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Poprawka1
Willy Meyer

Projekt rezolucji
Odniesienie 3

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 13 
lipca 1990 r. w sprawie znaczenia umowy 
o wolnym handlu, która ma zostać 
zawarta między EWG a Radą Współpracy 
Państw Zatoki Perskiej,

- uwzględniając rezolucję z dnia 13 lipca 
1990 r.,

Or. es

Poprawka 2
Raimon Obiols

Projekt rezolucji
Odniesienie 6 a (nowe) 

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając swe sprawozdanie z dnia 
10 maja 2010 r. w sprawie Unii dla 
Śródziemnomorza,

Or. es

Poprawka 3
Richard Howitt

Projekt rezolucji
Odniesienie 9 a (nowe) 

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając przyjęte przez Parlament 
Europejski sprawozdanie Michela 
Rocarda zatytułowane „Reformy w 
świecie arabskim: jaka strategia dla Unii 
Europejskiej? (INI/2006/2172),

Or. en
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Poprawka 4
Dominique Baudis, Mário David

Projekt rezolucji
Odniesienie 11

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając art.188c i art. 188n ust. 6 
lit. a) (v) Traktatu z Lizbony, zgodnie z 
którymi Rada musi zwrócić się o zgodę 
Parlamentu przed zawarciem jakiejkolwiek 
umowy międzynarodowej obejmującej 
obszary, w odniesieniu do których 
zastosowanie ma zwykła procedura 
ustawodawcza,

- uwzględniając art.207 i 218 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
zgodnie z którymi Rada musi zwrócić się o 
zgodę Parlamentu przed zawarciem 
jakiejkolwiek umowy międzynarodowej 
obejmującej obszary objęte zwykłą 
procedurą ustawodawczą,

Or. fr

Poprawka 5
Dominique Baudis, Mário David

Projekt rezolucji
Odniesienie 12 a (nowe) 

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając deklarację Zgromadzenia 
Ogólnego ONZ w sprawie prawa i 
odpowiedzialności jednostek, grup i 
organów społeczeństwa do propagowania 
i ochrony praw człowieka i podstawowych, 
powszechnie uznawanych od 1998 r.  
wolności (znaną również jako 
„Deklaracja obrońców praw człowieka”),

Or. fr

Poprawka 6
Richard Howitt

Projekt rezolucji
Punkt A preambuły 
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Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że region Zatoki 
Perskiej powinien być obecnie 
rozpatrywany w perspektywie nowego 
powstającego światowego ośrodka 
gospodarczego skupiającego państwa 
członkowskie Rady Współpracy Państw 
Zatoki Perskiej (RWPZ),

A. mając na uwadze, że region Zatoki 
Perskiej powinien być obecnie 
rozpatrywany w perspektywie nowego 
powstającego światowego ośrodka 
gospodarczego skupiającego państwa 
członkowskie Rady Współpracy Państw 
Zatoki Perskiej (RWPZ), zauważa, że UE 
jest drugim co do wielkości partnerem 
handlowym RWPZ, zaś rynek RWPZ jest 
piątym co do wielkości rynkiem 
eksportowym dla UE,

Or. en

Poprawka 7
Willy Meyer

Projekt rezolucji
Punkt B preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że geopolityczne 
otoczenie Zatoki Perskiej skupia wyzwania 
w zakresie bezpieczeństwa mające wpływ 
na sytuację ogólnoświatową i regionalną 
(stabilizacja Iraku, irański program 
jądrowy, terroryzm islamski, akty 
piractwa, Jemen) oraz że na chwilę obecną 
GCC jest jedyną stabilną organizacją 
regionalną działającą w oparciu o zasady 
wielostronności i współpracy,

B. mając na uwadze, że geopolityczne 
otoczenie Zatoki Perskiej skupia wyzwania 
w zakresie bezpieczeństwa mające wpływ 
na sytuację ogólnoświatową i regionalną 
oraz że na chwilę obecną RWPZ jest jedyną 
stabilną organizacją regionalną działającą 
w oparciu o zasady wielostronności i 
współpracy,

Or. es

Poprawka 8
Maria Eleni Koppa

Projekt rezolucji
Punkt B preambuły 
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Projekt rezolucji Poprawka

Β. mając na uwadze, że geopolityczne 
otoczenie Zatoki Perskiej skupia wyzwania 
w zakresie bezpieczeństwa mające wpływ 
na sytuację ogólnoświatową i regionalną 
(stabilizacja Iraku, irański program 
jądrowy, terroryzm islamski, akty 
piractwa, Jemen) oraz że na chwilę obecną 
GCC jest jedyną stabilną organizacją 
regionalną działającą w oparciu o zasady 
wielostronności i współpracy,

Β. mając na uwadze, że geopolityczne 
otoczenie Zatoki Perskiej skupia wyzwania 
w zakresie bezpieczeństwa mające wpływ 
na sytuację ogólnoświatową i regionalną 
(stabilizacja Iraku, irański program 
jądrowy, terroryzm, akty piractwa, Jemen) 
oraz że na chwilę obecną GCC jest jedyną 
stabilną organizacją regionalną działającą 
w oparciu o zasady wielostronności i 
współpracy,

Or. el

Poprawka 9
Richard Howitt

Projekt rezolucji
Punkt B preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że geopolityczne 
otoczenie Zatoki Perskiej skupia wyzwania
w zakresie bezpieczeństwa mające wpływ 
na sytuację ogólnoświatową i regionalną 
(stabilizacja Iraku, irański program 
jądrowy, terroryzm islamski, akty 
piractwa, Jemen) oraz że na chwilę obecną 
GCC jest jedyną stabilną organizacją 
regionalną działającą w oparciu o zasady 
wielostronności i współpracy,

B. mając na uwadze, że sytuacja 
geopolityczna Zatoki Perskiej wiąże się z 
wyzwaniami w zakresie bezpieczeństwa 
mającymi wpływ na sytuację 
ogólnoświatową i regionalną (stabilizacja 
Iraku, irański program jądrowy, 
poszukiwanie pokojowego rozwiązania dla 
Bliskiego Wschodu, ciągłe zagrożenie 
terroryzmem, akty piractwa, Jemen) oraz 
że na chwilę obecną RWPZ jest jedyną 
stabilną organizacją regionalną działającą 
w oparciu o zasady wielostronności i 
współpracy,

Or. en

Poprawka 10
Dominique Baudis, Mário David

Projekt rezolucji
Punkt B preambuły 
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Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że geopolityczne 
otoczenie Zatoki Perskiej skupia wyzwania 
w zakresie bezpieczeństwa mające wpływ 
na sytuację ogólnoświatową i regionalną 
(stabilizacja Iraku, irański program 
jądrowy, terroryzm islamski, akty piractwa, 
Jemen) oraz że na chwilę obecną GCC jest 
jedyną stabilną organizacją regionalną 
działającą w oparciu o zasady 
wielostronności i współpracy,

B. mając na uwadze, że geopolityczne 
otoczenie Zatoki Perskiej skupia wyzwania 
w zakresie bezpieczeństwa mające wpływ 
na sytuację ogólnoświatową i regionalną 
(stabilizacja Iraku, irański program 
jądrowy, terroryzm islamski, akty piractwa, 
Darfur, Jemen) oraz że na chwilę obecną 
RWPZ jest jedyną stabilną organizacją 
regionalną działającą w oparciu o zasady 
wielostronności i współpracy,

Or. fr

Poprawka 11
Maria Eleni Koppa

Projekt rezolucji
Punkt C a preambuły (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

C a. mając na uwadze, że region Zatoki 
Perskiej ma dla UE kluczowe znaczenie i 
że w wielobiegunowym, współzależnym 
świecie tego rodzaju współpraca może 
sprzyjać podejmowaniu wyzwań 
politycznych i wyzwań z zakresu 
bezpieczeństwa;

