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Projekt sprawozdania
Gabriele Albertini
(PE445.857v01-00)

w sprawie rocznego sprawozdania Rady dla Parlamentu Europejskiego 
dotyczącego głównych aspektów i podstawowych wyborów w zakresie 
wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (WPZiB) w 2009 r., 
przedstawionego Parlamentowi Europejskiemu zgodnie z częścią II sekcją G 
pkt 43 porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r.
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Poprawka 1

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Odniesienie 4a (nowe) 

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając rezolucję z dnia 
11 listopada 2010 r. w sprawie 
wzmocnienia OBWE – roli UE,

Or. en

Poprawka 2

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Odniesienie 5a (nowe) 

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając oświadczenie złożone 
przez wysoką przedstawiciel na 
posiedzeniu plenarnym Parlamentu 
Europejskiego w dniu 8 lipca 2010 r.1
dotyczące podstawowej organizacji 
centralnej administracji ESDZ,
1 Teksty przyjęte, P7_TA(2010)0280, 
załącznik.

Or. en

Poprawka 3
María Muñiz De Urquiza

Projekt rezolucji
Odniesienie 5a (nowe) 
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Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając wspólną rezolucję UE 
i Serbii w sprawie opinii doradczej 
Międzynarodowego Trybunału 
Sprawiedliwości w sprawie jednostronnej 
deklaracji niepodległości Kosowa, 
przyjętej w dniu 9 września 2010 r. 
w drodze aklamacji przez Zgromadzenie 
Ogólne ONZ,

Or. es

Poprawka 4
María Muñiz De Urquiza

Projekt rezolucji
Odniesienie 6a (nowe) 

Projekt Frezolucji Poprawka

– uwzględniając decyzję Rady 
2011/69/WPZiB z dnia 31 stycznia 2011 r. 
zmieniającą decyzję Rady 
2010/639/WPZiB dotyczącą środków 
ograniczających skierowanych przeciwko 
niektórym urzędnikom z Białorusi,

Or. es

Poprawka 5

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Punkt A preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że UE powinna nadal 
rozwijać cele swojej polityki zagranicznej 
oraz wspierać swe wartości i interesy na 

A. mając na uwadze, że UE powinna nadal 
rozwijać cele swojej polityki zagranicznej 
oraz wspierać swe wartości i interesy na 
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świecie, z myślą o ogólnym celu, jakim jest 
przyczynienie się do pokoju, 
bezpieczeństwa, solidarności, ochrony 
praw człowieka, multilateralizmu 
i wzajemnego szacunku pomiędzy 
narodami, wolnego i sprawiedliwego 
handlu oraz eliminacji ubóstwa,

świecie, z myślą o ogólnym celu, jakim jest 
przyczynienie się do pokoju, 
bezpieczeństwa, solidarności, równości 
płci, ochrony praw człowieka, 
poszanowania prawa międzynarodowego i 
wsparcia międzynarodowych instytucji,
multilateralizmu i wzajemnego szacunku 
pomiędzy narodami, zrównoważonego 
rozwoju, wolnego i sprawiedliwego handlu 
oraz eliminacji ubóstwa,

Or. en

Poprawka 6
Ana Gomes

Projekt rezolucji
Punkt A preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że UE powinna nadal 
rozwijać cele swojej polityki zagranicznej 
oraz wspierać swe wartości i interesy na 
świecie, z myślą o ogólnym celu, jakim jest 
przyczynienie się do pokoju, 
bezpieczeństwa, solidarności, ochrony 
praw człowieka, multilateralizmu 
i wzajemnego szacunku pomiędzy 
narodami, wolnego i sprawiedliwego 
handlu oraz eliminacji ubóstwa,

A. mając na uwadze, że UE powinna nadal 
rozwijać cele swojej polityki zagranicznej 
oraz wspierać swe wartości i interesy na 
świecie, z myślą o ogólnym celu, jakim jest 
przyczynienie się do pokoju, zapobiegania 
konfliktom, bezpieczeństwa ludzi, 
solidarności, wspierania demokracji i 
praworządności, ochrony praw człowieka, 
multilateralizmu i wzajemnego szacunku 
pomiędzy narodami, wolnego i 
sprawiedliwego handlu, zrównoważonego 
rozwoju oraz eliminacji ubóstwa,

Or. en

Poprawka 7
Maria Eleni Koppa

Projekt rezolucji
Punkt A preambuły 
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Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że UE powinna nadal 
rozwijać cele swojej polityki zagranicznej 
oraz wspierać swe wartości i interesy na 
świecie, z myślą o ogólnym celu, jakim jest 
przyczynienie się do pokoju, 
bezpieczeństwa, solidarności, ochrony 
praw człowieka, multilateralizmu
i wzajemnego szacunku pomiędzy 
narodami, wolnego i sprawiedliwego 
handlu oraz eliminacji ubóstwa,

A. mając na uwadze, że UE powinna nadal 
rozwijać cele swojej polityki zagranicznej 
oraz wspierać swe wartości i interesy na 
świecie, z myślą o ogólnym celu, jakim jest 
przyczynienie się do pokoju, demokracji, 
praworządności, bezpieczeństwa, 
solidarności, ochrony praw człowieka, 
łącznie z multilateralizmem i wzajemnym 
szacunkiem pomiędzy narodami, wolnym i 
sprawiedliwym handlem oraz eliminacją
ubóstwa,

Or. en

Poprawka 8
Teresa Riera Madurell, María Muñiz De Urquiza

Projekt rezolucji
Punkt A preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że UE powinna nadal 
rozwijać cele swojej polityki zagranicznej 
oraz wspierać swe wartości i interesy na 
świecie, z myślą o ogólnym celu, jakim jest 
przyczynienie się do pokoju, 
bezpieczeństwa, solidarności, ochrony 
praw człowieka, multilateralizmu 
i wzajemnego szacunku pomiędzy 
narodami, wolnego i sprawiedliwego 
handlu oraz eliminacji ubóstwa,

A. mając na uwadze, że UE powinna nadal 
rozwijać cele swojej polityki zagranicznej 
oraz wspierać swe wartości i interesy na 
świecie, z myślą o ogólnym celu, jakim jest 
przyczynienie się do pokoju, 
bezpieczeństwa, solidarności, wspierania 
demokracji, ochrony praw człowieka, 
multilateralizmu i wzajemnego szacunku 
pomiędzy narodami, wolnego i 
sprawiedliwego handlu oraz eliminacji 
ubóstwa,

Or. en
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Poprawka 9
György Schöpflin

Projekt rezolucji
Punkt A preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że UE powinna nadal 
rozwijać cele swojej polityki zagranicznej 
oraz wspierać swe wartości i interesy na 
świecie, z myślą o ogólnym celu, jakim jest 
przyczynienie się do pokoju, 
bezpieczeństwa, solidarności, ochrony 
praw człowieka, multilateralizmu 
i wzajemnego szacunku pomiędzy 
narodami, wolnego i sprawiedliwego 
handlu oraz eliminacji ubóstwa,

A. mając na uwadze, że UE powinna nadal 
rozwijać cele swojej polityki zagranicznej 
oraz wspierać swe wartości i interesy na 
świecie, z myślą o ogólnym celu, jakim jest 
przyczynienie się do pokoju, demokracji, 
bezpieczeństwa, solidarności, ochrony 
praw człowieka, multilateralizmu 
i wzajemnego szacunku pomiędzy 
narodami, wolnego i sprawiedliwego 
handlu oraz eliminacji ubóstwa,

Or. en

Poprawka 10
Geoffrey Van Orden

Projekt rezolucji
Punkt B preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że w Traktacie z 
Lizbony wprowadzono nowy wymiar 
europejskich działań zewnętrznych, co 
umożliwi zwiększenie spójności, zgodności 
i skuteczności polityki zagranicznej UE,

skreślony

Or. en

Poprawka 11

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek w imieniu grupy Verts/ALE
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Projekt rezolucji
Punkt B preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że w Traktacie z 
Lizbony wprowadzono nowy wymiar 
europejskich działań zewnętrznych, co 
umożliwi zwiększenie spójności, zgodności 
i skuteczności polityki zagranicznej UE,

B. mając na uwadze, że Traktat z Lizbony 
nadaje nowy impuls polityce zagranicznej 
UE, w szczególności umożliwiając Unii 
odgrywanie na arenie międzynarodowej 
roli współmiernej z jej wiodącą pozycją 
gospodarczą i jej ambicjami oraz podjęcie 
działań zapewniających jej pozycję 
partnera na arenie międzynarodowej, 
zdolnego do przyjęcia odpowiedzialności 
za globalne zarządzanie i bezpieczeństwo i 
pokierowania procesem zdefiniowania 
wspólnych odpowiedzi na wspólne 
wyzwania,

Or. en

Poprawka 12
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake

Projekt rezolucji
Punkt B preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że w Traktacie z 
Lizbony wprowadzono nowy wymiar 
europejskich działań zewnętrznych, co 
umożliwi zwiększenie spójności, 
zgodności i skuteczności polityki 
zagranicznej UE,

B. mając na uwadze, że wejście w życie 
Traktatu z Lizbony wprowadza nowy 
wymiar europejskich działań 
zewnętrznych, co umożliwi zwiększenie 
spójności, zgodności i skuteczności 
polityki zagranicznej UE,

Or. en

Poprawka 13
Ana Gomes

Projekt rezolucji
Punkt B preambuły 
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Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że w Traktacie z 
Lizbony wprowadzono nowy wymiar 
europejskich działań zewnętrznych, co 
umożliwi zwiększenie spójności, 
zgodności i skuteczności polityki 
zagranicznej UE,

B. mając na uwadze, że w Traktacie z 
Lizbony wprowadzono nowy wymiar 
europejskich działań zewnętrznych, co 
umożliwi zwiększenie spójności, 
zgodności i skuteczności polityki 
zagranicznej UE oraz rozszerzenie działań 
zewnętrznych,

Or. en

Poprawka 14
Ana Gomes

Projekt rezolucji
Punkt C preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że Traktat z Lizbony 
nadaje nowy impuls polityce zagranicznej 
UE, w szczególności umożliwiając Unii 
odgrywanie na arenie międzynarodowej 
roli współmiernej z jej wiodącą pozycją 
gospodarczą i jej ambicjami oraz podjęcie
działań zapewniających jej pozycję 
partnera na arenie międzynarodowej, 
zdolnego do przyjęcia odpowiedzialności 
za bezpieczeństwo globalne i pokierowania 
procesem zdefiniowania wspólnych 
odpowiedzi na wspólne wyzwania,

C. mając na uwadze, że Traktat z Lizbony 
nadaje nowy impuls polityce zagranicznej 
UE, w szczególności do podjęcia działań 
zapewniających jej pozycję partnera na 
arenie międzynarodowej, zdolnego do 
przyjęcia odpowiedzialności za 
bezpieczeństwo globalne i pokierowania 
procesem zdefiniowania wspólnych 
odpowiedzi na wspólne wyzwania,

Or. en

Poprawka 15
Geoffrey Van Orden

Projekt rezolucji
Punkt C preambuły 
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Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że Traktat z Lizbony 
nadaje nowy impuls polityce zagranicznej 
UE, w szczególności umożliwiając Unii 
odgrywanie na arenie międzynarodowej 
roli współmiernej z jej wiodącą pozycją 
gospodarczą i jej ambicjami oraz podjęcie 
działań zapewniających jej pozycję 
partnera na arenie międzynarodowej, 
zdolnego do przyjęcia odpowiedzialności 
za bezpieczeństwo globalne i 
pokierowania procesem zdefiniowania 
wspólnych odpowiedzi na wspólne 
wyzwania,

C. mając na uwadze, że Traktat z Lizbony, 
w którym wyjątkowo nie przewidziano 
kryzysu gospodarczego, dodaje państwom 
członkowskim niewiele otuchy w 
przezwyciężaniu tego kryzysu,

Or. en

Poprawka 16
György Schöpflin

Projekt rezolucji
Punkt C preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że Traktat z Lizbony 
nadaje nowy impuls polityce zagranicznej 
UE, w szczególności umożliwiając Unii 
odgrywanie na arenie międzynarodowej 
roli współmiernej z jej wiodącą pozycją 
gospodarczą i jej ambicjami oraz podjęcie 
działań zapewniających jej pozycję 
partnera na arenie międzynarodowej, 
zdolnego do przyjęcia odpowiedzialności 
za bezpieczeństwo globalne i pokierowania 
procesem zdefiniowania wspólnych 
odpowiedzi na wspólne wyzwania,

C. mając na uwadze, że Traktat z Lizbony 
nadaje nowy impuls polityce zagranicznej 
UE, w szczególności udostępniając Unii 
narzędzia instytucjonalne i operacyjne 
umożliwiające jej odgrywanie na arenie 
międzynarodowej roli współmiernej z jej 
wiodącą pozycją gospodarczą i jej 
ambicjami oraz podjęcie działań 
zapewniających jej pozycję partnera na 
arenie międzynarodowej, zdolnego do 
przyjęcia odpowiedzialności za 
bezpieczeństwo globalne i pokierowania 
procesem zdefiniowania wspólnych 
odpowiedzi na wspólne wyzwania,

Or. en
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Poprawka 17
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake

Projekt rezolucji
Punkt C preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że Traktat z Lizbony 
nadaje nowy impuls polityce zagranicznej 
UE, w szczególności umożliwiając Unii 
odgrywanie na arenie międzynarodowej 
roli współmiernej z jej wiodącą pozycją 
gospodarczą i jej ambicjami oraz podjęcie 
działań zapewniających jej pozycję 
partnera na arenie międzynarodowej, 
zdolnego do przyjęcia odpowiedzialności 
za bezpieczeństwo globalne i pokierowania 
procesem zdefiniowania wspólnych 
odpowiedzi na wspólne wyzwania,

C. mając na uwadze, że Traktat z Lizbony 
umożliwia Unii odgrywanie na arenie 
międzynarodowej roli współmiernej z jej 
wiodącą pozycją gospodarczą i jej 
ambicjami oraz podjęcie działań 
zapewniających jej pozycję partnera na 
arenie międzynarodowej, zdolnego do 
przyjęcia odpowiedzialności za 
bezpieczeństwo globalne i pokierowania 
procesem zdefiniowania wspólnych 
odpowiedzi na wspólne wyzwania,

Or. en

Poprawka 18
Geoffrey Van Orden

Projekt rezolucji
Punkt D preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że nowy impuls w 
europejskich działaniach zewnętrznych 
wymaga również od UE, by działała w 
sposób bardziej strategiczny w celu 
zdobycia znaczenia na arenie 
międzynarodowej; mając na uwadze, że
zdolność UE do wywierania wpływu na ład 
międzynarodowy zależy nie tylko od 
spójności jej strategii politycznych, 
podmiotów i instytucji, lecz również od 
prawdziwej strategicznej koncepcji unijnej 
polityki zagranicznej, która musi 
jednoczyć wszystkie państwa członkowskie 
wokół wspólnych priorytetów i celów, tak 

D. mając na uwadze, że zdolność UE do 
wywierania wpływu na ład 
międzynarodowy zależy nie tylko od 
spójności i znaczenia jej strategii 
politycznych, podmiotów i instytucji, lecz 
również od partnerstw z obecnymi 
sojusznikami, takimi jak Stany 
Zjednoczone, oraz z krajami 
wschodzącymi, takimi jak Brazylia, Rosja, 
Indie i Chiny, które stają się coraz to 
ważniejsze na arenie międzynarodowej;
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aby przemawiały na arenie 
międzynarodowej jednym, silnym głosem,

Or. en

Poprawka 19
Ana Gomes

Projekt rezolucji
Punkt D preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że nowy impuls w 
europejskich działaniach zewnętrznych 
wymaga również od UE, by działała w 
sposób bardziej strategiczny w celu 
zdobycia znaczenia na arenie 
międzynarodowej; mając na uwadze, że 
zdolność UE do wywierania wpływu na ład 
międzynarodowy zależy nie tylko od 
spójności jej strategii politycznych, 
podmiotów i instytucji, lecz również od 
prawdziwej strategicznej koncepcji unijnej 
polityki zagranicznej, która musi 
jednoczyć wszystkie państwa członkowskie 
wokół wspólnych priorytetów i celów, tak 
aby przemawiały na arenie 
międzynarodowej jednym, silnym głosem,

D. mając na uwadze, że nowy impuls w 
europejskich działaniach zewnętrznych 
wymaga również od UE, by pokazała 
przywództwo polityczne na arenie 
międzynarodowej oraz działała w sposób 
bardziej strategiczny; mając na uwadze, że 
zdolność UE do wywierania wpływu na ład 
międzynarodowy zależy nie tylko od 
spójności jej strategii politycznych, 
podmiotów i instytucji, lecz również od 
strategii opierającej się na wartościach, 
zasadach i celach zapisanych w traktatach 
oraz od zdefiniowanych priorytetów i 
celów, które muszą podzielać wszystkie 
instytucje UE i państwa członkowskie, tak 
aby przemawiały na arenie 
międzynarodowej jednym, silnym głosem, 
a zwłaszcza w ONZ oraz w tych 
organizacjach międzynarodowych, do 
których należą niektóre lub wszystkie 
państwa członkowskie UE,

Or. en

Poprawka 20

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek w imieniu grupy Verts/ALE
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Projekt rezolucji
Punkt D preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że nowy impuls w 
europejskich działaniach zewnętrznych 
wymaga również od UE, by działała w 
sposób bardziej strategiczny w celu 
zdobycia znaczenia na arenie 
międzynarodowej; mając na uwadze, że 
zdolność UE do wywierania wpływu na ład 
międzynarodowy zależy nie tylko od 
spójności jej strategii politycznych, 
podmiotów i instytucji, lecz również od 
prawdziwej strategicznej koncepcji unijnej 
polityki zagranicznej, która musi jednoczyć 
wszystkie państwa członkowskie wokół 
wspólnych priorytetów i celów, tak aby 
przemawiały na arenie międzynarodowej 
jednym, silnym głosem,

mając na uwadze, że nowy impuls w 
europejskich działaniach zewnętrznych 
wymaga również od UE, by działała w 
sposób bardziej strategiczny w celu 
zdobycia znaczenia na arenie 
międzynarodowej; mając na uwadze, że 
zdolność UE do wywierania wpływu na ład 
międzynarodowy zależy nie tylko od 
spójności jej strategii politycznych, 
podmiotów i instytucji, lecz również od 
prawdziwej strategicznej koncepcji unijnej 
polityki zagranicznej, która musi jednoczyć 
wszystkie państwa członkowskie wokół 
wspólnych priorytetów i celów, tak aby 
przemawiały na arenie międzynarodowej 
jednym, silnym głosem; mając na uwadze, 
że polityce zagranicznej UE należy 
udostępnić konieczne środki i 
instrumenty, tak aby umożliwić Unii 
skuteczne i spójne działanie na arenie 
międzynarodowej,

Or. en

Poprawka 21
György Schöpflin

Projekt rezolucji
Punkt E preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że obecnie zachodzą 
istotne zmiany w ładzie 
międzynarodowym, które wymagają od UE 
bardziej aktywnego zaangażowania, wraz z 
obecnymi oraz wschodzącymi światowymi
potęgami, jak również z partnerami dwu- i 
wielostronnymi, na rzecz wspierania 
skutecznych rozwiązań problemów, które 

E. mając na uwadze, że obecnie zachodzą 
istotne zmiany w ładzie 
międzynarodowym, które tworzą nowe 
struktury władzy i wymagają od UE 
bardziej aktywnego zaangażowania, wraz z 
obecnymi oraz wschodzącymi potęgami i 
niepaństwowymi podmiotami, jak również 
z partnerami dwu- i wielostronnymi, na 
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są wspólne dla obywateli europejskich 
oraz dla całego świata,

rzecz wspierania skutecznych rozwiązań 
wspólnych problemów,

Or. en

Poprawka 22

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Punkt E preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że obecnie zachodzą 
istotne zmiany w ładzie 
międzynarodowym, które wymagają od UE 
bardziej aktywnego zaangażowania, wraz z 
obecnymi oraz wschodzącymi światowymi 
potęgami, jak również z partnerami dwu- i 
wielostronnymi, na rzecz wspierania 
skutecznych rozwiązań problemów, które 
są wspólne dla obywateli europejskich oraz 
dla całego świata,

E. mając na uwadze, że obecnie zachodzą 
istotne zmiany w ładzie 
międzynarodowym, które są źródłem 
nowych wyzwań i wymagają od UE 
bardziej aktywnego zaangażowania, wraz z 
obecnymi oraz wschodzącymi światowymi 
potęgami, jak również z partnerami dwu- i 
wielostronnymi oraz instytucjami, na rzecz 
wspierania skutecznych rozwiązań 
problemów, które są wspólne dla obywateli 
europejskich oraz dla całego świata,

Or. en

Poprawka 23
Ana Gomes

Projekt rezolucji
Punkt E preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że obecnie zachodzą 
istotne zmiany w ładzie 
międzynarodowym, które wymagają od UE 
bardziej aktywnego zaangażowania, wraz z 
obecnymi oraz wschodzącymi światowymi 
potęgami, jak również z partnerami dwu- i 

E. mając na uwadze, że obecnie zachodzą 
istotne zmiany w ładzie 
międzynarodowym, które wymagają od UE 
bardziej aktywnego zaangażowania, wraz z 
obecnymi oraz wschodzącymi światowymi 
potęgami, jak również z partnerami dwu- i 
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wielostronnymi, na rzecz wspierania 
skutecznych rozwiązań problemów, które 
są wspólne dla obywateli europejskich 
oraz dla całego świata,

wielostronnymi, na rzecz wspierania i 
rozwijania skutecznych rozwiązań 
problemów, które mogą wpływać na 
bezpieczeństwo na świecie,

Or. en

Poprawka 24
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake

Projekt rezolucji
Punkt F preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że nadanie nowego 
impulsu musi skutkować również 
określeniem nowego paradygmatu 
partnerstw strategicznych UE, zarówno 
tych nowych, jak i starszych, w oparciu o 
wspólne korzyści i interesy,

skreślony

Or. en

Poprawka 25
Elmar Brok

Projekt rezolucji
Punkt F preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że nadanie nowego 
impulsu musi skutkować również 
określeniem nowego paradygmatu 
partnerstw strategicznych UE, zarówno 
tych nowych, jak i starszych, w oparciu o 
wspólne korzyści i interesy,

F. mając na uwadze, że nadanie nowego 
impulsu musi skutkować również 
określeniem nowego paradygmatu 
partnerstw strategicznych UE, zarówno 
tych nowych, jak i starszych, w oparciu o 
wspólne korzyści i interesy, oraz mając na 
uwadze, że UE ponownie potwierdza 
swoje zaangażowanie na rzecz 
partnerstwa transatlantyckiego ze 
Stanami Zjednoczonymi oraz osiągnięcia 
celu, jakim jest pozbawiony barier rynek 
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transatlantycki, który powinien być 
podstawą wzmocnienia partnerstwa 
transatlantyckiego,

Or. en

Poprawka 26
Tunne Kelam

Projekt rezolucji
Punkt F preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że nadanie nowego 
impulsu musi skutkować również 
określeniem nowego paradygmatu 
partnerstw strategicznych UE, zarówno 
tych nowych, jak i starszych, w oparciu o 
wspólne korzyści i interesy,

F. mając na uwadze, że nadanie nowego 
impulsu musi skutkować również 
określeniem nowego paradygmatu 
partnerstw strategicznych UE, zarówno 
tych nowych, jak i starszych, co powinno 
opierać się na wspólnych wartościach 
podstawowych, takich jak dążenie do 
demokracji, poszanowanie praw 
człowieka, podstawowych wolności i 
praworządności, oraz na wspólnych 
korzyściach i interesach,

Or. en

Poprawka 27
Ana Gomes

Projekt rezolucji
Punkt F preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że nadanie nowego 
impulsu musi skutkować również 
określeniem nowego paradygmatu 
partnerstw strategicznych UE, zarówno 
tych nowych, jak i starszych, w oparciu o 
wspólne korzyści i interesy,

F. mając na uwadze, że nadanie nowego 
impulsu musi skutkować również 
określeniem nowego paradygmatu 
partnerstw strategicznych UE, zarówno 
tych nowych, jak i starszych, w oparciu o 
wspólne korzyści i interesy, uniwersalne 
wartości i główne zasady UE, takie jak 
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prawa człowieka, praworządność i prawo 
międzynarodowe, oraz o zaufanie i 
jednolite pojmowanie globalnego 
bezpieczeństwa,

Or. en

Poprawka 28
Maria Eleni Koppa

Projekt rezolucji
Punkt G preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że kontrola 
parlamentarna polityki zagranicznej UE ma 
kluczowe znaczenie dla zrozumienia 
europejskich działań zewnętrznych UE i 
udzielania ich wsparcia przez obywateli 
UE; mając na uwadze, że sposób 
organizacji i wspierania skutecznej 
i systematycznej współpracy 
międzyparlamentarnej w ramach UE musi 
być wspólnie określony przez Parlament 
Europejski i parlamenty krajowe, zgodnie z 
art. 9 i 10 Protokołu nr 1 do Traktatu z 
Lizbony,

G. mając na uwadze, że kontrola 
parlamentarna polityki zagranicznej UE ma 
kluczowe znaczenie dla zrozumienia 
europejskich działań zewnętrznych UE i 
udzielania ich wsparcia przez obywateli 
UE; mając na uwadze, że kontrola 
zwiększa zasadność takich działań; mając 
na uwadze, że sposób organizacji i 
wspierania skutecznej i systematycznej 
współpracy międzyparlamentarnej w 
ramach UE musi być wspólnie określony 
przez Parlament Europejski i parlamenty 
krajowe, zgodnie z art. 9 i 10 Protokołu nr 
1 do Traktatu z Lizbony,

Or. en

Poprawka 29
Ana Gomes

Projekt rezolucji
Punkt G preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że kontrola 
parlamentarna polityki zagranicznej UE ma 
kluczowe znaczenie dla zrozumienia 

G. nie dotyczy wersji polskiej
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europejskich działań zewnętrznych UE i 
udzielania ich wsparcia przez obywateli 
UE; mając na uwadze, że sposób 
organizacji i wspierania skutecznej 
i systematycznej współpracy 
międzyparlamentarnej w ramach UE musi 
być wspólnie określony przez Parlament 
Europejski i parlamenty krajowe, zgodnie z 
art. 9 i 10 Protokołu nr 1 do Traktatu z 
Lizbony,

Or. en

Poprawka 30
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake

Projekt rezolucji
Ustęp 1 

Projekt rezolucji Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje roczne 
sprawozdanie Rady oraz pochwala jego 
przejrzystą i tematyczną strukturę, 
umożliwiającą jasny przegląd polityk i 
działań w obszarze wspólnej polityki 
zagranicznej i bezpieczeństwa; z 
zadowoleniem przyjmuje również zamiar 
Rady, aby nadal podkreślać regionalny 
kontekst konfliktów i problemów oraz 
koncentrować się na nich w większym 
stopniu; ubolewa jednak, że w 
sprawozdaniu nie uwydatniono możliwych 
podejść w zakresie rozwiązania tych 
konfliktów i problemów;

1. nie dotyczy wersji polskiej

Or. en

Poprawka 31

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek w imieniu grupy Verts/ALE
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Projekt rezolucji
Ustęp 2 

Projekt rezolucji Poprawka

2. wzywa Radę, by nie ograniczała zakresu 
rocznego sprawozdania w sprawie WPZiB 
jedynie do opisu działań z zakresu WPZiB, 
i jest zdania, że sprawozdanie powinno 
wykroczyć poza spis wydarzeń i osiągnięć 
przedstawianych w ujęciu krajowym;

2. wzywa Radę, by nie ograniczała zakresu 
rocznego sprawozdania w sprawie WPZiB 
jedynie do opisu działań z zakresu WPZiB, 
i jest zdania, że sprawozdanie powinno 
wykroczyć poza spis wydarzeń i osiągnięć 
przedstawianych w ujęciu krajowym oraz 
uwzględnić kwestię skuteczności unijnej 
polityki zagranicznej oraz środków 
niezbędnych do realizacji celów 
zewnętrznych działań UE; wzywa Radę do 
uwzględnienia w tym sprawozdaniu także 
oceny koordynacji i spójności pomiędzy 
WPZiB i innymi zewnętrznymi strategiami 
politycznymi Unii;

