotowego i 
wartości wspólnotowych, podczas gdy 
kraje partnerskie postrzegają wzajemne 
relacje w kategoriach zysków i strat; 
zauważa, że UE jest postrzegana wyłącznie 
jako darczyńca, a kraje partnerskie jako 
beneficjenci, podczas gdy wszystkie strony 
powinny odgrywać podwójną rolę;

10. wyraża zaniepokojenie brakiem 
wspólnego zrozumienia istoty współpracy, 
gdyż UE skupia się raczej na gotowości 
krajów Partnerstwa Wschodniego do 
przyjęcia dorobku wspólnotowego i 
wartości wspólnotowych, podczas gdy 
kraje partnerskie postrzegają wzajemne 
relacje w kategoriach zysków i strat; 
zauważa, że UE jest często postrzegana 
jako darczyńca, a kraje partnerskie jako 
beneficjenci, podczas gdy wszystkie strony 
powinny odgrywać podwójną rolę;

Or. en

Poprawka 157
Arnaud Danjean

Projekt rezolucji
Ustęp 11
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Projekt rezolucji Poprawka

11. ubolewa, że państwa członkowskie 
mają zróżnicowane interesy, jeżeli chodzi 
o stosunki z krajami Partnerstwa 
Wschodniego i przemiany w tych krajach;
z zaniepokojeniem dostrzega, że państwa 
członkowskie nie rozumieją, iż współpraca 
i jednolite stanowisko w niektórych 
kwestiach mają znaczenie geopolityczne;

11. ubolewa, że państwa członkowskie nie
mają wspólnego stanowiska, jeżeli chodzi 
o stosunki z krajami Partnerstwa 
Wschodniego i przemiany w tych krajach;

Or. fr

Poprawka 158
Inese Vaidere

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. ubolewa, że państwa członkowskie 
mają zróżnicowane interesy, jeżeli chodzi 
o stosunki z krajami Partnerstwa 
Wschodniego i przemiany w tych krajach; 
z zaniepokojeniem dostrzega, że państwa 
członkowskie nie rozumieją, iż współpraca 
i jednolite stanowisko w niektórych 
kwestiach mają znaczenie geopolityczne;

11. (Nie dotyczy polskiej wersji językowej.)

Or. en

Poprawka 159
Marusya Lyubcheva

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. ubolewa, że państwa członkowskie 
mają zróżnicowane interesy, jeżeli chodzi 
o stosunki z krajami Partnerstwa 

11. ubolewa, że państwa członkowskie 
mają zróżnicowane interesy, jeżeli chodzi 
o stosunki z krajami Partnerstwa 



AM\1014796PL.doc 85/125 PE526.268v01-00

PL

Wschodniego i przemiany w tych krajach; 
z zaniepokojeniem dostrzega, że państwa 
członkowskie nie rozumieją, iż współpraca 
i jednolite stanowisko w niektórych 
kwestiach mają znaczenie geopolityczne;

Wschodniego i przemiany w tych krajach; 
z zaniepokojeniem dostrzega, że państwa 
członkowskie nie rozumieją, iż współpraca 
i jednolite stanowisko w szeregu kwestii 
mają znaczenie strategiczne;

Or. en

Poprawka 160
Evgeni Kirilov, Pino Arlacchi

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. ubolewa, że państwa członkowskie 
mają zróżnicowane interesy, jeżeli chodzi 
o stosunki z krajami Partnerstwa 
Wschodniego i przemiany w tych krajach; 
z zaniepokojeniem dostrzega, że państwa 
członkowskie nie rozumieją, iż współpraca 
i jednolite stanowisko w niektórych 
kwestiach mają znaczenie geopolityczne;

11. ubolewa, że państwa członkowskie 
mają zróżnicowane interesy, jeżeli chodzi 
o stosunki z krajami Partnerstwa 
Wschodniego i przemiany w tych krajach; 
z zaniepokojeniem dostrzega, że państwa 
członkowskie nie rozumieją, iż współpraca 
i jednolite stanowisko w niektórych 
kwestiach mają znaczenie geopolityczne; 
wzywa do przeprowadzenia 
kompleksowego przeglądu europejskiej 
polityki sąsiedztwa, zwłaszcza w 
odniesieniu do wschodnich sąsiadów w 
świetle ostatnich wydarzeń, a także w 
zakresie konkretnych i mierzalnych 
środków, zwłaszcza tych 
ukierunkowanych na obywateli krajów 
Partnerstwa Wschodniego;

Or. en

Poprawka 161
Adrian Severin

Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

11a. podkreśla, że wartości UE mogą 
rozkwitać wyłącznie w sprzyjającym 
środowisku geopolitycznym, które 
mogłoby zostać zapewnione tylko po 
wygraniu tej geopolitycznej rozgrywki i 
ustabilizowaniu się geopolitycznego 
układu sił;

Or. en

Poprawka 162
Werner Schulz
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. jest zdania, że unijna strategia 
komunikacyjna wciąż jest mało skuteczna 
we wszystkich krajach Partnerstwa 
Wschodniego; wzywa Komisję do 
zintensyfikowania wysiłków na rzecz 
informowania opinii publicznej i zwykłych 
obywateli o korzyściach i zaletach polityki 
Partnerstwa Wschodniego;

Or. en

Poprawka 163
Ivo Vajgl

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. ubolewa ponadto, że kraje Partnerstwa 
Wschodniego wykazują niedostateczną 
chęć zbudowania wspólnego przekazu i 

skreślony
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zaangażowania się we wspólne wysiłki w 
stosunkach z UE;

Or. en

Poprawka 164
Knut Fleckenstein, Libor Rouček, Marek Siwiec, Pino Arlacchi, Evgeni Kirilov, Liisa 
Jaakonsaari, Boris Zala

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. ubolewa ponadto, że kraje Partnerstwa
Wschodniego wykazują niedostateczną 
chęć zbudowania wspólnego przekazu i 
zaangażowania się we wspólne wysiłki w 
stosunkach z UE;

12. zaleca dalsze wzmocnienie 
wielostronnego charakteru Partnerstwa
Wschodniego w celu stwarzania 
sprzyjającego klimatu dla współpracy i 
stosunków dobrosąsiedzkich, które 
wspierać będą cele w zakresie 
politycznego stowarzyszenia, a zwłaszcza 
integracji gospodarczej; uważa, że należy 
bardziej zacieśniać wielostronną 
współpracę w celu rozwijania współpracy 
transgranicznej i regionalnej, zwłaszcza w 
obszarach takich jak transport, kontakty 
międzyludzkie, środowisko, 
bezpieczeństwo granic i bezpieczeństwo 
energetyczne;

Or. en

Poprawka 165
Inese Vaidere

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. ubolewa ponadto, że kraje Partnerstwa 
Wschodniego wykazują niedostateczną 
chęć zbudowania wspólnego przekazu i 
zaangażowania się we wspólne wysiłki w 

12. ubolewa, że wysiłki podejmowane 
przez kraje Partnerstwa Wschodniego na 
rzecz zaangażowania się w konstruktywny 
dialog w stosunkach z UE są 
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stosunkach z UE; niezadowalające;

Or. en

Poprawka 166
Marusya Lyubcheva

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. ubolewa ponadto, że kraje Partnerstwa 
Wschodniego wykazują niedostateczną 
chęć zbudowania wspólnego przekazu i 
zaangażowania się we wspólne wysiłki w 
stosunkach z UE;

12. ubolewa ponadto, że kraje Partnerstwa 
Wschodniego nie wykorzystały możliwości 
w zakresie zbudowania wspólnego 
przekazu i zaangażowania się we wspólne 
wysiłki w stosunkach z UE; zaleca, aby 
zachęcać do podejmowania 
wielostronnych inicjatyw na rzecz 
współpracy i wspólnych przedsięwzięć, 
oraz przypomina, że UE przypisuje w tym 
zakresie duże znaczenie działalności 
Zgromadzenia Parlamentarnego 
Euronest;