Or. el

Poprawka 12
Dominique Baudis, Mário David

Projekt rezolucji
Punkt D preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że zapoczątkowany w 
wielu państwach GCC proces liberalizacji i 
dywersyfikacji struktur ekonomicznych 
zapewnia nową dynamikę wewnętrzną, 

D. mając na uwadze, że zapoczątkowany w 
wielu państwach członkowskich RWPZ
proces liberalizacji i dywersyfikacji 
struktur ekonomicznych zapewnia nową 
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polityczną (reformy konstytucyjne, udział 
w życiu politycznym, umocnienie 
instytucji) oraz społeczną (pojawienie się 
sieci stowarzyszeń, organizacje 
pracodawców, sytuacja kobiet), którą to 
dynamikę należy wspierać,

dynamikę wewnętrzną, polityczną 
(reformy konstytucyjne, udział w życiu 
politycznym, umocnienie instytucji) oraz 
społeczną (pojawienie się sieci 
stowarzyszeń, organizacje pracodawców, 
dostęp kobiet do odpowiedzialnych 
stanowisk), którą to dynamikę należy 
wspierać,

Or. fr

Poprawka 13
Willy Meyer

Projekt rezolucji
Punkt D preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że zapoczątkowany 
w wielu państwach GCC proces 
liberalizacji i dywersyfikacji struktur 
ekonomicznych zapewnia nową dynamikę 
wewnętrzną, polityczną (reformy 
konstytucyjne, udział w życiu politycznym, 
umocnienie instytucji) oraz społeczną 
(pojawienie się sieci stowarzyszeń, 
organizacje pracodawców, sytuacja 
kobiet), którą to dynamikę należy 
wspierać,

Or. es

Poprawka 14

Frieda Brepoels w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Punkt D a preambuły (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

D a. mając na uwadze, że wszystkie sześć 
państw członkowskich to monarchie 
dziedziczne, gdzie obywatele, a w 
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szczególności kobiety, nie są 
reprezentowani politycznie i gdzie w 
większości przypadków nie istnieje 
obierany parlament,

Or. en

Poprawka 15
Dominique Baudis, Mário David

Projekt rezolucji
Punkt D a preambuły (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

Da. mając na uwadze niepewne i nie do 
przyjęcia warunki życia i pracy 
pracowników migrujących pomimo tego, 
że odgrywają oni centralną rolę w wielu 
sektorach gospodarki państw 
członkowskich RWPZ;

Or. fr

Poprawka 16

Frieda Brepoels w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Punkt D b preambuły (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

D b. mając na uwadze, że obcokrajowcy, a 
w szczególności kobiety zatrudnione w 
charakterze pomocy domowych, stanowią 
prawie 40% całkowitej populacji państw 
RWPZ i 80% w Zjednoczonych Emiratach 
Arabskich,

Or. en
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Poprawka 17
Raimon Obiols

Projekt rezolucji
Punkt E preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że znaczne inwestycje 
państw GCC u południowych sąsiadów 
Unii Europejskiej pociągają za sobą 
synergie współpracy między Europą, 
regionem Morza Śródziemnego i Zatoką 
Perską,

E. mając na uwadze, że znaczne inwestycje 
państw RWPZ u południowych sąsiadów 
Unii Europejskiej oraz wspólne wyzwania
pociągają za sobą synergie współpracy 
między Europą, regionem Morza 
Śródziemnego i Zatoką Perską,

Or. es

Poprawka 18
Dominique Baudis, Mário David

Projekt rezolucji
Punkt E preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że znaczne inwestycje 
państw GCC u południowych sąsiadów 
Unii Europejskiej pociągają za sobą 
synergie współpracy między Europą, 
regionem Morza Śródziemnego i Zatoką 
Perską,

E. mając na uwadze, że znaczne inwestycje 
państw RWPZ u południowych sąsiadów 
Unii Europejskiej pociągają za sobą 
synergie współpracy między Europą, 
regionem Morza Śródziemnego i Zatoką 
Perską,

Or. fr

Poprawka 19
Cristian Dan Preda

Projekt rezolucji
Punkt G a preambuły (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

Ga. mając na uwadze rosnący wpływ 
państw RWPZ w świecie arabsko-
muzułmańskim oraz ważną rolę, jaką 
mogą one odgrywać w dialogu 
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międzykulturowym;

Or. fr

Poprawka 20
Raimon Obiols

Projekt rezolucji
Punkt H a preambuły (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

Ha. mając na uwadze konieczność 
przyjęcia jasnego stanowiska oraz 
trwałego kompromisu UE w obszarze 
Zatoki Perskiej, który zapewni UE jej 
większą widoczność i strategiczną 
obecność w regionie,

Or. es

Poprawka 21
Willy Meyer

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. przypomina, że zawarcie umowy o 
wolnym handlu między UE a GCC 
pozostaje priorytetem, a ewentualne 
niepowodzenie zagroziłoby interesom obu 
stron; podkreśla, że zawarcie takiej 
umowy będzie stanowiło wzajemne 
uznanie wiarygodności obu podmiotów, 
które opowiedziały się za wielostronnością 
i integracją;

Or. es
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Poprawka 22
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

1a. polityka zintegrowanej komunikacji 
powinna przyczyniać się do rozwijania 
ukierunkowanych i skutecznych 
informacji o Unii Europejskiej między 
państwami Zatoki Perskiej, biorąc pod 
uwagę ograniczoną obecność Unii 
Europejskiej w regionie Zatoki Perskiej w 
ramach nowych struktur stosunków 
zewnętrznych Unii Europejskiej;

Or. fr

Poprawka 23
Raimon Obiols

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

1a. mając na uwadze, ze Unia Europejską 
powinna rozwijać w regionie strategię 
ukierunkowaną na umocnienie stosunków
z RWPZ, wsparcie jej procesu integracji 
regionalnej oraz nadawanie impulsu 
stosunkom dwustronnym z państwami 
RWPZ;

Or. es

Poprawka 24
Maria Eleni Koppa

Projekt rezolucji
Ustęp 2
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Projekt rezolucji Poprawka

2. uważa, że Unia Europejska powinna 
zaproponować utworzenie partnerstwa 
strategicznego z GCC i jej państwami 
członkowskimi uwzględniającego rolę obu 
podmiotów na arenie międzynarodowej; 
podkreśla, że w tym celu ważne jest 
ustanowienie regularnych spotkań na 
szczeblu głów państw i rządów;

2. podkreśla, że celem jest utworzenie 
partnerstwa strategicznego z GCC i jej 
państwami członkowskimi 
uwzględniającego rolę obu podmiotów na 
arenie międzynarodowej; podkreśla, że w 
tym celu ważne jest ustanowienie 
regularnych spotkań na szczeblu głów 
państw i rządów;

Or. el

Poprawka 25
Dominique Baudis, Mário David

Projekt rezolucji
Ustęp 2 

Projekt rezolucji Poprawka

2. uważa, że Unia Europejska powinna 
zaproponować utworzenie partnerstwa 
strategicznego z GCC i jej państwami 
członkowskimi uwzględniającego rolę obu 
podmiotów na arenie międzynarodowej; 
podkreśla, że w tym celu ważne jest 
ustanowienie regularnych spotkań na 
szczeblu głów państw i rządów;

2. uważa, że Unia Europejska powinna 
zaproponować utworzenie partnerstwa 
strategicznego z RWPZ i jej państwami 
członkowskimi uwzględniającego rolę obu 
podmiotów na arenie międzynarodowej; 
podkreśla, że w tym celu ważne jest 
ustanowienie okresowych spotkań na 
szczeblu głów państw i rządów, 
niezależnie od ewolucji trwających 
negocjacji;

Or. fr

Poprawka 26
Anneli Jäätteenmäki

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

2 a. podkreśla także znaczenie równego 
partnerstwa we współpracy i dialogu, przy 
jednoczesnym uwzględnieniu różnic obu 
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stron i możliwości rozwoju w różnych 
sektorach w oparciu o współpracę i 
dialog;