Or. en

Poprawka 32
Hannes Swoboda

Projekt rezolucji
Ustęp 2 

Projekt rezolucji Poprawka

2. wzywa Radę, by nie ograniczała zakresu 
rocznego sprawozdania w sprawie WPZiB 
jedynie do opisu działań z zakresu WPZiB, 
i jest zdania, że sprawozdanie powinno 
wykroczyć poza spis wydarzeń i osiągnięć 
przedstawianych w ujęciu krajowym;

2. wzywa Radę, by nie ograniczała zakresu 
rocznego sprawozdania w sprawie WPZiB 
jedynie do opisu działań z zakresu WPZiB, 
i jest zdania, że sprawozdanie powinno 
wykroczyć poza spis wydarzeń i osiągnięć 
przedstawianych w ujęciu krajowym, ale 
też powinno uwzględnić strategiczne i 
organizacyjne zalecenia na rzecz 
przyszłości na podstawie ocen działań w 
ramach WPZiB;

Or. en
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Poprawka 33
Ana Gomes

Projekt rezolucji
Ustęp 2 

Projekt rezolucji Poprawka

2. wzywa Radę, by nie ograniczała zakresu 
rocznego sprawozdania w sprawie WPZiB 
jedynie do opisu działań z zakresu WPZiB, 
i jest zdania, że sprawozdanie powinno 
wykroczyć poza spis wydarzeń i osiągnięć 
przedstawianych w ujęciu krajowym;

2. wzywa Radę, by nie ograniczała zakresu 
rocznego sprawozdania w sprawie WPZiB 
jedynie do opisu działań z zakresu WPZiB, 
i jest zdania, że sprawozdanie powinno 
wykroczyć poza spis wydarzeń i osiągnięć 
przedstawianych w ujęciu krajowym; 
wzywa zatem Radę do wykorzystania 
okazji do stworzenia z rocznego 
sprawozdania w sprawie WPZiB 
narzędzia politycznego zorientowanego na 
rozwiązania;

Or. en

Poprawka 34
György Schöpflin

Projekt rezolucji
Ustęp 3 

Projekt rezolucji Poprawka

3. uważa, że roczne sprawozdanie w 
sprawie WPZiB powinno bazować na 
nowym impulsie wprowadzonym w 
Traktacie z Lizbony i posłużyć za 
instrument wzmacniający dialog 
międzyinstytucjonalny, głównie poprzez 
omówienie kwestii wdrożenia strategii 
polityki zagranicznej UE, ocenę jej 
skuteczności i określenie kierunku 
przyszłych działań;

3. uważa, że roczne sprawozdanie w 
sprawie WPZiB powinno bazować na 
nowych ramach instytucjonalnych
wprowadzonych w Traktacie z Lizbony i 
posłużyć za instrument wzmacniający 
dialog międzyinstytucjonalny, głównie 
poprzez omówienie kwestii wdrożenia 
strategii polityki zagranicznej UE, ocenę 
jej skuteczności i określenie kierunku 
przyszłych działań;

Or. en
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Poprawka 35
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake

Projekt rezolucji
Ustęp 3 

Projekt rezolucji Poprawka

3. uważa, że roczne sprawozdanie w 
sprawie WPZiB powinno bazować na 
nowym impulsie wprowadzonym w 
Traktacie z Lizbony i posłużyć za 
instrument wzmacniający dialog 
międzyinstytucjonalny, głównie poprzez 
omówienie kwestii wdrożenia strategii 
polityki zagranicznej UE, ocenę jej 
skuteczności i określenie kierunku 
przyszłych działań;

3. uważa, że roczne sprawozdanie w 
sprawie WPZiB powinno bazować na 
nowych możliwościach wprowadzonych w 
Traktacie z Lizbony i posłużyć za 
instrument wzmacniający dialog 
międzyinstytucjonalny, głównie poprzez 
omówienie kwestii wdrożenia strategii 
polityki zagranicznej UE, ocenę jej 
skuteczności i określenie kierunku 
przyszłych działań;

Or. en

Poprawka 36
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Jelko Kacin, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje 
Schaake

Projekt rezolucji
Ustęp 4 

Projekt rezolucji Poprawka

4. ponownie opowiada się za 
opracowaniem spójnej strategii polityki 
zagranicznej UE, w oparciu o cele i zasady 
ustanowione w art. 21 Traktatu o Unii 
Europejskiej (TUE), w której należy jasno 
określić interesy UE w zakresie wspólnej 
polityki zagranicznej i bezpieczeństwa; 
wzywa wiceprzewodniczącą/WP do 
pełnego włączenia właściwych organów
Parlamentu w te działania;

4. ponownie opowiada się za 
opracowaniem spójnej strategii polityki 
zagranicznej UE, w oparciu o cele i zasady 
określone w art. 21 Traktatu o Unii 
Europejskiej (TUE), w której należy jasno 
określić interesy UE w zakresie wspólnej 
polityki zagranicznej i bezpieczeństwa; 
wzywa wiceprzewodniczącą/WP do 
pełnego wykorzystania swoich uprawnień 
do zapoczątkowania, wdrożenia i 
zapewnienia zgodności z WPZiB, 
włączając właściwe organy Parlamentu w 
te działania;

Or. en
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Poprawka 37

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 4a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

4a. wzywa wiceprzewodniczącą/WP do 
pełnego wykorzystania swojej roli i 
kompetencji określonych w traktatach, w 
szczególności w art. 18 TUE, w celu 
wzmocnienia wiodącej roli w działaniach 
zewnętrznych Unii; przypomina w tym 
względzie, że traktaty nakładają na 
wiceprzewodniczącą/WP obowiązek 
kierowania WPZiB oraz koordynowania 
wszystkich aspektów działań zewnętrznych 
UE; jest przekonany, że jeśli tylko 
wiceprzewodnicząca/WP wystąpi w 
charakterze głównego podmiotu 
opracowującego agendę i kształtującego 
decyzje, działania zewnętrzne UE, w tym 
w dziedzinie WPZiB, staną się bardziej 
skuteczne, spójne, widoczne i 
odpowiedzialne; wzywa państwa 
członkowskie do pełnego i proaktywnego 
wsparcia wiceprzewodniczącej/WP w 
objęciu tej roli;

Or. en

Poprawka 38
Ana Gomes

Projekt rezolucji
Ustęp 5 

Projekt rezolucji Poprawka

5. podkreśla, że będzie należało dążyć do 5. podkreśla, że należy zwiększyć spójność 
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osiągnięcia spójności pomiędzy 
Europejską Służbą Działań Zewnętrznych 
(ESDZ), państwami członkowskimi i 
Komisją, do poprawy synergii pomiędzy 
szczeblem unijnym i krajowym oraz do 
zwiększenia koordynacji działań 
podmiotów instytucjonalnych z myślą o 
lepszym połączeniu wszystkich 
odpowiednich instrumentów i strategii 
politycznych oraz zapewnieniu wspólnego 
przekazu UE w sprawie kluczowych 
kwestii politycznych; uważa, że 
współpraca na wszystkich szczeblach 
między ESDZ a właściwymi służbami 
Komisji ma kluczowe znaczenie dla 
stworzenia strategicznego podejścia do 
krajów sąsiadujących z UE oraz krajów 
kandydujących i partnerskich, mogących w 
przyszłości wstąpić do UE, a także do 
takich obszarów polityki jak handel, 
rozwój, bezpieczeństwo energetyczne, 
wymiar sprawiedliwości i sprawy 
wewnętrzne;

pomiędzy Europejską Służbą Działań 
Zewnętrznych (ESDZ), państwami 
członkowskimi i Komisją pod 
przewodnictwem 
wiceprzewodniczącej/WP, poprawić 
synergie pomiędzy szczeblem unijnym i 
krajowym oraz zwiększyć koordynację 
działań różnych podmiotów 
instytucjonalnych z myślą o lepszym 
połączeniu wszystkich odpowiednich 
instrumentów i strategii politycznych oraz 
zapewnieniu wspólnego przekazu UE w 
sprawie kluczowych kwestii politycznych; 
uważa, że współpraca na wszystkich 
szczeblach między ESDZ a właściwymi 
służbami Komisji ma kluczowe znaczenie 
dla umożliwienia UE opracowania 
strategicznego podejścia do krajów 
sąsiadujących z UE oraz krajów 
kandydujących i partnerskich, mogących w 
przyszłości wstąpić do UE, a także do 
innych obszarów polityki jak prawa 
człowieka i propagowanie demokracji, 
handel, rozwój, bezpieczeństwo 
energetyczne, wymiar sprawiedliwości,
sprawy wewnętrzne;

Or. en

Poprawka 39
Tunne Kelam

Projekt rezolucji
Ustęp 5 

Projekt rezolucji Poprawka

5. podkreśla, że będzie należało dążyć do 
osiągnięcia spójności pomiędzy 
Europejską Służbą Działań Zewnętrznych 
(ESDZ), państwami członkowskimi i 
Komisją, do poprawy synergii pomiędzy 
szczeblem unijnym i krajowym oraz do 
zwiększenia koordynacji działań 
podmiotów instytucjonalnych z myślą o 

5. podkreśla potrzebę spójności pomiędzy 
Europejską Służbą Działań Zewnętrznych 
(ESDZ), państwami członkowskimi i 
Komisją; wzywa do poprawy synergii 
pomiędzy szczeblem unijnym i krajowym 
oraz do zwiększenia koordynacji działań 
podmiotów instytucjonalnych z myślą o 
lepszym połączeniu wszystkich 
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lepszym połączeniu wszystkich 
odpowiednich instrumentów i strategii 
politycznych oraz zapewnieniu wspólnego 
przekazu UE w sprawie kluczowych 
kwestii politycznych; uważa, że 
współpraca na wszystkich szczeblach 
między ESDZ a właściwymi służbami 
Komisji ma kluczowe znaczenie dla 
stworzenia strategicznego podejścia do 
krajów sąsiadujących z UE oraz krajów 
kandydujących i partnerskich, mogących w 
przyszłości wstąpić do UE, a także do 
takich obszarów polityki jak handel, 
rozwój, bezpieczeństwo energetyczne, 
wymiar sprawiedliwości i sprawy 
wewnętrzne;

odpowiednich instrumentów i strategii 
politycznych oraz zapewnieniu wspólnego 
przekazu UE w sprawie kluczowych 
kwestii politycznych; uważa, że 
współpraca na wszystkich szczeblach 
między ESDZ a właściwymi służbami 
Komisji ma kluczowe znaczenie dla 
stworzenia strategicznego podejścia do 
krajów sąsiadujących z UE oraz krajów 
kandydujących i partnerskich, mogących w 
przyszłości wstąpić do UE, a także do 
takich obszarów polityki jak handel, 
rozwój, bezpieczeństwo energetyczne, 
wymiar sprawiedliwości i sprawy 
wewnętrzne;

Or. en

Poprawka 40
György Schöpflin

Projekt rezolucji
Ustęp 5 

Projekt rezolucji Poprawka

5. podkreśla, że będzie należało dążyć do 
osiągnięcia spójności pomiędzy Europejską 
Służbą Działań Zewnętrznych (ESDZ), 
Komisją i państwami członkowskimi, do 
poprawy synergii pomiędzy szczeblem 
unijnym i krajowym oraz do zwiększenia 
koordynacji działań podmiotów 
instytucjonalnych z myślą o lepszym 
połączeniu wszystkich odpowiednich 
instrumentów i strategii politycznych oraz 
zapewnieniu wspólnego przekazu UE w 
sprawie kluczowych kwestii politycznych; 
uważa, że współpraca na wszystkich 
szczeblach między ESDZ a właściwymi 
służbami Komisji ma kluczowe znaczenie 
dla stworzenia strategicznego podejścia do 
krajów sąsiadujących z UE oraz krajów 
kandydujących i partnerskich, mogących w 

5. podkreśla, że będzie należało dążyć do 
osiągnięcia spójności pomiędzy Europejską 
Służbą Działań Zewnętrznych (ESDZ), 
Komisją i państwami członkowskimi, do 
poprawy synergii pomiędzy szczeblem 
unijnym i krajowym oraz do zwiększenia 
koordynacji działań podmiotów 
instytucjonalnych z myślą o lepszym 
połączeniu wszystkich odpowiednich 
instrumentów i strategii politycznych oraz 
zapewnieniu wspólnego przekazu UE w 
sprawie kluczowych kwestii politycznych; 
uważa, że współpraca na wszystkich 
szczeblach między ESDZ, właściwymi 
organami i komisjami Parlamentu 
Europejskiego a właściwymi służbami 
Komisji ma kluczowe znaczenie dla 
stworzenia strategicznego podejścia do 
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przyszłości wstąpić do UE, a także do 
takich obszarów polityki jak handel, 
rozwój, bezpieczeństwo energetyczne, 
wymiar sprawiedliwości i sprawy 
wewnętrzne;

krajów sąsiadujących z UE oraz krajów 
kandydujących i partnerskich, mogących w 
przyszłości wstąpić do UE, a także do 
takich obszarów polityki jak handel, 
rozwój, bezpieczeństwo energetyczne, 
wymiar sprawiedliwości i sprawy 
wewnętrzne;

Or. en

Poprawka 41

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 5 

Projekt rezolucji Poprawka

5. podkreśla, że będzie należało dążyć do 
osiągnięcia spójności pomiędzy Europejską 
Służbą Działań Zewnętrznych (ESDZ), 
państwami członkowskimi i Komisją, do 
poprawy synergii pomiędzy szczeblem 
unijnym i krajowym oraz do zwiększenia 
koordynacji działań podmiotów 
instytucjonalnych z myślą o lepszym 
połączeniu wszystkich odpowiednich 
instrumentów i strategii politycznych oraz 
zapewnieniu wspólnego przekazu UE w 
sprawie kluczowych kwestii politycznych; 
uważa, że współpraca na wszystkich 
szczeblach między ESDZ a właściwymi 
służbami Komisji ma kluczowe znaczenie 
dla stworzenia strategicznego podejścia do 
krajów sąsiadujących z UE oraz krajów 
kandydujących i partnerskich, mogących w 
przyszłości wstąpić do UE, a także do 
takich obszarów polityki jak handel, 
rozwój, bezpieczeństwo energetyczne, 
wymiar sprawiedliwości i sprawy 
wewnętrzne;

5. podkreśla, że będzie należało dążyć do 
osiągnięcia spójności pomiędzy Europejską 
Służbą Działań Zewnętrznych (ESDZ), 
Komisją i państwami członkowskimi, do 
poprawy synergii pomiędzy szczeblem 
unijnym i krajowym oraz do zwiększenia 
koordynacji działań podmiotów 
instytucjonalnych z myślą o lepszym 
połączeniu wszystkich odpowiednich 
instrumentów i strategii politycznych oraz 
zapewnieniu wspólnego przekazu UE w 
sprawie kluczowych kwestii politycznych; 
uważa, że współpraca na wszystkich 
szczeblach między ESDZ a właściwymi 
służbami Komisji ma kluczowe znaczenie 
dla stworzenia strategicznego podejścia do 
krajów sąsiadujących z UE oraz krajów 
kandydujących i partnerskich, mogących w 
przyszłości wstąpić do UE, a także do 
takich obszarów polityki jak handel, 
rozwój, bezpieczeństwo energetyczne, 
wymiar sprawiedliwości i sprawy 
wewnętrzne;

Or. en
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Poprawka 42
Marietta Giannakou

Projekt rezolucji
Ustęp 5 

Projekt rezolucji Poprawka

5. podkreśla, że będzie należało dążyć do 
osiągnięcia spójności pomiędzy Europejską 
Służbą Działań Zewnętrznych (ESDZ), 
państwami członkowskimi i Komisją, do 
poprawy synergii pomiędzy szczeblem 
unijnym i krajowym oraz do zwiększenia 
koordynacji działań podmiotów 
instytucjonalnych z myślą o lepszym 
połączeniu wszystkich odpowiednich 
instrumentów i strategii politycznych oraz 
zapewnieniu wspólnego przekazu UE w 
sprawie kluczowych kwestii politycznych; 
uważa, że współpraca na wszystkich 
szczeblach między ESDZ a właściwymi 
służbami Komisji ma kluczowe znaczenie 
dla stworzenia strategicznego podejścia do 
krajów sąsiadujących z UE oraz krajów 
kandydujących i partnerskich, mogących 
w przyszłości wstąpić do UE, a także do 
takich obszarów polityki jak handel, 
rozwój, bezpieczeństwo energetyczne, 
wymiar sprawiedliwości i sprawy 
wewnętrzne;

5. podkreśla, że będzie należało dążyć do 
osiągnięcia spójności pomiędzy Europejską 
Służbą Działań Zewnętrznych (ESDZ), 
państwami członkowskimi i Komisją, do 
poprawy synergii pomiędzy szczeblem 
unijnym i krajowym oraz do zwiększenia 
koordynacji działań podmiotów 
instytucjonalnych z myślą o lepszym 
połączeniu wszystkich odpowiednich 
instrumentów i strategii politycznych oraz 
zapewnieniu wspólnego przekazu UE w 
sprawie kluczowych kwestii politycznych; 
uważa, że współpraca na wszystkich 
szczeblach między ESDZ a właściwymi 
służbami Komisji ma kluczowe znaczenie 
dla stworzenia strategicznego podejścia do 
krajów sąsiadujących z UE oraz krajów 
kandydujących, potencjalnych 
kandydatów do członkostwa i innych 
krajów, a także do takich obszarów 
polityki jak handel, rozwój, 
bezpieczeństwo energetyczne, wymiar 
sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne;

Or. en

Poprawka 43
Anna Ibrisagic, Eduard Kukan

Projekt rezolucji
Ustęp 5 

Projekt rezolucji Poprawka

5. podkreśla, że będzie należało dążyć do 5. podkreśla, że będzie należało dążyć do 
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osiągnięcia spójności pomiędzy Europejską 
Służbą Działań Zewnętrznych (ESDZ), 
państwami członkowskimi i Komisją, do 
poprawy synergii pomiędzy szczeblem 
unijnym i krajowym oraz do zwiększenia 
koordynacji działań podmiotów 
instytucjonalnych z myślą o lepszym 
połączeniu wszystkich odpowiednich 
instrumentów i strategii politycznych oraz 
zapewnieniu wspólnego przekazu UE w 
sprawie kluczowych kwestii politycznych; 
uważa, że współpraca na wszystkich 
szczeblach między ESDZ a właściwymi 
służbami Komisji ma kluczowe znaczenie 
dla stworzenia strategicznego podejścia do 
krajów sąsiadujących z UE oraz krajów 
kandydujących i partnerskich, mogących w 
przyszłości wstąpić do UE, a także do 
takich obszarów polityki jak handel, 
rozwój, bezpieczeństwo energetyczne, 
wymiar sprawiedliwości i sprawy 
wewnętrzne;

osiągnięcia spójności pomiędzy Europejską 
Służbą Działań Zewnętrznych (ESDZ), 
państwami członkowskimi i Komisją, do 
poprawy synergii pomiędzy szczeblem 
unijnym i krajowym oraz do zwiększenia 
koordynacji działań podmiotów 
instytucjonalnych z myślą o lepszym 
połączeniu wszystkich odpowiednich 
instrumentów i strategii politycznych oraz 
zapewnieniu wspólnego przekazu UE w 
sprawie kluczowych kwestii politycznych; 
uważa, że współpraca na wszystkich 
szczeblach między ESDZ a właściwymi 
służbami Komisji ma kluczowe znaczenie 
dla stworzenia strategicznego podejścia do 
krajów sąsiadujących z UE oraz krajów 
kandydujących i partnerskich, mogących w 
przyszłości wstąpić do UE, a także do 
takich obszarów polityki jak handel, 
rozwój, bezpieczeństwo energetyczne, 
wymiar sprawiedliwości, sprawy 
wewnętrzne i prawa człowieka;

Or. en

Poprawka 44
Geoffrey Van Orden

Projekt rezolucji
Ustęp 6 

Projekt rezolucji Poprawka

6. oczekuje, że ESDZ poprzez promowanie 
ściślejszej koordynacji między WPZiB a 
polityką zewnętrzną przyczyni się do 
wzmocnienia roli i znaczenia UE na 
arenie międzynarodowej oraz umożliwi jej 
skuteczniejsze promowanie jej interesów 
i wartości, w sposób współmierny z jej 
obecnym statusem handlowym i 
gospodarczym;

6. oczekuje, że ESDZ uzna trudności 
gospodarcze, z jakimi borykają się 
państwa członkowskie UE, poprzez 
unikanie powielania działań istniejących 
służb zagranicznych państw 
członkowskich oraz uznanie 
zaangażowania Rady Europejskiej w 
stosowanie zasady opłacalności i 
neutralności budżetowej w odniesieniu do 
ESDZ;

Or. en
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Poprawka 45
Willy Meyer, Sabine Lösing

Projekt rezolucji
Ustęp 6 

Projekt rezolucji Poprawka

6. oczekuje, że ESDZ poprzez promowanie 
ściślejszej koordynacji między WPZiB a 
polityką zewnętrzną przyczyni się do 
wzmocnienia roli i znaczenia UE na 
arenie międzynarodowej oraz umożliwi jej 
skuteczniejsze promowanie jej interesów 
i wartości, w sposób współmierny z jej 
obecnym statusem handlowym i 
gospodarczym;

6. podkreśla, że Europejska Służba 
Działań Zewnętrznych (ESDZ) w żadnym 
wypadku nie jest instytucją nadającą się 
do koordynacji WPZiB i polityki 
zewnętrznej, ponieważ nie jest ani 
przejrzysta ani demokratyczna i kierują 
nią grupy interesów;

Or. en

Poprawka 46
Ana Gomes

Projekt rezolucji
Ustęp 6 

Projekt rezolucji Poprawka

6. oczekuje, że ESDZ poprzez promowanie 
ściślejszej koordynacji między WPZiB a 
polityką zewnętrzną przyczyni się do 
wzmocnienia roli i znaczenia UE na arenie 
międzynarodowej oraz umożliwi jej 
skuteczniejsze promowanie jej interesów 
i wartości, w sposób współmierny z jej 
obecnym statusem handlowym i 
gospodarczym;

6. oczekuje, że ESDZ poprzez promowanie 
ściślejszej koordynacji i integracji między 
WPZiB a innymi politykami zewnętrznymi
przyczyni się do wzmocnienia roli 
politycznej i znaczenia UE na arenie 
międzynarodowej oraz umożliwi jej 
skuteczniejsze i spójniejsze promowanie 
jej interesów i wartości, a mianowicie w 
Radzie Bezpieczeństwa ONZ;

Or. en
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Poprawka 47

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 6 

Projekt rezolucji Poprawka

6. oczekuje, że ESDZ poprzez promowanie 
ściślejszej koordynacji między WPZiB a 
polityką zewnętrzną przyczyni się do 
wzmocnienia roli i znaczenia UE na arenie 
międzynarodowej oraz umożliwi jej 
skuteczniejsze promowanie jej interesów 
i wartości, w sposób współmierny z jej 
obecnym statusem handlowym i 
gospodarczym;

6. oczekuje, że ESDZ poprzez promowanie 
ściślejszej koordynacji między WPZiB a 
innymi politykami zewnętrznymi
przyczyni się do wzmocnienia roli i 
znaczenia UE na arenie międzynarodowej 
oraz umożliwi jej skuteczniejsze 
promowanie jej interesów i wartości, w 
sposób współmierny z jej obecnym 
statusem handlowym i gospodarczym; 
wzywa wiceprzewodniczącą/WP do 
ustanowienia w ramach ESDZ 
koniecznych struktur i mechanizmów 
koordynacji;

Or. en

Poprawka 48
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake

Projekt rezolucji
Ustęp 6 

Projekt rezolucji Poprawka

6. oczekuje, że ESDZ poprzez promowanie 
ściślejszej koordynacji między WPZiB a 
polityką zewnętrzną przyczyni się do 
wzmocnienia roli i znaczenia UE na arenie 
międzynarodowej oraz umożliwi jej 
skuteczniejsze promowanie jej interesów 
i wartości, w sposób współmierny z jej 
obecnym statusem handlowym i 
gospodarczym;

6. oczekuje, że ESDZ poprzez koordynację
między WPZiB a innymi politykami 
zewnętrznymi przyczyni się do 
wzmocnienia roli i znaczenia UE na arenie 
międzynarodowej oraz umożliwi jej 
skuteczniejsze promowanie jej interesów 
i wartości, w sposób współmierny z jej 
obecnym statusem handlowym i 
gospodarczym;

Or. en
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Poprawka 49
Maria Eleni Koppa

Projekt rezolucji
Ustęp 6 

Projekt rezolucji Poprawka

6. oczekuje, że ESDZ poprzez promowanie 
ściślejszej koordynacji między WPZiB a 
polityką zewnętrzną przyczyni się do 
wzmocnienia roli i znaczenia UE na arenie 
międzynarodowej oraz umożliwi jej 
skuteczniejsze promowanie jej interesów 
i wartości, w sposób współmierny z jej 
obecnym statusem handlowym i 
gospodarczym;

6. oczekuje, że ESDZ poprzez promowanie 
ściślejszej koordynacji między WPZiB a 
polityką zewnętrzną państw członkowskich 
przyczyni się do wzmocnienia roli i 
znaczenia UE na arenie międzynarodowej 
oraz umożliwi jej skuteczniejsze 
promowanie jej interesów i wartości, w 
sposób współmierny z jej obecnym 
statusem handlowym i gospodarczym;

Or. en

Poprawka 50
György Schöpflin

Projekt rezolucji
Ustęp 7 

Projekt rezolucji Poprawka

7. zauważa jednak, że pełna spójność i 
zgodność w polityce zagranicznej UE nie 
zostanie osiągnięta tylko poprzez 
stworzenie ESDZ; dodatkowo państwa 
członkowskie UE będą musiały 
przezwyciężyć różnice w poglądach na 
kluczowe kwestie z zakresu polityki 
zagranicznej; w związku z tym uważa za 
istotne, aby państwa członkowskie UE nie 
tylko uzgodniły wspólną strategię w 
zakresie polityki zagranicznej i 
bezpieczeństwa, lecz również zapewniły 
wsparcie stanowiska UE w ramach swoich 
krajowych strategii politycznych;

7. zauważa jednak, że pełna spójność i 
zgodność w polityce zagranicznej UE nie 
zostanie osiągnięta tylko poprzez 
stworzenie ESDZ; dodatkowo państwa 
członkowskie UE będą musiały przyczynić 
się do rozwoju i wsparcia europejskiej 
wspólnej polityki zagranicznej i 
bezpieczeństwa oraz będą musiały mieć w 
niej udział;
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Or. en

Poprawka 51
Ana Gomes

Projekt rezolucji
Ustęp 7 

Projekt rezolucji Poprawka

7. zauważa jednak, że pełna spójność i 
zgodność w polityce zagranicznej UE nie 
zostanie osiągnięta tylko poprzez
stworzenie ESDZ; dodatkowo państwa 
członkowskie UE będą musiały 
przezwyciężyć różnice w poglądach na 
kluczowe kwestie z zakresu polityki 
zagranicznej; w związku z tym uważa za 
istotne, aby państwa członkowskie UE nie 
tylko uzgodniły wspólną strategię w 
zakresie polityki zagranicznej i 
bezpieczeństwa, lecz również zapewniły 
wsparcie stanowiska UE w ramach swoich 
krajowych strategii politycznych;

7. zauważa jednak, że stworzenie ESDZ 
samo w sobie nie doprowadzi do spójności 
i zgodności w zewnętrznych strategiach 
politycznych UE; uważa za istotne, aby 
państwa członkowskie UE nie tylko 
uzgodniły wspólną strategię w zakresie 
polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, 
lecz również zapewniły zgodność swoich 
krajowych strategii politycznych ze 
wspólnie uzgodnionymi stanowiskami UE, 
tak aby skutecznie urzeczywistnić strategię 
polityki zagranicznej UE;

Or. en

Poprawka 52
Geoffrey Van Orden

Projekt rezolucji
Ustęp 7 

Projekt rezolucji Poprawka

7. zauważa jednak, że pełna spójność i 
zgodność w polityce zagranicznej UE nie 
zostanie osiągnięta tylko poprzez 
stworzenie ESDZ; dodatkowo państwa 
członkowskie UE będą musiały 
przezwyciężyć różnice w poglądach na 
kluczowe kwestie z zakresu polityki 
zagranicznej; w związku z tym uważa za 