Or. en

Poprawka 167
Cristian Dan Preda, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. ubolewa ponadto, że kraje Partnerstwa 
Wschodniego wykazują niedostateczną 
chęć zbudowania wspólnego przekazu i 
zaangażowania się we wspólne wysiłki w 
stosunkach z UE;

12. ubolewa ponadto, że kraje Partnerstwa 
Wschodniego wykazują niedostateczną 
chęć zbudowania wspólnego przekazu i 
zaangażowania się we wspólne wysiłki w 
stosunkach z UE; zauważa, że należy 
jednak – tam, gdzie jest to możliwe –
kontynuować współpracę w oparciu o 
dwustronną podstawę między UE, z jednej 
strony, a krajami partnerskimi, z drugiej 
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strony;

Or. en

Poprawka 168
Eleni Theocharous, Marietta Giannakou

Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. ponawia swoje pełne poparcie dla 
wysiłków mediacyjnych podejmowanych 
przez współprzewodniczących Grupy 
Mińskiej OBWE na rzecz znalezienia 
ostatecznego rozwiązania konfliktu w 
Górskim Karabachu w oparciu o zasady 
zapisane w akcie końcowym z Helsinek, 
ubolewa z powodu regularnej i stale 
rosnącej liczby ofiar w ludziach na 
obszarze linii demarkacyjnej; wzywa 
wszystkie strony konfliktu do zawarcia 
porozumienia w sprawie wycofania 
strzelców wyborowych z obszaru linii 
demarkacyjnej oraz do stworzenia 
mechanizmu służącego prowadzeniu 
dochodzeń w sprawie naruszeń 
zawieszenia broni;

Or. en

Poprawka 169
Krzysztof Lisek

Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. wyraża ubolewanie, że Federacja 
Rosyjska nieustannie wywiera presję na 
kraje Partnerstwa Wschodniego za 
pośrednictwem narzędzi gospodarczych, 
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politycznych i wojskowych; w przypadku 
Gruzji podkreśla, że niedopuszczalne jest 
umieszczanie ogrodzeń z drutów 
kolczastych i innych sztucznych przeszkód 
wzdłuż linii okupacyjnej z Abchazją i 
regionami Cchinwali, co w znaczący 
sposób wpływa negatywnie na możliwość 
normalnego funkcjonowania lokalnej 
ludności, utrudnia kontakty międzyludzkie 
oraz poważnie zagraża bezpieczeństwu na 
tym terenie;

Or. en

Poprawka 170
Cristian Dan Preda, Elena Băsescu

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. podkreśla, że należy bardziej 
koncentrować się na przekazywaniu 
doświadczeń z reform i procesów 
demokratycznych niż na narzucaniu 
standardów UE, a także uznać specyfikę
poszczególnych krajów i podkreślać równy 
status partnerów oraz potencjalne 
wzajemne korzyści;

13. podkreśla, że należy bardziej 
koncentrować się na przekazywaniu 
doświadczeń z reform, czerpiąc z bogatego 
doświadczenia, którym dysponują kraje 
europejskie w zakresie procesu 
ustanawiania i chronienia ustrojów 
demokratycznych opartych na 
poszanowaniu podstawowych wartości i 
praworządności, a jednocześnie uznać
specyficzne uwarunkowania 
poszczególnych krajów, podkreślając 
wzajemne korzyści i osiągając równowagę 
między warunkowością i solidarnością;

Or. en

Poprawka 171
Marusya Lyubcheva

Projekt rezolucji
Ustęp 13
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Projekt rezolucji Poprawka

13. podkreśla, że należy bardziej 
koncentrować się na przekazywaniu 
doświadczeń z reform i procesów 
demokratycznych niż na narzucaniu 
standardów UE, a także uznać specyfikę 
poszczególnych krajów i podkreślać równy 
status partnerów oraz potencjalne 
wzajemne korzyści;

13. podkreśla, że należy bardziej niż na 
narzucaniu standardów UE koncentrować 
się na przekazywaniu doświadczeń z 
reform i procesów demokratycznych, 
zwłaszcza przez państwa członkowskie, 
które mogłyby budować zarówno na 
własnych doświadczeniach w zakresie 
integracji z UE, jak i na swoich bliskich 
stosunkach z krajami Partnerstwa 
Wschodniego, a także uznać specyfikę 
poszczególnych krajów i podkreślać równy 
status partnerów oraz potencjalne 
wzajemne korzyści;

Or. en

Poprawka 172
Arnaud Danjean

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. podkreśla, że należy bardziej 
koncentrować się na przekazywaniu 
doświadczeń z reform i procesów 
demokratycznych niż na narzucaniu 
standardów UE, a także uznać specyfikę 
poszczególnych krajów i podkreślać równy 
status partnerów oraz potencjalne 
wzajemne korzyści;

13. podkreśla, że należy bardziej 
koncentrować się na przekazywaniu 
doświadczeń z reform i procesów 
demokratycznych, a także uznać specyfikę 
poszczególnych krajów i podkreślać równy 
status partnerów oraz potencjalne 
wzajemne korzyści;

Or. fr

Poprawka 173
Werner Schulz
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 13
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Projekt rezolucji Poprawka

13. podkreśla, że należy bardziej 
koncentrować się na przekazywaniu 
doświadczeń z reform i procesów 
demokratycznych niż na narzucaniu
standardów UE, a także uznać specyfikę 
poszczególnych krajów i podkreślać równy 
status partnerów oraz potencjalne 
wzajemne korzyści;

13. podkreśla, że należy bardziej 
koncentrować się na przekazywaniu 
doświadczeń z reform i procesów 
demokratycznych niż po prostu na 
pouczaniu na temat standardów UE, a 
także uznać specyfikę poszczególnych 
krajów i podkreślać równy status 
partnerów oraz potencjalne wzajemne 
korzyści; 

Or. en

Poprawka 174
Knut Fleckenstein, Libor Rouček, Liisa Jaakonsaari

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. podkreśla, że należy bardziej 
koncentrować się na przekazywaniu 
doświadczeń z reform i procesów 
demokratycznych niż na narzucaniu 
standardów UE, a także uznać specyfikę 
poszczególnych krajów i podkreślać równy 
status partnerów oraz potencjalne
wzajemne korzyści;

13. podkreśla, że należy bardziej 
koncentrować się na przekazywaniu 
doświadczeń z reform i procesów 
demokratycznych niż na narzucaniu 
standardów UE, a także uznać specyfikę 
poszczególnych krajów i podkreślać równy 
status partnerów oraz spodziewane
wzajemne korzyści;

Or. en

Poprawka 175
Helmut Scholz

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. podkreśla, że należy bardziej 
koncentrować się na przekazywaniu 

13. podkreśla, że należy bardziej 
koncentrować się na przekazywaniu 
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doświadczeń z reform i procesów 
demokratycznych niż na narzucaniu 
standardów UE, a także uznać specyfikę 
poszczególnych krajów i podkreślać równy 
status partnerów oraz potencjalne 
wzajemne korzyści;

doświadczeń z reform i procesów 
demokratycznych niż na narzucaniu 
standardów UE, a także uznać specyfikę 
poszczególnych krajów i podkreślać równy 
status partnerów oraz potencjalne 
wzajemne korzyści, również w interesie 
dalszego rozwoju samej UE;

Or. de

Poprawka 176
Tunne Kelam

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. podkreśla, że należy bardziej 
koncentrować się na przekazywaniu 
doświadczeń z reform i procesów 
demokratycznych niż na narzucaniu 
standardów UE, a także uznać specyfikę 
poszczególnych krajów i podkreślać równy 
status partnerów oraz potencjalne 
wzajemne korzyści;

13. podkreśla, że należy bardziej 
koncentrować się na przekazywaniu 
doświadczeń z reform i procesów 
demokratycznych niż na narzucaniu 
standardów UE, a także uznać specyfikę 
poszczególnych krajów i podkreślać równy 
status partnerów oraz potencjalne 
wzajemne korzyści; sugeruje, aby 
przeanalizować możliwości w zakresie 
partnerskiego uczenia się na szczeblu 
politycznym i technicznym, co 
zwiększyłoby świadomość i wiedzę na 
temat budowania demokracji i 
praworządności;