Or. en

Poprawka 27
Maria Eleni Koppa

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. wzywa o przeznaczenie – w ramach 
Służby Działań Zewnętrznych Unii 
Europejskiej – większych środków dla tego 
regionu oraz o otworzenie na jego 
terytorium nowych placówek 
dyplomatycznych, co pozwoli na 
zapewnienie lepszej widoczności, 
ułatwienie dialogu politycznego i 
zwiększenie skuteczności działań Unii; 
podkreśla, że zróżnicowane podejście 
dwustronne wobec państw skłaniających 
się ku zacieśnieniu współpracy może tylko 
uzupełnić i wzmocnić ramy wielostronne;

3. wzywa o wykorzystanie – w ramach 
Służby Działań Zewnętrznych Unii 
Europejskiej – środków finansowych 
zaplanowanych dla tego regionu oraz o 
zwiększenie zasobów ludzkich placówek, 
by były w stanie zapewnić lepszą 
widoczność, ułatwienie dialogu 
politycznego i zwiększenie skuteczności 
działań Unii; podkreśla, że zróżnicowane 
podejście dwustronne wobec państw 
skłaniających się ku zacieśnieniu 
współpracy może tylko uzupełnić i 
wzmocnić ramy wielostronne;

Or. el

Poprawka 28
Anneli Jäätteenmäki

Projekt rezolucji
Ustęp 3 

Projekt rezolucji Poprawka

3. wzywa o przeznaczenie – w ramach 
Służby Działań Zewnętrznych Unii 
Europejskiej – większych środków dla tego 
regionu oraz o otworzenie na jego 
terytorium nowych placówek 
dyplomatycznych, co pozwoli na 
zapewnienie lepszej widoczności, 
ułatwienie dialogu politycznego i 

3. wzywa o przeznaczenie – w ramach 
Służby Działań Zewnętrznych Unii 
Europejskiej – większych środków dla tego 
regionu oraz o otworzenie na jego 
terytorium nowych placówek 
dyplomatycznych, co pozwoli na 
zapewnienie lepszej widoczności, 
ułatwienie dialogu politycznego i 
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zwiększenie skuteczności działań Unii; 
podkreśla, że zróżnicowane podejście 
dwustronne wobec państw skłaniających 
się ku zacieśnieniu współpracy może tylko 
uzupełnić i wzmocnić ramy wielostronne;

zwiększenie skuteczności działań Unii; 
podkreśla, że środki te powinny przede 
wszystkim pochodzić z bieżącego budżetu 
ESDZ; podkreśla, że zróżnicowane 
podejście dwustronne wobec państw 
skłaniających się ku zacieśnieniu 
współpracy może tylko uzupełnić i 
wzmocnić ramy wielostronne, a w związku 
z tym wzywa Komisję Europejską i 
Wysoką Przedstawiciel Unii do Spraw 
Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa 
do przeanalizowania możliwości takiej 
współpracy dwustronnej;

Or. en

Poprawka 29
Dominique Baudis, Mário David

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. wzywa o przeznaczenie – w ramach 
Służby Działań Zewnętrznych Unii 
Europejskiej – większych środków dla tego 
regionu oraz o otworzenie na jego 
terytorium nowych placówek 
dyplomatycznych, co pozwoli na 
zapewnienie lepszej widoczności, 
ułatwienie dialogu politycznego i 
zwiększenie skuteczności działań Unii; 
podkreśla, że zróżnicowane podejście 
dwustronne wobec państw skłaniających 
się ku zacieśnieniu współpracy może tylko 
uzupełnić i wzmocnić ramy wielostronne;

3. wzywa o przeznaczenie – w ramach 
Służby Działań Zewnętrznych Unii 
Europejskiej – większych środków 
ludzkich dla tego regionu oraz o 
otworzenie na jego terytorium nowych 
placówek dyplomatycznych UE przy 
wszystkich państwach członkowskich 
RWPZ, co pozwoli na zapewnienie lepszej 
widoczności, ułatwienie dialogu 
politycznego i zwiększenie skuteczności 
działań Unii; wzywa państwa członkowskie 
UE dysponujące przedstawicielstwem 
dyplomatycznym w regionie do działania 
w spójności z polityką UE; podkreśla, że 
zróżnicowane podejście dwustronne wobec 
państw RWPZ skłaniających się ku 
zacieśnieniu współpracy z UE może tylko 
uzupełnić i wzmocnić ramy wielostronne;

Or. fr
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Poprawka 30
Nirj Deva

Projekt rezolucji
Ustęp 4 

Projekt rezolucji Poprawka

4. przypomina postęp społeczny i 
polityczny stwierdzony w ostatnich latach 
w większości państw Zatoki Perskiej; 
zachęca państwa Zatoki Perskiej do 
kontynuowania wysiłków i wzywa je do 
podejmowania kolejnych kroków w 
zakresie promowania przestrzegania praw 
człowieka, równości płci, prawa do pracy, 
w tym pracowników migrujących, 
wolności wypowiedzi i opinii; wzywa 
państwa Zatoki Perskiej do wysłuchania 
społeczeństwa obywatelskiego i 
wspierania powstawania lokalnych 
struktur i stowarzyszeń;

4. przypomina postęp społeczny i 
polityczny stwierdzony w ostatnich latach 
w większości państw Zatoki Perskiej; 
zachęca państwa Zatoki Perskiej do 
kontynuowania wysiłków i wzywa je do 
podejmowania kolejnych kroków w 
zakresie promowania przestrzegania praw 
człowieka i równości płci; 

Or. en

Poprawka 31
Maria Eleni Koppa

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. przypomina postęp społeczny i 
polityczny stwierdzony w ostatnich latach 
w większości państw Zatoki Perskiej; 
zachęca państwa Zatoki Perskiej do 
kontynuowania wysiłków i wzywa je do 
podejmowania kolejnych kroków w 
zakresie promowania przestrzegania praw 
człowieka, równości płci, prawa do pracy, 
w tym pracowników migrujących, 
wolności wypowiedzi i opinii; wzywa 
państwa Zatoki Perskiej do wysłuchania 
społeczeństwa obywatelskiego i wspierania 
powstawania lokalnych struktur i 
stowarzyszeń;

4. przypomina postęp społeczny i 
polityczny stwierdzony w ostatnich latach 
w większości państw Zatoki Perskiej;
zachęca państwa Zatoki Perskiej do 
kontynuowania wysiłków i wzywa je do 
podejmowania kolejnych kroków w 
zakresie promowania przestrzegania praw 
człowieka, prawa do pracy, w tym 
pracowników migrujących; podkreśla z 
mocą znaczenie poszanowania wolności 
słowa, poglądów i wyznania, a także 
konieczność zagwarantowania praw 
mniejszości, w tym religijnych; podkreśla, 
że szczególnej uwagi wymagają prawa 
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kobiet, równouprawnienie płci oraz 
zwalczanie dyskryminacji ze względu na 
orientację seksualną; wzywa państwa 
Zatoki Perskiej do wysłuchania 
społeczeństwa obywatelskiego i wspierania 
powstawania lokalnych struktur i 
stowarzyszeń;

Or. el

Poprawka 32
Dominique Baudis, Mário David

Projekt rezolucji
Ustęp 4 

Projekt rezolucji Poprawka

4. przypomina postęp społeczny i 
polityczny stwierdzony w ostatnich latach 
w większości państw Zatoki Perskiej; 
zachęca państwa Zatoki Perskiej do 
kontynuowania wysiłków i wzywa je do 
podejmowania kolejnych kroków w 
zakresie promowania przestrzegania praw 
człowieka, równości płci, prawa do pracy, 
w tym pracowników migrujących, 
wolności wypowiedzi i opinii; wzywa 
państwa Zatoki Perskiej do wysłuchania 
społeczeństwa obywatelskiego i wspierania 
powstawania lokalnych struktur i 
stowarzyszeń;