7. zauważa jednak, że nie można osiągnąć 
pełnej unijnej spójności i zgodności we 
wszystkich obszarach polityki zagranicznej
ze względu na nieuniknione różnice w
interesach, problemach i poglądach
państw członkowskich; oceniając 
realistycznie, UE powinna zatem 
skoncentrować swoje wysiłki na handlu, 
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istotne, aby państwa członkowskie UE nie 
tylko uzgodniły wspólną strategię w 
zakresie polityki zagranicznej i 
bezpieczeństwa, lecz również zapewniły 
wsparcie stanowiska UE w ramach swoich 
krajowych strategii politycznych;

rozwoju i kwestiach humanitarnych, w 
których to dziedzinach mogłaby wnieść 
wartość dodaną;

Or. en

Poprawka 53
Tunne Kelam

Projekt rezolucji
Ustęp 7 

Projekt rezolucji Poprawka

7. zauważa jednak, że pełna spójność i 
zgodność w polityce zagranicznej UE nie 
zostanie osiągnięta tylko poprzez 
stworzenie ESDZ; dodatkowo państwa 
członkowskie UE będą musiały 
przezwyciężyć różnice w poglądach na 
kluczowe kwestie z zakresu polityki 
zagranicznej; w związku z tym uważa za 
istotne, aby państwa członkowskie UE nie 
tylko uzgodniły wspólną strategię w 
zakresie polityki zagranicznej i 
bezpieczeństwa, lecz również zapewniły 
wsparcie stanowiska UE w ramach swoich 
krajowych strategii politycznych;

7. zauważa jednak, że oprócz stworzenia 
ESDZ osiągnięcie pełnej spójności i
skuteczności wspólnej polityki UE będzie 
wymagało przede wszystkim woli 
politycznej państw członkowskich UE w 
celu przezwyciężenia różnic w poglądach 
na kluczowe kwestie z zakresu polityki 
zagranicznej; w związku z tym uważa za 
istotne, aby państwa członkowskie UE nie 
tylko uzgodniły wspólną strategię w 
zakresie polityki zagranicznej i 
bezpieczeństwa, lecz również zapewniły 
wsparcie stanowiska UE w ramach swoich 
krajowych strategii politycznych;

Or. en

Poprawka 54
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Jelko Kacin, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje 
Schaake

Projekt rezolucji
Ustęp 7 
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Projekt rezolucji Poprawka

7. zauważa jednak, że pełna spójność i 
zgodność w polityce zagranicznej UE nie 
zostanie osiągnięta tylko poprzez 
stworzenie ESDZ; dodatkowo państwa 
członkowskie UE będą musiały 
przezwyciężyć różnice w poglądach na 
kluczowe kwestie z zakresu polityki 
zagranicznej; w związku z tym uważa za 
istotne, aby państwa członkowskie UE nie 
tylko uzgodniły wspólną strategię w 
zakresie polityki zagranicznej i 
bezpieczeństwa, lecz również zapewniły 
wsparcie stanowiska UE w ramach swoich 
krajowych strategii politycznych;

7. zauważa jednak, że pełna spójność i 
zgodność w polityce zagranicznej UE nie 
zostanie osiągnięta tylko poprzez 
stworzenie ESDZ; dodatkowo państwa 
członkowskie UE będą musiały 
przezwyciężyć różnice w poglądach na 
kluczowe kwestie z zakresu polityki 
zagranicznej, takie jak Rosja, Turcja i 
Kosowo; w związku z tym uważa za 
istotne, aby państwa członkowskie UE nie 
tylko uzgodniły wspólną strategię w 
zakresie polityki zagranicznej i 
bezpieczeństwa, lecz również dostosowały 
swoje krajowe strategie polityczne w celu 
wsparcia wspólnych zaleceń, działań i 
stanowisk UE oraz niedopuszczenia do 
działań krajowych, które są sprzeczne z 
interesami Unii;

Or. en

Poprawka 55
Nirj Deva

Projekt rezolucji
Ustęp 7 

Projekt rezolucji Poprawka

7. zauważa jednak, że pełna spójność i 
zgodność w polityce zagranicznej UE nie 
zostanie osiągnięta tylko poprzez 
stworzenie ESDZ; dodatkowo państwa 
członkowskie UE będą musiały 
przezwyciężyć różnice w poglądach na 
kluczowe kwestie z zakresu polityki 
zagranicznej; w związku z tym uważa za 
istotne, aby państwa członkowskie UE nie 
tylko uzgodniły wspólną strategię w 
zakresie polityki zagranicznej i 
bezpieczeństwa, lecz również zapewniły 
wsparcie stanowiska UE w ramach swoich 

7. zauważa jednak, że pełna spójność i 
zgodność w polityce zagranicznej UE nie 
zostanie osiągnięta tylko poprzez 
stworzenie ESDZ; dodatkowo państwa 
członkowskie UE będą musiały 
przezwyciężyć różnice w poglądach na 
kluczowe kwestie z zakresu polityki 
zagranicznej; w związku z tym uważa za 
istotne, aby państwa członkowskie UE 
uzgodniły wspólną strategię w zakresie 
polityki zagranicznej i bezpieczeństwa;
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krajowych strategii politycznych;

Or. en

Poprawka 56

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 7 

Projekt rezolucji Poprawka

7. zauważa jednak, że pełna spójność i 
zgodność w polityce zagranicznej UE nie 
zostanie osiągnięta tylko poprzez 
stworzenie ESDZ; dodatkowo państwa 
członkowskie UE będą musiały 
przezwyciężyć różnice w poglądach na 
kluczowe kwestie z zakresu polityki 
zagranicznej; w związku z tym uważa za 
istotne, aby państwa członkowskie UE nie 
tylko uzgodniły wspólną strategię w 
zakresie polityki zagranicznej i 
bezpieczeństwa, lecz również zapewniły 
wsparcie stanowiska UE w ramach swoich 
krajowych strategii politycznych;

7. zauważa jednak, że większa spójność i 
zgodność w polityce zagranicznej UE nie 
zostanie osiągnięta tylko poprzez 
stworzenie ESDZ; dodatkowo państwa 
członkowskie UE będą musiały 
przezwyciężyć różnice w poglądach na 
kluczowe kwestie z zakresu polityki 
zagranicznej; w związku z tym uważa za 
istotne, aby państwa członkowskie UE nie 
tylko uzgodniły wspólną strategię w 
zakresie polityki zagranicznej i 
bezpieczeństwa, lecz również zapewniły 
wsparcie stanowiska UE w ramach swoich 
krajowych strategii politycznych;

Or. en

Poprawka 57
Hannes Swoboda

Projekt rezolucji
Ustęp 7a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

7a. ubolewa w związku z tym, że kilka 
wypowiedzi pojedynczych lub grupowych 
przedstawicieli państw członkowskich 
pozostawiło wrażenie rozłamu i 
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szczególnie utrudniło pracę 
wiceprzewodniczącej/WP. W związku z 
tym zwraca się do państw członkowskich o 
powstrzymanie się od tego typu 
indywidualnych i nieskoordynowanych 
działań oraz wypowiedzi oraz o 
przyczynienie się do skutecznej i 
widocznej WPZiB;

Or. en

Poprawka 58
Hannes Swoboda

Projekt rezolucji
Ustęp 7b (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

7b. z drugiej strony zwraca się do 
wiceprzewodniczącej/WP o to, aby 
stanowiska UE były wyraźnie słyszalne, o 
szybkie i dostrzegalne reagowanie oraz o 
nadanie WPZiB jasnego i konkretnego 
kształtu;

Or. en

Poprawka 59
György Schöpflin

Projekt rezolucji
Ustęp 8 

Projekt rezolucji Poprawka

8. podkreśla, że rola specjalnych 
przedstawicieli UE (SPUE) powinna 
polegać przede wszystkim na 
reprezentowaniu UE i koordynowaniu jej 
polityki w regionach istotnych dla UE z 
określonych względów strategicznych lub 
bezpieczeństwa, które wymagają ciągłej 

8. zauważa, że wraz z utworzeniem ESDZ 
zgodnie z Traktatem z Lizbony powstanie 
nowa struktura; w związku z tym, mając 
na uwadze to, że niektóre stanowiska
specjalnych przedstawicieli UE (SPUE) 
zostaną w 2011 r. zlikwidowane, 
podkreśla, że rola SPUE zasadniczo 
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obecności UE i widoczności jej działań; 
jest zdania, że należy ustanowić ścisłą 
współpracę pomiędzy SPUE i 
odpowiednimi działami ESDZ, ponownie 
rozważyć istotne kwestie tematyczne, 
którymi wcześniej zajmowali się osobiści 
przedstawiciele, oraz przedłożyć wnioski w 
sprawie przejęcia tej roli przez urzędników 
wysokiego szczebla w ESDZ lub przez 
SPUE; uważa, że istotne jest, aby 
określenie roli i uprawnień SPUE 
podlegało wcześniejszej konsultacji z 
Parlamentem oraz aby złożono wnioski, 
zgodnie z art. 36 ust. 1 TUE, w sprawie 
procedur i kompetencji w zakresie 
sporządzania dokumentów informacyjnych 
i sprawozdań udostępnianych 
Parlamentowi przez SPUE;

powinna zostać ponownie rozpatrzona; 
jest zdania, że należy ustanowić ścisłą 
współpracę pomiędzy obecnymi SPUE i 
odpowiednimi działami ESDZ, ponownie 
rozważyć istotne kwestie tematyczne, 
którymi wcześniej zajmowali się osobiści 
przedstawiciele, oraz przedłożyć wnioski w 
sprawie przejęcia tej roli przez urzędników 
wysokiego szczebla w ESDZ lub przez 
SPUE; uważa, że istotne jest, aby 
określenie roli i uprawnień SPUE 
podlegało wcześniejszej konsultacji z 
Parlamentem oraz aby złożono wnioski, 
zgodnie z art. 36 ust. 1 TUE, w sprawie 
procedur i kompetencji w zakresie 
sporządzania dokumentów informacyjnych 
i sprawozdań udostępnianych 
Parlamentowi przez SPUE;

Or. en

Poprawka 60
Franziska Katharina Brantner, Roberto Gualtieri, Andrey Kovatchev, Alexander Graf 
Lambsdorff, Ulrike Lunacek

Projekt rezolucji
Ustęp 8a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

8a. przypomina oświadczenie
wiceprzewodniczącej/WP złożone przed 
Parlamentem w dniu 8 lipca 2010 r. w 
sprawie podstawowej organizacji 
centralnej administracji ESDZ, w ramach 
której wiceprzewodnicząca/WP 
zobowiązała się do utworzenia 
odpowiedniej struktury zarządzania 
kryzysowego i budowania pokoju, w 
ramach której właściwe jednostki Komisji, 
które zostały przesunięte do ESDZ oraz 
zajmują się planowaniem i 
programowaniem reakcji na sytuacje 
kryzysowe, zapobiegania konfliktom i 
budowania pokoju oraz strukturami 
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WPBiO pracowałyby w ścisłej współpracy 
i synergii pod bezpośrednią 
odpowiedzialnością i z upoważnienia 
wiceprzewodniczącej/WP; przypomina 
ponadto, że w swoim piśmie z dnia 7 
września 2010 r. do Komisji Spraw 
Zagranicznych wiceprzewodnicząca/WP 
wyraziła zamiar utworzenia 
odpowiedniego działu ds. reagowania na 
sytuacje kryzysowe i budowania pokoju, 
który funkcjonowałby na równi z innymi 
działami ds. zarządzania kryzysowego, 
takimi jak Dyrekcja ds. Zarządzania 
Kryzysowego i Planowania, Komórka 
Planowania i Prowadzenia Operacji 
Cywilnych oraz Sztab Wojskowy, oraz do 
którego zadań należałoby między innymi 
przygotowywanie działań w zakresie 
reagowania na sytuacje kryzysowe w 
ramach Instrumentu na rzecz Stabilności; 
oczekuje, że wiceprzewodnicząca/WP 
szybko wypełni te zobowiązania; jest 
przekonany, że aby wyposażyć Unię w 
skuteczne, efektywne i spójne struktury 
zarządzania kryzysowego i budowania 
pokoju, różne wyżej wymienione działy 
należy skupić pod kierownictwem jednego 
dyrektora zarządzającego oraz ustanowić 
w ramach ESDZ zarząd ds. zarządzania 
kryzysowego;

Or. en

Poprawka 61
María Muñiz De Urquiza

Projekt rezolucji
Ustęp 9 

Projekt rezolucji Poprawka

9. przypomina, że zgodnie z Traktatem 
prerogatywy Parlamentu zakładają 
zasięganie jego opinii w zakresie WPZiB i 
WPBiO, należyte uwzględnianie jego 

9. przypomina, że zgodnie z Traktatem 
prerogatywy Parlamentu zakładają 
zasięganie jego opinii w zakresie WPZiB i 
WPBiO, należyte uwzględnianie jego 
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stanowiska oraz wydawanie przez niego 
zaleceń; wzywa wiceprzewodniczącą/WP, 
aby skonsolidowała obowiązki 
konsultacyjne i sprawozdawcze 
wykonywane dotychczas przez Komisję i 
Radę w zakresie działań zewnętrznych; 
oczekuje pełnego uznania i wzmocnienia
prawa Parlamentu do demokratycznej 
kontroli strategicznego programowania 
instrumentów pomocy zewnętrznej UE;

stanowiska oraz wydawanie przez niego 
zaleceń; wzywa wiceprzewodniczącą/WP, 
aby skonsolidowała obowiązki 
konsultacyjne i sprawozdawcze 
wykonywane dotychczas przez Komisję i 
Radę w zakresie działań zewnętrznych; 
zwraca się do Rady o przyjęcie w ramach 
komitetu pojednawczego konstruktywnego 
podejścia do instrumentów pomocy 
zewnętrznej, w tym Instrumentu na rzecz 
Stabilności, poprzez uznanie prawa 
Parlamentu Europejskiego do
demokratycznej kontroli dokumentów 
strategicznych i wieloletnich planów 
działania zdefiniowanych w art. 290 
TFUE;

Or. en

Poprawka 62
Tunne Kelam

Projekt rezolucji
Ustęp 9 

Projekt rezolucji Poprawka

9. przypomina, że zgodnie z Traktatem 
prerogatywy Parlamentu zakładają 
zasięganie jego opinii w zakresie WPZiB i 
WPBiO, należyte uwzględnianie jego 
stanowiska oraz wydawanie przez niego 
zaleceń; wzywa wiceprzewodniczącą/WP, 
aby skonsolidowała obowiązki 
konsultacyjne i sprawozdawcze 
wykonywane dotychczas przez Komisję i 
Radę w zakresie działań zewnętrznych; 
oczekuje wzmocnienia prawa Parlamentu 
do demokratycznej kontroli strategicznego 
programowania instrumentów pomocy 
zewnętrznej UE;

9. przypomina, że zgodnie z Traktatem 
prerogatywy Parlamentu zakładają 
zasięganie jego opinii w zakresie WPZiB i 
WPBiO, należyte uwzględnianie jego 
stanowiska oraz wydawanie przez niego 
zaleceń; wzywa wiceprzewodniczącą/WP, 
aby skonsolidowała obowiązki 
konsultacyjne i sprawozdawcze 
wykonywane dotychczas przez Komisję i 
Radę w zakresie działań zewnętrznych; 
oczekuje pełnego uznania i wzmocnienia 
prawa Parlamentu do demokratycznej 
kontroli strategicznego programowania 
instrumentów pomocy zewnętrznej UE;

Or. en
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Poprawka 63
Roberto Gualtieri

Projekt rezolucji
Ustęp 10 

Projekt rezolucji Poprawka

10. ponownie podkreśla, że zgodnie z art. 
218 ust. 10 TFUE Parlament musi być w 
pełni informowany na wstępnym, 
negocjacyjnym oraz końcowym etapie 
procedury prowadzącej do zawarcia umów 
międzynarodowych; oczekuje, że 
wiceprzewodnicząca/WP zapewni wszelkie 
istotne informacje o negocjacjach na 
wszystkich etapach procedury, w tym 
wytyczne negocjacyjne oraz projekty 
dokumentów negocjacyjnych, i 
przypomina, że w oświadczeniu w sprawie 
odpowiedzialności politycznej 
wiceprzewodnicząca/WP zobowiązała się 
do stosowania przepisów porozumienia 
ramowego w sprawie umów 
międzynarodowych w odniesieniu do 
dokumentów poufnych WPZiB; wzywa do 
ustanowienia skutecznego modus operandi 
łączącego poszanowanie dla prerogatyw 
Parlamentu z wymaganym stopniem 
poufności; uważa, że kompleksowe 
porozumienie angażujące wszystkie 
instytucje i obejmujące wszystkie organy 
UE jest konieczne w celu uregulowania 
dostępu do dokumentów poufnych dla 
posłów do Parlamentu;

10. ponownie podkreśla, że zgodnie z art.
218 ust. 6 TFUE opinia/zgoda 
Parlamentu Europejskiego jest wymagana 
w przypadku wszystkich umów 
międzynarodowych, w tym tych 
odnoszących się głównie do WPZiB, za 
wyjątkiem przypadków gdy umowy 
dotyczą wyłącznie WPZiB; zgodnie z art.
218 ust. 10 TFUE Parlament musi być w 
pełni informowany na wstępnym, 
negocjacyjnym oraz końcowym etapie 
procedury prowadzącej do zawarcia umów 
międzynarodowych; oczekuje, że 
wiceprzewodnicząca/WP zapewni wszelkie 
istotne informacje o negocjacjach na 
wszystkich etapach procedury, w tym 
wytyczne negocjacyjne oraz projekty 
dokumentów negocjacyjnych, i 
przypomina, że w oświadczeniu w sprawie 
odpowiedzialności politycznej 
wiceprzewodnicząca/WP zobowiązała się 
do stosowania przepisów porozumienia 
ramowego w sprawie umów 
międzynarodowych w odniesieniu do 
dokumentów poufnych WPZiB; wzywa do 
ustanowienia skutecznego modus operandi 
łączącego poszanowanie dla prerogatyw 
Parlamentu z wymaganym stopniem 
poufności; uważa, że kompleksowe 
porozumienie angażujące wszystkie 
instytucje i obejmujące wszystkie organy 
UE jest konieczne w celu uregulowania 
dostępu do dokumentów poufnych dla 
posłów do Parlamentu;

Or. en
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Poprawka 64
Anneli Jäätteenmäki

Projekt rezolucji
Ustęp 11 

Projekt rezolucji Poprawka

11. podkreśla, że zmienione porozumienie 
międzyinstytucjonalne z 2006 r. w sprawie 
dyscypliny budżetowej i należytego 
zarządzania finansami musi zapewnić 
większą przejrzystość w procedurze 
budżetowej WPZiB i w należyty sposób 
sprostać wymogom informacyjnym 
organów budżetowych, tak aby organy te 
były w pełni i systematycznie informowane 
o tle, kontekście i skutkach finansowych 
decyzji politycznych w tym obszarze 
polityki; jest zdania, że Parlament 
Europejski powinien otrzymywać 
odpowiednie informacje przed przyjęciem 
uprawnień i strategii w obszarze WPZiB; z 
zadowoleniem przyjmuje wsparcie 
wyrażone przez wiceprzewodniczącą/WP 
dla wniosku, by wszystkie istotne misje 
WPBiO były określane w budżecie; 
ponownie podkreśla, że aby wzmocnić 
legitymację demokratyczną WPZiB,
właściwe organy Parlamentu powinny 
wyrażać swoją opinię przed rozpoczęciem 
misji WPBiO oraz powinny mieć 
możliwość należytego monitorowania 
misji WPBiO;

11. podkreśla, że zmienione porozumienie 
międzyinstytucjonalne z 2006 r. w sprawie 
dyscypliny budżetowej i należytego 
zarządzania finansami musi zapewnić 
większą przejrzystość w procedurze 
budżetowej WPZiB i w należyty sposób 
sprostać wymogom informacyjnym 
organów budżetowych, tak aby organy te 
były w pełni i systematycznie informowane 
o tle, kontekście i skutkach finansowych 
decyzji politycznych w tym obszarze 
polityki; jest zdania, że Parlament 
Europejski powinien otrzymywać 
odpowiednie informacje przed przyjęciem 
uprawnień i strategii w obszarze WPZiB; z 
zadowoleniem przyjmuje wsparcie 
wyrażone przez wiceprzewodniczącą/WP 
dla wniosku, by wszystkie istotne misje 
WPBiO były określane w budżecie; 
ponownie podkreśla, że właściwe organy 
Parlamentu powinny być należycie 
informowane przed rozpoczęciem misji 
WPBiO;

Or. en

Poprawka 65
György Schöpflin

Projekt rezolucji
Ustęp 11 
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Projekt rezolucji Poprawka

11. podkreśla, że zmienione porozumienie 
międzyinstytucjonalne z 2006 r. w sprawie 
dyscypliny budżetowej i należytego 
zarządzania finansami musi zapewnić 
większą przejrzystość w procedurze 
budżetowej WPZiB i w należyty sposób 
sprostać wymogom informacyjnym 
organów budżetowych, tak aby organy te 
były w pełni i systematycznie informowane 
o tle, kontekście i skutkach finansowych 
decyzji politycznych w tym obszarze 
polityki; jest zdania, że Parlament
Europejski powinien otrzymywać 
odpowiednie informacje przed przyjęciem 
uprawnień i strategii w obszarze WPZiB; z 
zadowoleniem przyjmuje wsparcie 
wyrażone przez wiceprzewodniczącą/WP 
dla wniosku, by wszystkie istotne misje 
WPBiO były określane w budżecie; 
ponownie podkreśla, że aby wzmocnić 
legitymację demokratyczną WPZiB, 
właściwe organy Parlamentu powinny 
wyrażać swoją opinię przed rozpoczęciem 
misji WPBiO oraz powinny mieć 
możliwość należytego monitorowania misji 
WPBiO;

11. podkreśla, że zmienione porozumienie 
międzyinstytucjonalne z 2006 r. w sprawie 
dyscypliny budżetowej i należytego 
zarządzania finansami musi zapewnić 
większą przejrzystość w procedurze 
budżetowej WPZiB i w należyty sposób 
sprostać wymogom informacyjnym 
organów budżetowych, tak aby organy te 
były w pełni i systematycznie informowane 
o tle, kontekście i skutkach finansowych 
decyzji politycznych w tym obszarze 
polityki; jest zdania, że Parlament 
Europejski powinien otrzymywać 
odpowiednie informacje przed przyjęciem 
uprawnień i strategii w obszarze WPZiB; z 
zadowoleniem przyjmuje wsparcie 
wyrażone przez wiceprzewodniczącą/WP 
dla wniosku, by wszystkie istotne misje 
WPBiO były określane w budżecie; 
ponownie podkreśla, że aby wzmocnić 
legitymację demokratyczną WPZiB, 
właściwe organy Parlamentu powinny 
wyrażać swoją opinię przed rozpoczęciem 
misji WPBiO oraz powinny mieć 
możliwość należytego monitorowania misji 
WPBiO; podkreśla, że w celu spełnienia 
kryteriów wiarygodności i samookreślenia 
przewidzianych w Traktacie z Lizbony 
należy przeznaczyć odpowiednie środki 
budżetowe na cele WPZiB;

Or. en

Poprawka 66

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 11 
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Projekt rezolucji Poprawka

11. podkreśla, że zmienione porozumienie 
międzyinstytucjonalne z 2006 r. w sprawie 
dyscypliny budżetowej i należytego 
zarządzania finansami musi zapewnić 
większą przejrzystość w procedurze 
budżetowej WPZiB i w należyty sposób 
sprostać wymogom informacyjnym 
organów budżetowych, tak aby organy te 
były w pełni i systematycznie informowane 
o tle, kontekście i skutkach finansowych 
decyzji politycznych w tym obszarze 
polityki; jest zdania, że Parlament 
Europejski powinien otrzymywać 
odpowiednie informacje przed przyjęciem 
uprawnień i strategii w obszarze WPZiB; z 
zadowoleniem przyjmuje wsparcie 
wyrażone przez wiceprzewodniczącą/WP 
dla wniosku, by wszystkie istotne misje 
WPBiO były określane w budżecie; 
ponownie podkreśla, że aby wzmocnić 
legitymację demokratyczną WPZiB, 
właściwe organy Parlamentu powinny 
wyrażać swoją opinię przed rozpoczęciem 
misji WPBiO oraz powinny mieć 
możliwość należytego monitorowania misji 
WPBiO;

11. podkreśla, że zmienione porozumienie 
międzyinstytucjonalne z 2006 r. w sprawie 
dyscypliny budżetowej i należytego 
zarządzania finansami musi zapewnić 
większą przejrzystość w procedurze 
budżetowej WPZiB i w należyty sposób 
sprostać wymogom informacyjnym 
organów budżetowych, tak aby organy te 
były w pełni i systematycznie informowane 
o tle, kontekście i skutkach finansowych 
decyzji politycznych w tym obszarze 
polityki; jest zdania, że Parlament 
Europejski powinien otrzymywać 
odpowiednie informacje przed przyjęciem 
uprawnień i strategii w obszarze WPZiB; z 
zadowoleniem przyjmuje wsparcie 
wyrażone przez wiceprzewodniczącą/WP 
dla wniosku, by wszystkie istotne misje 
WPBiO były określane w budżecie, przy 
czym uważa, że pełna przejrzystość i
kontrola demokratyczna wymagają 
oddzielnych pozycji w budżecie dla każdej 
z misji; ponownie podkreśla, że aby 
wzmocnić legitymację demokratyczną 
WPZiB, właściwe organy Parlamentu 
powinny wyrażać swoją opinię przed 
rozpoczęciem misji WPBiO oraz powinny 
mieć możliwość należytego monitorowania 
misji WPBiO;

Or. en

Poprawka 67
Ana Gomes

Projekt rezolucji
Ustęp 12 

Projekt rezolucji Poprawka

12. uważa, że regularne wspólne 
posiedzenia konsultacyjne w sprawie 

12. uważa, że regularne wspólne 
posiedzenia konsultacyjne w sprawie 
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WPZiB powinny być uzupełnione o 
dodatkowe posiedzenia odbywające się w
razie potrzeby zapewnienia informacji ex 
ante; w związku z tym sugeruje, że 
posiedzenia powinny również mieć na celu 
przyswojenie kluczowych strategicznych i 
polityczno-wojskowych kwestii w celu 
lepszego planowania i zarządzania 
przyszłymi misjami i przyczynienia się do 
stworzenia perspektywicznego podejścia 
do przyszłych potrzeb; przypomina 
również o swoim prawie do wyrażania 
opinii i o konieczności otrzymywania 
odpowiednich informacji w sprawie 
natychmiastowego finansowania 
niektórych inicjatyw w ramach WPZiB 
zgodnie z art. 41 ust. 3 TUE;

WPZiB powinny być uzupełnione o 
dodatkowe posiedzenia odbywające się w 
celu zapewnienia informacji ex ante; w 
związku z tym sugeruje, że posiedzenia 
powinny również mieć na celu 
przyswojenie kluczowych strategicznych i 
polityczno-wojskowych kwestii w celu 
lepszego planowania i zarządzania 
przyszłymi misjami i przyczynienia się do 
stworzenia perspektywicznego podejścia 
do przyszłych potrzeb; przypomina 
również o swoim prawie do wyrażania 
opinii i o konieczności otrzymywania 
odpowiednich informacji w sprawie 
natychmiastowego finansowania 
niektórych inicjatyw w ramach WPZiB 
zgodnie z art. 41 ust. 3 TUE;

Or. en

Poprawka 68
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Jelko Kacin, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje 
Schaake

Projekt rezolucji
Ustęp 12a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

12a. zwraca uwagę na swoje 
zobowiązanie, wynikające z traktatu, do 
ustalania wraz z parlamentami krajowymi 
organizacji i promocji skutecznej i stałej 
współpracy międzyparlamentarnej, w 
szczególności w dziedzinie wspólnej 
polityki zagranicznej, bezpieczeństwa i 
obrony;

Or. en
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Poprawka 69
Arnaud Danjean, Elmar Brok, Michael Gahler, Ioannis Kasoulides, Georgios 
Koumoutsakos, Andrey Kovatchev, Krzysztof Lisek

Projekt rezolucji
Ustęp 13 

Projekt rezolucji Poprawka

13. podkreśla, że działania WPBiO 
powinny zostać włączone do 
kompleksowej polityki wobec krajów i 
regionów znajdujących się w kryzysie; 
podkreśla również potrzebę odejścia od 
nacisku kładzionego obecnie na pomyślne 
rozmieszczenie misji WPBiO w kierunku 
poświęcenia większej uwagi ich pomyślnej 
realizacji i trwałej działalności w danym 
obszarze; 