Or. en

Poprawka 177
Andrzej Grzyb

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. podkreśla, że należy bardziej 13. podkreśla, że należy bardziej 
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koncentrować się na przekazywaniu 
doświadczeń z reform i procesów 
demokratycznych niż na narzucaniu 
standardów UE, a także uznać specyfikę 
poszczególnych krajów i podkreślać równy 
status partnerów oraz potencjalne 
wzajemne korzyści;

koncentrować się na przekazywaniu 
doświadczeń z reform i procesów 
demokratycznych niż na narzucaniu 
standardów UE, a także uznać specyfikę 
poszczególnych krajów i podkreślać równy 
status partnerów oraz potencjalne 
wzajemne korzyści; w tym kontekście 
Parlament Europejski z uznaniem odnosi 
się do dorobku „Programu współpracy 
Ombudsmanów Państw Partnerstwa 
Wschodniego i UE” zainicjowanego w 
2009r. przez Rzecznika Praw 
Obywatelskich RP i Mediatora Republiki 
Francuskiej (obecnie Obrońcę Praw 
Republiki Francuskiej), którego celem jest 
wzmacnianie zdolności urzędów 
ombudsmanów, organów administracji 
publicznej oraz organizacji 
pozarządowych państw Partnerstwa 
Wschodniego UE w realizacji zadania 
ochrony praw jednostki i budowy 
demokratycznego państwa prawa, a w 
ramach którego zorganizowano m.in. dwa
Szczyty Ombudsmanów Partnerstwa 
Wschodniego i UE w Parlamencie 
Europejskim w Brukseli w 2011 i 2013r.;

Or. pl

Poprawka 178
Monica Luisa Macovei

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. wzywa do podpisania i wdrożenia w 
stosownych przypadkach układów o 
stowarzyszeniu z krajami partnerskimi, 
tak aby wspierać dobre zarządzanie i 
praworządność, prawa człowieka, w tym 
szczególnie prawo do rzetelnego procesu 
sądowego, oraz zwalczanie korupcji, a 
także sprzyjać budowaniu i 
unowocześnieniu gospodarki krajów 

14. usilnie wzywa do podpisania przed 
końcem czerwca zainicjowanego w Wilnie 
układu o stowarzyszeniu z Mołdawią, w 
tym pogłębionej i kompleksowej umowy o 
wolnym handlu, w celu wsparcia sił 
demokratycznych, procesu modernizacji i 
reform, a także jak najszybszego 
umożliwienia tymczasowego wejścia w 
życie układu o stowarzyszeniu oraz 



AM\1014796PL.doc 95/125 PE526.268v01-00

PL

partnerskich i wprowadzeniu 
prawodawstwa przyjaznego dla 
przedsiębiorczości;

zapewnienia widocznych rezultatów jego 
wdrożenia;

Or. en

Poprawka 179
Cristian Dan Preda, Elena Băsescu

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. wzywa do podpisania i wdrożenia w 
stosownych przypadkach układów o 
stowarzyszeniu z krajami partnerskimi, 
tak aby wspierać dobre zarządzanie i 
praworządność, prawa człowieka, w tym 
szczególnie prawo do rzetelnego procesu 
sądowego, oraz zwalczanie korupcji, a 
także sprzyjać budowaniu i 
unowocześnieniu gospodarki krajów 
partnerskich i wprowadzeniu 
prawodawstwa przyjaznego dla 
przedsiębiorczości;

14. usilnie wzywa do podpisania 
zainicjowanych w Wilnie układów o 
stowarzyszeniu oraz pogłębionych i 
kompleksowych umów o wolnym handlu z 
Gruzją i Mołdawią przed końcem obecnej 
kadencji Parlamentu Europejskiego, w 
celu potwierdzenia zasady „więcej za 
więcej” oraz wsparcia procesu 
modernizacji i reform w tych krajach, 
zwłaszcza w obszarach związanych z 
wdrażaniem dobrych rządów, 
praworządności, ochrony praw człowieka i 
walki z korupcją;

Or. en

Poprawka 180
Knut Fleckenstein, Libor Rouček, Evgeni Kirilov

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. wzywa do podpisania i wdrożenia w 
stosownych przypadkach układów o 
stowarzyszeniu z krajami partnerskimi, tak 
aby wspierać dobre zarządzanie i 
praworządność, prawa człowieka, w tym 
szczególnie prawo do rzetelnego procesu 

14. wzywa do podpisania i pełnego
wdrożenia w stosownych przypadkach 
układów o stowarzyszeniu z krajami 
partnerskimi, tak aby wspierać dobre 
zarządzanie i praworządność, a także 
sprzyjać budowaniu i unowocześnieniu 
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sądowego, oraz zwalczanie korupcji, a 
także sprzyjać budowaniu i 
unowocześnieniu gospodarki krajów 
partnerskich i wprowadzeniu 
prawodawstwa przyjaznego dla 
przedsiębiorczości;

gospodarki i społeczeństw krajów 
partnerskich;

Or. en

Poprawka 181
Arnaud Danjean

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. wzywa do podpisania i wdrożenia w 
stosownych przypadkach układów o 
stowarzyszeniu z krajami partnerskimi, tak 
aby wspierać dobre zarządzanie i 
praworządność, prawa człowieka, w tym 
szczególnie prawo do rzetelnego procesu 
sądowego, oraz zwalczanie korupcji, a 
także sprzyjać budowaniu i 
unowocześnieniu gospodarki krajów 
partnerskich i wprowadzeniu 
prawodawstwa przyjaznego dla 
przedsiębiorczości;

14. wzywa do podpisania i wdrożenia po 
spełnieniu warunków wstępnych układów 
o stowarzyszeniu z krajami partnerskimi, 
tak aby wspierać dobre zarządzanie i 
praworządność, prawa człowieka, w tym 
szczególnie prawo do rzetelnego procesu 
sądowego, oraz zwalczanie korupcji, a 
także sprzyjać budowaniu i 
unowocześnieniu gospodarki krajów 
partnerskich i wprowadzeniu 
prawodawstwa przyjaznego dla 
przedsiębiorczości;

Or. fr

Poprawka 182
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. wzywa do podpisania i wdrożenia w 
stosownych przypadkach układów o 
stowarzyszeniu z krajami partnerskimi, tak 

14. wzywa do jak najszybszego podpisania 
i wdrożenia w stosownych przypadkach 
układów o stowarzyszeniu, w tym 
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aby wspierać dobre zarządzanie i 
praworządność, prawa człowieka, w tym 
szczególnie prawo do rzetelnego procesu 
sądowego, oraz zwalczanie korupcji, a 
także sprzyjać budowaniu i 
unowocześnieniu gospodarki krajów 
partnerskich i wprowadzeniu 
prawodawstwa przyjaznego dla 
przedsiębiorczości;

pogłębionych i kompleksowych umów o 
wolnym handlu, z krajami partnerskimi, 
tak aby wspierać dobre zarządzanie i 
praworządność, prawa człowieka, w tym 
szczególnie prawo do rzetelnego procesu 
sądowego, oraz zwalczanie korupcji, a 
także sprzyjać budowaniu i 
unowocześnieniu gospodarki krajów 
partnerskich i wprowadzeniu 
prawodawstwa przyjaznego dla 
przedsiębiorczości;

Or. en

Poprawka 183
Marusya Lyubcheva

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. wzywa do podpisania i wdrożenia w
stosownych przypadkach układów o 
stowarzyszeniu z krajami partnerskimi, tak 
aby wspierać dobre zarządzanie i 
praworządność, prawa człowieka, w tym 
szczególnie prawo do rzetelnego procesu 
sądowego, oraz zwalczanie korupcji, a 
także sprzyjać budowaniu i 
unowocześnieniu gospodarki krajów 
partnerskich i wprowadzeniu 
prawodawstwa przyjaznego dla 
przedsiębiorczości;