4. przypomina postęp społeczny i 
polityczny stwierdzony w ostatnich latach 
w większości państw członkowskich 
RWPZ; zachęca te państwa do 
kontynuowania wysiłków i wzywa je do 
podejmowania kolejnych kroków w 
zakresie promowania przestrzegania praw 
człowieka, równości płci, prawa do pracy, 
w tym pracowników migrujących, 
wolności wypowiedzi, opinii i religii; 
wzywa państwa członkowskie RWPZ do 
wysłuchania społeczeństwa 
obywatelskiego i wspierania powstawania 
lokalnych struktur i stowarzyszeń; wzywa 
w szczególności państwa członkowskie 
RWPZ do:
– przyjmowania środków zachęcających 
do udzielania kobietom dostępu do rynku 
pracy i edukacji, eliminując wszystkie 
formy dyskryminacji ze względu na płeć 
oraz inne uregulowania zwyczajowe lub 
prawne, w tym te, które dotykają 
osobistego statusu,
- zniesienie systemu patronatu 
narzuconego pracownikom migrującym i 
kontynuowanie reform w zakresie prawa 
pracy z myślą o zagwarantowaniu 
pracownikom, w tym migrantom i służbie, 
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pełnego korzystania z ochrony prawnej i 
socjalnej;
- zwalczania wszelkich form bezkarności, 
zagwarantowania niezależności wymiaru 
sprawiedliwości i wzmacnianie roli jej 
pracowników;
- przyjęcia moratorium na wykonywanie 
kary śmierci i kar okaleczających ze 
względu na poszanowanie integralności 
ludzkiego ciała;

Or. fr

Poprawka 33
Konrad Szymański

Projekt rezolucji
Ustęp 4 

Projekt rezolucji Poprawka

4. przypomina postęp społeczny i 
polityczny stwierdzony w ostatnich latach 
w większości państw Zatoki Perskiej; 
zachęca państwa Zatoki Perskiej do 
kontynuowania wysiłków i wzywa je do 
podejmowania kolejnych kroków w 
zakresie promowania przestrzegania praw 
człowieka, równości płci, prawa do pracy, 
w tym pracowników migrujących, 
wolności wypowiedzi i opinii; wzywa 
państwa Zatoki Perskiej do wysłuchania 
społeczeństwa obywatelskiego i wspierania 
powstawania lokalnych struktur i 
stowarzyszeń;

4. przypomina postęp społeczny i 
polityczny stwierdzony w ostatnich latach 
w większości państw Zatoki Perskiej; 
zachęca państwa Zatoki Perskiej do 
kontynuowania wysiłków i wzywa je do 
podejmowania kolejnych kroków w 
zakresie promowania przestrzegania praw 
człowieka, równości kobiet i mężczyzn, 
prawa do pracy, w tym pracowników 
migrujących, wolności sumienia, 
wyznania, wypowiedzi i opinii; wzywa 
państwa Zatoki Perskiej do wysłuchania 
społeczeństwa obywatelskiego i wspierania 
powstawania lokalnych struktur i 
stowarzyszeń;

Or. en

Poprawka 34
Richard Howitt

Projekt rezolucji
Ustęp 4 
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Projekt rezolucji Poprawka

4. przypomina postęp społeczny i 
polityczny stwierdzony w ostatnich latach 
w większości państw Zatoki Perskiej; 
zachęca państwa Zatoki Perskiej do 
kontynuowania wysiłków i wzywa je do 
podejmowania kolejnych kroków w 
zakresie promowania przestrzegania praw 
człowieka, równości płci, prawa do pracy, 
w tym pracowników migrujących, 
wolności wypowiedzi i opinii; wzywa 
państwa Zatoki Perskiej do wysłuchania 
społeczeństwa obywatelskiego i wspierania 
powstawania lokalnych struktur i 
stowarzyszeń;

4. przypomina postęp społeczny i 
polityczny stwierdzony w ostatnich latach 
w większości państw Zatoki Perskiej; 
zachęca państwa Zatoki Perskiej do 
kontynuowania wysiłków i wzywa je do 
podejmowania kolejnych kroków w 
zakresie promowania przestrzegania praw 
człowieka, równości płci, prawa do pracy, 
w tym pracowników migrujących, 
wolności wypowiedzi i opinii; wzywa 
państwa Zatoki Perskiej do wysłuchania 
społeczeństwa obywatelskiego i wspierania 
powstawania lokalnych struktur i 
stowarzyszeń; w odniesieniu do 
pracowników migrujących wzywa do 
przeprowadzenia niezbędnych reform w 
celu objęcia kompleksową ochrony 
pracowników krajowych i zapewnienia 
przestrzegania kodeksu pracy w 
odniesieniu do wszystkich pracowników, 
jak również promowania obecności kobiet 
na rynku pracy na równych zasadach;

Or. en

Poprawka 35
Anneli Jäätteenmäki

Projekt rezolucji
Ustęp 4 

Projekt rezolucji Poprawka

4. przypomina postęp społeczny i 
polityczny stwierdzony w ostatnich latach 
w większości państw Zatoki Perskiej; 
zachęca państwa Zatoki Perskiej do 
kontynuowania wysiłków i wzywa je do 
podejmowania kolejnych kroków w 
zakresie promowania przestrzegania praw 
człowieka, równości płci, prawa do pracy, 
w tym pracowników migrujących, 
wolności wypowiedzi i opinii; wzywa 
państwa Zatoki Perskiej do wysłuchania 

4. przypomina postęp społeczny i 
polityczny stwierdzony w ostatnich latach 
w większości państw Zatoki Perskiej; 
zachęca państwa Zatoki Perskiej do 
kontynuowania wysiłków i wzywa je do 
podejmowania kolejnych kroków w 
zakresie promowania przestrzegania praw 
człowieka, równości płci, prawa do pracy, 
w tym pracowników migrujących, 
wolności wypowiedzi i opinii, zachęca do 
kontynuowania dialogu pomiędzy UE a 
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społeczeństwa obywatelskiego i wspierania 
powstawania lokalnych struktur i 
stowarzyszeń;

RWPZ w tym zakresie; wzywa państwa 
Zatoki Perskiej do wysłuchania 
społeczeństwa obywatelskiego i wspierania 
powstawania lokalnych struktur i 
stowarzyszeń;

Or. en

Poprawka 36
Richard Howitt

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

4 a. wzywa rządy RWPZ do współpracy i 
do zajęcia się w duchu współpracy 
zagadnieniami związanymi z 
poszanowaniem praw człowieka w 
regionie, szczególnie w odniesieniu do 
równouprawnienia płci, sytuacji 
bezpaństwowców, ograniczeń wolności 
wypowiedzi i gromadzenia się, w tym praw 
związków zawodowych, i potrzeby 
zagwarantowania niezawisłości wymiaru 
sprawiedliwości, jak również prawa do 
uczciwego i szybkiego procesu;; wzywa do 
sugerowanego już ściślejszego dialogu z 
RWPZ, obejmującego dialog w zakresie 
praw człowieka, na poziomie 
administracyjnym i politycznym;

Or. en

Poprawka 37

Frieda Brepoels w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

4 a. wzywa kraje RWPZ do wycofania 
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zastrzeżeń złożonych do Konwencji w 
sprawie likwidacji wszelkich form 
dyskryminacji kobiet i do ratyfikowania 
jej protokołu dodatkowego, a także do 
Konwencji o prawach dziecka oraz do 
Międzynarodowej konwencji w sprawie 
likwidacji wszelkich form dyskryminacji 
rasowej; podkreśla również znaczenie 
ratyfikacji i wdrożenia Konwencji ONZ o 
Pracownikach-Migrantach i Konwencji 
MOP nr 97 i 143;