13. podkreśla, że działania WPBiO 
powinny zostać włączone do 
kompleksowej polityki wobec krajów i 
regionów znajdujących się w kryzysie, w 
których wartości i interesy strategiczne 
UE są zagrożone, a działania WPBiO 
faktycznie przyczyniłyby się do 
upowszechniania pokoju, stabilności i 
praworządności; podkreśla również 
potrzebę zwiększenia dokładności procesu 
zdobywania doświadczenia w zakresie 
oceniania skutecznego wdrożenia każdego 
działania i jego trwałego oddziaływania w 
danym obszarze; 

Or. en

Poprawka 70

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 13 

Projekt rezolucji Poprawka

13. podkreśla, że działania WPBiO 
powinny zostać włączone do 
kompleksowej polityki wobec krajów i 
regionów znajdujących się w kryzysie; 
podkreśla również potrzebę odejścia od 
nacisku kładzionego obecnie na pomyślne 
rozmieszczenie misji WPBiO w kierunku 
poświęcenia większej uwagi ich pomyślnej 
realizacji i trwałej działalności w danym 

13. podkreśla, że działania WPBiO 
powinny zostać włączone do 
kompleksowej polityki wobec krajów i 
regionów znajdujących się w kryzysie; 
podkreśla również potrzebę odejścia od 
nacisku kładzionego obecnie na pomyślne 
rozmieszczenie misji WPBiO w kierunku 
poświęcenia większej uwagi ich pomyślnej 
realizacji i trwałej działalności w danym 
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obszarze; obszarze; wzywa wiceprzewodniczącą/WP 
do zapobiegania konfliktom, pokojowych 
mediacji w przypadku konfliktów i 
reformy sektora bezpieczeństwa 
priorytetami WPZiB oraz WPBiO; apeluje 
do wiceprzewodniczącej/WP o 
wykorzystanie nowo utworzonej ESDZ w 
celu ustanowienia ocen wpływu 
standardową procedurą jakościowej oceny 
wielorakich skutków w zakresie 
bezpieczeństwa, praw człowieka i płci oraz 
skutków społecznych i gospodarczych 
każdej misji WPBiO na kraj lub region 
przyjmujący;

Or. en

Poprawka 71

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 13a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

13a. wzywa wiceprzewodniczącą/WP, 
Radę i państwa członkowskie do 
zlikwidowania nierównowagi pomiędzy 
zdolnościami ESDZ w zakresie 
planowania cywilnego i wojskowego oraz 
do zwiększenia liczby personelu wymiaru 
sprawiedliwości, administracji cywilnej, 
służby celnej i mediacyjnej w celu 
udostępnienia misjom WPBiO 
odpowiedniej i dostatecznej wiedzy 
specjalistycznej;

Or. en
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Poprawka 72
Willy Meyer, Sabine Lösing

Projekt rezolucji
Ustęp 14 

Projekt rezolucji Poprawka

14. podkreśla potrzebę optymalnej 
koordynacji między mechanizmem 
reagowania UE na katastrofy a innymi 
instrumentami UE – takimi jak misje 
cywilne lub wojskowe w ramach WPBiO –
które są już stosowane lub które mogłyby 
zostać stworzone w następstwie sytuacji 
kryzysowej; uważa, że sztywne 
rozróżnienie na działania wojskowe i 
cywilne w zakresie zarządzania 
kryzysowego odzwierciedla raczej 
przestarzałe schematy instytucjonalne niż 
rzeczywistość, i w związku z tym 
podkreśla, że reagowanie na sytuacje 
kryzysowe wymaga połączenia 
instrumentów wojskowych i cywilnych;

skreślony

Or. en

Poprawka 73
Maria Eleni Koppa

Projekt rezolucji
Ustęp 14 

Projekt rezolucji Poprawka

14. podkreśla potrzebę optymalnej 
koordynacji między mechanizmem 
reagowania UE na katastrofy a innymi 
instrumentami UE – takimi jak misje 
cywilne lub wojskowe w ramach WPBiO –
które są już stosowane lub które mogłyby 
zostać stworzone w następstwie sytuacji 
kryzysowej; uważa, że sztywne 
rozróżnienie na działania wojskowe i 
cywilne w zakresie zarządzania 

14. podkreśla potrzebę optymalnej 
koordynacji między mechanizmem 
reagowania UE na katastrofy a innymi 
instrumentami UE – takimi jak misje 
cywilne lub wojskowe w ramach WPBiO –
które są już stosowane lub które mogłyby 
zostać stworzone w następstwie sytuacji 
kryzysowej; jest zdania, że sztywne 
rozróżnienie na działania wojskowe i 
cywilne w zakresie zarządzania 
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kryzysowego odzwierciedla raczej 
przestarzałe schematy instytucjonalne niż 
rzeczywistość, i w związku z tym 
podkreśla, że reagowanie na sytuacje 
kryzysowe zazwyczaj wymaga połączenia 
instrumentów wojskowych i cywilnych;

kryzysowego odzwierciedla raczej 
przestarzałe schematy instytucjonalne oraz 
że współdziałanie cywilno-wojskowe i 
współpraca cywilno-wojskowa są w stanie 
lepiej reagować na realia; w związku z 
tym podkreśla potrzebę indywidualnego 
oceniania potrzeb w celu zapewnienia 
najwłaściwszego połączenia instrumentów 
wojskowych i cywilnych w danej sytuacji;

Or. en

Poprawka 74
Geoffrey Van Orden

Projekt rezolucji
Ustęp 14 

Projekt rezolucji Poprawka

14. podkreśla potrzebę optymalnej 
koordynacji między mechanizmem 
reagowania UE na katastrofy a innymi 
instrumentami UE – takimi jak misje 
cywilne lub wojskowe w ramach WPBiO –
które są już stosowane lub które mogłyby 
zostać stworzone w następstwie sytuacji 
kryzysowej; uważa, że sztywne 
rozróżnienie na działania wojskowe i 
cywilne w zakresie zarządzania 
kryzysowego odzwierciedla raczej 
przestarzałe schematy instytucjonalne niż 
rzeczywistość, i w związku z tym 
podkreśla, że reagowanie na sytuacje 
kryzysowe wymaga połączenia 
instrumentów wojskowych i cywilnych;

14. podkreśla potrzebę optymalnej 
koordynacji między mechanizmem 
reagowania UE na katastrofy a innymi 
instrumentami UE oraz koordynacji z 
wysiłkami podejmowanymi przez inne 
organizacje międzynarodowe;

Or. en

Poprawka 75

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek w imieniu grupy Verts/ALE
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Projekt rezolucji
Ustęp 14 

Projekt rezolucji Poprawka

14. podkreśla potrzebę optymalnej 
koordynacji między mechanizmem 
reagowania UE na katastrofy a innymi 
instrumentami UE – takimi jak misje 
cywilne lub wojskowe w ramach WPBiO –
które są już stosowane lub które mogłyby 
zostać stworzone w następstwie sytuacji 
kryzysowej; uważa, że sztywne 
rozróżnienie na działania wojskowe i 
cywilne w zakresie zarządzania 
kryzysowego odzwierciedla raczej 
przestarzałe schematy instytucjonalne niż 
rzeczywistość, i w związku z tym 
podkreśla, że reagowanie na sytuacje 
kryzysowe wymaga połączenia 
instrumentów wojskowych i cywilnych;

14. podkreśla potrzebę optymalnej 
koordynacji między mechanizmem 
reagowania UE na katastrofy a innymi 
instrumentami UE – takimi jak misje 
cywilne lub wojskowe w ramach WPBiO –
które są już stosowane lub które mogłyby 
zostać stworzone w następstwie sytuacji 
kryzysowej; nadal jest zaniepokojony 
próbami wykorzystywania misji zbrojnych 
grup bojowych UE do reagowania na 
katastrofy oraz przypomina, że zwiększone 
wykorzystywanie zdolności WPBiO, ale też 
unijnego Instrumentu na rzecz 
Stabilności na potrzeby reagowania na 
katastrofy, niesienia pomocy i odbudowy 
poważnie ograniczy i osłabi zdolność UE 
do rozwiązywania kryzysów politycznych 
oraz angażowania się w egzekwowanie, 
utrzymywanie i budowanie pokoju; uważa, 
że w wielu przypadkach zbyt sztywne 
rozróżnienie na działania wojskowe i 
cywilne w zakresie zarządzania 
kryzysowego odzwierciedla raczej 
przestarzałe schematy instytucjonalne niż 
rzeczywistość, i w związku z tym 
podkreśla, że reagowanie na sytuacje 
kryzysowe może wymagać połączenia 
instrumentów wojskowych i cywilnych; 
przypomina, że podczas gdy 16 z 24 misji 
WPBiO ma charakter cywilny, 7 misji ma 
charakter wojskowy, a tylko jedna ma 
charakter cywilno-wojskowy; apeluje do 
wiceprzewodniczącej/WP o 
niewyznaczanie na szefa misji czysto 
cywilnych pracownika wojska, tak jak 
miało to miejsce w przypadku EULEX-u;

Or. en
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Poprawka 76
Arnaud Danjean, Michael Gahler, Ioannis Kasoulides, Georgios Koumoutsakos, Andrey 
Kovatchev, Krzysztof Lisek

Projekt rezolucji
Ustęp 14 

Projekt rezolucji Poprawka

14. podkreśla potrzebę optymalnej 
koordynacji między mechanizmem 
reagowania UE na katastrofy a innymi 
instrumentami UE – takimi jak misje 
cywilne lub wojskowe w ramach WPBiO –
które są już stosowane lub które mogłyby 
zostać stworzone w następstwie sytuacji 
kryzysowej; uważa, że sztywne 
rozróżnienie na działania wojskowe i 
cywilne w zakresie zarządzania 
kryzysowego odzwierciedla raczej 
przestarzałe schematy instytucjonalne niż 
rzeczywistość, i w związku z tym 
podkreśla, że reagowanie na sytuacje 
kryzysowe wymaga połączenia 
instrumentów wojskowych i cywilnych;

14. podkreśla potrzebę optymalnej 
koordynacji między mechanizmem 
reagowania UE na katastrofy a innymi 
instrumentami UE – takimi jak misje 
cywilne lub wojskowe w ramach WPBiO –
które są już stosowane lub które mogłyby 
zostać stworzone w następstwie sytuacji 
kryzysowej; uważa, że sztywne 
rozróżnienie na działania wojskowe i 
cywilne w zakresie zarządzania 
kryzysowego odzwierciedla raczej 
przestarzałe schematy instytucjonalne niż 
rzeczywistość, i w związku z tym 
podkreśla, że reagowanie na pewne 
sytuacje kryzysowe może wymagać
połączenia instrumentów wojskowych i 
cywilnych;

Or. en

Poprawka 77
Ana Gomes

Projekt rezolucji
Ustęp 14 

Projekt rezolucji Poprawka

14. podkreśla potrzebę optymalnej 
koordynacji między mechanizmem 
reagowania UE na katastrofy a innymi 
instrumentami UE – takimi jak misje 
cywilne lub wojskowe w ramach WPBiO –
które są już stosowane lub które mogłyby 
zostać stworzone w następstwie sytuacji 
kryzysowej; uważa, że sztywne 

14. podkreśla potrzebę optymalnej 
koordynacji między mechanizmem 
reagowania UE na katastrofy a innymi 
instrumentami UE – takimi jak misje 
cywilne lub wojskowe w ramach WPBiO –
które są już stosowane lub które mogłyby 
zostać stworzone w następstwie sytuacji 
kryzysowej; uważa, że sztywne 
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rozróżnienie na działania wojskowe i 
cywilne w zakresie zarządzania 
kryzysowego odzwierciedla raczej 
przestarzałe schematy instytucjonalne niż 
rzeczywistość, i w związku z tym 
podkreśla, że reagowanie na sytuacje 
kryzysowe wymaga połączenia 
instrumentów wojskowych i cywilnych;

rozróżnienie na działania wojskowe i 
cywilne w zakresie zarządzania 
kryzysowego odzwierciedla raczej 
przestarzałe schematy instytucjonalne niż 
rzeczywistość, i w związku z tym 
podkreśla, że reagowanie na sytuacje 
kryzysowe wymaga połączenia 
instrumentów wojskowych i cywilnych;

Or. en

Poprawka 78
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake

Projekt rezolucji
Ustęp 14 

Projekt rezolucji Poprawka

14. podkreśla potrzebę optymalnej 
koordynacji między mechanizmem 
reagowania UE na katastrofy a innymi 
instrumentami UE – takimi jak misje 
cywilne lub wojskowe w ramach WPBiO –
które są już stosowane lub które mogłyby 
zostać stworzone w następstwie sytuacji 
kryzysowej; uważa, że sztywne 
rozróżnienie na działania wojskowe i 
cywilne w zakresie zarządzania 
kryzysowego odzwierciedla raczej 
przestarzałe schematy instytucjonalne niż 
rzeczywistość, i w związku z tym 
podkreśla, że reagowanie na sytuacje 
kryzysowe wymaga połączenia 
instrumentów wojskowych i cywilnych;

14. podkreśla potrzebę optymalnej 
koordynacji między mechanizmem 
reagowania UE na katastrofy a innymi 
instrumentami UE – takimi jak misje 
cywilne lub wojskowe w ramach WPBiO –
które są już stosowane lub które mogłyby 
zostać stworzone w następstwie sytuacji 
kryzysowej; uważa, że sztywne 
rozróżnienie na działania wojskowe i 
cywilne w zakresie zarządzania 
kryzysowego odzwierciedla raczej 
przestarzałe schematy instytucjonalne niż 
rzeczywistość, i w związku z tym 
podkreśla, że reagowanie na sytuacje 
kryzysowe zazwyczaj wymaga połączenia 
instrumentów wojskowych i cywilnych;

Or. en

Poprawka 79
Annemie Neyts-Uyttebroeck

Projekt rezolucji
Ustęp 14 
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Projekt rezolucji Poprawka

14. podkreśla potrzebę optymalnej 
koordynacji między mechanizmem 
reagowania UE na katastrofy a innymi 
instrumentami UE – takimi jak misje 
cywilne lub wojskowe w ramach WPBiO –
które są już stosowane lub które mogłyby 
zostać stworzone w następstwie sytuacji 
kryzysowej; uważa, że sztywne 
rozróżnienie na działania wojskowe i 
cywilne w zakresie zarządzania 
kryzysowego odzwierciedla raczej 
przestarzałe schematy instytucjonalne niż 
rzeczywistość, i w związku z tym 
podkreśla, że reagowanie na sytuacje 
kryzysowe wymaga połączenia 
instrumentów wojskowych i cywilnych;

14. podkreśla potrzebę optymalnej 
koordynacji między mechanizmem 
reagowania UE na katastrofy a innymi 
instrumentami UE – takimi jak misje 
cywilne lub wojskowe w ramach WPBiO –
które są już stosowane lub które mogłyby 
zostać stworzone w następstwie sytuacji 
kryzysowej; uważa, że sztywne 
rozróżnienie na działania wojskowe i 
cywilne w zakresie zarządzania 
kryzysowego odzwierciedla raczej 
przestarzałe schematy instytucjonalne niż 
rzeczywistość, i w związku z tym 
podkreśla, że reagowanie na sytuacje 
kryzysowe może wymagać połączenia 
instrumentów wojskowych i cywilnych;

Or. en

Poprawka 80
Nirj Deva

Projekt rezolucji
Ustęp 14 

Projekt rezolucji Poprawka

14. podkreśla potrzebę optymalnej 
koordynacji między mechanizmem 
reagowania UE na katastrofy a innymi 
instrumentami UE – takimi jak misje 
cywilne lub wojskowe w ramach WPBiO –
które są już stosowane lub które mogłyby 
zostać stworzone w następstwie sytuacji 
kryzysowej; uważa, że sztywne 
rozróżnienie na działania wojskowe i 
cywilne w zakresie zarządzania 
kryzysowego odzwierciedla raczej 
przestarzałe schematy instytucjonalne niż 
rzeczywistość, i w związku z tym 
podkreśla, że reagowanie na sytuacje 
kryzysowe wymaga połączenia 

14. podkreśla potrzebę optymalnej 
koordynacji między mechanizmem 
reagowania UE na katastrofy a innymi 
instrumentami UE – takimi jak misje 
cywilne lub wojskowe w ramach WPBiO –
które są już stosowane lub które mogłyby 
zostać stworzone w następstwie sytuacji 
kryzysowej; uważa, że sztywne 
rozróżnienie na działania wojskowe i 
cywilne w zakresie zarządzania 
kryzysowego odzwierciedla raczej
przestarzałe schematy instytucjonalne niż 
rzeczywistość, i w związku z tym 
podkreśla, że reagowanie na sytuacje 
kryzysowe wymaga połączenia 
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instrumentów wojskowych i cywilnych; instrumentów wojskowych i cywilnych w 
oparciu o pełne zrozumienie związku 
pomiędzy bezpieczeństwem i rozwojem;

Or. en

Poprawka 81
Ana Gomes

Projekt rezolucji
Ustęp 14a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

14a. przypomina potrzebę utworzenia 
europejskich sił ochrony ludności w 
oparciu o istniejący europejski 
mechanizm ochrony ludności, do czego 
Parlament wielokrotnie wzywał i które to 
siły powinny być w stanie działać poza 
UE, jeśli tylko okaże się to konieczne;

Or. en

Poprawka 82
Willy Meyer, Sabine Lösing

Projekt rezolucji
Ustęp 14a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

14a. podkreśla, że katastrofy nie muszą 
prowadzić do rozmieszczania lub 
przenoszenia sił zbrojnych wewnątrz lub 
poza UE; zamiast tego należy udostępnić 
niezbędne zasoby, tak aby umożliwić siłom 
ochrony cywilnej przeprowadzanie działań 
w stosowny sposób i we własnym zakresie; 
podkreśla ponadto, że współpraca 
cywilno-wojskowa wiąże się z 
nieprzewidywalnym ryzykiem 
wykorzystania ludności cywilnej do 
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osiągnięcia celów wojskowych, co niesie 
za sobą daleko idące konsekwencje: 
według ludności lokalnej traci ona swój 
neutralny i czysto humanitarny status; z 
tego względu należy zachować ścisłe 
rozgraniczenie działań cywilnych i 
wojskowych w tej dziedzinie;

Or. en

Poprawka 83
Willy Meyer, Sabine Lösing

Projekt rezolucji
Ustęp 15 

Projekt rezolucji Poprawka

15. uważa, że strategicznym priorytetem 
UE jest wzmocnienie międzynarodowych 
partnerstw w zakresie zarządzania 
kryzysowego i intensyfikacja dialogu z 
innymi głównymi podmiotami w zakresie 
zarządzania kryzysowego – takimi jak 
ONZ, NATO, UA i OBWE oraz państwa 
trzecie, takie jak USA, Turcja, Norwegia i 
Kanada – oraz zsynchronizowanie 
działań, wymiana informacji i dzielenie 
się zasobami w obszarze utrzymania i 
zapewniania pokoju, w tym współpraca w 
zakresie zarządzania kryzysowego, a w 
szczególności bezpieczeństwa morskiego, 
oraz zwalczania terroryzmu na mocy 
prawa międzynarodowego;

skreślony

Or. en

Poprawka 84
Arnaud Danjean, Ioannis Kasoulides, Georgios Koumoutsakos, Andrey Kovatchev, 
Krzysztof Lisek

Projekt rezolucji
Ustęp 15 
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Projekt rezolucji Poprawka

15. uważa, że strategicznym priorytetem 
UE jest wzmocnienie międzynarodowych 
partnerstw w zakresie zarządzania 
kryzysowego i intensyfikacja dialogu z 
innymi głównymi podmiotami w zakresie 
zarządzania kryzysowego – takimi jak 
ONZ, NATO, UA i OBWE oraz państwa 
trzecie, takie jak USA, Turcja, Norwegia i 
Kanada – oraz zsynchronizowanie 
działań, wymiana informacji i dzielenie się 
zasobami w obszarze utrzymania i 
zapewniania pokoju, w tym współpraca w 
zakresie zarządzania kryzysowego, a w 
szczególności bezpieczeństwa morskiego, 
oraz zwalczania terroryzmu na mocy 
prawa międzynarodowego;

15. uważa, że strategicznym priorytetem 
UE jest wzmocnienie międzynarodowych 
partnerstw w zakresie zarządzania 
kryzysowego i intensyfikacja dialogu z 
innymi głównymi podmiotami w zakresie 
zarządzania kryzysowego – czy to 
organizacjami światowymi lub 
regionalnymi czy państwami trzecimi –
oraz wymiana informacji, koordynacja 
działań i, w stosownych przypadkach,
dzielenie się zasobami w obszarze 
utrzymania i zapewniania pokoju;

Or. en

Poprawka 85
Geoffrey Van Orden

Projekt rezolucji
Ustęp 15 

Projekt rezolucji Poprawka

15. uważa, że strategicznym priorytetem 
UE jest wzmocnienie międzynarodowych 
partnerstw w zakresie zarządzania 
kryzysowego i intensyfikacja dialogu z 
innymi głównymi podmiotami w zakresie 
zarządzania kryzysowego – takimi jak 
ONZ, NATO, UA i OBWE oraz państwa 
trzecie, takie jak USA, Turcja, Norwegia i 
Kanada – oraz zsynchronizowanie działań, 
wymiana informacji i dzielenie się 
zasobami w obszarze utrzymania i 
zapewniania pokoju, w tym współpraca w 
zakresie zarządzania kryzysowego, a w 
szczególności bezpieczeństwa morskiego, 
oraz zwalczania terroryzmu na mocy prawa 

15. uważa, że strategicznym priorytetem 
UE jest uzupełnianie roli takich 
organizacji jak NATO, z wyraźnym 
podziałem pracy pomiędzy działaniami 
cywilnymi i wojskowymi, a także 
intensyfikacja dialogu z innymi głównymi 
podmiotami w zakresie zarządzania 
kryzysowego – takimi jak ONZ, NATO, 
UA i OBWE oraz państwa trzecie, takie 
jak USA, Turcja, Norwegia i Kanada –
oraz zsynchronizowanie działań, wymiana 
informacji i dzielenie się zasobami w 
obszarze zapewniania pokoju, w tym 
współpraca w zakresie zarządzania 
kryzysowego, a w szczególności 
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międzynarodowego; bezpieczeństwa morskiego, oraz 
zwalczania terroryzmu na mocy prawa 
międzynarodowego;

Or. en

Poprawka 86
Annemie Neyts-Uyttebroeck

Projekt rezolucji
Ustęp 15 

Projekt rezolucji Poprawka

15. uważa, że strategicznym priorytetem 
UE jest wzmocnienie międzynarodowych 
partnerstw w zakresie zarządzania 
kryzysowego i intensyfikacja dialogu z 
innymi głównymi podmiotami w zakresie 
zarządzania kryzysowego – takimi jak 
ONZ, NATO, UA i OBWE oraz państwa 
trzecie, takie jak USA, Turcja, Norwegia i 
Kanada – oraz zsynchronizowanie działań, 
wymiana informacji i dzielenie się 
zasobami w obszarze utrzymania i 
zapewniania pokoju, w tym współpraca w 
zakresie zarządzania kryzysowego, a w 
szczególności bezpieczeństwa morskiego, 
oraz zwalczania terroryzmu na mocy prawa 
międzynarodowego;

15. uważa, że strategicznym priorytetem 
UE jest wzmocnienie międzynarodowych 
partnerstw w zakresie zarządzania 
kryzysowego i intensyfikacja dialogu z 
innymi głównymi podmiotami w zakresie 
zarządzania kryzysowego – takimi jak 
ONZ, NATO, UA i OBWE oraz państwa 
trzecie, takie jak USA, Turcja, Norwegia i 
Kanada; podkreśla potrzebę 
zsynchronizowania działań, wymiany
informacji i dzielenia się zasobami w 
obszarze utrzymania i zapewniania pokoju, 
w tym współpracy w zakresie zarządzania 
kryzysowego, a w szczególności 
bezpieczeństwa morskiego, oraz 
zwalczania terroryzmu na mocy prawa 
międzynarodowego;

Or. en

Poprawka 87
Maria Eleni Koppa

Projekt rezolucji
Ustęp 15 

Projekt rezolucji Poprawka

15. uważa, że strategicznym priorytetem 15. uważa, że strategicznym priorytetem 
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UE jest wzmocnienie międzynarodowych 
partnerstw w zakresie zarządzania 
kryzysowego i intensyfikacja dialogu z 
innymi głównymi podmiotami w zakresie 
zarządzania kryzysowego – takimi jak 
ONZ, NATO, UA i OBWE oraz państwa 
trzecie, takie jak USA, Turcja, Norwegia i 
Kanada – oraz zsynchronizowanie działań, 
wymiana informacji i dzielenie się 
zasobami w obszarze utrzymania i 
zapewniania pokoju, w tym współpraca w 
zakresie zarządzania kryzysowego, a w 
szczególności bezpieczeństwa morskiego, 
oraz zwalczania terroryzmu na mocy prawa 
międzynarodowego;

UE jest wzmocnienie międzynarodowych 
partnerstw w zakresie zarządzania 
kryzysowego i intensyfikacja dialogu z 
innymi głównymi podmiotami w zakresie 
zarządzania kryzysowego – takimi jak 
ONZ, NATO, UA i OBWE – oraz 
zsynchronizowanie działań, poprawa 
systemu wczesnego ostrzegania, 
zapewnienie wymiany najlepszych praktyk 
i informacji oraz dzielenie się zasobami w 
obszarze utrzymania i zapewniania pokoju, 
w tym współpraca w zakresie zarządzania 
kryzysowego, a w szczególności 
bezpieczeństwa morskiego, oraz 
zwalczania terroryzmu na mocy prawa 
międzynarodowego;

Or. en

Poprawka 88
Marietta Giannakou

Projekt rezolucji
Ustęp 15 

Projekt rezolucji Poprawka

15. uważa, że strategicznym priorytetem 
UE jest wzmocnienie międzynarodowych 
partnerstw w zakresie zarządzania 
kryzysowego i intensyfikacja dialogu z 
innymi głównymi podmiotami w zakresie 
zarządzania kryzysowego – takimi jak 
ONZ, NATO, UA i OBWE oraz państwa 
trzecie, takie jak USA, Turcja, Norwegia i 
Kanada – oraz zsynchronizowanie działań, 
wymiana informacji i dzielenie się 
zasobami w obszarze utrzymania i 
zapewniania pokoju, w tym współpraca w 
zakresie zarządzania kryzysowego, a w 
szczególności bezpieczeństwa morskiego, 
oraz zwalczania terroryzmu na mocy prawa 
międzynarodowego;

15. Uważa, że istotnym priorytetem UE 
jest wzmocnienie międzynarodowych 
partnerstw w zakresie zarządzania 
kryzysowego i intensyfikacja dialogu z 
innymi głównymi podmiotami w zakresie 
zarządzania kryzysowego – takimi jak 
ONZ, NATO, UA i OBWE oraz państwa 
trzecie, takie jak USA, Turcja, Norwegia i 
Kanada – oraz zsynchronizowanie działań, 
wymiana informacji i dzielenie się 
zasobami w obszarze utrzymania i 
zapewniania pokoju, w tym współpraca w 
zakresie zarządzania kryzysowego, a w 
szczególności bezpieczeństwa morskiego, 
oraz zwalczania terroryzmu na mocy prawa 
międzynarodowego;

Or. en
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Poprawka 89
Ana Gomes

Projekt rezolucji
Ustęp 15 

Projekt rezolucji Poprawka

15. uważa, że strategicznym priorytetem 
UE jest wzmocnienie międzynarodowych 
partnerstw w zakresie zarządzania 
kryzysowego i intensyfikacja dialogu z 
innymi głównymi podmiotami w zakresie 
zarządzania kryzysowego – takimi jak 
ONZ, NATO, UA i OBWE oraz państwa 
trzecie, takie jak USA, Turcja, Norwegia i 
Kanada – oraz zsynchronizowanie działań, 
wymiana informacji i dzielenie się 
zasobami w obszarze utrzymania i 
zapewniania pokoju, w tym współpraca w 
zakresie zarządzania kryzysowego, a w 
szczególności bezpieczeństwa morskiego, 
oraz zwalczania terroryzmu na mocy prawa 
międzynarodowego;

