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Poprawka 238
Mário David

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 uwzględnia wartości i 
idee założycieli UE, zwłaszcza zasady 
pokoju, solidarności i dobrobytu;

Or. en

Poprawka 239
Nadezhda Neynsky

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 
wartości i idei założycieli UE oraz dalsze 
wspieranie procesów wprowadzania 
zrównoważonych reform w krajach 
Europy Wschodniej w perspektywie 
przyspieszenia ich politycznego 
stowarzyszenia oraz integracji 
gospodarczej z UE;

Or. en

Poprawka 240
Mário David

Projekt rezolucji
Motyw A a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że okupacja 
terytoriów należących do państwa 
trzeciego stanowi naruszenie prawa 
międzynarodowego i jest sprzeczna z 
podstawowymi zasadami europejskiej 
polityki sąsiedztwa, a ponadto zagraża 
celom całego projektu, jakim jest 
Partnerstwo Wschodnie;

Or. en

Poprawka 241
Nadezhda Neynsky

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; mając na uwadze, że
stanowi ono odpowiedź na europejskie 
aspiracje społeczeństw krajów partnerskich 
i opiera się na wspólnocie wartości i zasad 
wolności, demokracji, poszanowaniu praw 
człowieka i podstawowych wolności, a 
także praworządności;

Or. en

Poprawka 242
Paweł Robert Kowal

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;

Europy Wschodniej oraz stanowi 
odpowiedź na europejskie aspiracje 
społeczeństw krajów partnerskich;

Or. en

Poprawka 243
Paweł Robert Kowal

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, 
polityczny, gospodarczy, społeczny i 
kulturowy wymiar współpracy;

Or. en

Poprawka 244
Paweł Zalewski, Krzysztof Lisek

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 dla obydwu stron, że nie
podejmują one wystarczających wysiłków 
w celu promowania i zwiększania 
świadomości na temat wzajemnych 
korzyści płynących z układów o 
stowarzyszeniu;

Or. en
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Poprawka 245
Nadezhda Neynsky

Projekt rezolucji
Motyw F a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Fa. mając na uwadze, że każde państwo 
ma suwerenne prawo do przystąpienia do 
dowolnej organizacji międzynarodowej 
bądź sojuszu międzynarodowego oraz do 
określania własnej przyszłości bez 
żadnych wpływów z zewnątrz;

Or. en

Poprawka 246
Paweł Zalewski, Krzysztof Lisek

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 

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 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;
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procesu politycznego;

Or. en

Poprawka 247
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 
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; podkreśla znaczenie 
dialogu ze społeczeństwem jako metody 
transformacji; zachęca do częstszego i 
bardziej efektywnego dialogu z lokalnymi 
i regionalnymi władzami oraz z 
parlamentami, liderami biznesu i 
społeczeństwem obywatelskim w celu 
uzyskania poparcia dla reformy wśród 
wyborców, którzy będą w stanie wywierać 
wpływ na krajowe procesy podejmowania 
decyzji;

Or. en
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Poprawka 248
Paweł Robert Kowal

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 
młodzież i przyszłych liderów oraz na 
sektorach energetycznym, transportu i 
badań;

Or. en

Poprawka 249
Evgeni Kirilov

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. przypomina, że pięć z sześciu krajów 
Partnerstwa Wschodniego jest 
pełnoprawnymi członkami Organizacji 
Czarnomorskiej Współpracy Gospodarczej 
wraz z innymi strategicznymi partnerami 
Unii, oraz podkreśla potrzebę 
wzmocnienia dialogu i współpracy w tych 
ramach;

Or. en
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Poprawka 250
Nadezhda Neynsky

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; podkreśla zwiększoną rolę 
mobilności w ułatwianiu kontaktów 
międzyludzkich, w tym mobilności 
edukacyjnej, wymian kulturowych, 
działalności badawczej, tworzenia sieci 
kontaktów ludzi młodych oraz 
wolontariatu; uważa, że należy położyć 
większy nacisk na fakt, że projekt 
Partnerstwa Wschodniego jest skierowany 
raczej do społeczeństw niż do władz;

Or. en

Poprawka 251
Paweł Zalewski, Krzysztof Lisek

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 

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej.)
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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 252
Nadezhda Neynsky