Or. en

Poprawka 38
Nirj Deva

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

4 a. podkreśla palącą potrzebę zajęcia się 
kwestiami praw obywatelskich 
pracowników migrujących w 
szczególności zgodnie z wytycznymi 
sprawozdania MOP z 2009 r. pt. „Koszty 
pracy przymusowej”, a w szczególności 
prawem do uczciwego wynagrodzenia i 
właściwego traktowania, przy 
jednoczesnym podkreśleniu, że 
pracownicy migrujący to najgorzej 
opłacani pracownicy, często zmuszani do 
mieszkania w obozach pracy, a nawet 
pozbawieni paszportów;

Or. en

Poprawka 39
Mario Mauro

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy) 
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Projekt rezolucji Poprawka

4 a. zachęca Unię Europejską do wspólnej 
dyskusji z RWPZ oraz określenia 
rozwiązań służących usunięciu przeszkód 
w pełnym i skutecznym korzystaniu z 
podstawowego prawa do wolności 
wyznania przez mniejszości religijne w tej 
części świata, zarówno na poziomie
indywidualnym, jak i zbiorowym, w sferze 
publicznej oraz prywatnej;

Or. it

Poprawka 40

Frieda Brepoels w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 4 b (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

4 b. zachęca rządy i istniejące 
zgromadzenia parlamentarne do 
podejmowania bezzwłocznych działań 
zmierzających do pełnej ratyfikacji 
Międzynarodowego paktu praw 
obywatelskich i politycznych, 
Międzynarodowego paktu praw 
gospodarczych, społecznych i 
kulturalnych, jak również do współpracy 
w ramach mechanizmów tematycznych 
Komisji Praw Człowieka ONZ i 
zaproszenia jej członków do złożenia 
wizyty w kraju, w szczególności 
specjalnego sprawozdawcy ds. 
niezależności sędziów i prawników;

Or. en



AM\840031PL.doc 23/40 PE452.877v01-00

PL

Poprawka 41
Richard Howitt

Projekt rezolucji
Ustęp 4 b (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

4 b. ponownie wyraża sprzeciw UE wobec 
nakładania wyroków kary śmierci oraz 
ponawia wezwanie do moratorium na 
stosowanie kary śmierci; w tym kontekście 
wyraża głębokie ubolewanie z powodu 
ciągłego utrzymania kary śmierci we 
wszystkich państwach członkowskich 
RWPZ, w tym przypadków egzekucji 
małoletnich; w szczególności wzywa te 
państwa, które wykorzystują 
barbarzyńskie metody, takie jak ścięcie i 
ukrzyżowanie, do zakazania takich 
praktyk;

Or. en

Poprawka 42
Nirj Deva

Projekt rezolucji
Ustęp 4 b (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

4 b. zachęca państwa Zatoki Perskiej do 
kontynuowania promowania wolności 
wypowiedzi i światopoglądu; wzywa rządy 
państw Zatoki Perskiej do pozytywnego 
nawiązywania kontaktów ze 
społeczeństwem obywatelskim i 
wspierania powstawania lokalnych 
struktur i stowarzyszeń;

Or. en
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Poprawka 43
Cristian Dan Preda

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

4a. podkreśla znaczenie dialogu 
międzykulturowego i międzyreligijnego; 
przypomina, że Unia Europejska i RWPZ 
wyraziły swe wspólne zaangażowanie w 
promocję i ochronę wartości tolerancji, 
umiarkowania i współistnienia;

Or. fr

Poprawka 44

Frieda Brepoels w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 4 c (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

4 c. wzywa władze do podjęcia działań 
zmierzających do zapewnienia szerokiego 
upowszechniania norm w zakresie 
poszanowania praw człowieka, również w 
instytucjach edukacyjnych i podczas 
szkoleń dla urzędników zajmujących się 
egzekwowaniem prawa, prawników i 
pracowników wymiaru sprawiedliwości;

Or. en

Poprawka 45

Frieda Brepoels w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 4 d (nowy) 
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Projekt rezolucji Poprawka

4 d. wzywa UE i jej państwa członkowskie 
do wypracowania z rządami RWPZ zasad 
współpracy na rzecz wspierania 
Konwencji MOP dotyczącej praw osób 
zatrudnionych w charakterze pomocy 
domowej; 

Or. en

Poprawka 46
Elena Băsescu

Projekt rezolucji
Ustęp 5 

Projekt rezolucji Poprawka

5. odnotowuje przyjęty na spotkaniu 
ministerialnym w dniu 14 czerwca 2010 r. 
wspólny program działań mający na celu 
zacieśnienie współpracy w wielu 
strategicznych obszarach wspólnego 
zainteresowania, jednakże wyraża 
ubolewanie z powodu nieuwzględnienia w 
tym programie kwestii otwartego, 
regularnego i konstruktywnego dialogu 
politycznego;

5. odnotowuje przyjęty na spotkaniu 
ministerialnym w dniu 14 czerwca 2010 r. 
wspólny program działań mający na celu 
zacieśnienie współpracy w wielu 
strategicznych obszarach wspólnego 
zainteresowania, w tym poprzez utworzenie 
sieci skupiającej pracowników 
naukowych, badaczy i przedsiębiorców; 
jednakże wyraża ubolewanie z powodu 
nieuwzględnienia w tym programie kwestii 
otwartego, regularnego i konstruktywnego 
dialogu politycznego;

Or. en

Poprawka 47
Dominique Baudis, Mário David

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. odnotowuje przyjęty na spotkaniu 
ministerialnym w dniu 14 czerwca 2010 r. 
wspólny program działań mający na celu 

5. odnotowuje przyjęty na trójstronnym 
spotkaniu ministerialnym w dniu 14 
czerwca 2010 r. wspólny program działań 
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zacieśnienie współpracy w wielu 
strategicznych obszarach wspólnego 
zainteresowania, jednakże wyraża 
ubolewanie z powodu nieuwzględnienia w 
tym programie kwestii otwartego, 
regularnego i konstruktywnego dialogu
politycznego;

mający na celu zacieśnienie współpracy w 
wielu strategicznych obszarach wspólnego 
zainteresowania, jednakże wyraża 
ubolewanie z powodu nieuwzględnienia w 
tym programie kwestii otwartego, 
regularnego i konstruktywnego dialogu 
politycznego;

Or. fr

Poprawka 48
Dominique Baudis, Mário David

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

5a. uważa, że realizacji tego programu 
wspólnego działania powinno towarzyszyć 
sprecyzowane i szczegółowe finansowanie, 
zaś zadanie to powinno powierzyć się 
specjalnie wybranym pracownikom w 
Brukseli, jak i w państwach 
członkowskich RWPZ; podkreśla 
znaczenie zapewnienia widoczności tego 
programu oraz upowszechnienia 
szerokich i dostępnych informacji 
zainteresowanym administracjom oraz 
instytucjom; wnosi o sporządzenie w ciągu 
trzech lat oceny wyników oraz - jeśli okażą 
się one zadowalające - o rozważenie 
powołania do życia agencji ds. współpracy 
UE-RWPZ;

Or. fr

Poprawka 49
Anneli Jäätteenmäki

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

5 a. podkreśla, że utrzymanie pokoju i 
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stabilności na Bliskim Wschodzie, w 
Afryce Północnej, w Rogu Afryki i na 
całym świecie leży we wspólnym interesie 
UE i RWPZ; wzywa partnerów do 
ściślejszej współpracy w tym wspólnym 
interesie;

Or. en

Poprawka 50

Frieda Brepoels w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

5 a. wzywa UE do większego 
skoncentrowania się w ramach 
programów współpracy z państwami 
RWPZ na organizacjach społeczeństwa 
obywatelskiego i wspieraniu 
upodmiotowienia kobiet i młodzieży;