15. uważa, że strategicznym priorytetem 
UE jest wzmocnienie międzynarodowych 
partnerstw w zakresie zarządzania 
kryzysowego i intensyfikacja dialogu z 
innymi głównymi podmiotami w zakresie 
zarządzania kryzysowego – takimi jak 
ONZ, NATO, UA i OBWE oraz państwa 
trzecie, takie jak USA, Turcja, Norwegia i 
Kanada – oraz zsynchronizowanie działań, 
wymiana informacji i dzielenie się 
zasobami w obszarze utrzymania i 
zapewniania pokoju, w tym współpraca w 
zakresie zarządzania kryzysowego, a w 
szczególności bezpieczeństwa morskiego, 
oraz zwalczania terroryzmu na mocy prawa 
międzynarodowego; podkreśla potrzebę 
odpowiedniej reprezentacji UE w Radzie 
Bezpieczeństwa ONZ, ostatecznie poprzez 
ponowne rozdzielenie mandatów 
przydzielonych państwom członkowskim, 
oraz wykorzystania uprawnień UE do 
rozpoczęcia reformy i rozszerzenia Rady 
Bezpieczeństwa ONZ w celu zwiększenia 
jej reprezentatywności, wiarygodności i 
skuteczności;

Or. en

Poprawka 90
Ana Gomes

Projekt rezolucji
Ustęp 15a (nowy) 
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Projekt rezolucji Poprawka

15a. podkreśla, że ustanowienie ESDZ 
daje UE wyjątkową możliwość wdrożenia 
swoich zobowiązań dotyczących 
zapobiegania konfliktom i budowania 
pokoju, ze szczególnym uwzględnieniem 
programu göteborgskiego, oraz dalszego 
rozwijania zdolności UE do zapobiegania 
konfliktom jako alternatywy dla 
zarządzania kryzysowego; w tym celu 
podkreśla znaczenie traktowania dyrekcji 
ds. zapobiegania konfliktom i polityki 
bezpieczeństwa na równi z innymi 
dyrekcjami poprzez jej odpowiednie 
finansowanie w zakresie planowania 
polityki, wzmocnienie powiązań z działami 
geograficznymi oraz ustanowienie 
formalnych stosunków z właściwymi 
grupami roboczymi Rady; jest zdania, że 
należy także ponownie rozpatrzyć 
istniejący podział pomiędzy strukturą 
zarządzania kryzysowego i dyrekcją ds. 
zapobiegania konfliktom i polityki 
bezpieczeństwa;

Or. en

Poprawka 91
Nirj Deva

Projekt rezolucji
Ustęp 15a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

15a. uważa, że zgodnie z rankingiem 
państw upadłych, przygotowanym przez 
fundację Fund for Peace za rok 2010, 38 
państw świata jest niestabilnych, co 
według Banku Światowego dotyka ponad 
miliard ludzi; w związku z tym UE 
powinna opracować bardziej całościową 
strategię wykorzystywania swoich 
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instrumentów w zakresie działań 
zewnętrznych do promowania budowania 
państw demokratycznych;

Or. en

Poprawka 92
Willy Meyer, Sabine Lösing

Projekt rezolucji
Ustęp 16 

Projekt rezolucji Poprawka

16. podkreśla również konieczność 
zapobiegania uzależnieniu UE od dostaw 
energii z państw trzecich, co mogłoby 
naruszyć swobodę prowadzenia polityki 
zagranicznej UE; przypomina, że należy 
pilnie odpowiedzieć na wyzwania 
związane z energią poprzez wdrożenie 
wspólnej europejskiej zewnętrznej polityki 
energetycznej, opartej na dywersyfikacji 
dostawców energii; w związku z tym 
wzywa wiceprzewodniczącą/WP, aby 
zdecydowanie realizowała zalecenia 
Parlamentu dotyczące opracowania 
spójnej i skoordynowanej polityki, w 
szczególności promując spójność UE w 
konstruktywnym dialogu z dostawcami 
energii, zwłaszcza Rosją, i z krajami 
tranzytowymi;

skreślony

Or. en

Poprawka 93
Maria Eleni Koppa

Projekt rezolucji
Ustęp 16 
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Projekt rezolucji Poprawka

16. podkreśla również konieczność 
zapobiegania uzależnieniu UE od dostaw
energii z państw trzecich, co mogłoby 
naruszyć swobodę prowadzenia polityki 
zagranicznej UE; przypomina, że należy 
pilnie odpowiedzieć na wyzwania 
związane z energią poprzez wdrożenie 
wspólnej europejskiej zewnętrznej polityki 
energetycznej, opartej na dywersyfikacji 
dostawców energii; w związku z tym 
wzywa wiceprzewodniczącą/WP, aby 
zdecydowanie realizowała zalecenia 
Parlamentu dotyczące opracowania spójnej 
i skoordynowanej polityki, w 
szczególności promując spójność UE w 
konstruktywnym dialogu z dostawcami 
energii, zwłaszcza Rosją, i z krajami 
tranzytowymi;

16. podkreśla znaczenie spójności i 
zgodności działań zewnętrznych UE w 
dziedzinie energii oraz to, że koncepcja 
bezpieczeństwa energetycznego jest 
zasadniczo powiązana z bezpieczeństwem 
dostaw; przypomina w związku z tym, że 
należy pilnie odpowiedzieć na wyzwania 
związane z energią poprzez wdrożenie 
wspólnej europejskiej zewnętrznej polityki 
energetycznej, opartej na lepszej 
koordynacji polityk państw członkowskich 
w tej dziedzinie oraz dywersyfikacji 
dostawców energii; z zadowoleniem 
przyjmuje decyzję Rady Europejskiej 
dotyczącą wezwania Komisji do 
przedłożenia do czerwca 2011 r. 
komunikatu w sprawie bezpieczeństwa 
dostaw i współpracy międzynarodowej w 
celu dalszej poprawy spójności działań 
zewnętrznych UE w dziedzinie energii; w 
związku z tym wzywa 
wiceprzewodniczącą/WP, aby 
zdecydowanie realizowała zalecenia 
Parlamentu dotyczące opracowania spójnej 
i skoordynowanej polityki, w 
szczególności promując spójność UE w 
konstruktywnym dialogu z dostawcami 
energii, zwłaszcza Rosją, i z krajami 
tranzytowymi;

Or. en

Poprawka 94
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake

Projekt rezolucji
Ustęp 16 

Projekt rezolucji Poprawka

16. podkreśla również konieczność 
zapobiegania uzależnieniu UE od dostaw 

16. ostrzega przed ryzykiem pełnego 
uzależnienia UE od dostaw energii z 
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energii z państw trzecich, co mogłoby 
naruszyć swobodę prowadzenia polityki 
zagranicznej UE; przypomina, że należy 
pilnie odpowiedzieć na wyzwania 
związane z energią poprzez wdrożenie 
wspólnej europejskiej zewnętrznej polityki 
energetycznej, opartej na dywersyfikacji 
dostawców energii; w związku z tym 
wzywa wiceprzewodniczącą/WP, aby 
zdecydowanie realizowała zalecenia 
Parlamentu dotyczące opracowania spójnej 
i skoordynowanej polityki, w 
szczególności promując spójność UE w 
konstruktywnym dialogu z dostawcami 
energii, zwłaszcza Rosją, i z krajami 
tranzytowymi;

państw trzecich; przypomina, że należy 
pilnie odpowiedzieć na wyzwania 
związane z energią poprzez wdrożenie 
wspólnej europejskiej zewnętrznej polityki 
energetycznej, opartej na dywersyfikacji 
dostawców energii; w związku z tym 
wzywa wiceprzewodniczącą/WP, aby 
zdecydowanie realizowała zalecenia 
Parlamentu dotyczące opracowania spójnej 
i skoordynowanej polityki, w 
szczególności promując spójność UE w 
konstruktywnym dialogu z dostawcami 
energii, zwłaszcza Rosją, i z krajami 
tranzytowymi;

Or. en

Poprawka 95
Annemie Neyts-Uyttebroeck

Projekt rezolucji
Ustęp 16 

Projekt rezolucji Poprawka

16. podkreśla również konieczność 
zapobiegania uzależnieniu UE od dostaw 
energii z państw trzecich, co mogłoby 
naruszyć swobodę prowadzenia polityki 
zagranicznej UE; przypomina, że należy 
pilnie odpowiedzieć na wyzwania 
związane z energią poprzez wdrożenie 
wspólnej europejskiej zewnętrznej polityki 
energetycznej, opartej na dywersyfikacji 
dostawców energii; w związku z tym 
wzywa wiceprzewodniczącą/WP, aby 
zdecydowanie realizowała zalecenia 
Parlamentu dotyczące opracowania spójnej 
i skoordynowanej polityki, w 
szczególności promując spójność UE w 
konstruktywnym dialogu z dostawcami 
energii, zwłaszcza Rosją, i z krajami 
tranzytowymi;

16. podkreśla również konieczność 
zapewnienia, że UE nie stanie się nazbyt 
uzależniona od dostaw energii z państw 
trzecich, co ostatecznie mogłoby naruszyć 
swobodę prowadzenia jej polityki 
zagranicznej; przypomina, że należy pilnie 
odpowiedzieć na wyzwania związane z 
energią poprzez wdrożenie wspólnej 
europejskiej zewnętrznej polityki 
energetycznej, opartej na dywersyfikacji 
dostawców energii; w związku z tym 
wzywa wiceprzewodniczącą/WP, aby 
zdecydowanie realizowała zalecenia 
Parlamentu dotyczące opracowania spójnej 
i skoordynowanej polityki, w 
szczególności promując spójność UE w 
konstruktywnym dialogu z dostawcami 
energii, zwłaszcza Rosją, i z krajami 
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tranzytowymi;

Or. en

Poprawka 96
Geoffrey Van Orden

Projekt rezolucji
Ustęp 16 

Projekt rezolucji Poprawka

16. podkreśla również konieczność 
zapobiegania uzależnieniu UE od dostaw 
energii z państw trzecich, co mogłoby 
naruszyć swobodę prowadzenia polityki 
zagranicznej UE; przypomina, że należy 
pilnie odpowiedzieć na wyzwania 
związane z energią poprzez wdrożenie
wspólnej europejskiej zewnętrznej polityki
energetycznej, opartej na dywersyfikacji 
dostawców energii; w związku z tym 
wzywa wiceprzewodniczącą/WP, aby 
zdecydowanie realizowała zalecenia 
Parlamentu dotyczące opracowania spójnej 
i skoordynowanej polityki, w 
szczególności promując spójność UE w 
konstruktywnym dialogu z dostawcami 
energii, zwłaszcza Rosją, i z krajami 
tranzytowymi;

16. podkreśla również konieczność 
zapobiegania uzależnieniu państw 
członkowskich UE od dostaw energii z 
państw trzecich; przypomina, że należy 
pilnie odpowiedzieć na wyzwania 
związane z energią poprzez wdrożenie 
bardziej skoordynowanej europejskiej 
zewnętrznej polityki energetycznej, opartej 
na dywersyfikacji dostawców energii; w 
związku z tym wzywa 
wiceprzewodniczącą/WP, aby 
zdecydowanie realizowała zalecenia 
Parlamentu dotyczące opracowania spójnej 
i skoordynowanej polityki, w 
szczególności promując konstruktywny 
dialog z dostawcami energii, zwłaszcza 
Rosją, i z krajami tranzytowymi;

Or. en

Poprawka 97
Norica Nicolai

Projekt rezolucji
Ustęp 16 

Projekt rezolucji Poprawka

16. podkreśla również konieczność 
zapobiegania uzależnieniu UE od dostaw 

16. podkreśla również konieczność 
zapobiegania uzależnieniu UE od dostaw 
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energii z państw trzecich, co mogłoby 
naruszyć swobodę prowadzenia polityki 
zagranicznej UE; przypomina, że należy 
pilnie odpowiedzieć na wyzwania 
związane z energią poprzez wdrożenie 
wspólnej europejskiej zewnętrznej polityki 
energetycznej, opartej na dywersyfikacji 
dostawców energii; w związku z tym 
wzywa wiceprzewodniczącą/WP, aby 
zdecydowanie realizowała zalecenia 
Parlamentu dotyczące opracowania spójnej 
i skoordynowanej polityki, w 
szczególności promując spójność UE w 
konstruktywnym dialogu z dostawcami 
energii, zwłaszcza Rosją, i z krajami 
tranzytowymi;

energii z państw trzecich, co mogłoby 
naruszyć swobodę prowadzenia polityki 
zagranicznej UE; przypomina, że należy 
pilnie odpowiedzieć na wyzwania 
związane z energią poprzez wdrożenie 
wspólnej europejskiej zewnętrznej polityki 
energetycznej, opartej na dywersyfikacji 
dostawców energii, realizację 
strategicznych przedsięwzięć w zakresie 
infrastruktury energetycznej, takich jak 
gazociąg Nabucco, oraz zachęcanie 
państw sąsiadujących do harmonizacji ich 
odpowiednich przepisów obowiązujących 
na wewnętrznym rynku energii; w 
związku z tym wzywa 
wiceprzewodniczącą/WP, aby 
zdecydowanie realizowała zalecenia 
Parlamentu dotyczące opracowania spójnej 
i skoordynowanej polityki, w 
szczególności promując spójność UE w 
konstruktywnym dialogu z dostawcami 
energii, zwłaszcza Rosją, oraz z krajami 
tranzytowymi;

Or. en

Poprawka 98
Teresa Riera Madurell, María Muñiz De Urquiza

Projekt rezolucji
Ustęp 16 

Projekt rezolucji Poprawka

16. podkreśla również konieczność 
zapobiegania uzależnieniu UE od dostaw 
energii z państw trzecich, co mogłoby 
naruszyć swobodę prowadzenia polityki 
zagranicznej UE; przypomina, że należy 
pilnie odpowiedzieć na wyzwania 
związane z energią poprzez wdrożenie 
wspólnej europejskiej zewnętrznej polityki 
energetycznej, opartej na dywersyfikacji 
dostawców energii; w związku z tym 
wzywa wiceprzewodniczącą/WP, aby 

16. podkreśla również konieczność 
zapobiegania uzależnieniu UE od dostaw 
energii z państw trzecich, co mogłoby 
naruszyć swobodę prowadzenia polityki 
zagranicznej UE; przypomina, że należy 
pilnie odpowiedzieć na wyzwania 
związane z energią poprzez promowanie 
zarówno odnawialnych, jak i rodzimych 
kopalnych źródeł energii, 
urzeczywistnienie efektywnego 
wewnętrznego rynku energii wdrożenie 
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zdecydowanie realizowała zalecenia 
Parlamentu dotyczące opracowania spójnej 
i skoordynowanej polityki, w 
szczególności promując spójność UE w 
konstruktywnym dialogu z dostawcami 
energii, zwłaszcza Rosją, i z krajami 
tranzytowymi;

wspólnej europejskiej zewnętrznej polityki 
energetycznej, opartej na dywersyfikacji 
dostawców energii; w związku z tym 
wzywa wiceprzewodniczącą/WP, aby 
zdecydowanie realizowała zalecenia 
Parlamentu dotyczące opracowania spójnej 
i skoordynowanej polityki, w 
szczególności promując spójność UE w 
konstruktywnym dialogu z dostawcami 
energii, zwłaszcza Rosją, i z krajami 
tranzytowymi;

Or. en

Poprawka 99

Charles Tannock w imieniu grupy ECR

Projekt rezolucji
Ustęp 16 

Projekt rezolucji Poprawka

16. podkreśla również konieczność 
zapobiegania uzależnieniu UE od dostaw 
energii z państw trzecich, co mogłoby 
naruszyć swobodę prowadzenia polityki 
zagranicznej UE; przypomina, że należy 
pilnie odpowiedzieć na wyzwania 
związane z energią poprzez wdrożenie 
wspólnej europejskiej zewnętrznej polityki 
energetycznej, opartej na dywersyfikacji 
dostawców energii; w związku z tym 
wzywa wiceprzewodniczącą/WP, aby 
zdecydowanie realizowała zalecenia 
Parlamentu dotyczące opracowania spójnej 
i skoordynowanej polityki, w 
szczególności promując spójność UE w 
konstruktywnym dialogu z dostawcami 
energii, zwłaszcza Rosją, i z krajami 
tranzytowymi;

16. podkreśla również konieczność 
zapobiegania uzależnieniu UE od dostaw 
energii z państw trzecich, co mogłoby 
naruszyć swobodę prowadzenia polityki 
zagranicznej UE; przypomina, że należy 
pilnie odpowiedzieć na wyzwania 
związane z energią poprzez wdrożenie 
wspólnej europejskiej zewnętrznej polityki 
energetycznej, opartej na dywersyfikacji 
dostawców energii; w związku z tym 
wzywa wiceprzewodniczącą/WP, aby 
zdecydowanie realizowała zalecenia 
Parlamentu dotyczące opracowania spójnej 
i skoordynowanej polityki, w 
szczególności promując spójność UE w 
konstruktywnym dialogu z dostawcami 
energii, zwłaszcza Rosją, i z krajami 
tranzytowymi; wyraża swoje 
niezadowolenie w związku z 
niedostateczną determinacją Komisji, żeby 
ułatwić budowę gazociągu Nabucco lub 
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innych realnych alternatywnych korytarzy 
południowych, takich jak Whitestream; 
ubolewa, że państwa członkowskie 
aktywnie angażują się we wspieranie 
inicjatyw, które w rzeczywistości są 
zbieżne z działaniami zmierzającymi do 
zabezpieczenia i dywersyfikacji źródeł 
dostaw energii;

Or. en

Poprawka 100
Krzysztof Lisek

Projekt rezolucji
Ustęp 16 

Projekt rezolucji Poprawka

16. podkreśla również konieczność 
zapobiegania uzależnieniu UE od dostaw 
energii z państw trzecich, co mogłoby 
naruszyć swobodę prowadzenia polityki 
zagranicznej UE; przypomina, że należy 
pilnie odpowiedzieć na wyzwania 
związane z energią poprzez wdrożenie 
wspólnej europejskiej zewnętrznej polityki 
energetycznej, opartej na dywersyfikacji 
dostawców energii; w związku z tym 
wzywa wiceprzewodniczącą/WP, aby 
zdecydowanie realizowała zalecenia 
Parlamentu dotyczące opracowania spójnej 
i skoordynowanej polityki, w 
szczególności promując spójność UE w 
konstruktywnym dialogu z dostawcami 
energii, zwłaszcza Rosją, i z krajami 
tranzytowymi;

16. podkreśla również konieczność 
zapobiegania uzależnieniu UE od dostaw 
energii z państw trzecich, co mogłoby 
naruszyć swobodę prowadzenia polityki 
zagranicznej UE; przypomina, że należy 
pilnie odpowiedzieć na wyzwania 
związane z energią poprzez wdrożenie 
wspólnej europejskiej zewnętrznej polityki 
energetycznej, opartej na dywersyfikacji 
dostawców energii; w związku z tym 
wzywa wiceprzewodniczącą/WP, aby 
zdecydowanie realizowała zalecenia 
Parlamentu dotyczące opracowania spójnej 
i skoordynowanej polityki, w 
szczególności promując spójność UE w 
konstruktywnym dialogu z dostawcami 
energii, zwłaszcza Rosją, i z krajami 
tranzytowymi; bezpieczeństwo 
energetyczne powinno też zostać w pełni 
odzwierciedlone w rozszerzeniu UE oraz w 
polityce sąsiedztwa, między innymi 
poprzez dialog polityczny i praktyczną 
współpracę z takimi partnerami, jak 
Turcja i Ukraina;

Or. en



PE452.878v03-00 66/193 AM\859936PL.doc

PL

Poprawka 101
Tunne Kelam

Projekt rezolucji
Ustęp 16a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

16a. podkreśla potrzebę koordynacji 
działań przygotowujących do 
przeciwdziałania niekonwencjonalnym 
zagrożeniom, takim jak zagrożenia 
sieciowe; wzywa Komisję i Radę do 
przeprowadzenia szczegółowej analizy 
zagrożeń i potrzeb w tym względzie oraz 
do opracowania na tej podstawie 
wielowymiarowej, kompleksowej 
europejskiej strategii na rzecz 
bezpieczeństwa cybernetycznego, która 
powinna obejmować plany awaryjne na 
wypadek cyberataków;

Or. en

Poprawka 102

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 16a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

16a. apeluje do wiceprzewodniczącej/WP i 
państw członkowskich o uwzględnienie 
odniesień do rezolucji Rady 
Bezpieczeństwa ONZ nr 1325 i 1820 w 
decyzjach Rady związanych z WPBiO i 
mandatach misji oraz o upewnienie się, że 
wszystkie misje WPBiO uwzględniają 
przynajmniej jednego doradcę ds. 
równości płci oraz plan działania 
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dotyczący realizacji celów przewidzianych 
w rezolucjach nr 1325 i 1820; apeluje do 
wiceprzewodniczącej/WP, państw 
członkowskich UE i szefów misji o 
uczynienie współpracy i konsultacji z 
lokalnymi organizacjami kobiecymi 
standardowym elementem każdej misji;

Or. en

Poprawka 103
Willy Meyer

Projekt rezolucji
Ustęp 16a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16a. podkreśla, że współpraca w dziedzinie 
dostaw energii z państwami trzecimi musi 
opierać się na zasadach współpracy i 
przejrzystości oraz wzajemności; 
podkreśla, że dostawy energii nie mogą 
być gwarantowane za pomocą środków 
wojskowych; 

Or. en

Poprawka 104
Francisco José Millán Mon

Projekt rezolucji
Ustęp 16a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

16a. zwraca uwagę, że europejska polityka 
zagraniczna musi uwzględniać zewnętrzny 
wymiar przestrzeni wolności, 
bezpieczeństwa i sprawiedliwości; 
ponownie podkreśla znaczenie właściwego 
zarządzania migracjami; uważa, że 
koniecznie należy zapewnić współpracę 
zarówno państw pochodzenia, jak i 
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państw tranzytu oraz zachęca do przyjęcia 
podejścia promującego stałą współpracę 
pomiędzy wymienionymi państwami 
poprzez stosowanie strategii polegającej 
na stawianiu warunków, których 
spełnienie przyniesie pozytywne skutki;

Or. es

Poprawka 105
Maria Eleni Koppa

Projekt rezolucji
Ustęp 17 

Projekt rezolucji Poprawka

17. ponownie podkreśla, że UE musi 
wzmacniać swoją wiodącą rolę w 
zarządzaniu dziedziną klimatu na szczeblu 
globalnym i dalej rozwijać dialog z innymi 
kluczowymi podmiotami, takimi jak 
wschodzące potęgi (Chiny, Brazylia, 
Indie), Rosja, Stany Zjednoczone i kraje 
rozwijające się, zważywszy, że zmiana 
klimatu stała się kluczowym elementem 
stosunków międzynarodowych;

17. ponownie podkreśla, że UE musi 
wzmacniać swoją wiodącą rolę w 
zarządzaniu dziedziną klimatu na szczeblu 
globalnym i systematycznie włączać 
zmianę klimatu do wszystkich strategii 
politycznych w dziedzinie polityki 
zewnętrznej i współpracy na rzecz 
rozwoju; zważywszy, że zmiana klimatu 
stała się kluczowym elementem stosunków 
międzynarodowych i coraz częściej uznaje 
się ją za główne zagrożenie 
bezpieczeństwa i stabilności na arenie 
międzynarodowej, wspiera dialog z innymi 
kluczowymi podmiotami, takimi jak Stany 
Zjednoczone i Rosja, kraje wschodzące 
(Chiny, Brazylia, Indie) oraz kraje 
rozwijające się i kraje, w których ta
sytuacja jest najtrudniejsza;

Or. en

Poprawka 106
Teresa Riera Madurell, María Muñiz De Urquiza

Projekt rezolucji
Ustęp 17 
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Projekt rezolucji Poprawka

17. ponownie podkreśla, że UE musi 
wzmacniać swoją wiodącą rolę w 
zarządzaniu dziedziną klimatu na szczeblu 
globalnym i dalej rozwijać dialog z innymi 
kluczowymi podmiotami, takimi jak 
wschodzące potęgi (Chiny, Brazylia, 
Indie), Rosja, Stany Zjednoczone i kraje 
rozwijające się, zważywszy, że zmiana 
klimatu stała się kluczowym elementem 
stosunków międzynarodowych;

17. ponownie podkreśla, że UE musi 
wzmacniać swoją wiodącą rolę w 
zarządzaniu dziedziną klimatu na szczeblu 
globalnym i dalej rozwijać dialog z innymi 
kluczowymi podmiotami, takimi jak 
wschodzące potęgi (Chiny, Brazylia, 
Indie), Rosja, Stany Zjednoczone i kraje 
rozwijające się, zważywszy, że zmiana 
klimatu stała się kluczowym elementem 
stosunków międzynarodowych oraz że 
istnieje potrzeba zawarcia zakrojonego na 
szeroką skalę międzynarodowego 
porozumienia w celu zajęcia się tą 
kwestią;

Or. en

Poprawka 107
Ana Gomes

Projekt rezolucji
Ustęp 17 

Projekt rezolucji Poprawka

17. ponownie podkreśla, że UE musi 
wzmacniać swoją wiodącą rolę w 
zarządzaniu dziedziną klimatu na szczeblu 
globalnym i dalej rozwijać dialog z innymi 
kluczowymi podmiotami, takimi jak 
wschodzące potęgi (Chiny, Brazylia, 
Indie), Rosja, Stany Zjednoczone i kraje 
rozwijające się, zważywszy, że zmiana 
klimatu stała się kluczowym elementem 
stosunków międzynarodowych;

17. ponownie podkreśla, że UE musi 
wzmacniać swoją wiodącą rolę w 
zarządzaniu dziedziną klimatu na szczeblu 
globalnym i dalej rozwijać dialog z innymi 
kluczowymi podmiotami, takimi jak 
wschodzące potęgi (Chiny, Brazylia, 
Indie), Rosja, Stany Zjednoczone i kraje 
rozwijające się, zważywszy, że zmiana 
klimatu stała się kluczowym elementem 
stosunków międzynarodowych; ponadto 
wzywa Komisję do przeprowadzenia 
multidyscyplinarnej oceny wpływu zmiany 
klimatu na migracje oraz tego, w jaki 
sposób ten wpływ oddziałuje na Europę 
oraz w jaki sposób UE może przyczynić się 
do złagodzenia skutków zmiany klimatu 
lub degradacji środowiska w krajach i 
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społecznościach, których to dotyczy; 
wzywa Komisję i Radę do opracowania 
spójnej strategii w celu zajęcia się 
wpływem zmiany klimatu na życie 
społeczności, których to dotyczy, oraz na 
kraje najbardziej narażone na ryzyko;

Or. en

Poprawka 108
Ana Gomes

Projekt rezolucji
Ustęp 18 

Projekt rezolucji Poprawka

18. jest zdania, że w celu zapewnienia 
spójnej polityki zagranicznej UE 
absolutnym priorytetem musi być 
propagowanie demokracji, zważywszy, że 
demokratyczne społeczeństwo to podstawa 
przestrzegania praw człowieka; uważa, że 
nowa struktura instytucjonalna UE, a 
szczególnie ESDZ i jej odpowiedni dział, 
umożliwia zwiększenie spójności i 
skuteczności UE w tym obszarze; 
podkreśla determinację Parlamentu i 
przypomina, że od dawna działa on na 
rzecz obrony praw człowieka i demokracji 
na świecie poprzez stosunki dwustronne z 
państwami trzecimi oraz aktywne 
uczestnictwo w forach międzynarodowych, 
a także poprzez wspieranie 
międzynarodowych i lokalnych organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego;

18. jest zdania, że w celu zapewnienia 
spójnej polityki zagranicznej oraz działań 
zewnętrznych UE absolutnym priorytetem 
musi być propagowanie demokracji, 
praworządności i dobrego sprawowania 
rządów, zważywszy, że demokratyczne 
społeczeństwo to podstawa przestrzegania 
praw człowieka; uważa, że nowa struktura 
instytucjonalna UE, a szczególnie ESDZ i 
jej odpowiedni dział, umożliwia 
zwiększenie spójności i skuteczności UE w 
tym obszarze; apeluje do 
wiceprzewodniczącej/WP o proaktywne 
angażowanie państw trzecich w 
poszanowanie praw człowieka oraz o 
przemówienie przeciwko naruszaniu praw 
człowieka i niepowstrzymywanie się od 
podjęcia odpowiednich działań w związku 
z naruszaniem praw człowieka, a 
zwłaszcza praw kobiet, które stanowią 
większą część populacji; podkreśla 
determinację Parlamentu i przypomina, że 
od dawna działa on na rzecz obrony praw 
kobiet, praw człowieka i demokracji na 
świecie poprzez stosunki dwustronne z 
państwami trzecimi oraz aktywne 
uczestnictwo w forach międzynarodowych, 
a także poprzez wspieranie 
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międzynarodowych i lokalnych organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego;