14. wzywa do podpisania i wdrożenia w 
stosownych przypadkach układów o 
stowarzyszeniu, w tym pogłębionych i 
kompleksowych umów o wolnym handlu,
z krajami partnerskimi, tak aby wspierać 
dobre zarządzanie i praworządność, prawa 
człowieka, w tym szczególnie prawo do 
rzetelnego procesu sądowego, oraz 
zwalczanie korupcji, a także sprzyjać 
budowaniu i unowocześnieniu gospodarki 
krajów partnerskich i wprowadzeniu 
prawodawstwa przyjaznego dla 
przedsiębiorczości;

Or. en

Poprawka 184
Jerzy Buzek

Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

14a. wzywa wysoką 
przedstawiciel/wiceprzewodniczącą i 
ESDZ do opracowania większej liczby 
środków i programów na rzecz budowania 
zaufania na obszarze Partnerstwa 
Wschodniego, obejmujących inicjowanie 
nowych misji i strategii komunikacji 
publicznej oraz rozpatrywanie 
pragmatycznych inicjatyw i 
innowacyjnych podejść, takich jak 
nieformalne kontakty i konsultacje ze 
społeczeństwem terytoriów 
separatystycznych, przy jednoczesnym 
utrzymaniu polityki UE dotyczącej braku 
uznawania, w celu wsparcia kultury 
obywatelskiej i dialogu obywatelskiego;

Or. en

Poprawka 185
Inese Vaidere

Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14a. wzywa UE i państwa członkowskie do 
przyspieszenia procesu ratyfikacyjnego 
układów o stowarzyszeniu UE-Mołdawia i 
UE-Gruzja;

Or. en

Poprawka 186
Werner Schulz
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

14a. jest zdania, że w interesie krajów 
Partnerstwa Wschodniego leży znalezienie 
sposobów na złagodzenie i pokonanie 
ewentualnych przeszkód, które wykluczają 
równoległe funkcjonowanie 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego i 
Unii Celnej; wzywa w związku z tym do 
szczerego i otwartego dialogu z Federacją 
Rosyjską w celu dołożenia wszelkich 
starań na rzecz opracowania synergii 
mających na celu przyniesienie korzyści 
krajom Partnerstwa Wschodniego;

Or. en

Poprawka 187
Adrian Severin

Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14a. zaleca podpisanie umów o 
stowarzyszeniu z Mołdawią i Gruzją w 
odpowiednim terminie umożliwiającym 
przedstawienie tych układów 
ustawodawcom w celu ich ratyfikacji;

Or. en

Poprawka 188
Graham Watson

Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14a. ubolewa z powodu presji wywieranej 
przez Federację Rosyjską na kraje 



PE526.268v01-00 100/125 AM\1014796PL.doc

PL

Partnerstwa Wschodniego; wzywa UE do 
podjęcia konkretnych środków, w tym 
pomocy gospodarczej, złagodzenia 
ograniczeń handlowych, projektów 
służących zwiększeniu bezpieczeństwa 
energetycznego i modernizacji 
gospodarczej, oraz szybkiego wdrożenia 
liberalizacji przepisów wizowych w celu 
wsparcia europejskich aspiracji krajów 
Partnerstwa Wschodniego, wzywa 
ponadto UE do przyjęcia wspólnej 
strategii wobec Federacji Rosyjskiej oraz 
zainicjowania Unii Euroazjatyckiej;

Or. en

Poprawka 189
Monica Luisa Macovei

Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14a. w związku z ogromną presją 
wywieraną przez Federację Rosyjską na 
kraje Partnerstwa Wschodniego wzywa 
Unię Europejską do zwiększenia wsparcia 
polityczno-gospodarczego dla 
proeuropejskich sił w tych krajach;

Or. en

Poprawka 190
Cristian Dan Preda, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu

Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14a. ponownie wzywa Komisję Europejską 
i Radę Europejską do zaproponowania 
Mołdawii i Gruzji niezbędnej pomocy 
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technicznej i finansowej, a także wsparcia 
politycznego, aby pomóc im w ukończeniu 
procesu reform oraz stawieniu czoła 
pewnego rodzaju presji dyplomatyczno-
gospodarczej, którą Federacja Rosyjska 
stosuje w celu powstrzymania ich przed 
zawarciem układów o stowarzyszeniu oraz 
pogłębionych i kompleksowych umów o 
wolnym handlu;

Or. en

Poprawka 191
Ioan Mircea Paşcu

Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14a. z zadowoleniem przyjmuje 
zainicjowanie procesu zawierania nowych 
układów o stowarzyszeniu, w tym 
przepisów ustanawiających pogłębione i 
kompleksowe strefy wolnego handlu, 
między UE i Mołdawią oraz z Gruzją; 
oczekuje na jak najszybsze podpisanie 
tych układów w tym roku; podkreśla, że 
szybkie i skuteczne wdrożenie tych 
układów będzie miało równie istotne 
znaczenie;

Or. en

Poprawka 192
Adrian Severin

Projekt rezolucji
Ustęp 14 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14b. ponownie zaleca, aby Komisja 
Europejska ustaliła z władzami 
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ukraińskimi wszystkie niezbędne środki (w 
tym odpowiedni finansowy „pakiet 
przejściowy/transformacyjny”) w celu 
umożliwienia podpisania układu o 
stowarzyszeniu z Ukrainą podczas 
następnego szczytu UE-Ukraina;

Or. en

Poprawka 193
Werner Schulz
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 14 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14b. jest zdania, że w przypadku Ukrainy 
proces reform i modernizacji kraju nie 
powinien być wstrzymywany niezależnie 
od tego, czy układ o stowarzyszeniu 
zostanie podpisany, czy nie; wzywa w 
związku z tym ESDZ/Komisję do 
wskazania obszarów/dziedzin agendy 
stowarzyszeniowej, w których mogłoby już 
rozpocząć się krótko- i średnioterminowe 
wdrażanie;

Or. en

Poprawka 194
Ioan Mircea Paşcu

Projekt rezolucji
Ustęp 14 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14b. podkreśla, że należy podtrzymać 
zdecydowane zaangażowanie UE na rzecz 
integracji Ukrainy oraz popiera jak 
najszybsze podpisanie układu o 
stowarzyszeniu; uważa, że Ukraina może 
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w średnio- i długoterminowej 
perspektywie zyskać więcej na pogłębieniu 
stosunków z Unią Europejską niż na 
utrzymywaniu obecnych stosunków;

Or. en

Poprawka 195
Adrian Severin

Projekt rezolucji
Ustęp 14 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14c. zachęca do podpisania konkretnego 
partnerstwa strategicznego z 
Azerbejdżanem, które odzwierciedlać 
będzie szczególne uwarunkowania tego 
kraju oraz które mogłoby ułatwić 
wzmocnienie jego roli w zakresie 
stabilizacji sytuacji w regionie Kaukazu 
Południowego;

Or. en

Poprawka 196
Adrian Severin

Projekt rezolucji
Ustęp 14 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14d. wzywa Radę i Komisję do rozpoczęcia 
tworzenia od nowa stosunków z 
Białorusią poprzez budowanie 
zorganizowanego dialogu oraz ściślejszą 
współpracę opartą na obecnych realiach 
politycznych, społecznych i gospodarczych 
tego kraju;

Or. en
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Poprawka 197
Adrian Severin

Projekt rezolucji
Ustęp 14 e (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14e. wzywa także do poszukiwania 
nowych sposobów ponownego włączenia 
Armenii w proces kompleksowego 
partnerstwa z UE;