Or. en

Poprawka 51
Willy Meyer

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. wyraża zaniepokojenie wyścigiem 
zbrojeń w Zatoce Perskiej; zwraca się do 
Unii Europejskiej o zainicjowanie 
strategicznego dialogu z państwami GCC 
poświęconego kwestiom bezpieczeństwa 
regionalnego (irański program jądrowy, 
stabilizacja Iraku, terroryzm islamski, 
konflikt wewnętrzny w Jemenie), które 
mają znaczenie dla obu podmiotów, i o 
przyczynienie się z czasem do 

6. wyraża zaniepokojenie wyścigiem 
zbrojeń w Zatoce Perskiej; zwraca się do 
Unii Europejskiej o zainicjowanie 
strategicznego dialogu z państwami RWPZ 
poświęconego kwestiom bezpieczeństwa 
regionalnego, które mają znaczenie dla obu 
podmiotów, i o przyczynienie się z czasem 
do ustanowienia struktury bezpieczeństwa 
regionalnego na Bliskim Wschodzie, w 
porozumieniu z państwami Zatoki Perskiej;
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ustanowienia struktury bezpieczeństwa 
regionalnego na Bliskim Wschodzie, w 
porozumieniu z państwami Zatoki Perskiej;

Or. es

Poprawka 52
Dominique Baudis, Mário David

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. wyraża zaniepokojenie wyścigiem 
zbrojeń w Zatoce Perskiej; zwraca się do 
Unii Europejskiej o zainicjowanie 
strategicznego dialogu z państwami GCC
poświęconego kwestiom bezpieczeństwa 
regionalnego (irański program jądrowy, 
stabilizacja Iraku, terroryzm islamski, 
konflikt wewnętrzny w Jemenie), które 
mają znaczenie dla obu podmiotów, i o 
przyczynienie się z czasem do 
ustanowienia struktury bezpieczeństwa 
regionalnego na Bliskim Wschodzie, w 
porozumieniu z państwami Zatoki Perskiej;

6. wyraża zaniepokojenie wyścigiem 
zbrojeń w Zatoce Perskiej; zwraca się do 
Unii Europejskiej o zainicjowanie 
strategicznego dialogu z państwami RWPZ
poświęconego kwestiom bezpieczeństwa 
regionalnego (proces pokojowy na Bliskim 
Wschodzie, irański program jądrowy, 
stabilizacja Iraku i Jemenu, terroryzm 
islamski), które mają znaczenie dla obu 
podmiotów, i o przyczynienie się z czasem 
do ustanowienia struktury bezpieczeństwa 
regionalnego na Bliskim Wschodzie, w 
porozumieniu z państwami Zatoki Perskiej;

Or. fr

Poprawka 53
Maria Eleni Koppa

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. wyraża zaniepokojenie wyścigiem 
zbrojeń w Zatoce Perskiej; zwraca się do 
Unii Europejskiej o zainicjowanie 
strategicznego dialogu z państwami GCC 
poświęconego kwestiom bezpieczeństwa 
regionalnego (irański program jądrowy, 
stabilizacja Iraku, terroryzm islamski, 
konflikt wewnętrzny w Jemenie), które 

6. wyraża głębokie zaniepokojenie 
wyścigiem zbrojeń w Zatoce Perskiej;
zwraca się do Unii Europejskiej o 
niezwłocznie zainicjowanie strategicznego 
dialogu z państwami GCC poświęconego 
kwestiom bezpieczeństwa regionalnego 
(irański program jądrowy, stabilizacja 
Iraku, terroryzm, konflikt wewnętrzny w 
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mają znaczenie dla obu podmiotów, i o 
przyczynienie się z czasem do 
ustanowienia struktury bezpieczeństwa 
regionalnego na Bliskim Wschodzie, w 
porozumieniu z państwami Zatoki Perskiej;

Jemenie), które mają znaczenie dla obu 
podmiotów, i o przyczynienie się z czasem 
do ustanowienia struktury bezpieczeństwa 
regionalnego na Bliskim Wschodzie, w 
porozumieniu z państwami Zatoki Perskiej;

Or. el

Poprawka 54
Richard Howitt

Projekt rezolucji
Ustęp 6 

Projekt rezolucji Poprawka

6. wyraża zaniepokojenie wyścigiem 
zbrojeń w Zatoce Perskiej; zwraca się do 
Unii Europejskiej o zainicjowanie 
strategicznego dialogu z państwami GCC
poświęconego kwestiom bezpieczeństwa 
regionalnego (irański program jądrowy, 
stabilizacja Iraku, terroryzm islamski, 
konflikt wewnętrzny w Jemenie), które 
mają znaczenie dla obu podmiotów, i o 
przyczynienie się z czasem do 
ustanowienia struktury bezpieczeństwa 
regionalnego na Bliskim Wschodzie, w 
porozumieniu z państwami Zatoki Perskiej;

6. wyraża zaniepokojenie wyścigiem 
zbrojeń w Zatoce Perskiej; zwraca się do 
Unii Europejskiej o zainicjowanie 
strategicznego dialogu z państwami RWPZ
poświęconego kwestiom bezpieczeństwa 
regionalnego (irański program jądrowy, 
stabilizacja Iraku, ciągłe zagrożenie 
terroryzmem, konflikt wewnętrzny w 
Jemenie, proces pokojowy na Bliskim 
Wschodzie), które mają znaczenie dla obu 
podmiotów, i o przyczynienie się z czasem 
do ustanowienia struktury bezpieczeństwa 
regionalnego na Bliskim Wschodzie, w 
porozumieniu z państwami Zatoki Perskiej;
z zadowoleniem przyjmuje wysiłki 
mediacyjne państw RWPZ i ich 
przywództwo w ramach zaproponowanej 
przez Arabię Saudyjską arabskiej 
inicjatywy pokojowej;  uznaje wysiłki 
państw RWPZ na rzecz uchodźców 
palestyńskich (obecnie około 241 000 
Palestyńczyków), ich wsparcie dla Agencji 
Narodów Zjednoczonych ds. Pomocy 
Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim 
Wschodzie; wzywa UE i RWPZ do 
wznowienia wspólnych wysiłków na rzecz 
zakończenia negocjacji w sprawie 
okupacji terytoriów palestyńskich i 
udzielenia pełnego wsparcia rozwiązaniu 
konfliktu palestyńsko-izraelskiego 
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opierającemu się na dwóch państwach;

Or. en

Poprawka 55
Willy Meyer

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

6a. ubolewa w tym kontekście nad 
podpisaniem w październiku br. między 
Stanami Zjednoczonymi a Arabią 
Saudyjską najbardziej zaawansowanej w 
historii umowy zbrojeniowej, co tylko 
podsyci wyścig zbrojeniowy i upowszechni 
niestabilność w regionie; przypomina o 
konieczności wkładania wysiłków w 
osiągnięcie demilitaryzacji regionu;

Or. es

Poprawka 56
Dominique Baudis, Mário David

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

6a. przypomina, że państwa członkowskie 
RWPZ odgrywają ważną rolę na arenie 
regionalnej; wzywa państwa RWPZ do 
kontynuowania swych wysiłków na rzecz 
stabilizacji Rogu Afryki, jak również walki 
z piractwem;

Or. fr

Poprawka 57

Frieda Brepoels w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
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Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

6 a. w tym kontekście wzywa państwa 
członkowskie UE do powstrzymania się od 
działań zwiększających zagrożenia dla 
bezpieczeństwa w regionie, przede 
wszystkim poprzez sprzedaż broni i 
współpracę w dziedzinie wojskowej;

Or. en

Poprawka 58
Dominique Baudis, Mário David

Projekt rezolucji
Ustęp 6 b (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