Or. en

Poprawka 109
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake

Projekt rezolucji
Ustęp 18 

Projekt rezolucji Poprawka

18. jest zdania, że w celu zapewnienia 
spójnej polityki zagranicznej UE 
priorytetem musi być propagowanie 
demokracji, zważywszy, że demokratyczne 
społeczeństwo to podstawa przestrzegania 
praw człowieka; uważa, że nowa struktura 
instytucjonalna UE, a szczególnie ESDZ i 
jej odpowiedni dział, umożliwia 
zwiększenie spójności i skuteczności UE w 
tym obszarze; podkreśla determinację 
Parlamentu i przypomina, że od dawna 
działa on na rzecz obrony praw człowieka i 
demokracji na świecie poprzez stosunki 
dwustronne z państwami trzecimi oraz 
aktywne uczestnictwo w forach 
międzynarodowych, a także poprzez 
wspieranie międzynarodowych i lokalnych 
organizacji społeczeństwa obywatelskiego;

18. jest zdania, że w celu zapewnienia 
spójnej polityki zagranicznej UE 
priorytetem musi być propagowanie 
praworządności i demokratycznego rządu, 
zważywszy, że zgodne z prawem
demokratyczne społeczeństwo to podstawa 
przestrzegania praw człowieka; uważa, że 
nowa struktura instytucjonalna UE, a 
szczególnie ESDZ i jej odpowiedni dział, 
umożliwia zwiększenie spójności i 
skuteczności UE w tym obszarze; 
podkreśla determinację Parlamentu i 
przypomina, że od dawna działa on na 
rzecz obrony praw człowieka i demokracji 
na świecie poprzez stosunki dwustronne z 
państwami trzecimi oraz aktywne 
uczestnictwo w forach międzynarodowych, 
a także poprzez wspieranie 
międzynarodowych i lokalnych organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego;

Or. en

Poprawka 110
Hannes Swoboda

Projekt rezolucji
Ustęp 18 
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Projekt rezolucji Poprawka

18. jest zdania, że w celu zapewnienia 
spójnej polityki zagranicznej UE 
absolutnym priorytetem musi być 
propagowanie demokracji, zważywszy, że 
demokratyczne społeczeństwo to podstawa 
przestrzegania praw człowieka; uważa, że 
nowa struktura instytucjonalna UE, a 
szczególnie ESDZ i jej odpowiedni dział, 
umożliwia zwiększenie spójności i 
skuteczności UE w tym obszarze; 
podkreśla determinację Parlamentu i 
przypomina, że od dawna działa on na 
rzecz obrony praw człowieka i demokracji 
na świecie poprzez stosunki dwustronne z 
państwami trzecimi oraz aktywne 
uczestnictwo w forach międzynarodowych, 
a także poprzez wspieranie 
międzynarodowych i lokalnych organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego;

18. jest zdania, że w celu zapewnienia 
spójnej polityki zagranicznej UE 
absolutnym priorytetem musi być 
propagowanie demokracji, zważywszy, że 
demokratyczne społeczeństwo to podstawa 
przestrzegania praw człowieka; uważa, że 
nowa struktura instytucjonalna UE, a 
szczególnie ESDZ i jej odpowiedni dział, 
umożliwia zwiększenie spójności i 
skuteczności UE w tym obszarze; 
podkreśla determinację Parlamentu i 
przypomina, że od dawna działa on na 
rzecz obrony praw człowieka i demokracji, 
równowagi ekologicznej i sprawiedliwych 
społeczeństw na świecie poprzez stosunki 
dwustronne z państwami trzecimi oraz 
aktywne uczestnictwo w forach 
międzynarodowych, a także poprzez 
wspieranie międzynarodowych i lokalnych 
organizacji społeczeństwa obywatelskiego;

Or. en

Poprawka 111
Tunne Kelam

Projekt rezolucji
Ustęp 18 

Projekt rezolucji Poprawka

18. jest zdania, że w celu zapewnienia 
spójnej polityki zagranicznej UE 
absolutnym priorytetem musi być 
propagowanie demokracji, zważywszy, że 
demokratyczne społeczeństwo to podstawa 
przestrzegania praw człowieka; uważa, że 
nowa struktura instytucjonalna UE, a 
szczególnie ESDZ i jej odpowiedni dział, 
umożliwia zwiększenie spójności i 
skuteczności UE w tym obszarze; 
podkreśla determinację Parlamentu i 

18. jest zdania, że w celu zapewnienia 
spójnej polityki zagranicznej UE 
absolutnym priorytetem musi być 
propagowanie demokracji, zważywszy, że 
demokratyczne społeczeństwo to podstawa 
przestrzegania praw człowieka oraz 
zwiększenia stabilności; w związku z tym 
ponownie potwierdza swoje stanowisko, że 
prawa człowieka należy na stałe włączyć 
do polityki zagranicznej UE; uważa, że 
nowa struktura instytucjonalna UE, a 
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przypomina, że od dawna działa on na 
rzecz obrony praw człowieka i demokracji 
na świecie poprzez stosunki dwustronne z 
państwami trzecimi oraz aktywne 
uczestnictwo w forach międzynarodowych, 
a także poprzez wspieranie 
międzynarodowych i lokalnych organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego;

szczególnie ESDZ i jej odpowiedni dział, 
umożliwia zwiększenie spójności i 
skuteczności UE w tym obszarze; 
podkreśla determinację Parlamentu i 
przypomina, że od dawna działa on na 
rzecz obrony praw człowieka i demokracji 
na świecie poprzez stosunki dwustronne z 
państwami trzecimi oraz aktywne 
uczestnictwo w forach międzynarodowych, 
a także poprzez wspieranie 
międzynarodowych i lokalnych organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego; wzywa 
ponadto wiceprzewodniczącą/WP do 
zapewnienia skutecznego wdrożenia 
wszystkich aspektów wytycznych 
dotyczących obrońców praw człowieka; 
biorąc pod uwagę coraz częstsze przypadki 
poważnych naruszeń wolności przekonań, 
wzywa Komisję do przeprowadzenia 
szczegółowej oceny oraz włączenia 
wolności przekonań do polityki UE w 
dziedzinie praw człowieka;

Or. en

Poprawka 112
Teresa Riera Madurell, María Muñiz De Urquiza

Projekt rezolucji
Ustęp 18 

Projekt rezolucji Poprawka

18. jest zdania, że w celu zapewnienia 
spójnej polityki zagranicznej UE 
absolutnym priorytetem musi być 
propagowanie demokracji, zważywszy, że 
demokratyczne społeczeństwo to podstawa 
przestrzegania praw człowieka; uważa, że 
nowa struktura instytucjonalna UE, a 
szczególnie ESDZ i jej odpowiedni dział, 
umożliwia zwiększenie spójności i 
skuteczności UE w tym obszarze; 
podkreśla determinację Parlamentu i 
przypomina, że od dawna działa on na 

18. jest zdania, że w celu zapewnienia 
spójności z jej własnymi wartościami 
absolutnym priorytetem polityki 
zagranicznej UE musi być propagowanie 
demokracji, zważywszy, że demokratyczne 
społeczeństwo to podstawa przestrzegania 
praw człowieka; uważa, że nowa struktura 
instytucjonalna UE, a szczególnie ESDZ i 
jej odpowiedni dział, umożliwia 
zwiększenie spójności i skuteczności UE w 
tym obszarze; podkreśla determinację 
Parlamentu i przypomina, że od dawna 
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rzecz obrony praw człowieka i demokracji 
na świecie poprzez stosunki dwustronne z 
państwami trzecimi oraz aktywne 
uczestnictwo w forach międzynarodowych, 
a także poprzez wspieranie 
międzynarodowych i lokalnych organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego;

działa on na rzecz obrony praw człowieka i 
demokracji na świecie poprzez stosunki 
dwustronne z państwami trzecimi oraz 
aktywne uczestnictwo w forach 
międzynarodowych, a także poprzez 
wspieranie międzynarodowych i lokalnych 
organizacji społeczeństwa obywatelskiego;

Or. en

Poprawka 113
Nirj Deva

Projekt rezolucji
Ustęp 18 

Projekt rezolucji Poprawka

18. jest zdania, że w celu zapewnienia 
spójnej polityki zagranicznej UE 
absolutnym priorytetem musi być 
propagowanie demokracji, zważywszy, że 
demokratyczne społeczeństwo to podstawa 
przestrzegania praw człowieka; uważa, że 
nowa struktura instytucjonalna UE, a 
szczególnie ESDZ i jej odpowiedni dział, 
umożliwia zwiększenie spójności i 
skuteczności UE w tym obszarze; 
podkreśla determinację Parlamentu i 
przypomina, że od dawna działa on na 
rzecz obrony praw człowieka i demokracji 
na świecie poprzez stosunki dwustronne z 
państwami trzecimi oraz aktywne 
uczestnictwo w forach międzynarodowych, 
a także poprzez wspieranie 
międzynarodowych i lokalnych organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego;

18. jest zdania, że w celu zapewnienia 
spójnej polityki zagranicznej UE 
priorytetem musi być propagowanie 
demokracji, zważywszy, że demokratyczne 
społeczeństwo to podstawa przestrzegania 
praw człowieka; uważa, że nowa struktura 
instytucjonalna UE, a szczególnie ESDZ i 
jej odpowiedni dział, umożliwia 
zwiększenie spójności i skuteczności UE w 
tym obszarze; podkreśla determinację 
Parlamentu i przypomina, że od dawna 
działa on na rzecz obrony praw człowieka i 
demokracji na świecie poprzez stosunki 
dwustronne z państwami trzecimi oraz 
aktywne uczestnictwo w forach 
międzynarodowych, a także poprzez 
wspieranie międzynarodowych i lokalnych 
organizacji społeczeństwa obywatelskiego;

Or. en
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Poprawka 114
Elmar Brok

Projekt rezolucji
Ustęp 18a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

18a. uznaje, że wolność wyznania na 
świecie – zwłaszcza wyznania 
chrześcijańskiego – oraz dialog 
międzyreligijny są nowymi kluczowymi 
zagadnieniami, które należy uwzględnić w 
WPZiB; w związku z tym wzywa 
wiceprzewodniczącą/WP do ustanowienia 
w ramach dyrekcji ds. praw człowieka 
ESDZ stałego monitoringu sytuacji 
związanej z nakładaniem ograniczeń 
rządowych i społecznych na wolność 
wyznania i powiązane prawa;

Or. en

Poprawka 115
György Schöpflin

Projekt rezolucji
Ustęp 18a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

18a. zwraca uwagę na wyzwania i 
zagrożenia bezpieczeństwa nowej 
generacji, np. ataki cybernetyczne, 
niepokój społeczny, bunty polityczne, 
światowe sieci przestępcze i działania 
gospodarcze zagrażające państwu prawa i 
zasadom demokracji, oraz podkreśla 
znaczenie sformułowania strategii 
dostosowanych do wymienionych wyzwań 
i zagrożeń;

Or. en
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Poprawka 116
Ana Gomes

Projekt rezolucji
Ustęp 18a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

18a. apeluje do wiceprzewodniczącej/WP 
o zapewnienie, że strategie i działania w 
zakresie WPZiB w pełni wdrożą rezolucję 
Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1325 z 
2000 r. w sprawie kobiet, pokoju i 
bezpieczeństwa, która zawiera apel o 
włączenie kobiet do wszystkich aspektów 
oraz na wszystkich poziomach 
rozwiązywania konfliktów; wzywa 
ponadto, aby WPZiB uwzględniała 
rezolucję Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 
1820 z 2008 r. w sprawie przemocy 
seksualnej w czasie konfliktów i po ich 
zakończeniu oraz późniejsze rezolucje 
Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1888 z 2009 
r., nr 1889 z 2009 r., nr 1960 z 2010 r., 
które opierają się na wyżej wymienionych 
rezolucjach; uważa za niedopuszczalne, że 
jak dotąd tylko jedna kobieta została 
mianowana na wysokie stanowisko w 
ESDZ oraz że wśród 11 specjalnych 
przedstawicieli UE jest tylko jedna 
kobieta;

Or. en

Poprawka 117
Ernst Strasser, Mario Mauro, Elmar Brok

Projekt rezolucji
Ustęp 18a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

18a. uznaje, że wolność wyznania i 
przekonań na całym świecie ma kluczowe 
znaczenie dla WPZiB; podkreśla, że jest to 
nie tylko podstawowe prawo człowieka, 
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ale też instrument służący zwalczaniu 
dyskryminacji i przemocy na tle 
religijnym, który w ten sposób przyczynia 
się do stabilności politycznej i społecznej; 
w związku z tym wzywa 
wiceprzewodniczącą/WP do opracowania 
w trybie pilnym strategii UE na rzecz 
egzekwowania prawa człowieka do 
wolności wyznania i przekonań;

Or. en

Poprawka 118
Geoffrey Van Orden

Projekt rezolucji
Ustęp 19 

Projekt rezolucji Poprawka

19. podkreśla, że skuteczny 
multilateralizm powinien mieć główne 
znaczenie strategiczne dla Unii oraz że w 
związku z tym UE powinna odgrywać 
wiodącą rolę we współpracy 
międzynarodowej, ułatwiać osiąganie 
konsensusu międzynarodowego i wspierać 
działania na szczeblu światowym; 
podkreśla pilną potrzebę omówienia 
kwestii globalnych budzących ogólny 
niepokój obywateli UE, takich jak 
terroryzm, przestępczość zorganizowana, 
bezpieczeństwo energetyczne, zmiana 
klimatu, realizacja milenijnych celów 
rozwoju (MCR) i eliminacja ubóstwa, 
nierozprzestrzenianie broni masowego 
rażenia i rozbrojenie, zarządzanie 
migracjami oraz promowanie praw 
człowieka i swobód obywatelskich; uważa, 
że aby UE przemawiała jednym, silnym 
głosem w sprawie kwestii globalnych w 
systemie ONZ, należy – zachowując jej 
status obserwatora – przyznać jej 
dodatkowe prawa w ONZ, co powinno być 
naturalną konsekwencją wejścia w życie 

19. podkreśla, że bezpieczeństwo i 
dobrobyt państw członkowskich UE 
powinny mieć główne znaczenie 
strategiczne dla Unii oraz że w związku z 
tym UE powinna odgrywać wiodącą rolę 
we współpracy międzynarodowej, ułatwiać 
osiąganie konsensusu międzynarodowego i 
wspierać działania na szczeblu światowym; 
podkreśla pilną potrzebę omówienia 
kwestii globalnych budzących ogólny 
niepokój obywateli UE, takich jak 
terroryzm, przestępczość zorganizowana, 
bezpieczeństwo energetyczne, zmiana 
klimatu, realizacja milenijnych celów 
rozwoju (MCR) i eliminacja ubóstwa, 
nierozprzestrzenianie broni masowego 
rażenia i rozbrojenie, likwidacja min 
przeciwpiechotnych, kontrola imigracji 
oraz promowanie praw człowieka i swobód 
obywatelskich;
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Traktatu z Lizbony; wzywa UE do 
poprawy strategii i taktyki w zakresie 
konsultacji dotyczących krajów 
członkowskich ONZ, również poprzez 
wyraźne wyjaśnienie charakteru UE oraz, 
w oparciu o uprawnienia wynikające z 
Traktatu, cech odróżniających ją od 
innych organizacji regionalnych; zaleca 
umieszczenie kwestii praw UE na wysokiej 
pozycji w porządku obrad ONZ w 
przypadku szczytów dwu- i wielostronnych 
z udziałem strategicznych partnerów; 
uważa za istotną współpracę ze 
strategicznymi partnerami UE w celu 
znalezienia rozwiązań kluczowych 
problemów regionalnych i globalnych; 
ponadto zaleca, aby partnerstwa 
strategiczne miały wymiar wielostronny 
dzięki włączeniu kwestii globalnych do 
porządków obrad dwu- i wielostronnych 
szczytów UE;

Or. en

Poprawka 119
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Marietje Schaake

Projekt rezolucji
Ustęp 19 

Projekt rezolucji Poprawka

19. podkreśla, że skuteczny multilateralizm 
powinien mieć główne znaczenie 
strategiczne dla Unii oraz że w związku z 
tym UE powinna odgrywać wiodącą rolę 
we współpracy międzynarodowej, ułatwiać 
osiąganie konsensusu międzynarodowego i 
wspierać działania na szczeblu światowym; 
podkreśla pilną potrzebę omówienia 
kwestii globalnych budzących ogólny 
niepokój obywateli UE, takich jak 
terroryzm, przestępczość zorganizowana, 
bezpieczeństwo energetyczne, zmiana 
klimatu, realizacja milenijnych celów 

19. podkreśla, że skuteczny multilateralizm 
powinien mieć główne znaczenie 
strategiczne dla Unii oraz że w związku z 
tym UE powinna odgrywać wiodącą rolę 
we współpracy międzynarodowej, ułatwiać 
osiąganie konsensusu międzynarodowego i 
wspierać działania na szczeblu światowym; 
podkreśla pilną potrzebę omówienia 
kwestii globalnych budzących ogólny 
niepokój obywateli UE, takich jak 
terroryzm, przestępczość zorganizowana, 
bezpieczeństwo energetyczne, zmiana 
klimatu, realizacja milenijnych celów 
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rozwoju (MCR) i eliminacja ubóstwa, 
nierozprzestrzenianie broni masowego 
rażenia i rozbrojenie, zarządzanie 
migracjami oraz promowanie praw 
człowieka i swobód obywatelskich; uważa, 
że aby UE przemawiała jednym, silnym 
głosem w sprawie kwestii globalnych w 
systemie ONZ, należy – zachowując jej 
status obserwatora – przyznać jej 
dodatkowe prawa w ONZ, co powinno być 
naturalną konsekwencją wejścia w życie 
Traktatu z Lizbony; wzywa UE do 
poprawy strategii i taktyki w zakresie 
konsultacji dotyczących krajów 
członkowskich ONZ, również poprzez 
wyraźne wyjaśnienie charakteru UE oraz, 
w oparciu o uprawnienia wynikające z 
Traktatu, cech odróżniających ją od 
innych organizacji regionalnych; zaleca 
umieszczenie kwestii praw UE na wysokiej 
pozycji w porządku obrad ONZ w 
przypadku szczytów dwu- i wielostronnych 
z udziałem strategicznych partnerów; 
uważa za istotną współpracę ze 
strategicznymi partnerami UE w celu 
znalezienia rozwiązań kluczowych 
problemów regionalnych i globalnych; 
ponadto zaleca, aby partnerstwa 
strategiczne miały wymiar wielostronny 
dzięki włączeniu kwestii globalnych do 
porządków obrad dwu- i wielostronnych 
szczytów UE;

rozwoju (MCR) i eliminacja ubóstwa, 
nierozprzestrzenianie broni masowego 
rażenia i rozbrojenie, zarządzanie 
migracjami oraz promowanie praw 
człowieka i swobód obywatelskich;

Or. en

Poprawka 120
Gabriele Albertini

Projekt rezolucji
Ustęp 19 

Projekt rezolucji Poprawka

19. podkreśla, że skuteczny multilateralizm 
powinien mieć główne znaczenie 

19. podkreśla, że skuteczny multilateralizm 
powinien mieć główne znaczenie 
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strategiczne dla Unii oraz że w związku z 
tym UE powinna odgrywać wiodącą rolę 
we współpracy międzynarodowej, ułatwiać 
osiąganie konsensusu międzynarodowego i 
wspierać działania na szczeblu światowym; 
podkreśla pilną potrzebę omówienia 
kwestii globalnych budzących ogólny 
niepokój obywateli UE, takich jak 
terroryzm, przestępczość zorganizowana, 
bezpieczeństwo energetyczne, zmiana 
klimatu, realizacja milenijnych celów 
rozwoju (MCR) i eliminacja ubóstwa, 
nierozprzestrzenianie broni masowego 
rażenia i rozbrojenie, zarządzanie 
migracjami oraz promowanie praw 
człowieka i swobód obywatelskich; uważa, 
że aby UE przemawiała jednym, silnym 
głosem w sprawie kwestii globalnych w 
systemie ONZ, należy – zachowując jej 
status obserwatora – przyznać jej 
dodatkowe prawa w ONZ, co powinno być 
naturalną konsekwencją wejścia w życie 
Traktatu z Lizbony; wzywa UE do 
poprawy strategii i taktyki w zakresie
konsultacji dotyczących krajów 
członkowskich ONZ, również poprzez 
wyraźne wyjaśnienie charakteru UE oraz, 
w oparciu o uprawnienia wynikające z 
Traktatu, cech odróżniających ją od 
innych organizacji regionalnych; zaleca 
umieszczenie kwestii praw UE na wysokiej 
pozycji w porządku obrad ONZ w 
przypadku szczytów dwu- i wielostronnych 
z udziałem strategicznych partnerów; 
uważa za istotną współpracę ze 
strategicznymi partnerami UE w celu 
znalezienia rozwiązań kluczowych 
problemów regionalnych i globalnych; 
ponadto zaleca, aby partnerstwa 
strategiczne miały wymiar wielostronny 
dzięki włączeniu kwestii globalnych do 
porządków obrad dwu- i wielostronnych 
szczytów UE;

strategiczne dla Unii oraz że w związku z 
tym UE powinna odgrywać wiodącą rolę 
we współpracy międzynarodowej, ułatwiać 
osiąganie konsensusu międzynarodowego i 
wspierać działania na szczeblu światowym; 
podkreśla pilną potrzebę omówienia 
kwestii globalnych budzących ogólny 
niepokój obywateli UE, takich jak 
terroryzm, przestępczość zorganizowana, 
bezpieczeństwo energetyczne, zmiana 
klimatu, realizacja milenijnych celów 
rozwoju (MCR) i eliminacja ubóstwa, 
nierozprzestrzenianie broni masowego 
rażenia i rozbrojenie, zarządzanie 
migracjami oraz promowanie praw 
człowieka i swobód obywatelskich; uważa, 
że aby umożliwić nowym 
przedstawicielom UE przekonywające 
przemawianie w sprawie kwestii 
globalnych przy jednoczesnym 
zachowaniu przez UE statusu 
obserwatora, należy przyznać jej niezbędne 
warunki w ramach Zgromadzenia 
Ogólnego ONZ; w tym celu wzywa UE do 
odbycia całościowych i szczegółowych 
konsultacji z krajami członkowskimi ONZ;
zaleca umieszczenie kwestii skutecznego 
uczestnictwa UE w pracach 
Zgromadzenia Ogólnego ONZ na 
wysokiej pozycji w porządku obrad ONZ 
w przypadku szczytów dwu- i 
wielostronnych z udziałem strategicznych 
partnerów; uważa za istotną współpracę ze 
strategicznymi partnerami UE w celu 
znalezienia rozwiązań kluczowych 
problemów regionalnych i globalnych; 
ponadto zaleca, aby partnerstwa 
strategiczne miały wymiar wielostronny 
dzięki włączeniu kwestii globalnych do 
porządków obrad dwu- i wielostronnych 
szczytów UE;

Or. en
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Poprawka 121
Ana Gomes

Projekt rezolucji
Ustęp 19 

Projekt rezolucji Poprawka

19. podkreśla, że skuteczny multilateralizm 
powinien mieć główne znaczenie 
strategiczne dla Unii oraz że w związku z 
tym UE powinna odgrywać wiodącą rolę 
we współpracy międzynarodowej, ułatwiać 
osiąganie konsensusu międzynarodowego i 
wspierać działania na szczeblu 
światowym; podkreśla pilną potrzebę 
omówienia kwestii globalnych budzących 
ogólny niepokój obywateli UE, takich jak 
terroryzm, przestępczość zorganizowana, 
bezpieczeństwo energetyczne, zmiana
klimatu, realizacja milenijnych celów 
rozwoju (MCR) i eliminacja ubóstwa, 
nierozprzestrzenianie broni masowego 
rażenia i rozbrojenie, zarządzanie 
migracjami oraz promowanie praw 
człowieka i swobód obywatelskich; uważa, 
że aby UE przemawiała jednym, silnym 
głosem w sprawie kwestii globalnych w 
systemie ONZ, należy – zachowując jej 
status obserwatora – przyznać jej 
dodatkowe prawa w ONZ, co powinno być 
naturalną konsekwencją wejścia w życie 
Traktatu z Lizbony; wzywa UE do 
poprawy strategii i taktyki w zakresie 
konsultacji dotyczących krajów 
członkowskich ONZ, również poprzez 
wyraźne wyjaśnienie charakteru UE oraz, 
w oparciu o uprawnienia wynikające z 
Traktatu, cech odróżniających ją od 
innych organizacji regionalnych; zaleca 
umieszczenie kwestii praw UE na wysokiej 
pozycji w porządku obrad ONZ w 
przypadku szczytów dwu- i wielostronnych 
z udziałem strategicznych partnerów; 
uważa za istotną współpracę ze 
strategicznymi partnerami UE w celu 
znalezienia rozwiązań kluczowych 

19. podkreśla, że skuteczny multilateralizm 
powinien być metodologią na rzecz 
globalnego zarządzania oraz że w związku 
z tym UE powinna odgrywać wiodącą rolę 
w propagowaniu praw człowieka i 
demokracji, powszechnym wzmacnianiu 
prawa międzynarodowego i 
praworządności oraz ułatwianiu 
współpracy międzynarodowej i osiągania
konsensusu międzynarodowego; podkreśla 
pilną potrzebę omówienia kwestii 
globalnych budzących ogólny niepokój 
obywateli UE, takich jak walka z 
terroryzmem, przestępczością 
zorganizowaną, pandemią i zmianą
klimatu, w celu zapewnienia realizacji
milenijnych celów rozwoju (MCR) i 
eliminacji ubóstwa, zapewnienia 
bezpieczeństwa energetycznego,
nierozprzestrzeniania broni masowego 
rażenia i rozbrojenia; uważa, że aby UE 
przemawiała jednym, silnym głosem w 
sprawie kwestii globalnych w systemie 
ONZ, powinna ona zasiadać w Radzie 
Bezpieczeństwa ONZ, co powinno być 
konsekwencją wejścia w życie Traktatu z 
Lizbony; wzywa wiceprzewodniczącą/WP 
i państwa członkowskie UE do poprawy 
strategii i taktyki w zakresie konsultacji i 
działań w ramach systemu ONZ; zaleca 
umieszczenie kwestii praw UE na wysokiej 
pozycji w porządku obrad ONZ w 
przypadku szczytów dwu- i wielostronnych 
z udziałem strategicznych partnerów; 
uważa za istotną współpracę ze 
strategicznymi partnerami UE w celu 
znalezienia rozwiązań kluczowych 
problemów regionalnych i globalnych; 
ponadto zaleca, aby partnerstwa 
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problemów regionalnych i globalnych; 
ponadto zaleca, aby partnerstwa 
strategiczne miały wymiar wielostronny 
dzięki włączeniu kwestii globalnych do 
porządków obrad dwu- i wielostronnych 
szczytów UE;

strategiczne miały wymiar wielostronny 
dzięki włączeniu kwestii globalnych do 
porządków obrad dwu- i wielostronnych 
szczytów UE;

Or. en

Poprawka 122

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 19 

Projekt rezolucji Poprawka

19. podkreśla, że skuteczny multilateralizm 
powinien mieć główne znaczenie 
strategiczne dla Unii oraz że w związku z 
tym UE powinna odgrywać wiodącą rolę 
we współpracy międzynarodowej, ułatwiać 
osiąganie konsensusu międzynarodowego i 
wspierać działania na szczeblu światowym; 
podkreśla pilną potrzebę omówienia 
kwestii globalnych budzących ogólny 
niepokój obywateli UE, takich jak 
terroryzm, przestępczość zorganizowana, 
bezpieczeństwo energetyczne, zmiana 
klimatu, realizacja milenijnych celów 
rozwoju (MCR) i eliminacja ubóstwa, 
nierozprzestrzenianie broni masowego 
rażenia i rozbrojenie, zarządzanie 
migracjami oraz promowanie praw 
człowieka i swobód obywatelskich; uważa, 
że aby UE przemawiała jednym, silnym 
głosem w sprawie kwestii globalnych w 
systemie ONZ, należy – zachowując jej 
status obserwatora – przyznać jej 
dodatkowe prawa w ONZ, co powinno być 
naturalną konsekwencją wejścia w życie 
Traktatu z Lizbony; wzywa UE do 
poprawy strategii i taktyki w zakresie 