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. podkreśla, że w perspektywie 
zapewnienia silnej pozycji 
demokratycznych rządów i 
praworządności rozwinięte i pełnoprawne 
społeczeństwo obywatelskie stanowi 
podstawę nieodwracalności 
wprowadzonych reform w zakresie praw 
człowieka i wartości podstawowych, 
kluczową kwestią jest zatem zapewnienie 
otoczenia sprzyjającego pluralistycznemu 
i niezależnemu społeczeństwu 
obywatelskiemu;

Or. en

Poprawka 253
Paweł Zalewski, Krzysztof Lisek

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. podkreśla, że wniosek dotyczący 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 
Rady w sprawie warunków wjazdu i 
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pobytu obywateli państw trzecich w celu 
prowadzenia badań naukowych, 
odbywania studiów, udziału w wymianie 
młodzieży szkolnej, szkoleniu za 
wynagrodzeniem i bez wynagrodzenia, 
wolontariacie lub pracy w charakterze au 
pair stanowi narzędzie, które wywrze 
ogromny wpływ na obszar edukacji i 
kultury; wzywa do szybkiego przyjęcia 
powyższej dyrektywy przewidującej wizy 
długoterminowe i dokumenty pobytowe 
dla obywateli państw trzecich 
przybywających w powyższych celach;

Or. en

Poprawka 254
Ivo Vajgl

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 
edukację obywatelską i promowanie 
tolerancji wśród młodzieży i przyszłych 
liderów, na przykład w ramach 
„Młodzieżowego Okna Partnerstwa 
Wschodniego” będącego elementem 
programu „Młodzież w działaniu”; wzywa 
do ustanowienia wymian międzyszkolnych 
między państwami członkowskimi UE a 
krajami Partnerstwa Wschodniego oraz 
do przeznaczenia na nie odpowiedniego 
finansowania; zachęca do pełnego 
wykorzystywania wszystkich możliwości 
odbywania stypendium w ramach 
programu Erasmus+ oraz proponuje 
rozważenie możliwości ustanowienia
specjalnych instytucji szkolnictwa 
wyższego, takich jak Uniwersytet 
Partnerstwa Wschodniego, zbliżających do 
siebie studentów i przyszłych liderów z 
krajów Partnerstwa Wschodniego oraz 
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państw członkowskich UE;

Or. en

Poprawka 255
Paweł Zalewski

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;

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej.)

Or. en

Poprawka 256
Ivo Vajgl

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 

skreślony
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przeznaczyć na ten cel specjalne środki;

Or. en

Poprawka 257
Ivo Vajgl

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;

skreślony

Or. en

Poprawka 258
Paweł Zalewski

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 

6. podkreśla, że należy pogłębić 
współpracę młodzieży, aby wspierać 
aktywność obywatelską młodych ludzi, a 
także propagować wśród nich solidarność i 
promować tolerancję;
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tolerancję;

Or. en

Poprawka 259
Paweł Zalewski, Krzysztof Lisek

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; 
wzywa Komisję i Radę do uczynienia z 
solidarności podstawowej zasady
Wspólnoty Energetycznej, gdyż oczekuje 
się, że zasada ta będzie w pełni 
przestrzegana przez wszystkie podmioty 
aktywne na rynku UE, zwłaszcza w świetle 
mającego podłoże polityczne projektu 
gazociągu południowego (South Stream) 
forsowanego przez Rosję;

Or. en

Poprawka 260
Paweł Zalewski, Krzysztof Lisek

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; 
wzywa Komisję do przygotowania 
precyzyjnej strategii komunikacji dla 
społeczeństw w krajach Partnerstwa 
Wschodniego mającej na celu wyjaśnienie 
im korzyści płynących z układów o 
stowarzyszeniu, w tym z pogłębionych i 
kompleksowych stref wolnego handlu 
jako narzędzi mogących posłużyć do 
modernizacji ich systemów politycznych i 
gospodarki;

Or. en

Poprawka 261
Paweł Robert Kowal

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;
przypomina, że postępy partnerstwa będą 
zależały od postępów i zasadniczych 
wysiłków w odniesieniu do praw 
człowieka, reform systemu sądownictwa, 
reform administracji publicznej, walki z 
korupcją oraz zwiększenia udziału 
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obywateli w publicznym procesie 
podejmowania decyzji;