6b. ponownie wyraża swe wsparcie dla 
arabskiej inicjatywy pokojowej 
zainspirowanej przez jedno z państw 
członkowskich RWPZ i popartej przez 
wszystkie państwa Ligii Arabskiej i 
Organizację Konferencji Islamskiej; 
wzywa państwa RWPZ do kontynuowania 
swych wysiłków mediacji i wspierania 
izraelsko-palestyńskiego procesu 
pokojowego, którego celem jest 
znalezienie rozwiązania dla obu państw; 
podkreśla interes podzielany przez UE i 
RWPZ, by wspólnie pracować nad 
przywróceniem sprawiedliwego, trwałego 
pokoju regionalnego na Bliskim 
Wschodzie; sugeruje w związku z tym 
bardziej regularne uzgodnienia między 
Kwartetem i komitetem monitorującym 
Ligii Arabskiej;

Or. fr
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Poprawka 59
Willy Meyer

Projekt rezolucji
Ustęp 6 b (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

6b. potępia obecność amerykańskich baz 
wojskowych w Bahrajnie, na wyspie 
Diego García, jak również w Omanie i 
Arabii Saudyjskiej , z których wszystkie 
były wykorzystywane w 1990 i 1991 r. 
podczas wojny w Zatoce Perskiej i z 
których Stany Zjednoczone wciąż 
korzystają;

Or. es

Poprawka 60
Dominique Baudis, Mário David

Projekt rezolucji
Ustęp 6 c (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

6c. przypomina, że UE jest pierwszym 
ofiarodawcą pomocy dla narodu 
palestyńskiego; wzywa państwa 
członkowskie RWPZ do wnoszenia 
większego angażowania się we 
wzmacnianie instytucji palestyńskich i w 
rozwój gospodarczy w ramach programu 
rządowego premiera Fayyada, któego 
celem jest utworzenie w 2011 r. państwa 
palestyńskiego, oraz do rozważenia 
możliwości przekazania swych wkładów 
finansowych za pośrednictwem 
istniejących międzynarodowych 
mechanizmów pomocy; zachęca państwa 
członkowskie RWPZ do podniesienia 
swych wkładów zwłaszcza w kontekście 
światowego kryzysu, który najmocniej 
dotyka państwa zachodnie, w celu 
zachowania swej żywotnej i stabilizującej 
roli w regionie;
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Or. fr

Poprawka 61
Dominique Baudis, Mário David

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

7a. z zadowoleniem przyjmuje decyzję 
przewodniczących parlamentów państw 
członkowskich RWPZ, zebranych w Abu 
Dhabi dnia 23 listopada 2010 r., by 
zainicjować prace monitorowania 
działalności i decyzji podjętych na 
poziomie wykonawczym RWPZ oraz by 
przywrócić coroczną konferencję 
instytucji parlamentarnych państw 
członkowskich RWPZ; wyraża 
zadowolenie z przyszłego szkolenia 
delegacji międzyparlamentarnej ds. 
stosunków z Parlamentem Europejskim; 
jest przekonany, że pogłębiona współpraca 
na poziomie parlamentarnym wniesie 
ważny wkład w budowanie strategicznego 
partnerstwa między dwoma 
zgromadzeniami;

Or. fr

Poprawka 62

Frieda Brepoels w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 8 

Projekt rezolucji Poprawka

8. z zadowoleniem przyjmuje współpracę 
między Unią Europejską a jej partnerami w 
regionie Morza Śródziemnego w 
dziedzinie energii, która obecnie obejmuje 
również energię odnawialną; jest zdania, 

8. z zadowoleniem przyjmuje współpracę 
między Unią Europejską a jej partnerami w 
regionie Morza Śródziemnego w 
dziedzinie energii, która winna skupiać się 
we wspólnym interesie przede wszystkim 
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że należy wspierać w tym sektorze 
działalności synergie między trzema 
strefami geograficznymi, z uwagi na 
zbieżność interesów, fachowej wiedzy 
technologicznej, finansowania oraz 
bogactwa zasobów (słońce, wiatr); wyraża 
zadowolenie w związku z utworzeniem 
sieci wymiany wiedzy fachowej w zakresie 
czystych energii mających dziś 
pierwszorzędne znaczenie dla państw 
GCC;

na oszczędności energii i energii 
odnawialnej; jest zdania, że należy 
wspierać w tym sektorze działalności 
synergie między trzema strefami 
geograficznymi, z uwagi na zbieżność 
interesów, fachowej wiedzy 
technologicznej, finansowania oraz 
bogactwa zasobów (słońce, wiatr); wyraża 
zadowolenie w związku z utworzeniem 
sieci wymiany wiedzy fachowej w zakresie 
czystych energii mających dziś 
pierwszorzędne znaczenie dla państw 
RWPZ;

Or. en

Poprawka 63
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

8a. biorąc pod uwagę stosunki 
strategiczne, gospodarcze, polityczne i 
kulturalne łączące kraje Zatoki Perskiej z 
krajami południowego wybrzeża Morza 
Śródziemnego, ale także rosnącą rolę 
wpływu państw Zatoki Perskiej na kraje 
śródziemnomorskie można by rozważyć 
wzmocnione i ustrukturyzowane 
partnerstwo Zatoki Perskiej z Unią dla 
Śródziemnomorza, zaś Unia Europejska 
powinna czynnie włączyć się w 
promowanie takiego projektu, z którego 
korzyści czerpać będą wszystkie strony;

Or. fr

Poprawka 64
Dominique Baudis, Mário David

Projekt rezolucji
Ustęp 9
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Projekt rezolucji Poprawka

9. przypomina, że edukacja jest 
narodowym priorytetem państw GCC, ze 
względu na duże zapotrzebowanie w 
zakresie zasobów ludzkich 
(niewystarczająca liczba nauczycieli), 
treści szkoleń (niedostosowanie do 
rozwoju rynku pracy) oraz jakości 
programów (przestarzałe metodologia i 
materiały dydaktyczne); wzywa do 
czynnego wspierania wysiłków 
podejmowanych przez władze celem 
zaradzenia tym niedostatkom oraz do 
zaproponowania ambitnej współpracy w 
zakresie szkolnictwa wyższego, średniego i 
podstawowego;

9. przypomina, że państwa członkowskie 
RWPZ nadały edukacji priorytetowe 
znaczenie ze względu na duże 
zapotrzebowanie w zakresie zasobów 
ludzkich (niewystarczająca liczba 
nauczycieli), treści szkoleń 
(niedostosowanie do rozwoju rynku pracy) 
oraz jakości programów (przestarzałe 
metodologia i materiały dydaktyczne);
wzywa do czynnego wspierania wysiłków 
podejmowanych przez władze celem 
zaradzenia tym niedostatkom oraz do 
zaproponowania ambitnej współpracy w 
zakresie szkolnictwa wyższego, średniego i 
podstawowego;

Or. fr

Poprawka 65
Nirj Deva

Projekt rezolucji
Ustęp 9 

Projekt rezolucji Poprawka

9. przypomina, że edukacja jest 
narodowym priorytetem państw GCC, ze 
względu na duże zapotrzebowanie w 
zakresie zasobów ludzkich 
(niewystarczająca liczba nauczycieli), 
treści szkoleń (niedostosowanie do 
rozwoju rynku pracy) oraz jakości 
programów (przestarzałe metodologia i 
materiały dydaktyczne); wzywa do 
czynnego wspierania wysiłków 
podejmowanych przez władze celem 
zaradzenia tym niedostatkom oraz do 
zaproponowania ambitnej współpracy w 
zakresie szkolnictwa wyższego, średniego i 
podstawowego;

9. przypomina, że edukacja jest 
narodowym priorytetem państw RWPZ, ze 
względu na duże zapotrzebowanie w 
zakresie zasobów ludzkich 
(niewystarczająca liczba nauczycieli), 
treści szkoleń (niedostosowanie do 
rozwoju rynku pracy) oraz jakości 
programów (przestarzałe metodologia i 
materiały dydaktyczne), jak również 
wykorzystania nowych technologii; wzywa 
do czynnego wspierania wysiłków 
podejmowanych przez władze celem 
zaradzenia tym niedostatkom oraz do 
zaproponowania ambitnej współpracy w 
zakresie szkolnictwa wyższego, średniego i 
podstawowego;