Or. en

Poprawka 198
Knut Fleckenstein, Libor Rouček, Boris Zala

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. przypomina, że współpraca z krajami 
Partnerstwa Wschodniego powinna 
obejmować następujące cele: zacieśnienie 
partnerstwa strategicznego, wzmocnienie 
kontaktów międzyludzkich między UE a 
krajami Partnerstwa Wschodniego, 
utworzenie sieci powiązań społecznych z 
myślą o dalszej integracji oraz wspieranie 
modernizacji i orientacji proeuropejskiej 
oprócz zwykłej stabilizacji;

skreślony

Or. en

Poprawka 199
Adrian Severin

Projekt rezolucji
Ustęp 15 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

15a. wzywa do ustanowienia instrumentu 
finansowego mającego na celu ułatwienie 
państwom sąsiadującym zainteresowanym 
stowarzyszeniem z UE wyzwolenie się z 
dawnych geopolitycznych i 
geogospodarczych powiązań w oparciu o 
rozwiązania dostosowane do 
indywidualnego przypadku; podkreśla 
potrzebę, aby instrument ten obejmował 
także koszty związane z ewentualnym 
szkodliwym wpływem środków 
przeciwdziałających podejmowanych 
przez państwa trzecie w odpowiedzi na 
wspomniane zerwanie powiązań 
wynikające z procesu stowarzyszenia z 
UE;

Or. en

Poprawka 200
Graham Watson

Projekt rezolucji
Ustęp 15 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. podkreśla potrzebę zwiększenia 
wiedzy na temat Unii Europejskiej w 
krajach Partnerstwa Wschodniego; 
podkreśla, że delegatury UE w krajach 
Partnerstwa Wschodniego powinny 
odgrywać kluczową rolę we wspieraniu 
kampanii na rzecz widoczności działań 
UE;

Or. en

Poprawka 201
Werner Schulz
w imieniu grupy Verts/ALE
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Projekt rezolucji
Ustęp 15 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. wzywa ESDZ/Komisję do 
uwzględnienia życzenia niektórych krajów 
Partnerstwa Wschodniego, aby nie 
zawierać z UE ambitnych układów o 
stowarzyszeniu, w tym pogłębionych i 
kompleksowych umów o wolnym handlu, 
oraz do opracowania innych modeli umów 
dla tych krajów;

Or. en

Poprawka 202
Werner Schulz
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. zachęca do zacieśnienia stosunków 
między krajami partnerskimi oraz do 
wspierania stabilności i budowania 
wielostronnego zaufania;

16. zachęca do zacieśnienia stosunków 
między krajami partnerskimi oraz do 
wspierania stabilności i budowania 
wielostronnego zaufania; podkreśla w 
związku z tym znaczenie rozwijania 
prawdziwie wielostronnego wymiaru w 
Partnerstwie Wschodnim w celu poprawy 
dobrosąsiedzkich stosunków, zacieśnienia 
współpracy regionalnej oraz 
rozwiązywania dwustronnych 
nieporozumień;

Or. en

Poprawka 203
Charles Tannock
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Projekt rezolucji
Ustęp 16 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16a. z zadowoleniem odnosi się do 
wznowienia dialogu na wysokim szczeblu 
między prezydentami Azerbejdżanu i 
Armenii pod auspicjami 
współprzewodniczących Grupy Mińskiej, 
oraz ponownie podkreśla, że konflikt o 
Górski Karabach może zostać rozwiązany 
jedynie środkami pokojowymi w oparciu o 
określone w akcie końcowym z Helsinek 
zasady niestosowania siły, integralności 
terytorialnej oraz równych praw narodów 
i ich praw do samostanowienia;

Or. en

Poprawka 204
Marek Siwiec

Projekt rezolucji
Ustęp 16 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16a. uważa, że UE powinna dokonać 
przeglądu, pod kątem skuteczności, 
swoich stosunków z Rosją, która postrzega 
zacieśnianie stosunków między UE i 
krajami Partnerstwa Wschodniego jako 
działanie wymierzone w jej własne 
interesy;

Or. en

Poprawka 205
Helmut Scholz, Nikola Vuljanić

Projekt rezolucji
Ustęp 16 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

16a. podkreśla, że perspektywa pełnej 
zaufania współpracy i partnerstwa 
powinna uwzględniać również możliwość 
członkostwa krajów Partnerstwa 
Wschodniego w UE;

Or. de

Poprawka 206
Werner Schulz
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 16 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16a. jest zdania, że uczestnictwo i 
zaangażowanie społeczeństwa 
obywatelskiego UE oraz krajów 
partnerskich ma kluczowe znaczenie dla 
postępu polityki Partnerstwa 
Wschodniego; podkreśla, że uczestnictwo i 
aktywny wkład Forum Społeczeństwa 
Obywatelskiego Partnerstwa 
Wschodniego na wszystkich szczeblach tej 
wielostronnej platformy jest jak 
najbardziej pożądany i należy go dalej 
wzmacniać;

Or. en

Poprawka 207
Knut Fleckenstein, Libor Rouček, Marek Siwiec, Liisa Jaakonsaari, Boris Zala

Projekt rezolucji
Ustęp 16 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16a. potępia presję wywieraną przez Rosję 
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na kilka krajów Partnerstwa 
Wschodniego oraz podkreśla ich 
suwerenne prawo do swobodnego 
określania ich stosunków z UE; podkreśla 
potrzebę podniesienia tej kwestii podczas 
rozmów z Rosją, a także potrzebę 
poważnej dyskusji w gronie państw 
członkowskich UE na temat nowych 
sposobów konstruktywnego angażowania 
Rosji w inicjatywy, które odzwierciedlają 
wspólne interesy bezpiecznego, stabilnego 
i dobrze prosperującego europejskiego 
sąsiedztwa, a tym samym porzucenia 
przestarzałego i niebezpiecznego myślenia 
w kategoriach stref wpływu; w tym 
kontekście uważa, że UE, Rosja i 
Partnerstwo Wschodnie powinny ściślej 
współpracować ze sobą na rzecz 
rozwiązania przeciągających się 
konfliktów w ich wspólnym sąsiedztwie;

Or. en

Poprawka 208
Libor Rouček

Projekt rezolucji
Ustęp 16 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16a. potępia presję wywieraną przez Rosję 
na kilka krajów Partnerstwa 
Wschodniego oraz podkreśla ich 
suwerenne prawo do swobodnego 
określania ich stosunków z UE; podkreśla 
potrzebę podniesienia tej kwestii podczas 
rozmów z Rosją, a także potrzebę 
poważnej dyskusji w gronie państw 
członkowskich UE na temat nowych 
sposobów konstruktywnego angażowania 
Rosji w inicjatywy, które odzwierciedlają 
wspólne interesy bezpiecznego, stabilnego 
i dobrze prosperującego europejskiego 
sąsiedztwa, a tym samym porzucenia 
przestarzałego i niebezpiecznego myślenia 
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w kategoriach stref wpływu; w tym 
kontekście uważa, że UE, Rosja i 
Partnerstwo Wschodnie powinny ściślej 
współpracować ze sobą na rzecz 
rozwiązania przeciągających się 
konfliktów w ich wspólnym sąsiedztwie; 
jest ponadto zdania, że w interesie 
zarówno UE, jak i Rosji, leży 
kontynuowanie prac mających na celu 
urzeczywistnienie wizji wspólnej strefy 
handlowo-gospodarczej rozciągającej się 
od Władywostoku po Lizbonę;

Or. en

Poprawka 209
Andrey Kovatchev

Projekt rezolucji
Ustęp 16 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16a. przypomina, że kraje Partnerstwa 
Wschodniego – zgodnie z ich 
międzynarodowymi zobowiązaniami –
powinny powstrzymać się od używania siły 
lub gróźb użycia siły podczas 
rozwiązywania konfliktów w regionie, 
podkreślając, że wszystkie przeciągające 
się konflikty na obszarze Partnerstwa 
Wschodniego – niezależnie od ich
indywidualnych uwarunkowań – powinny 
być rozwiązywane wyłącznie w drodze 
negocjacji przyjmujących formy 
zaakceptowane przez strony konfliktu i 
oparte na zasadach określonych w prawie 
międzynarodowym;