Or. en

Poprawka 262
Paweł Robert Kowal

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. zauważa, jak ważne jest 
niewykluczanie nikogo w zapewnianiu 
postępów partnerstwa z udziałem 
wszystkich sześciu partnerów, podkreśla 
zatem konieczność dalszego usprawniania 
wymiaru wielostronnego oraz zachęca do 
odbywania regularnych obrad na szczeblu 
ministerialnym w odniesieniu do całego 
spektrum strategii politycznych;

Or. en

Poprawka 263
Werner Schulz
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. w związku z powyższym podkreśla, tak 
jak w przypadku Ukrainy, znaczenie 
podejmowania przez Radę 
natychmiastowych działań, w tym 
zwiększonych nacisków dyplomatycznych 
oraz wprowadzenia indywidualnie 
ukierunkowanych środków i sankcji 
dotyczących podróży, zamrożenia aktywów 
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i własności wobec urzędników, 
ustawodawców i sponsorujących ich 
przedsiębiorstw, ponoszących 
odpowiedzialność za przypadki naruszenia 
praw człowieka, oraz nasilenia wysiłków 
na rzecz zwalczania prania pieniędzy i 
oszustw podatkowych przez 
przedsiębiorstwa i przedsiębiorców z 
zaangażowanych państw w europejskich 
bankach;

Or. en

Poprawka 264
Nadezhda Neynsky

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. podkreśla znaczenie znalezienia 
pokojowych i opartych na negocjacjach 
rozwiązań konfliktów w regionie, 
zwłaszcza na Ukrainie, oraz wzywa do 
zaangażowania się wszystkich 
zainteresowanych stron w działania w tym 
kierunku, ponieważ stabilność i 
bezpieczeństwo regionu są kluczowe dla 
pełnej realizacji całego potencjału 
Partnerstwa Wschodniego;

Or. en

Poprawka 265
Ivo Vajgl

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. ubolewa, że państwa członkowskie 11. ubolewa, że państwa członkowskie UE 
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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;

mają zróżnicowane interesy, jeżeli chodzi 
o kraje Partnerstwa Wschodniego; z 
zaniepokojeniem dostrzega, że państwa 
członkowskie UE niewłaściwie rozumieją 
zagadnienia dotyczące krajów 
Partnerstwa Wschodniego; ubolewa nad 
brakiem świadomości tego, że większa 
współpraca i przyjęcie wspólnych 
stanowisk mają ogromne znaczenie 
geopolityczne;

Or. en

Poprawka 266
Paweł Zalewski, Krzysztof Lisek

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 wspólne stanowisko w niektórych 
kwestiach mają znaczenie geopolityczne;

Or. en

Poprawka 267
Paweł Robert Kowal

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. ubolewa ponadto, że kraje Partnerstwa 
Wschodniego wykazują niedostateczną 

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

chęć zbudowania wspólnego przekazu i 
zaangażowania się we wspólne wysiłki w 
stosunkach z UE; wzywa do nasilenia 
wysiłków dyplomacji publicznej, łącznie z 
lepszymi narzędziami komunikacji; 
podkreśla konieczność wdrożenia strategii 
na rzecz widoczności Partnerstwa 
Wschodniego;

Or. en

Poprawka 268
Knut Fleckenstein

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. jest zdania, że UE powinna bardziej 
aktywnie zachęcać kraje partnerskie do 
walki z przypadkami naruszenia praw 
człowieka; wzywa państwa członkowskie 
do wdrożenia Wytycznych UE w sprawie 
obrońców praw człowieka i przypomina, 
że w przypadku poważnego naruszenia 
praw człowieka i podstawowych wolności 
zgodnie z traktatami sama UE może 
rozważyć możliwość wprowadzenia 
środków ograniczających lub sankcji w 
ramach WPZiB, w tym embarga na broń, 
zakazu wywozu sprzętu służącego do 
represji wewnętrznych, ograniczeń 
wizowych lub zakazu podróżowania dla 
osób, które są bezpośrednio lub pośrednio 
odpowiedzialne za poważne naruszenia 
praw człowieka lub represje wobec 
społeczeństwa obywatelskiego i 
demokratycznej opozycji lub których 
działania w inny sposób poważnie szkodzą 
demokracji lub praworządności, jak 
również zamrażania funduszy i ich 
zasobów gospodarczych; podkreśla 
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konieczność zapewnienia wybiórczości i 
ukierunkowania sankcji w celu 
uniknięcia wywierania wpływu na życie 
zwykłych obywateli;