Or. en
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Poprawka 66
Anneli Jäätteenmäki

Projekt rezolucji
Ustęp 9 

Projekt rezolucji Poprawka

9. przypomina, że edukacja jest 
narodowym priorytetem państw GCC, ze 
względu na duże zapotrzebowanie w 
zakresie zasobów ludzkich 
(niewystarczająca liczba nauczycieli), 
treści szkoleń (niedostosowanie do 
rozwoju rynku pracy) oraz jakości 
programów (przestarzałe metodologia i 
materiały dydaktyczne); wzywa do 
czynnego wspierania wysiłków 
podejmowanych przez władze celem 
zaradzenia tym niedostatkom oraz do 
zaproponowania ambitnej współpracy w 
zakresie szkolnictwa wyższego, średniego i 
podstawowego;

9. przypomina, że edukacja jest 
narodowym priorytetem państw RWPZ, ze 
względu na duże zapotrzebowanie w 
zakresie zasobów ludzkich 
(niewystarczająca liczba nauczycieli), 
treści szkoleń (niedostosowanie do 
rozwoju rynku pracy) oraz jakości 
programów (przestarzałe metodologia i 
materiały dydaktyczne); wzywa do 
czynnego wspierania wysiłków 
podejmowanych przez władze celem 
zaradzenia tym niedostatkom oraz do 
zaproponowania ambitnej współpracy w 
zakresie szkolnictwa wyższego, średniego i 
podstawowego, podkreśla, że współpraca 
ta powinna obejmować dalsze wsparcie 
programów wymiany studentów, 
naukowców i wymiany zawodowej;

Or. en

Poprawka 67
Willy Meyer

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. przypomina, że edukacja jest 
narodowym priorytetem państw GCC, ze 
względu na duże zapotrzebowanie w 
zakresie zasobów ludzkich 
(niewystarczająca liczba nauczycieli), 
treści szkoleń (niedostosowanie do 
rozwoju rynku pracy) oraz jakości 
programów (przestarzałe metodologia i 

9. przypomina, że edukacja jest 
narodowym priorytetem państw RWPZ, ze 
względu na duże zapotrzebowanie w 
zakresie zasobów ludzkich 
(niewystarczająca liczba nauczycieli), 
treści szkoleń (niedostosowanie do 
rozwoju rynku pracy) oraz jakości 
programów (przestarzałe metodologia i 
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materiały dydaktyczne); wzywa do 
czynnego wspierania wysiłków 
podejmowanych przez władze celem 
zaradzenia tym niedostatkom oraz do 
zaproponowania ambitnej współpracy w 
zakresie szkolnictwa wyższego, średniego i 
podstawowego;

materiały dydaktyczne); wzywa do 
czynnego wspierania wysiłków 
podejmowanych przez władze celem 
zaradzenia tym niedostatkom oraz do 
zaproponowania ambitnej współpracy w 
zakresie szkolnictwa wyższego, średniego i 
podstawowego, by zrealizować założenie, 
że edukacja jest powszechnym prawem i 
uwzględniać podejście oparte na płci;

Or. es

Poprawka 68
Richard Howitt

Projekt rezolucji
Ustęp 9 

Projekt rezolucji Poprawka

9. przypomina, że edukacja jest 
narodowym priorytetem państw GCC, ze 
względu na duże zapotrzebowanie w 
zakresie zasobów ludzkich 
(niewystarczająca liczba nauczycieli), 
treści szkoleń (niedostosowanie do 
rozwoju rynku pracy) oraz jakości 
programów (przestarzałe metodologia i 
materiały dydaktyczne); wzywa do 
czynnego wspierania wysiłków 
podejmowanych przez władze celem 
zaradzenia tym niedostatkom oraz do 
zaproponowania ambitnej współpracy w 
zakresie szkolnictwa wyższego, średniego i 
podstawowego;

9. przypomina, że edukacja jest 
narodowym priorytetem państw RWPZ, ze 
względu na duże zapotrzebowanie w 
zakresie zasobów ludzkich 
(niewystarczająca liczba nauczycieli), 
treści szkoleń (niedostosowanie do 
rozwoju rynku pracy) oraz jakości 
programów (przestarzałe metodologia i 
materiały dydaktyczne); wzywa do 
czynnego wspierania wysiłków 
podejmowanych przez władze celem 
zaradzenia tym niedostatkom oraz do 
zaproponowania ambitnej współpracy w 
zakresie szkolnictwa wyższego, średniego i 
podstawowego, by promować większy 
dostęp do edukacji dla kobiet i mężczyzn;

Or. en

Poprawka 69
Hans-Gert Pöttering

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy) 
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Projekt rezolucji Poprawka

9 a. z zadowoleniem przyjmuje cieszący się 
poparciem Komisji Europejskiej projekt 
Al-Jisr w sprawie współpracy UE i RWPZ 
na rzecz dyplomacji państwowej i działań 
zewnętrznych, który przynosi ogromne 
korzyści; w związku z tym zachęca służby 
wysokiej przedstawiciel/ przewodniczącej 
Komisji do intensyfikacji działań 
dyplomatycznych w przyszłości w regionie, 
gdzie UE wciąż jeszcze nie cieszy się 
zrozumieniem, a mechanizmy pozwalające 
zmienić ten stan są ograniczone; 
podkreśla znaczenie określenia lepszej 
strategii komunikacji w tym potrzebę 
wyjaśniania strategii politycznych i 
stanowiska UE w języku arabskim, tak by 
upowszechnić je w szerszych kręgach 
społecznych;;

Or. en

Poprawka 70
Dominique Baudis, Mário David

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

9a. ubolewa nad tym, że program 
Erasmus Mudnus pozostaje prawie 
nieznany w całym regionie, w 
szczególności z braki informacji o nich; z 
zadowoleniem przyjmuje inicjatywy 
podejmowane przez uniwersytety 
francuskie, brytyjskie i niemieckie o 
tworzeniu partnerstw uniwersyteckich 
oraz programów wymiany; przypomina 
jednak, że Europę prześcignęły w tym 
obszarze Stany Zjednoczone i Azja;  
zwraca się do Komisji Europejskiej, by 
przewidziała ona organizowanie w 
regionie dni informacyjnych i promocji 
kształcenia i europejskich badań 
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naukowych; nalega, by te programy 
wymiany skierowane były do studentów, 
wykładowców, badaczy, jak również do 
personelu administracyjnego, oraz by 
zapewniono zrównoważoną reprezentację 
płciową uczestników; uważa, że trzeba 
przygotowywać programy wymiany dla 
młodszych grup wiekowych, kierując je do 
gimnazjalistów i licealistów;

Or. fr

Poprawka 71
Cristian Dan Preda

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

9a. podkreśla, że nieobecność programów 
współpracy UE z RWPZ w obszarze 
mediów można wytłumaczyć brakiem 
informacji; wzywa Komisję do 
zaproponowania środków zachęcających 
państwa RWPZ do bardziej 
zaawansowanej współpracy w tym 
zakresie celem podniesienia widoczności 
Unii w regionie oraz propagowania 
wzajemnego zrozumienia;

Or. fr

Poprawka 72
Dominique Baudis, Mário David

Projekt rezolucji
Ustęp 9 b (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

9b. uważa za sprawę nadrzędnej wagi, by 
zaradzić brakowi badań i studiów w 
Europie nad państwami Zatoki Perskiej; 
zachęca do wprowadzania w 
uniwersytetach programów współczesnych 
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studiów poświęconych tej części świata 
arabskiego; powinna również istnieć 
możliwość wybierania programów studiów 
nad Unią Europejską w uniwersytetach 
regionu;

Or. fr