Or. en

Poprawka 210
Werner Schulz
w imieniu grupy Verts/ALE
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Projekt rezolucji
Ustęp 16 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16b. jest zdania, że współpraca miedzy 
organizacjami społeczeństwa 
obywatelskiego jest dobrą podstawą 
budowania prawdziwych kontaktów 
międzyludzkich, które nie powinny być 
ograniczone granicami państwowymi; 
zaleca ściślejszą współpracę i koordynację 
między Forum Społeczeństwa 
Obywatelskiego Partnerstwa 
Wschodniego a jego odpowiednikiem na 
szczeblu UE-Rosja;

Or. en

Poprawka 211
Evgeni Kirilov, Pino Arlacchi, Knut Fleckenstein

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. jest zdania, że należy precyzyjnie 
określić instrumenty współpracy, biorąc 
pod uwagę dostępne instrumenty i 
programy oraz koncentrując się w 
szczególności na edukacji i wymianie 
naukowej; wzywa do zapewnienia 
dodatkowych środków finansowych na 
wdrożenie Partnerstwa Wschodniego oraz 
wsparcie reform, przewodnich inicjatyw i 
projektów; wzywa kraje partnerskie do 
pełnego uczestnictwa w unijnych 
programach;

17. jest zdania, że należy precyzyjnie 
określić instrumenty współpracy, biorąc 
pod uwagę dostępne instrumenty i 
programy oraz koncentrując się w 
szczególności na edukacji i wymianie 
naukowej; wzywa do zapewnienia 
dodatkowych środków finansowych na 
wdrożenie Partnerstwa Wschodniego oraz 
wsparcie reform, przewodnich inicjatyw i 
projektów; wzywa wszystkie sześć krajów 
Partnerstwa Wschodniego do pełnego 
uczestnictwa w unijnych programach;

Or. en
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Poprawka 212
Cristian Dan Preda, Elena Băsescu

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. podkreśla, że reforma systemów 
sądowniczych w krajach partnerskich, 
zapewniająca niezawisłość wymiaru 
sprawiedliwości, powinna być priorytetem;

18. podkreśla, że reforma systemów 
sądowniczych i administracji publicznej w 
krajach partnerskich, zapewniająca 
niezawisłość wymiaru sprawiedliwości, a 
także pewność prawną, otwartość i 
przejrzystość, odpowiedzialność, 
efektywność i skuteczność, powinna być 
priorytetem;

Or. en

Poprawka 213
Monica Luisa Macovei

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. podkreśla, że reforma systemów 
sądowniczych w krajach partnerskich, 
zapewniająca niezawisłość wymiaru 
sprawiedliwości, powinna być priorytetem;

18. podkreśla, że reforma systemów 
sądowniczych w krajach partnerskich, 
zapewniająca niezawisłość, efektywność i 
odpowiedzialność wymiaru 
sprawiedliwości, powinna być kluczowym 
priorytetem; podkreśla konieczność 
stworzenia listy przypadków dotyczących 
postępowań i wyroków skazujących, która 
umożliwi ocenę postępów; wzywa do 
ujednolicenia orzecznictwa w celu 
zapewnienia przewidywalności systemu 
sądowniczego i zwiększenia zaufania 
opinii publicznej;

Or. en
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Poprawka 214
Adrian Severin

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. podkreśla, że reforma systemów 
sądowniczych w krajach partnerskich,
zapewniająca niezawisłość wymiaru 
sprawiedliwości, powinna być priorytetem;

18. podkreśla, że reforma systemów 
sądowniczych w krajach partnerskich, 
zapewniająca niezawisłość wymiaru 
sprawiedliwości, powinna być priorytetem; 
podkreśla, że podczas pomagania krajom 
Partnerstwa Wschodniego w rozwijaniu 
efektywnego i uczciwego sytemu 
sądowego UE musi powstrzymać się od 
interweniowania w zakresie oceny i 
rozwiązywania konkretnych spraw, a 
także w zakresie wewnętrznych sporów 
politycznych tych państw;

Or. en

Poprawka 215
Pino Arlacchi, Knut Fleckenstein

Projekt rezolucji
Ustęp 18 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18a. podkreśla, że korupcja jest wciąż 
powszechnie występującym zjawiskiem w 
krajach Partnerstwa Wschodniego oraz że 
jest to istotny problem, który należy 
rozwiązać;

Or. en

Poprawka 216
Knut Fleckenstein, Libor Rouček, Evgeni Kirilov, Liisa Jaakonsaari

Projekt rezolucji
Ustęp 19
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Projekt rezolucji Poprawka

19. podkreśla znaczenie pogłębienia 
współpracy gospodarczej w celu 
przyspieszenia realizacji projektu 
Partnerstwa Wschodniego, między innymi 
przez szerzenie wiedzy na temat złożoności 
problemów gospodarczych, wspieranie 
dobrego zarządzania w sektorze 
finansowym, przyjęcie podejścia 
sektorowego, zachęcanie do wprowadzenia 
przepisów sprzyjających rozwojowi 
sektora MŚP oraz wspieranie partnerstw 
biznesowych między UE a krajami 
Partnerstwa Wschodniego;

19. zauważa wpływ kryzysu gospodarczego 
na rozwój gospodarczy krajów 
Partnerstwa Wschodniego; podkreśla 
znaczenie pogłębienia współpracy 
gospodarczej w celu przyspieszenia 
realizacji projektu Partnerstwa 
Wschodniego, między innymi przez 
szerzenie wiedzy na temat złożoności 
problemów gospodarczych, wspieranie 
dobrego zarządzania w sektorze 
finansowym i współpracy z 
międzynarodowymi instytucjami 
finansowymi, przyjęcie podejścia 
sektorowego, zachęcanie do wprowadzenia 
przepisów sprzyjających rozwojowi 
sektora MŚP oraz wspieranie partnerstw 
biznesowych między UE a krajami 
Partnerstwa Wschodniego;

Or. en

Poprawka 217
Werner Schulz
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. podkreśla znaczenie pogłębienia 
współpracy gospodarczej w celu 
przyspieszenia realizacji projektu 
Partnerstwa Wschodniego, między innymi 
przez szerzenie wiedzy na temat złożoności 
problemów gospodarczych, wspieranie 
dobrego zarządzania w sektorze 
finansowym, przyjęcie podejścia 
sektorowego, zachęcanie do wprowadzenia 
przepisów sprzyjających rozwojowi 
sektora MŚP oraz wspieranie partnerstw 
biznesowych między UE a krajami 
Partnerstwa Wschodniego;

19. podkreśla znaczenie pogłębienia 
współpracy gospodarczej i sprzyjania 
zrównoważonemu rozwojowi w celu 
przyspieszenia realizacji projektu 
Partnerstwa Wschodniego, między innymi 
przez szerzenie wiedzy na temat złożoności 
problemów gospodarczych oraz wyzwań i 
korzyści związanych z ekologiczną 
gospodarką, wspieranie dobrego 
zarządzania w sektorze finansowym, 
przyjęcie podejścia sektorowego, 
zachęcanie do wprowadzenia przepisów 
sprzyjających rozwojowi sektora MŚP oraz 
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wspieranie partnerstw biznesowych między 
UE a krajami Partnerstwa Wschodniego; 

Or. en

Poprawka 218
Evgeni Kirilov, Pino Arlacchi, Knut Fleckenstein

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. podkreśla znaczenie pogłębienia 
współpracy gospodarczej w celu 
przyspieszenia realizacji projektu 
Partnerstwa Wschodniego, między innymi 
przez szerzenie wiedzy na temat złożoności 
problemów gospodarczych, wspieranie 
dobrego zarządzania w sektorze 
finansowym, przyjęcie podejścia 
sektorowego, zachęcanie do wprowadzenia 
przepisów sprzyjających rozwojowi 
sektora MŚP oraz wspieranie partnerstw 
biznesowych między UE a krajami 
Partnerstwa Wschodniego;