19. odkreśla, że skuteczny multilateralizm i 
globalne zarządzanie powinny mieć 
główne znaczenie strategiczne dla Unii 
oraz że w związku z tym UE powinna 
odgrywać wiodącą rolę we współpracy 
międzynarodowej, ułatwiać osiąganie 
konsensusu międzynarodowego oraz
wspierać instytucje międzynarodowe i 
działania na szczeblu światowym; 
podkreśla pilną potrzebę omówienia 
kwestii globalnych budzących ogólny 
niepokój obywateli UE, takich jak 
terroryzm, przestępczość zorganizowana, 
bezpieczeństwo energetyczne, zmiana 
klimatu, realizacja milenijnych celów 
rozwoju (MCR) i eliminacja ubóstwa, 
nierozprzestrzenianie broni masowego 
rażenia, pokojowe rozwiązywanie 
konfliktów i rozbrojenie, zarządzanie 
migracjami oraz promowanie praw 
człowieka i swobód obywatelskich; uważa, 
że aby UE przemawiała jednym, silnym 
głosem w sprawie kwestii globalnych w 
systemie ONZ, należy – zachowując jej 
status obserwatora – przyznać jej 
dodatkowe prawa w ONZ, co powinno być 
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konsultacji dotyczących krajów 
członkowskich ONZ, również poprzez 
wyraźne wyjaśnienie charakteru UE oraz, 
w oparciu o uprawnienia wynikające z 
Traktatu, cech odróżniających ją od innych 
organizacji regionalnych; zaleca 
umieszczenie kwestii praw UE na wysokiej 
pozycji w porządku obrad ONZ w 
przypadku szczytów dwu- i wielostronnych 
z udziałem strategicznych partnerów; 
uważa za istotną współpracę ze 
strategicznymi partnerami UE w celu 
znalezienia rozwiązań kluczowych 
problemów regionalnych i globalnych; 
ponadto zaleca, aby partnerstwa 
strategiczne miały wymiar wielostronny 
dzięki włączeniu kwestii globalnych do 
porządków obrad dwu- i wielostronnych 
szczytów UE;

naturalną konsekwencją wejścia w życie 
Traktatu z Lizbony; wzywa UE do 
poprawy strategii i taktyki w zakresie 
konsultacji dotyczących krajów 
członkowskich ONZ, również poprzez 
wyraźne wyjaśnienie charakteru UE oraz, 
w oparciu o uprawnienia wynikające z 
Traktatu, cech odróżniających ją od innych 
organizacji regionalnych; zaleca 
umieszczenie kwestii praw UE na wysokiej 
pozycji w porządku obrad ONZ w 
przypadku szczytów dwu- i wielostronnych 
z udziałem strategicznych partnerów; 
uważa za istotną współpracę ze 
strategicznymi partnerami UE w celu 
znalezienia rozwiązań kluczowych 
problemów regionalnych i globalnych; 
ponadto zaleca, aby partnerstwa 
strategiczne miały wymiar wielostronny 
dzięki włączeniu kwestii globalnych do 
porządków obrad dwu- i wielostronnych 
szczytów UE; przypomina o poprawie 
monitorowania funduszy UE zgodnie ze 
sprawozdaniem specjalnym nr 15 
Europejskiego Trybunału 
Obrachunkowego z 2009 r.; 

Or. en

Poprawka 123
Tunne Kelam

Projekt rezolucji
Ustęp 19 

Projekt rezolucji Poprawka

19. podkreśla, że skuteczny multilateralizm 
powinien mieć główne znaczenie 
strategiczne dla Unii oraz że w związku z 
tym UE powinna odgrywać wiodącą rolę 
we współpracy międzynarodowej, ułatwiać 
osiąganie konsensusu międzynarodowego i 
wspierać działania na szczeblu światowym; 
podkreśla pilną potrzebę omówienia 

19. podkreśla, że skuteczny multilateralizm 
powinien mieć główne znaczenie 
strategiczne dla Unii oraz że w związku z 
tym UE powinna odgrywać wiodącą rolę 
we współpracy międzynarodowej, ułatwiać 
osiąganie konsensusu międzynarodowego i 
wspierać działania na szczeblu światowym; 
podkreśla pilną potrzebę omówienia 
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kwestii globalnych budzących ogólny 
niepokój obywateli UE, takich jak 
terroryzm, przestępczość zorganizowana, 
bezpieczeństwo energetyczne, zmiana 
klimatu, realizacja milenijnych celów 
rozwoju (MCR) i eliminacja ubóstwa, 
nierozprzestrzenianie broni masowego 
rażenia i rozbrojenie, zarządzanie 
migracjami oraz promowanie praw 
człowieka i swobód obywatelskich; uważa, 
że aby UE przemawiała jednym, silnym 
głosem w sprawie kwestii globalnych w 
systemie ONZ, należy – zachowując jej 
status obserwatora – przyznać jej 
dodatkowe prawa w ONZ, co powinno być 
naturalną konsekwencją wejścia w życie 
Traktatu z Lizbony; wzywa UE do 
poprawy strategii i taktyki w zakresie 
konsultacji dotyczących krajów 
członkowskich ONZ, również poprzez 
wyraźne wyjaśnienie charakteru UE oraz, 
w oparciu o uprawnienia wynikające z 
Traktatu, cech odróżniających ją od innych 
organizacji regionalnych; zaleca 
umieszczenie kwestii praw UE na wysokiej 
pozycji w porządku obrad ONZ w 
przypadku szczytów dwu- i wielostronnych 
z udziałem strategicznych partnerów; 
uważa za istotną współpracę ze 
strategicznymi partnerami UE w celu 
znalezienia rozwiązań kluczowych 
problemów regionalnych i globalnych; 
ponadto zaleca, aby partnerstwa 
strategiczne miały wymiar wielostronny 
dzięki włączeniu kwestii globalnych do 
porządków obrad dwu- i wielostronnych 
szczytów UE;

kwestii globalnych budzących ogólny 
niepokój obywateli UE, takich jak 
terroryzm, przestępczość zorganizowana, 
bezpieczeństwo energetyczne, zmiana 
klimatu, cyberbezpieczeństwo, realizacja 
milenijnych celów rozwoju (MCR) i 
eliminacja ubóstwa, nierozprzestrzenianie 
broni masowego rażenia i rozbrojenie, 
zarządzanie migracjami oraz promowanie 
praw człowieka i swobód obywatelskich; 
uważa, że aby UE przemawiała jednym, 
silnym głosem w sprawie kwestii 
globalnych w systemie ONZ, należy –
zachowując jej status obserwatora –
przyznać jej dodatkowe prawa w ONZ, co 
powinno być naturalną konsekwencją 
wejścia w życie Traktatu z Lizbony; 
wzywa UE do poprawy strategii i taktyki w 
zakresie konsultacji dotyczących krajów 
członkowskich ONZ, również poprzez 
wyraźne wyjaśnienie charakteru UE oraz, 
w oparciu o uprawnienia wynikające z 
Traktatu, cech odróżniających ją od innych 
organizacji regionalnych; zaleca 
umieszczenie kwestii praw UE na wysokiej 
pozycji w porządku obrad ONZ w 
przypadku szczytów dwu- i wielostronnych 
z udziałem strategicznych partnerów; 
uważa za istotną współpracę ze 
strategicznymi partnerami UE w celu 
znalezienia rozwiązań kluczowych 
problemów regionalnych i globalnych; 
ponadto zaleca, aby partnerstwa 
strategiczne miały wymiar wielostronny 
dzięki włączeniu kwestii globalnych do 
porządków obrad dwu- i wielostronnych 
szczytów UE;

Or. en

Poprawka 124
Teresa Riera Madurell, María Muñiz De Urquiza

Projekt rezolucji
Ustęp 19 
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Projekt rezolucji Poprawka

19. podkreśla, że skuteczny multilateralizm 
powinien mieć główne znaczenie 
strategiczne dla Unii oraz że w związku z 
tym UE powinna odgrywać wiodącą rolę 
we współpracy międzynarodowej, ułatwiać 
osiąganie konsensusu międzynarodowego i 
wspierać działania na szczeblu światowym; 
podkreśla pilną potrzebę omówienia 
kwestii globalnych budzących ogólny 
niepokój obywateli UE, takich jak 
terroryzm, przestępczość zorganizowana, 
bezpieczeństwo energetyczne, zmiana 
klimatu, realizacja milenijnych celów 
rozwoju (MCR) i eliminacja ubóstwa, 
nierozprzestrzenianie broni masowego 
rażenia i rozbrojenie, zarządzanie 
migracjami oraz promowanie praw 
człowieka i swobód obywatelskich; uważa, 
że aby UE przemawiała jednym, silnym 
głosem w sprawie kwestii globalnych w 
systemie ONZ, należy – zachowując jej 
status obserwatora – przyznać jej 
dodatkowe prawa w ONZ, co powinno być 
naturalną konsekwencją wejścia w życie 
Traktatu z Lizbony; wzywa UE do 
poprawy strategii i taktyki w zakresie 
konsultacji dotyczących krajów 
członkowskich ONZ, również poprzez 
wyraźne wyjaśnienie charakteru UE oraz, 
w oparciu o uprawnienia wynikające z 
Traktatu, cech odróżniających ją od innych 
organizacji regionalnych; zaleca 
umieszczenie kwestii praw UE na wysokiej 
pozycji w porządku obrad ONZ w 
przypadku szczytów dwu- i wielostronnych 
z udziałem strategicznych partnerów; 
uważa za istotną współpracę ze 
strategicznymi partnerami UE w celu 
znalezienia rozwiązań kluczowych 
problemów regionalnych i globalnych; 
ponadto zaleca, aby partnerstwa 
strategiczne miały wymiar wielostronny 
dzięki włączeniu kwestii globalnych do 
porządków obrad dwu- i wielostronnych 

19. podkreśla, że skuteczny multilateralizm 
powinien mieć główne znaczenie 
strategiczne dla Unii oraz że w związku z 
tym UE powinna odgrywać wiodącą rolę 
we współpracy międzynarodowej, ułatwiać 
osiąganie konsensusu międzynarodowego i 
wspierać działania na szczeblu światowym; 
podkreśla pilną potrzebę omówienia 
kwestii globalnych budzących ogólny 
niepokój obywateli UE, takich jak 
terroryzm, przestępczość zorganizowana, 
cyberbezpieczeństwo, bezpieczeństwo 
energetyczne, zmiana klimatu, realizacja 
milenijnych celów rozwoju (MCR) i 
eliminacja ubóstwa, nierozprzestrzenianie 
broni masowego rażenia i rozbrojenie, 
zarządzanie migracjami oraz promowanie 
praw człowieka i swobód obywatelskich; 
uważa, że aby UE przemawiała jednym, 
silnym głosem w sprawie kwestii 
globalnych w systemie ONZ, należy –
zachowując jej status obserwatora –
przyznać jej dodatkowe prawa w ONZ, co 
powinno być naturalną konsekwencją 
wejścia w życie Traktatu z Lizbony; 
wzywa UE do poprawy strategii i taktyki w 
zakresie konsultacji dotyczących krajów 
członkowskich ONZ, również poprzez 
wyraźne wyjaśnienie charakteru UE oraz, 
w oparciu o uprawnienia wynikające z 
Traktatu, cech odróżniających ją od innych 
organizacji regionalnych; zaleca 
umieszczenie kwestii praw UE na wysokiej 
pozycji w porządku obrad ONZ w 
przypadku szczytów dwu- i wielostronnych 
z udziałem strategicznych partnerów; 
uważa za istotną współpracę ze 
strategicznymi partnerami UE w celu 
znalezienia rozwiązań kluczowych 
problemów regionalnych i globalnych; 
ponadto zaleca, aby partnerstwa 
strategiczne miały wymiar wielostronny 
dzięki włączeniu kwestii globalnych do 
porządków obrad dwu- i wielostronnych 
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szczytów UE; szczytów UE;

Or. en

Poprawka 125
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Jelko Kacin, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje 
Schaake

Projekt rezolucji
Ustęp 19a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

19a. jest zdania, że aby UE przemawiała w 
ramach systemu ONZ jednym, mocnym
głosem w sprawie kwestii globalnych, 
należałoby jej przyznać dodatkowe 
uznanie i prawa uczestnictwa w ONZ jako 
logiczną konsekwencję wejścia w życie 
Traktatu z Lizbony; wzywa wszystkie 
państwa członkowskie UE do wsparcia 
wiceprzewodniczącej/WP w 
zabezpieczaniu koniecznego, 
wzmocnionego statusu UE w ramach 
ONZ; apeluje do Francji i Wielkiej 
Brytanii jako stałych członków Rady 
Bezpieczeństwa ONZ, zgodnie z art. 34 
ust. 2 TFUE, do wezwania 
wiceprzewodniczącej/WP do 
reprezentowania UE, kiedy tylko ustalone 
zostanie wspólne stanowisko; nalega, by 
umożliwić przewodniczącemu Rady 
Europejskiej zabieranie głosu na 
Zgromadzeniu Ogólnym na takich 
samych warunkach jak szefom państw lub 
rządów; zaleca umieszenie kwestii 
stanowiska UE na wysokiej pozycji 
w porządku obrad ONZ w przypadku 
szczytów dwu- i wielostronnych z udziałem 
strategicznych partnerów;

Or. en
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Poprawka 126
María Muñiz De Urquiza

Projekt rezolucji
Ustęp 19a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

19a. jest zdania, że Unia Europejska 
powinna być reprezentowana jako taka w 
wielostronnych organizacjach 
finansowych, w szczególności w 
Międzynarodowym Funduszu Walutowym 
i w Banku Światowym, bez wpływu na 
reprezentację państw członkowskich; 

Or. es

Poprawka 127
Willy Meyer, Sabine Lösing

Projekt rezolucji
Ustęp 19a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

19a. uważa, że w przypadku kryzysu 
odpowiedź UE w żadnym razie nie może 
mieć militarnego charakteru; podkreśla 
znaczenie zajęcia się źródłowymi 
przyczynami niestabilności za pomocą 
polityk rozwojowych, które są zgodne z 
milenijnymi celami rozwoju (MCR) oraz 
innymi społeczno-gospodarczymi, 
politycznymi i kulturalnymi działaniami, 
które mogą stworzyć atmosferę wymaganą 
w celu zapobieżenia ponownym 
konfliktom oraz których celem jest 
wyeliminowanie ubóstwa, ożywienie 
wzrostu gospodarczego, społecznego i 
kulturalnego, stworzenie zdolności 
instytucjonalnych i administracyjnych, 
poprawa jakości życia ludności oraz 
umocnienie państwa prawa;

Or. en
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Poprawka 128
Takis Hadjigeorgiou

Projekt rezolucji
Ustęp 20 

Projekt rezolucji Poprawka

20. uważa, że UE powinna wykorzystać 
przyjęcie przez NATO nowej koncepcji 
strategicznej w celu wzmocnienia swojego 
partnerstwa z NATO, mając na uwadze 
rozwój polityki zagranicznej, 
bezpieczeństwa i obrony UE; wskazuje na 
potrzebę określenia pragmatycznego 
sposobu rozwiązywania trudności – w 
szczególności rozbieżności między Cyprem 
a Turcją – utrudniających tworzenie 
ściślejszej współpracy między UE a 
NATO, zważywszy, że istotne jest 
zapewnienie jak najskuteczniejszego 
wykorzystywania sił i potencjału, w dużej 
mierze współdzielonych przez te dwie 
organizacje;

skreślony

Or. el

Poprawka 129
Ioannis Kasoulides, Arnaud Danjean, Michael Gahler

Projekt rezolucji
Ustęp 20 

Projekt rezolucji Poprawka

20. uważa, że UE powinna wykorzystać 
przyjęcie przez NATO nowej koncepcji 
strategicznej w celu wzmocnienia swojego 
partnerstwa z NATO, mając na uwadze 
rozwój polityki zagranicznej, 
bezpieczeństwa i obrony UE; wskazuje na 
potrzebę określenia pragmatycznego 
sposobu rozwiązywania trudności – w 
szczególności rozbieżności między 

20. uważa, że UE powinna wykorzystać 
przyjęcie przez NATO nowej koncepcji 
strategicznej w celu wzmocnienia swojego 
partnerstwa z NATO, mając na uwadze 
rozwój polityki zagranicznej, 
bezpieczeństwa i obrony UE; wskazuje na 
potrzebę określenia pragmatycznego 
sposobu rozwiązywania wciąż istniejących 
trudności i wzywa w tym względzie w 



AM\859936PL.doc 89/193 PE452.878v03-00

PL

Cyprem a Turcją – utrudniających
tworzenie ściślejszej współpracy między 
UE a NATO, zważywszy, że istotne jest 
zapewnienie jak najskuteczniejszego 
wykorzystywania sił i potencjału, w dużej 
mierze współdzielonych przez te dwie 
organizacje;

szczególności UE do wywarcia wpływu w 
celu skutecznego zakończenia trwającego 
procesu na rzecz znalezienia 
kompleksowego rozwiązania problemu 
Cypru, które zlikwiduje wszelkie 
rozbieżności między Cyprem a Turcją 
utrudniające tworzenie ściślejszej 
współpracy między UE a NATO, 
zważywszy, że istotne jest zapewnienie jak 
najskuteczniejszego wykorzystywania sił i 
potencjału, w dużej mierze 
współdzielonych przez te dwie 
organizacje;

Or. en

Poprawka 130
Willy Meyer, Sabine Lösing

Projekt rezolucji
Ustęp 20 

Projekt rezolucji Poprawka

20. uważa, że UE powinna wykorzystać 
przyjęcie przez NATO nowej koncepcji 
strategicznej w celu wzmocnienia swojego 
partnerstwa z NATO, mając na uwadze 
rozwój polityki zagranicznej, 
bezpieczeństwa i obrony UE; wskazuje na 
potrzebę określenia pragmatycznego 
sposobu rozwiązywania trudności – w 
szczególności rozbieżności między Cyprem 
a Turcją – utrudniających tworzenie 
ściślejszej współpracy między UE a 
NATO, zważywszy, że istotne jest 
zapewnienie jak najskuteczniejszego 
wykorzystywania sił i potencjału, w dużej 
mierze współdzielonych przez te dwie 
organizacje;

20. wskazuje, że przyjęcie przez NATO 
nowej koncepcji strategicznej w celu 
wzmocnienia partnerstwa pomiędzy UE i 
NATO stanie na przeszkodzie rozwoju 
niezależnej, pokojowej, cywilnej polityki 
zagranicznej UE, gdyż ta nowa koncepcja 
jedynie zwiększy militaryzację polityki 
zagranicznej UE;

Or. en
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Poprawka 131
Maria Eleni Koppa

Projekt rezolucji
Ustęp 20 

Projekt rezolucji Poprawka

20. uważa, że UE powinna wykorzystać 
przyjęcie przez NATO nowej koncepcji 
strategicznej w celu wzmocnienia swojego
partnerstwa z NATO, mając na uwadze 
rozwój polityki zagranicznej, 
bezpieczeństwa i obrony UE; wskazuje na 
potrzebę określenia pragmatycznego 
sposobu rozwiązywania trudności – w 
szczególności rozbieżności między Cyprem 
a Turcją – utrudniających tworzenie 
ściślejszej współpracy między UE a 
NATO, zważywszy, że istotne jest 
zapewnienie jak najskuteczniejszego 
wykorzystywania sił i potencjału, w dużej 
mierze współdzielonych przez te dwie 
organizacje;

20. jest zdania, że przyjęcie przez NATO 
nowej koncepcji strategicznej umożliwia 
wzmocnienie partnerstwa z NATO, mając 
również na uwadze rozwój polityki 
zagranicznej, bezpieczeństwa i obrony UE; 
wskazuje na potrzebę określenia 
pragmatycznego sposobu rozwiązywania 
trudności utrudniających tworzenie 
ściślejszej współpracy między UE a NATO 
w celu zapewnienia jak 
najskuteczniejszego wykorzystywania sił i 
potencjału, w dużej mierze 
współdzielonych przez te dwie 
organizacje; w związku z tym z 
zadowoleniem przyjmuje konkretny pakiet 
wniosków zaprezentowany przez 
wiceprzewodniczącą/WP Sekretarzowi 
Generalnemu NATO, mający na celu 
uznanie stosunku pomiędzy 
organizacjami, który nie dyskryminuje 
sojuszników NATO czy państw 
członkowskich UE; uznaje to podejście za 
pozytywny krok naprzód;

Or. en

Poprawka 132
Ana Gomes

Projekt rezolucji
Ustęp 20 

Projekt rezolucji Poprawka

20. uważa, że UE powinna wykorzystać 
przyjęcie przez NATO nowej koncepcji 
strategicznej w celu wzmocnienia swojego 

20. uważa, że UE powinna wykorzystać 
nową koncepcję strategiczną NATO w 
celu wzmocnienia swojego partnerstwa z 
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partnerstwa z NATO, mając na uwadze 
rozwój polityki zagranicznej, 
bezpieczeństwa i obrony UE; wskazuje na 
potrzebę określenia pragmatycznego 
sposobu rozwiązywania trudności – w 
szczególności rozbieżności między Cyprem 
a Turcją – utrudniających tworzenie 
ściślejszej współpracy między UE a 
NATO, zważywszy, że istotne jest 
zapewnienie jak najskuteczniejszego 
wykorzystywania sił i potencjału, w dużej 
mierze współdzielonych przez te dwie 
organizacje;

NATO, przy jednoczesnym rozwijaniu 
polityki zagranicznej, bezpieczeństwa i 
obrony UE; wskazuje na potrzebę 
określenia pragmatycznego sposobu 
rozwiązywania konfliktu między Cyprem a 
Turcją, który utrudnia tworzenie 
współpracy między UE a NATO, 
zważywszy, że istotne jest zapewnienie jak 
najskuteczniejszego wykorzystywania sił i
potencjału, w dużej mierze 
współdzielonych przez te dwie 
organizacje; w tym kontekście apeluje do 
wszystkich państw członkowskich UE o 
zaproszenie Turcji do udziału w 
Europejskiej Agencji Obrony w roli 
obserwatora; wzywa do opracowania w 
ramach współpracy między UE i NATO 
strategii na rzecz nierozprzestrzeniania 
broni jądrowej oraz na rzecz rozbrojenia 
jądrowego;

Or. en

Poprawka 133
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake

Projekt rezolucji
Ustęp 20 

Projekt rezolucji Poprawka

20. uważa, że UE powinna wykorzystać 
przyjęcie przez NATO nowej koncepcji 
strategicznej w celu wzmocnienia swojego 
partnerstwa z NATO, mając na uwadze 
rozwój polityki zagranicznej, 
bezpieczeństwa i obrony UE; wskazuje na 
potrzebę określenia pragmatycznego 
sposobu rozwiązywania trudności – w 
szczególności rozbieżności między 
Cyprem a Turcją – utrudniających 
tworzenie ściślejszej współpracy między 
UE a NATO, zważywszy, że istotne jest 
zapewnienie jak najskuteczniejszego 
wykorzystywania sił i potencjału, w dużej 

20. uważa, że UE powinna wykorzystać 
przyjęcie przez NATO nowej koncepcji 
strategicznej w celu wzmocnienia swojego 
partnerstwa z NATO, mając na uwadze 
rozwój polityki zagranicznej, 
bezpieczeństwa i obrony UE; wskazuje na 
potrzebę określenia pragmatycznego 
sposobu rozwiązywania trudności – w 
szczególności rozbieżności między 
Cyprem a Turcją – utrudniających 
tworzenie ściślejszej współpracy między 
UE a NATO, zważywszy, że istotne jest 
zapewnienie jak najskuteczniejszego 
wykorzystywania sił i potencjału, w dużej 
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mierze współdzielonych przez te dwie 
organizacje;

mierze współdzielonych przez te dwie 
organizacje, oraz optymalizacji warunków 
na rzecz bezpieczeństwa europejskich 
żołnierzy i podmiotów cywilnych;

Or. en

Poprawka 134

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 20 

Projekt rezolucji Poprawka

20. uważa, że UE powinna wykorzystać 
przyjęcie przez NATO nowej koncepcji 
strategicznej w celu wzmocnienia swojego 
partnerstwa z NATO, mając na uwadze 
rozwój polityki zagranicznej, 
bezpieczeństwa i obrony UE; wskazuje na 
potrzebę określenia pragmatycznego 
sposobu rozwiązywania trudności – w 
szczególności rozbieżności między 
Cyprem a Turcją – utrudniających 
tworzenie ściślejszej współpracy między 
UE a NATO, zważywszy, że istotne jest 
zapewnienie jak najskuteczniejszego 
wykorzystywania sił i potencjału, w dużej 
mierze współdzielonych przez te dwie 
organizacje;

20. uważa, że UE powinna wykorzystać 
przyjęcie przez NATO nowej koncepcji 
strategicznej w celu wzmocnienia swojego 
partnerstwa z NATO, mając na uwadze 
rozwój polityki zagranicznej, 
bezpieczeństwa i obrony UE; ubolewa nad 
tym, że liderzy NATO nie byli w stanie 
przyjąć planu działania na rzecz 
rozbrojenia jądrowego, w tym wycofania z 
Europy taktycznej broni jądrowej zgodnie 
z planem działania przyjętym podczas 
konferencji przeglądowej Układu o 
nierozprzestrzenianiu broni jądrowej w 
2010 r.; wskazuje na potrzebę określenia 
pragmatycznego sposobu rozwiązywania 
trudności – w szczególności rozbieżności 
między Cyprem a Turcją – utrudniających 
tworzenie ściślejszej współpracy między 
UE a NATO, zważywszy, że istotne jest 
zapewnienie jak najskuteczniejszego 
wykorzystywania sił i potencjału, w dużej 
mierze współdzielonych przez te dwie 
organizacje; apeluje do NATO o 
powstrzymanie się przed ustanowieniem 
zdolności cywilnego zarządzania 
kryzysowego, co by jedynie powieliło 
struktury i zdolności UE oraz poważnie 
utrudniło formowanie sił zbrojnych na 
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potrzeby misji UE;

Or. en

Poprawka 135

Charles Tannock w imieniu grupy ECR

Projekt rezolucji
Ustęp 20 

Projekt rezolucji Poprawka

20. uważa, że UE powinna wykorzystać 
przyjęcie przez NATO nowej koncepcji
strategicznej w celu wzmocnienia swojego 
partnerstwa z NATO, mając na uwadze 
rozwój polityki zagranicznej, 
bezpieczeństwa i obrony UE; wskazuje na 
potrzebę określenia pragmatycznego 
sposobu rozwiązywania trudności – w 
szczególności rozbieżności między 
Cyprem a Turcją – utrudniających 
tworzenie ściślejszej współpracy między 
UE a NATO, zważywszy, że istotne jest 
zapewnienie jak najskuteczniejszego 
wykorzystywania sił i potencjału, w dużej 
mierze współdzielonych przez te dwie 
organizacje;

20. gratuluje NATO przyjęcia nowej, 
ambitnej strategicznej koncepcji, która 
potwierdza sojusznicze zaangażowanie w 
obronę zbiorową oraz wysiłki zmierzające 
do stabilizacji kryzysów bezpieczeństwa 
poza obszarem działań, w szczególności w 
Afganistanie; uważa, że UE powinna 
wykorzystać przyjęcie tej koncepcji w celu 
wzmocnienia swojego partnerstwa z 
NATO, mając na uwadze rozwój polityki 
zagranicznej, bezpieczeństwa i obrony UE; 
wskazuje na potrzebę określenia 
pragmatycznego sposobu rozwiązywania 
trudności – w szczególności rozbieżności 
między Cyprem a Turcją – utrudniających 
tworzenie ściślejszej współpracy między 
UE a NATO, zważywszy, że istotne jest 
zapewnienie jak najskuteczniejszego 
wykorzystywania sił i potencjału, w dużej 
mierze współdzielonych przez te dwie 
organizacje; jest zdania, że w celu 
uniknięcia powielania wysiłków konieczny 
jest jasny i uzasadniony podział pracy 
pomiędzy obydwiema organizacjami, przy 
czym NATO, które dysponuje 
odpowiednią infrastrukturą i wiedzą 
specjalistyczną, odpowiadałoby za 
wojskowy wymiar bezpieczeństwa, a UE 
wniosłaby swoje cenne zdolności cywilne i 
cywilną wiedzę specjalistyczną;
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Or. en