Or. en

Poprawka 269
Nadezhda Neynsky

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 w celu 
zbudowania wspólnego obszaru 
demokracji, dobrobytu, stabilności i
nasilenia interakcji i wymiany;

Or. en

Poprawka 270
Mário David

Projekt rezolucji
Ustęp 16 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16a. głęboko ubolewa nad trwającymi, 
przedłużającymi się konfliktami, które 
szerzą nienawiść, wrogość i napięcie 
wśród narodów kilku krajów Partnerstwa 
Wschodniego, w szczególności nad 
sytuacją w Południowej Osetii i Abchazji, 
w Górskim Karabachu i Naddniestrzu;

Or. en
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Poprawka 271
Mário David

Projekt rezolucji
Ustęp 16 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16a. podkreśla, że Partnerstwo Wschodnie 
może osiągnąć swoje cele wyłącznie 
wtedy, kiedy zamrożone konflikty zostaną 
rozwiązane w wyniku negocjacji 
pokojowych zgodnie z prawem 
międzynarodowym; w związku z 
powyższym wzywa UE, a zwłaszcza 
wysoką przedstawiciel/ 
wiceprzewodniczącą Komisji, do 
aktywnego i zrównoważonego 
zaangażowania się w poszukiwanie 
rozwiązań politycznych dla zamrożonych 
konfliktów w ramach sąsiedztwa 
wschodniego; przypomina, że okupacja 
terytorium jednego państwa przez 
jakiekolwiek państwo trzecie stanowi 
naruszenie podstawowych zasad i celów 
Partnerstwa Wschodniego, i podkreśla, że 
nasze kraje partnerskie w ramach 
Partnerstwa Wschodniego muszą 
bezwzględnie przestrzegać przepisów 
prawa międzynarodowego oraz 
poprzednich rezolucji zatwierdzonych 
przez Parlament Europejski;

Or. en

Poprawka 272
Nadezhda Neynsky

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. podkreśla, że reforma systemów 
sądowniczych w krajach partnerskich, 
zapewniająca niezawisłość wymiaru 

18. podkreśla, że przestrzeganie zasad 
praworządności, w tym ustanowienie 
niezależnego i efektywnego systemu 
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sprawiedliwości, powinna być priorytetem; sądownictwa oraz zwalczanie korupcji, 
zarówno w sektorze prywatnym, jak i 
publicznym, są niezbędne do ochrony 
wartości demokratycznych;

Or. en

Poprawka 273
Paweł Robert Kowal

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;

Or. en

Poprawka 274
Paweł Zalewski, Krzysztof Lisek

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. podkreśla znaczenie pogłębienia 
współpracy gospodarczej w celu 
przyspieszenia realizacji projektu 

19. podkreśla znaczenie pogłębienia 
współpracy gospodarczej w celu 
przyspieszenia realizacji projektu 



AM\1018933PL.doc 23/27 PE529.713v01-00

PL

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;

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; podkreśla 
konieczność ukończenia i tymczasowego 
stosowania pogłębionych i 
kompleksowych umów o wolnym handlu 
jako głównych narzędzi mogących 
posłużyć do modernizacji gospodarki 
krajów Partnerstwa Wschodniego oraz 
przezwyciężenia kryzysu finansowego;

Or. en

Poprawka 275
Paweł Robert Kowal

Projekt rezolucji
Ustęp 19 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19a. wzywa do nasilenia wysiłków 
mających na celu wzmocnienie wymiaru 
biznesowego Partnerstwa Wschodniego, 
również poprzez poprawę otoczenia 
biznesowego w krajach partnerskich, z 
korzyścią dla lokalnych, regionalnych i 
europejskich MŚP i działalności 
gospodarczych, oraz wspieranie 
partnerstw biznesowych między UE a 
Partnerstwem Wschodnim;

Or. en
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Poprawka 276
Paweł Robert Kowal