19. podkreśla znaczenie pogłębienia 
współpracy gospodarczej w celu 
przyspieszenia realizacji projektu 
Partnerstwa Wschodniego, między innymi 
przez szerzenie wiedzy na temat złożoności 
problemów gospodarczych, wspieranie 
dobrego zarządzania w sektorze 
finansowym, przyjęcie podejścia 
sektorowego, zachęcanie do wprowadzenia 
przepisów sprzyjających rozwojowi 
sektora MŚP oraz wspieranie partnerstw 
biznesowych między UE a krajami 
Partnerstwa Wschodniego, a także 
kontaktów między ich obywatelami;

Or. en

Poprawka 219
Helmut Scholz

Projekt rezolucji
Ustęp 19 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19a. podkreśla, że należy położyć większy 
nacisk na konsolidację sektora 
energetycznego, która jest jednym 
z podstawowych warunków modernizacji 
gospodarki, oraz na opracowanie strategii 
energetycznych zgodnych ze 



PE526.268v01-00 116/125 AM\1014796PL.doc

PL

zobowiązaniami Europejskiej Wspólnoty 
Energetycznej;

Or. de

Poprawka 220
Adrian Severin

Projekt rezolucji
Ustęp 19 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19a. uważa, że kluczowe znaczenie ma to, 
aby zorganizowany dialog między 
instytucjami europejskimi i wszystkimi 
właściwymi organami społeczeństwa 
obywatelskiego państw partnerskich 
(związkami zawodowymi, MŚP, 
profesjonalnymi organizacjami 
pozarządowymi itp.) miał formę 
odrębnego wymiaru negocjacji 
stowarzyszeniowych w celu zapewnienia 
ich skutecznej współpracy oraz społecznej 
akceptacji układów o stowarzyszeniu;

Or. en

Poprawka 221
Helmut Scholz

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. ponadto uważa, że promowanie 
wspólnych działań z innymi partnerami 
strategicznymi oraz współpracy w 
międzynarodowych i europejskich 
organizacjach przyniosłoby korzyści 
wszystkim zainteresowanym;

20. ponadto uważa, że promowanie 
wspólnych działań z innymi partnerami 
strategicznymi oraz współpracy w 
międzynarodowych i europejskich 
organizacjach przyniosłoby korzyści 
wszystkim zainteresowanym; w tym 
kontekście z zadowoleniem przyjmuje 
najnowsze oświadczenie 
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wiceprzewodniczącej/wysokiej 
przedstawiciel Catherine Ashton, zgodnie 
z którym w układach o stowarzyszeniu 
i umowach o handlu respektuje się 
tradycyjne stosunki między Rosją a jej 
sąsiadami; wzywa Komisję, aby wraz 
z Federacją Rosyjską również podjęła 
działania zmierzające do pozytywnego 
doprecyzowania powiązań z projektem 
integracji euroazjatyckiej w interesie 
wzajemnych korzyści, równowagi 
interesów oraz długotrwałego 
i zrównoważonego partnerstwa;

Or. de

Poprawka 222
Knut Fleckenstein, Libor Rouček, Evgeni Kirilov, Liisa Jaakonsaari, Boris Zala

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. ponadto uważa, że promowanie 
wspólnych działań z innymi partnerami 
strategicznymi oraz współpracy w 
międzynarodowych i europejskich 
organizacjach przyniosłoby korzyści 
wszystkim zainteresowanym;

20. ponadto uważa, że promowanie 
wspólnych działań z innymi partnerami 
strategicznymi oraz współpracy w 
międzynarodowych i europejskich 
organizacjach przyniosłoby korzyści 
wszystkim zainteresowanym; przypomina 
w tym kontekście o ciągle aktualnej 
propozycji, którą wysunęła UE w stronę 
Rosji, aby wzięła ona udział w 
przedsięwzięciach i inicjatywach 
Partnerstwa Wschodniego, oraz ponownie 
powtarza, że dobrze prosperujące, 
należycie zarządzane i stabilne sąsiedztwo 
leży we własnym interesie Rosji;

Or. en

Poprawka 223
Inese Vaidere
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Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. podkreśla, że należy wspierać 
nawiązywanie więzi społecznych i 
kulturowych, wcielając w życie dewizę UE 
„Zjednoczeni w różnorodności”;

skreślony

Or. en

Poprawka 224
Adrian Severin

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. podkreśla, że należy wspierać 
nawiązywanie więzi społecznych i 
kulturowych, wcielając w życie dewizę UE 
„Zjednoczeni w różnorodności”;

21. podkreśla, że należy wspierać 
nawiązywanie więzi społecznych i 
kulturowych, wcielając w życie dewizę UE 
„Zjednoczeni w różnorodności”; 
podkreśla, że procesy rozszerzenia i 
stowarzyszenia pociągają za sobą nie tylko 
jednostronną transformację państw 
przystępujących/stowarzyszających się, ale 
wymagają również syntezy wschodnio- i 
zachodnioeuropejskich kultur, tradycji, 
praktyk, doświadczeń i wrażliwości w 
zakresie bezpieczeństwa; uważa, że UE 
musi zatem również dokonywać 
wewnętrznej transformacji, kiedy domaga 
się takiej transformacji od krajów 
przystępujących/stowarzyszających się;

Or. en

Poprawka 225
Eleni Theocharous, Marietta Giannakou
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Projekt rezolucji
Ustęp 21 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21a. podkreśla znaczenie współpracy 
regionalnej i inicjatyw na rzecz 
budowania zaufania wśród stron 
przedłużających się konfliktów na 
obszarze Partnerstwa Wschodniego; 
podkreśla znaczenie wzmocnienia zasady 
stosunków dobrosąsiedzkich jako 
kluczowego elementu służącego 
rozwiązywaniu konfliktów;

Or. en

Poprawka 226
Marusya Lyubcheva

Projekt rezolucji
Ustęp 21 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21a. podkreśla znaczenie wymiany 
informacji i wymiany kulturowej między 
krajami Partnerstwa Wschodniego i UE 
dla potrzeb budowania współczesnych, 
dobrze poinformowanych społeczeństw 
oraz promowania wartości europejskich;

Or. en

Poprawka 227
Andrzej Grzyb

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. podkreśla fakt, że Europejski Fundusz 
na rzecz Demokracji może odegrać istotną 

22. podkreśla fakt, że Europejski Fundusz 
na rzecz Demokracji (EED) ma do 
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rolę w krajach Partnerstwa Wschodniego, 
wzmacniając społeczeństwo obywatelskie;

odegrania istotną rolę w krajach 
Partnerstwa Wschodniego, w szybki, 
efektywny i elastyczny sposób
wzmacniając społeczeństwo obywatelskie 
w krajach demokratycznych oraz 
wspierając lub rozwijając ruchy 
prodemokratyczne w krajach przed i w 
trakcie transformacji ku demokracji; w 
tym kontekście wzywa UE i państwa
członkowskie UE do zapewnienia 
odpowiedniego, stabilnego finansowania 
dla działalności Europejskiego Funduszu 
na rzecz Demokracji (EED);

Or. pl

Poprawka 228
Knut Fleckenstein, Libor Rouček, Liisa Jaakonsaari

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. podkreśla fakt, że Europejski Fundusz 
na rzecz Demokracji może odegrać istotną 
rolę w krajach Partnerstwa Wschodniego, 
wzmacniając społeczeństwo obywatelskie;

22. wyraża przekonanie, że Europejski 
Fundusz na rzecz Demokracji może 
odegrać istotną rolę w krajach Partnerstwa 
Wschodniego, wzmacniając społeczeństwo 
obywatelskie; zachęca Komisję, ESDZ i 
państwa członkowskie do wspierania 
działań Europejskiego Funduszu na rzecz 
Demokracji oraz do pełnego 
wykorzystywania potencjału w zakresie 
współpracy i synergii;

Or. en

Poprawka 229
Werner Schulz
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 22
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Projekt rezolucji Poprawka

22. podkreśla fakt, że Europejski Fundusz 
na rzecz Demokracji może odegrać istotną 
rolę w krajach Partnerstwa Wschodniego, 
wzmacniając społeczeństwo obywatelskie;

22. podkreśla fakt, że Europejski Fundusz 
na rzecz Demokracji może odegrać istotną 
rolę w krajach Partnerstwa Wschodniego, 
wzmacniając społeczeństwo obywatelskie i 
promując praworządność oraz 
poszanowanie praw człowieka;

Or. en

Poprawka 230
Marusya Lyubcheva

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. podkreśla fakt, że Europejski Fundusz 
na rzecz Demokracji może odegrać istotną 
rolę w krajach Partnerstwa Wschodniego, 
wzmacniając społeczeństwo obywatelskie;

22. podkreśla fakt, że Europejski Fundusz 
na rzecz Demokracji może odegrać istotną 
rolę w krajach Partnerstwa Wschodniego, 
stanowiąc uzupełnienie innych 
istniejących unijnych narzędzi 
finansowych, a zwłaszcza wzmacniając 
społeczeństwo obywatelskie;

Or. en

Poprawka 231
Marusya Lyubcheva

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. uważa, że – aby polepszyć współpracę 
między partnerami wschodnimi – UE nie 
powinna nakładać ograniczenia w postaci 
stosowania jednego języka we wspólnych 
projektach, i powinna propagować 
wielojęzyczność, zwłaszcza w inicjatywach 

skreślony
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samorządowych, cywilnych i 
edukacyjnych;

Or. en

Poprawka 232
Ivo Vajgl

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. uważa, że – aby polepszyć współpracę 
między partnerami wschodnimi – UE nie 
powinna nakładać ograniczenia w postaci 
stosowania jednego języka we wspólnych 
projektach, i powinna propagować 
wielojęzyczność, zwłaszcza w 
inicjatywach samorządowych, cywilnych i 
edukacyjnych;

23. uważa, że – aby polepszyć współpracę 
między partnerami wschodnimi – UE 
powinna propagować wielojęzyczność, 
zwłaszcza w inicjatywach samorządowych, 
cywilnych i edukacyjnych;

Or. en

Poprawka 233
Ivo Vajgl

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. podkreśla znaczenie promowania i 
wspierania wspólnych wysiłków w 
dziedzinie badań i innowacji, w tym w 
programach wymiany dla studentów, w 
wirtualnych projektach wielojęzycznych, w 
dialogu międzykulturowym, poprzez 
wspólne produkcje filmowe i korzystanie 
ze wspólnych zasobów do tłumaczenia 
dzieł literackich, we wspólnych badaniach 
nad spuścizną po nazizmie, komunizmie i 
reżimach totalitarnych oraz nad wspólną 

24. podkreśla znaczenie promowania i 
wspierania wspólnych wysiłków w 
dziedzinie badań i innowacji, w tym w 
programach wymiany dla studentów, w 
wirtualnych projektach wielojęzycznych, w 
dialogu międzykulturowym, poprzez 
współpracę przy produkcjach filmowych i 
innych projektach artystycznych, przydział 
zasobów do tłumaczenia dzieł literackich, 
we wspólnych badaniach nad spuścizną po 
nazizmie, komunizmie i reżimach 
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europejską historią; totalitarnych w celu opracowywania 
wspólnej oceny wydarzeń historycznych;

Or. en

Poprawka 234
Knut Fleckenstein, Libor Rouček, Liisa Jaakonsaari

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. podkreśla znaczenie promowania i 
wspierania wspólnych wysiłków w 
dziedzinie badań i innowacji, w tym w 
programach wymiany dla studentów, w 
wirtualnych projektach wielojęzycznych, w 
dialogu międzykulturowym, poprzez 
wspólne produkcje filmowe i korzystanie 
ze wspólnych zasobów do tłumaczenia 
dzieł literackich, we wspólnych badaniach 
nad spuścizną po nazizmie, komunizmie i 
reżimach totalitarnych oraz nad wspólną 
europejską historią;

24. podkreśla znaczenie promowania i 
wspierania wspólnych wysiłków w 
dziedzinie badań i innowacji, w tym w 
programach wymiany dla studentów, w 
wirtualnych projektach wielojęzycznych, w 
dialogu międzykulturowym, poprzez 
wspólne produkcje filmowe i korzystanie 
ze wspólnych zasobów do tłumaczenia 
dzieł literackich, we wspólnych badaniach 
nad wspólną europejską historią;

Or. en

Poprawka 235
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. podkreśla znaczenie promowania i 
wspierania wspólnych wysiłków w 
dziedzinie badań i innowacji, w tym w 
programach wymiany dla studentów, w 
wirtualnych projektach wielojęzycznych, w 
dialogu międzykulturowym, poprzez 
wspólne produkcje filmowe i korzystanie 
ze wspólnych zasobów do tłumaczenia 

24. podkreśla znaczenie promowania i 
wspierania wspólnych wysiłków w 
dziedzinie badań i innowacji, w tym w 
programach wymiany dla studentów, w 
wirtualnych projektach wielojęzycznych, w 
dialogu międzykulturowym, poprzez 
wspólne produkcje filmowe i korzystanie 
ze wspólnych zasobów do tłumaczenia 
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dzieł literackich, we wspólnych badaniach 
nad spuścizną po nazizmie, komunizmie i 
reżimach totalitarnych oraz nad wspólną 
europejską historią;

dzieł literackich, we wspólnych badaniach 
nad spuścizną po nazizmie, komunizmie i 
reżimach totalitarnych oraz nad wspólną 
europejską historią, między innymi 
również poprzez program „Europa dla 
obywateli” oraz poprzez promowanie 
współpracy z Platformą Europejskiej 
Pamięci i Sumienia;

Or. en

Poprawka 236
Tunne Kelam

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. podkreśla znaczenie promowania i 
wspierania wspólnych wysiłków w 
dziedzinie badań i innowacji, w tym w 
programach wymiany dla studentów, w 
wirtualnych projektach wielojęzycznych, w 
dialogu międzykulturowym, poprzez 
wspólne produkcje filmowe i korzystanie 
ze wspólnych zasobów do tłumaczenia 
dzieł literackich, we wspólnych badaniach 
nad spuścizną po nazizmie, komunizmie i 
reżimach totalitarnych oraz nad wspólną 
europejską historią;

24. podkreśla znaczenie promowania i 
wspierania wspólnych wysiłków w 
dziedzinie badań i innowacji, w tym w 
programach wymiany dla studentów, w 
wirtualnych projektach wielojęzycznych, w 
dialogu międzykulturowym, poprzez 
wspólne produkcje filmowe i korzystanie 
ze wspólnych zasobów do tłumaczenia 
dzieł literackich, we wspólnych badaniach 
nad spuścizną po nazizmie, komunizmie i 
reżimach totalitarnych oraz nad wspólną 
europejską historią; wzywa w związku z 
tym uczestniczące podmioty do 
promowania i wykorzystywania sieci 
udostępnianych przez Platformę 
Europejskiej Pamięci i Sumienia;

Or. en

Poprawka 237
Werner Schulz
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 24 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

24a. ponownie powtarza swój pogląd, że 
zamrożone konflikty utrudniają pełny 
rozwój Partnerstwa Wschodniego; w 
związku z tym ubolewa, że od początku 
istnienia Partnerstwa Wschodniego nie 
poczyniono żadnego postępu na drodze 
rozwiązania trwających konfliktów; 
wzywa wysoką 
przedstawiciel/wiceprzewodniczącą do 
odgrywania bardziej aktywnej roli, dając 
wyraźnie do zrozumienia, że pogłębienie 
stosunków dwustronnych jest powiązane z 
pokojowym rozwiązywaniem konfliktów i 
przestrzeganiem przepisów prawa 
międzynarodowego; wzywa Komisję do 
zwiększenia wysiłków na rzecz programów 
budowania zaufania w obszarach 
dotkniętych konfliktami w celu 
przywrócenia w nich dialogu i ułatwienia 
kontaktów międzyludzkich;

Or. en