Projekt rezolucji
Ustęp 21 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21a. zachęca do dalszego zbliżania ram 
ustawodawczych we wszystkich obszarach 
związanych z transportem oraz do 
wdrażania projektów dotyczących 
infrastruktury transportowej, równolegle 
do sieci transportowej Partnerstwa 
Europejskiego w ramach istniejących 
programów i instrumentów UE, przy 
dążeniu do większego zaangażowania 
europejskich i międzynarodowych 
instytucji finansowych oraz dawaniu 
pierwszeństwa projektom, które 
usprawniają połączenia z siecią bazową 
TEN-T;

Or. en

Poprawka 277
Andrey Kovatchev

Projekt rezolucji
Ustęp 23 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

23a. zauważa znaczenie osiągnięcia 
sprawiedliwego i długotrwałego pokoju w 
konfliktach etniczno-politycznych w 
obszarze Partnerstwa Wschodniego; w 
tym celu wzywa wszystkie strony do 
stworzenia warunków sprzyjających 
pokojowi poprzez powstrzymanie się od 
retoryki nienawiści i podżegania do wojny 
oraz wprowadzenie środków budujących 
zaufanie mających na celu rozwiązanie 
kwestii humanitarnych, gospodarczych 
oraz innych kwestii po wszystkich 
stronach obecnych granic w obszarze 
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Partnerstwa Wschodniego;

Or. en

Poprawka 278
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 
europejską historią;

24. podkreśla znaczenie promowania i 
wspierania wspólnych wysiłków w 
dziedzinie badań i innowacji w wirtualnych 
projektach wielojęzycznych, w dialogu 
międzykulturowym, poprzez współpracę 
przy produkcjach filmowych i innych 
przedsięwzięciach artystycznych i 
przydzielenie zasobów do tłumaczenia 
dzieł literackich, we wspólnych badaniach 
nad spuścizną po reżimach autorytarnych i 
totalitarnych w celu opracowania wspólnej 
oceny europejskiej historii;

Or. en

Poprawka 279
Paweł Robert Kowal

Projekt rezolucji
Ustęp 24 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24a. wzywa do stopniowego rozwijania 
wspólnego obszaru wiedzy i innowacji 
mającego na celu połączenie kilku 
istniejących kierunków współpracy w 
zakresie badań i innowacji;
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Or. en

Poprawka 280
Boris Zala, Pino Arlacchi, Kristiina Ojuland

Projekt rezolucji
Ustęp 24 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24a. ponownie powtarza, że konflikt w
Górskim Karabachu stanowi ogromną 
przeszkodę dla bezpieczeństwa regionu 
oraz dla dalszego rozwoju Partnerstwa 
Wschodniego; wzywa do poczynienia 
szybkich i zasadniczych postępów w 
działaniach mających na celu rozwiązanie 
tego konfliktu w oparciu o prawo 
międzynarodowe, odpowiednie rezolucje 
Rady Bezpieczeństwa ONZ oraz zasady 
podstawowe Grupy Mińskiej OBWE;
podkreśla znaczenie wiarygodnych 
środków budujących zaufanie, zwłaszcza 
ogólnej demilitaryzacji oraz wycofania sił 
Armenii z zajmowanych terytoriów wokół 
Górskiego Karabachu; wzywa UE do 
dalszego aktywnego wspierania procesu 
rozwiązywania konfliktu;

Or. en

Poprawka 281
Paweł Zalewski, Krzysztof Lisek

Projekt rezolucji
Ustęp 24 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24a. wzywa do zrozumienia, że 
Partnerstwo Wschodnie jest ambitnym 
programem, którego rezultaty mogą stać 
się widoczne w długoterminowej 
perspektywie; podkreśla, że mimo szeroko 
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zakrojonej krytyki wobec Partnerstwa 
Wschodniego powodzenie inicjatywy 
zależy od zaangażowania i woli politycznej 
zarówno UE, jak i jej wschodnich 
sąsiadów; zauważa ponadto, że kluczową 
kwestią jest to, aby jakakolwiek krytyka 
wobec Partnerstwa Wschodniego była 
konstruktywna i ukierunkowana na 
poprawę programu, a nie na jego 
dyskredytację;

Or. en