Poprawka 136
Nirj Deva

Projekt rezolucji
Ustęp 20 

Projekt rezolucji Poprawka

20. uważa, że UE powinna wykorzystać 
przyjęcie przez NATO nowej koncepcji 
strategicznej w celu wzmocnienia swojego 
partnerstwa z NATO, mając na uwadze 
rozwój polityki zagranicznej, 
bezpieczeństwa i obrony UE; wskazuje na 
potrzebę określenia pragmatycznego 
sposobu rozwiązywania trudności – w 
szczególności rozbieżności między 
Cyprem a Turcją – utrudniających 
tworzenie ściślejszej współpracy między 
UE a NATO, zważywszy, że istotne jest 
zapewnienie jak najskuteczniejszego 
wykorzystywania sił i potencjału, w dużej 
mierze współdzielonych przez te dwie 
organizacje;

20. uważa, że UE powinna wykorzystać 
przyjęcie przez NATO nowej koncepcji 
strategicznej w celu wzmocnienia swojego 
partnerstwa z NATO, mając na uwadze 
rozwój polityki zagranicznej, 
bezpieczeństwa i obrony UE; wskazuje na 
potrzebę określenia pragmatycznego 
sposobu rozwiązywania trudności – w 
szczególności rozbieżności między 
Cyprem a Turcją – utrudniających 
tworzenie ściślejszej współpracy między 
UE a NATO, zważywszy, że istotne jest 
zapewnienie jak najskuteczniejszego 
wykorzystywania sił i potencjału, w dużej 
mierze współdzielonych przez te dwie 
organizacje; wzywa NATO do 
uregulowania swoich stosunków z Rosją 
w celu zapewnienia bardziej stabilnego i 
harmonijnego współistnienia; uznaje 
kluczową rolę, jaką może odegrać w tym 
względzie UE;

Or. en

Poprawka 137
Teresa Riera Madurell, María Muñiz De Urquiza

Projekt rezolucji
Ustęp 20 

Projekt rezolucji Poprawka

20. uważa, że UE powinna wykorzystać 20. uważa, że UE powinna wykorzystać 
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przyjęcie przez NATO nowej koncepcji 
strategicznej w celu wzmocnienia swojego 
partnerstwa z NATO, mając na uwadze 
rozwój polityki zagranicznej, 
bezpieczeństwa i obrony UE; wskazuje na 
potrzebę określenia pragmatycznego 
sposobu rozwiązywania trudności – w 
szczególności rozbieżności między 
Cyprem a Turcją – utrudniających 
tworzenie ściślejszej współpracy między 
UE a NATO, zważywszy, że istotne jest 
zapewnienie jak najskuteczniejszego 
wykorzystywania sił i potencjału, w dużej 
mierze współdzielonych przez te dwie 
organizacje;

przyjęcie przez NATO nowej koncepcji 
strategicznej w celu wzmocnienia swojego 
partnerstwa z NATO, mając na uwadze 
rozwój polityki zagranicznej, 
bezpieczeństwa i obrony UE; podkreśla, że 
w UE występuje większość zagrożeń 
bezpieczeństwa uwzględnionych w nowej 
koncepcji strategicznej NATO; wskazuje 
na potrzebę określenia pragmatycznego 
sposobu rozwiązywania trudności – w 
szczególności rozbieżności między 
Cyprem a Turcją – utrudniających 
tworzenie ściślejszej współpracy między 
UE a NATO, zważywszy, że istotne jest 
zapewnienie jak najskuteczniejszego 
wykorzystywania sił i potencjału, w dużej 
mierze współdzielonych przez te dwie 
organizacje;

Or. en

Poprawka 138
Willy Meyer, Sabine Lösing

Projekt rezolucji
Ustęp 20a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

20a. wzywa do rozwiązania NATO; 
twierdzi, że Unia Europejska musi mieć 
wyłącznie charakter cywilny i w związku z 
tym zwraca się o przeznaczanie wydatków 
wojskowych na cele cywilne;

Or. en

Poprawka 139

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek w imieniu grupy Verts/ALE
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Projekt rezolucji
Ustęp 21 

Projekt rezolucji Poprawka

21. jest zdania, że należy wzmocnić 
OBWE i potwierdzić jej wartości; 
zdecydowanie uznaje, że UE powinna 
skutecznie angażować się w umacnianie 
OBWE, również poprzez zadbanie, aby 
proces ten nie skutkował osłabieniem 
któregokolwiek z trzech wymiarów 
organizacji (polityczno-wojskowego, 
gospodarczego i środowiskowego oraz 
ludzkiego); podkreśla, że UE powinna 
również zwrócić uwagę na znaczenie 
kontynuacji procesu z Korfu oraz 
regularnego organizowania posiedzeń 
wysokiego szczebla w celu udzielenia 
politycznego wsparcia dla działań OBWE 
oraz zwiększenia ich widoczności;

21. jest zdania, że należy wzmocnić 
OBWE i potwierdzić jej wszystkie
wartości; zdecydowanie uznaje, że UE 
powinna skutecznie angażować się w 
umacnianie OBWE, również poprzez 
zadbanie, aby proces ten nie skutkował 
osłabieniem któregokolwiek z trzech 
wymiarów organizacji (polityczno-
wojskowego, gospodarczego i 
środowiskowego oraz ludzkiego), oraz 
poprzez przyznanie WPBiO zdolności do 
prowadzenia misji pod nadzorem OBWE; 
podkreśla, że UE powinna również zwrócić 
uwagę na znaczenie kontynuacji procesu z 
Korfu oraz regularnego organizowania 
posiedzeń wysokiego szczebla w celu 
udzielenia politycznego wsparcia dla 
działań OBWE oraz zwiększenia ich 
widoczności; ubolewa nad tym, że szefom 
państw należących do OBWE nie udało 
się uzgodnić planu działania, który 
obejmowałby działania zmierzające do 
opracowania karty na rzecz zbudowania 
wspólnoty bezpieczeństwa na obszarze 
OBWE, ani rozpocząć przygotowań do 
zwołania ponownego spotkania na 
szczycie po dwóch do czterech latach od 
teraz;

Or. en

Poprawka 140
Willy Meyer, Sabine Lösing

Projekt rezolucji
Ustęp 22 
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Projekt rezolucji Poprawka

22. podkreśla potrzebę ścisłej i stałej 
koordynacji polityki zagranicznej UE z 
najbliższymi sojusznikami UE oraz 
partnerem strategicznym, Stanami 
Zjednoczonymi, zapewniającej wspólne 
podejście do zarządzania globalnego i 
takich wyzwań jak nierozprzestrzenianie 
broni jądrowej czy terroryzm; wzywa 
wiceprzewodniczącą/WP do ścisłej 
koordynacji i działania na rzecz synergii 
ze Stanami Zjednoczonymi w celu 
zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa 
na kontynencie europejskim, w tym 
współpracy z Rosją, oraz w odniesieniu do 
stabilności na szerzej pojętym Bliskim 
Wschodzie, w Iranie, Afganistanie i 
Pakistanie;

skreślony

Or. en

Poprawka 141
Arnaud Danjean, Elmar Brok, Michael Gahler, Ioannis Kasoulides, Georgios 
Koumoutsakos, Andrey Kovatchev, Krzysztof Lisek

Projekt rezolucji
Ustęp 22 

Projekt rezolucji Poprawka

22. podkreśla potrzebę ścisłej i stałej 
koordynacji polityki zagranicznej UE z 
najbliższymi sojusznikami UE oraz 
partnerem strategicznym, Stanami 
Zjednoczonymi, zapewniającej wspólne 
podejście do zarządzania globalnego i 
takich wyzwań jak nierozprzestrzenianie
broni jądrowej czy terroryzm; wzywa 
wiceprzewodniczącą/WP do ścisłej 
koordynacji i działania na rzecz synergii 
ze Stanami Zjednoczonymi w celu 
zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa 
na kontynencie europejskim, w tym 

22. potwierdza swoje zaangażowanie w 
partnerstwo transatlantyckie jako ważny 
element oraz jeden z głównych filarów 
działań zewnętrznych UE; wzywa 
wiceprzewodniczącą/WP do zapewnienia, 
że UE działa jako spójny, aktywny, równy, 
a mimo to autonomiczny partner Stanów 
Zjednoczonych w kontekście zwiększania 
bezpieczeństwa globalnego i stabilności, 
propagowania pokoju i poszanowania 
praw człowieka oraz przyjęcia jednolitego 
podejścia do takich wyzwań jak 
rozprzestrzenianie broni jądrowej, 
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współpracy z Rosją, oraz w odniesieniu do 
stabilności na szerzej pojętym Bliskim 
Wschodzie, w Iranie, Afganistanie i 
Pakistanie;

terroryzm, zmiana klimatu i 
bezpieczeństwo energetyczne;

Or. en

Poprawka 142
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Marietje Schaake

Projekt rezolucji
Ustęp 22 

Projekt rezolucji Poprawka

22. podkreśla potrzebę ścisłej i stałej 
koordynacji polityki zagranicznej UE z
najbliższymi sojusznikami UE oraz 
partnerem strategicznym, Stanami 
Zjednoczonymi, zapewniającej wspólne 
podejście do zarządzania globalnego i 
takich wyzwań jak nierozprzestrzenianie 
broni jądrowej czy terroryzm; wzywa 
wiceprzewodniczącą/WP do ścisłej 
koordynacji i działania na rzecz synergii 
ze Stanami Zjednoczonymi w celu 
zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa 
na kontynencie europejskim, w tym 
współpracy z Rosją, oraz w odniesieniu do 
stabilności na szerzej pojętym Bliskim 
Wschodzie, w Iranie, Afganistanie i 
Pakistanie;

22. wzywa do poprawy koordynacji i
pogłębienia współpracy pomiędzy UE i jej 
najbliższymi sojusznikami oraz partnerem 
strategicznym, Stanami Zjednoczonymi, w 
celu wykształcenia wspólnego podejścia 
do zarządzania globalnego i takich wyzwań 
jak nierozprzestrzenianie broni jądrowej 
czy terroryzm; wzywa 
wiceprzewodniczącą/WP do 
skoncentrowania się na rozwiązaniu 
kryzysu wynikającego bezpośrednio z 
widocznej determinacji rządu irańskiego 
do wyprodukowania bomby jądrowej 
poprzez osiągnięcie pełnego porozumienia 
z rządem Stanów Zjednoczonych w
sprawie następnych właściwych kroków;

Or. en

Poprawka 143
Ana Gomes

Projekt rezolucji
Ustęp 22 
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Projekt rezolucji Poprawka

22. podkreśla potrzebę ścisłej i stałej 
koordynacji polityki zagranicznej UE z 
najbliższymi sojusznikami UE oraz 
partnerem strategicznym, Stanami 
Zjednoczonymi, zapewniającej wspólne 
podejście do zarządzania globalnego i 
takich wyzwań jak nierozprzestrzenianie
broni jądrowej czy terroryzm; wzywa 
wiceprzewodniczącą/WP do ścisłej 
koordynacji i działania na rzecz synergii 
ze Stanami Zjednoczonymi w celu 
zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa 
na kontynencie europejskim, w tym 
współpracy z Rosją, oraz w odniesieniu do 
stabilności na szerzej pojętym Bliskim 
Wschodzie, w Iranie, Afganistanie i 
Pakistanie;

22. podkreśla potrzebę ścisłej i stałej 
koordynacji polityki zagranicznej UE z 
najbliższymi sojusznikami UE oraz 
partnerem strategicznym, Stanami 
Zjednoczonymi, służącej wykształceniu 
wspólnego podejścia do zarządzania 
globalnego i takich wyzwań dla 
bezpieczeństwa globalnego, jak
rozprzestrzenianie broni, w tym broni
jądrowej, terroryzm i przestępczość 
zorganizowana, zacofanie, dyktatury czy 
zmiana klimatu; wzywa 
wiceprzewodniczącą/WP do ścisłej 
koordynacji i szukania synergii ze Stanami 
Zjednoczonymi w celu wzmocnienia 
demokracji oraz zapewnienia stabilności i 
bezpieczeństwa na kontynencie 
europejskim, w krajach sąsiadujących i na 
całym świecie, tworząc konstruktywne 
partnerstwa z Rosją i innymi wielkimi 
mocarstwami;

Or. en

Poprawka 144

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 22 

Projekt rezolucji Poprawka

22. podkreśla potrzebę ścisłej i stałej 
koordynacji polityki zagranicznej UE z 
najbliższymi sojusznikami UE oraz 
partnerem strategicznym, Stanami 
Zjednoczonymi, zapewniającej wspólne 
podejście do zarządzania globalnego i 
takich wyzwań jak nierozprzestrzenianie 
broni jądrowej czy terroryzm; wzywa 

22. podkreśla potrzebę ścisłej i stałej 
koordynacji polityki zagranicznej UE z 
najbliższymi sojusznikami UE oraz 
partnerem strategicznym, Stanami 
Zjednoczonymi, zapewniającej wspólne 
podejście do zarządzania globalnego 
poprzez wspieranie i reformowanie 
instytucji międzynarodowych oraz 
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wiceprzewodniczącą/WP do ścisłej 
koordynacji i działania na rzecz synergii ze 
Stanami Zjednoczonymi w celu 
zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa 
na kontynencie europejskim, w tym 
współpracy z Rosją, oraz w odniesieniu do 
stabilności na szerzej pojętym Bliskim 
Wschodzie, w Iranie, Afganistanie i 
Pakistanie;

propagowanie poszanowania prawa 
międzynarodowego i do takich wyzwań jak 
nierozprzestrzenianie broni jądrowej czy 
terroryzm; ponownie wyraża pogląd, że 
walka z terroryzmem nie może odbywać 
się kosztem praw człowieka i wolności 
obywatelskich; wzywa 
wiceprzewodniczącą/WP do ścisłej 
koordynacji i działania na rzecz synergii ze 
Stanami Zjednoczonymi w celu 
zapewnienia stabilności, bezpieczeństwa i 
pokojowego rozstrzygania konfliktów na 
kontynencie europejskim, w tym 
współpracy z Rosją, oraz w odniesieniu do 
stabilności na szerzej pojętym Bliskim 
Wschodzie, w Iranie, Afganistanie i 
Pakistanie;

Or. en

Poprawka 145
Annemie Neyts-Uyttebroeck

Projekt rezolucji
Ustęp 22 

Projekt rezolucji Poprawka

22. podkreśla potrzebę ścisłej i stałej 
koordynacji polityki zagranicznej UE z
najbliższymi sojusznikami UE oraz 
partnerem strategicznym, Stanami 
Zjednoczonymi, zapewniającej wspólne 
podejście do zarządzania globalnego i 
takich wyzwań jak nierozprzestrzenianie 
broni jądrowej czy terroryzm; wzywa 
wiceprzewodniczącą/WP do ścisłej 
koordynacji i działania na rzecz synergii ze 
Stanami Zjednoczonymi w celu 
zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa 
na kontynencie europejskim, w tym 
współpracy z Rosją, oraz w odniesieniu do 
stabilności na szerzej pojętym Bliskim 
Wschodzie, w Iranie, Afganistanie i 
Pakistanie;

22. wzywa do poprawy koordynacji i 
pogłębienia współpracy pomiędzy UE i jej 
najbliższymi sojusznikami oraz partnerem 
strategicznym w celu zapewnienia 
wspólnego podejścia do zarządzania 
globalnego i takich wyzwań jak 
nierozprzestrzenianie broni jądrowej czy 
terroryzm; wzywa 
wiceprzewodniczącą/WP do ścisłej 
koordynacji i działania na rzecz synergii ze 
Stanami Zjednoczonymi w celu 
zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa 
na kontynencie europejskim, w tym 
współpracy z Rosją, oraz w odniesieniu do 
stabilności na szerzej pojętym Bliskim 
Wschodzie, w Iranie, Afganistanie i 
Pakistanie;
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Or. en

Poprawka 146
Norica Nicolai

Projekt rezolucji
Ustęp 22 

Projekt rezolucji Poprawka

22. podkreśla potrzebę ścisłej i stałej 
koordynacji polityki zagranicznej UE z 
najbliższymi sojusznikami UE oraz 
partnerem strategicznym, Stanami 
Zjednoczonymi, zapewniającej wspólne 
podejście do zarządzania globalnego i 
takich wyzwań jak nierozprzestrzenianie 
broni jądrowej czy terroryzm; wzywa 
wiceprzewodniczącą/WP do ścisłej 
koordynacji i działania na rzecz synergii ze 
Stanami Zjednoczonymi w celu 
zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa 
na kontynencie europejskim, w tym 
współpracy z Rosją, oraz w odniesieniu do 
stabilności na szerzej pojętym Bliskim 
Wschodzie, w Iranie, Afganistanie i 
Pakistanie;

22. podkreśla potrzebę ścisłej i stałej 
koordynacji polityki zagranicznej UE z 
najbliższymi sojusznikami UE oraz 
partnerem strategicznym, Stanami 
Zjednoczonymi, zapewniającej wspólne 
podejście do zarządzania globalnego i 
takich wyzwań jak nierozprzestrzenianie 
broni jądrowej, terroryzm; wzywa 
wiceprzewodniczącą/WP do ścisłej 
koordynacji i działania na rzecz synergii ze 
Stanami Zjednoczonymi w celu 
zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa 
na kontynencie europejskim i na świecie, 
w tym współpracy z ważnymi podmiotami 
(Rosją, Chinami, Indiami, Turcją) oraz w 
odniesieniu do stabilności na szerzej 
pojętym Bliskim Wschodzie, w Iranie, 
Afganistanie i Pakistanie;

Or. en

Poprawka 147
Francisco José Millán Mon

Projekt rezolucji
Ustęp 22 

Projekt rezolucji Poprawka

22. podkreśla potrzebę ścisłej i stałej 
koordynacji polityki zagranicznej UE z 
najbliższymi sojusznikami UE oraz 
partnerem strategicznym, Stanami 
Zjednoczonymi, zapewniającej wspólne 

22. podkreśla potrzebę ścisłej i stałej 
koordynacji polityki zagranicznej UE z 
najbliższymi sojusznikami UE oraz 
partnerem strategicznym, Stanami 
Zjednoczonymi, zapewniającej wspólne 
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podejście do zarządzania globalnego i 
takich wyzwań jak nierozprzestrzenianie 
broni jądrowej czy terroryzm; wzywa 
wiceprzewodniczącą/WP do ścisłej 
koordynacji i działania na rzecz synergii ze 
Stanami Zjednoczonymi w celu 
zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa 
na kontynencie europejskim, w tym 
współpracy z Rosją, oraz w odniesieniu do 
stabilności na szerzej pojętym Bliskim 
Wschodzie, w Iranie, Afganistanie i 
Pakistanie;

podejście do zarządzania globalnego i 
takich wyzwań jak, między innymi, 
nierozprzestrzenianie broni jądrowej czy 
terroryzm; wzywa 
wiceprzewodniczącą/WP do ścisłej 
koordynacji i działania na rzecz synergii ze 
Stanami Zjednoczonymi w celu 
zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa 
na kontynencie europejskim, w tym
celowości współpracy z Rosją, oraz w 
odniesieniu do stabilności na szerzej 
pojętym Bliskim Wschodzie, w Iranie, 
Afganistanie i Pakistanie;

Or. es

Poprawka 148
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Jelko Kacin, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje 
Schaake

Projekt rezolucji
Ustęp 22a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

22a. apeluje o opracowanie kompleksowej 
strategii UE–USA służącej poprawie 
bezpieczeństwa na szerzej pojętym Bliskim 
Wschodzie, w Iranie, Afganistanie i 
Pakistanie, co wymaga współpracy z 
Turcją, Rosją i Chinami;

Or. en

Poprawka 149
Norica Nicolai

Projekt rezolucji
Ustęp 22a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

22a. apeluje o opracowanie kompleksowej 
strategii UE służącej poprawie 
bezpieczeństwa na szerzej pojętym Bliskim 
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Wschodzie, w Iranie, Afganistanie i 
Pakistanie, co wymaga współpracy z 
Rosją i Chinami;

Or. en

Poprawka 150
Ana Gomes

Projekt rezolucji
Ustęp 22a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

22a. wzywa wiceprzewodniczącą/WP by 
zaapelowała do administracji Baracka 
Obamy o pilne zamknięcie więzienia w 
Zatoce Guantánamo, postawienie przed 
sądami cywilnymi wszystkich osób 
podejrzanych o terroryzm, które zostały 
już lub dopiero mają zostać oskarżone, 
oraz repatriowanie lub przesiedlenie 
wszystkich zatrzymanych, którzy nie 
zostaną oskarżeni, oraz wypłacenie im 
odszkodowania; wzywa państwa 
członkowskie do skutecznego wsparcia 
Stanów Zjednoczonych w zamknięciu 
więzienia w Zatoce Guantánamo oraz w 
przesiedleniu wszystkich zatrzymanych, 
którzy zostali oczyszczeni z zarzutów i nie 
mogą zostać repatriowani; wzywa państwa 
członkowskie UE do poniesienia 
odpowiedzialności za naruszenia praw 
człowieka osób podejrzanych o terroryzm, 
zatrzymanych w więzieniu w Zatoce 
Guantánamo lub w innych „tajnych 
więzieniach” w związku z podejrzeniem o 
współdziałanie w ich „nadzwyczajnym 
wydaniu”, oraz za stosowanie się do 
zaleceń określonych przez Parlament 
Europejski w rezolucji z 2007 r. dotyczącej 
domniemanego wykorzystania państw 
europejskich przez CIA celem transportu i 
nielegalnego przetrzymywania więźniów;
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Or. en

Poprawka 151
Nirj Deva

Projekt rezolucji
Ustęp 22a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

22a. z zadowoleniem przyjmuje niedawne 
apele administracji USA dotyczące 
ściślejszego partnerstwa USA-UE; 
zachęca, by UE przyjęła w związku z tym 
bardziej zdecydowane stanowisko, uznając 
potrzebę zapewnienia większej równowagi 
sił;

Or. en

Poprawka 152
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Jelko Kacin, Marietje Schaake

Projekt rezolucji
Ustęp 23 

Projekt rezolucji Poprawka

23. zwraca uwagę na możliwość 
przystąpienia do UE wszystkich krajów 
Bałkanów Zachodnich oraz podkreśla 
znaczenie stałego zaangażowania w ten 
proces zarówno państw regionu, jak i UE; 

23. zwraca uwagę na zmieniające się 
możliwości przystąpienia do UE krajów 
Bałkanów Zachodnich oraz podkreśla 
znaczenie stałego zaangażowania w proces 
rozszerzenia UE zarówno państw regionu, 
jak i UE; ubolewa w związku z tym nad 
toczącym się między Grecją a Macedonią 
sporem dotyczącym nazwy tego drugiego 
państwa;

Or. en
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Poprawka 153
Teresa Riera Madurell, María Muñiz De Urquiza

Projekt rezolucji
Ustęp 23 

Projekt rezolucji Poprawka

23. zwraca uwagę na możliwość 
przystąpienia do UE wszystkich krajów 
Bałkanów Zachodnich oraz podkreśla 
znaczenie stałego zaangażowania w ten 
proces zarówno państw regionu, jak i UE; 

23. zwraca uwagę na możliwość 
przystąpienia do UE wszystkich krajów 
Bałkanów Zachodnich oraz podkreśla 
znaczenie stałego zaangażowania w ten 
proces zarówno państw regionu, jak i UE; 
przypomina, że perspektywa rozszerzenia 
UE stanowi ważną zachętę do 
kontynuowania reform politycznych i 
gospodarczych w państwach Bałkanów 
Zachodnich, przyczyniając się do 
uzyskania efektywnej stabilizacji oraz 
rozwoju tego regionu;

Or. en

Poprawka 154

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 23 

Projekt rezolucji Poprawka

23. zwraca uwagę na możliwość 
przystąpienia do UE wszystkich krajów 
Bałkanów Zachodnich oraz podkreśla 
znaczenie stałego zaangażowania w ten 
proces zarówno państw regionu, jak i UE; 

23. zwraca uwagę na możliwość 
przystąpienia do UE wszystkich krajów 
Bałkanów Zachodnich oraz podkreśla 
znaczenie stałego zaangażowania w ten 
proces zarówno państw regionu, jak i UE, 
jak uznała Rada Europejska w czerwcu 
2003 r., przyjmując „Agendę z Salonik dla 
Bałkanów Zachodnich: W kierunku 
integracji europejskiej”;

Or. en
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Poprawka 155
Eduard Kukan, Anna Ibrisagic

Projekt rezolucji
Ustęp 23 

Projekt rezolucji Poprawka

23. zwraca uwagę na możliwość 
przystąpienia do UE wszystkich krajów 
Bałkanów Zachodnich oraz podkreśla 
znaczenie stałego zaangażowania w ten 
proces zarówno państw regionu, jak i UE; 

23. potwierdza możliwość przystąpienia do 
UE wszystkich krajów Bałkanów 
Zachodnich oraz podkreśla znaczenie 
stałego zaangażowania w ten proces 
zarówno państw regionu, jak i UE; 

Or. en

Poprawka 156
Willy Meyer, Sabine Lösing

Projekt rezolucji
Ustęp 23a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

23a. ponownie podkreśla, iż odrzuca 
jednostronną deklarację niepodległości 
Kosowa; zauważa, że deklaracja ta 
stwarza niebezpieczny precedens 
niezgodny z prawem międzynarodowym; 
wzywa do znalezienia ogólnie 
satysfakcjonującego rozwiązania na mocy 
rezolucji nr 1244/99 Rady Bezpieczeństwa 
ONZ, w której potwierdzono zobowiązanie 
wszystkich państw członkowskich do 
przestrzegania zasad suwerenności i 
integralności terytorialnej, przy 
poszanowaniu prawa międzynarodowego, 
jako jedynego skutecznego sposobu na 
trwałe rozwiązanie pokojowe w tym 
regionie;

Or. en
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Poprawka 157
Eduard Kukan, Anna Ibrisagic

Projekt rezolucji
Ustęp 23a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

23a. uznaje poczyniony przez wszystkie 
państwa w tym regionie postęp na ich 
drodze w kierunku integracji z UE, 
zauważa jednak, że niestabilność 
polityczna i słabość instytucji wraz z 
nierozstrzygniętymi kwestiami 
dwustronnymi hamują w niektórych 
państwach dalszy postęp procesu 
integracji z UE; podkreśla, że Unii 
potrzebna jest jasna i wspólna wizja dla 
tego regionu, wzywa 
wiceprzewodniczącą/WP oraz Komisję do 
aktywnego uczestnictwa w rozwiązywaniu 
utrzymujących się problemów;

Or. en

Poprawka 158
Takis Hadjigeorgiou

Projekt rezolucji
Ustęp 24 

Projekt rezolucji Poprawka

24. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
sytuacja w Kosowie jest stabilna i panuje 
tam pokój, jednakże jest zaniepokojony 
poważnymi problemami związanymi ze 
złamaniem prawa wyborczego, do którego 
doszło w kilku miastach w czasie ostatnich 
wyborów; podkreśla wagę sprawiedliwych 
wyborów jako części demokratycznych 
przemian odbywających się obecnie w 
Kosowie; wzywa rząd Kosowa do dalszej 
poprawy procesu wyborczego w celu 

24. zauważa, że sytuacja w Kosowie jest 
stabilna i przypomina o roli, jaką odgrywa 
NATO, oraz o miażdżących zamachach 
bombowych w tym regionie; wzywa 
wszystkie zaangażowane podmioty do
podjęcia działań mających na celu 
wzmocnienie praw demokratycznych i 
poprawę warunków życia dla wszystkich 
mieszkańców Kosowa, podkreślając przy 
tym, że Kosowo nie jest niezależnym 
suwerennym państwem oraz że jego prawa 
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zagwarantowania demokratycznych praw 
obywateli Kosowa oraz do wzmocnienia 
europejskiej perspektywy tego kraju; 
wzywa do bezzwłocznego rozpoczęcia 
planowanych rozmów między Kosowem a 
Serbią pod auspicjami UE oraz podkreśla, 
że mają one ogromny potencjał, aby 
przyczynić się do zwiększenia stabilności 
w Kosowie i polepszenia sytuacji lokalnej
ludności, również w zakresie utrzymania 
praworządności na północy kraju; 
ponownie podkreśla, że cywilna misja 
EULEX w Kosowie powinna zapewnić 
sobie możliwość skutecznego działania na 
całym terytorium Kosowa poprzez 
zwiększenie swojej obecności na północy
kraju oraz cieszyć się zaufaniem i 
wsparciem wszystkich mieszkańców;

nadal wynikają z rezolucji Rady 
Bezpieczeństwa ONZ nr 1244 z 1999 r.;

Or. el

Poprawka 159
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake

Projekt rezolucji
Ustęp 24 

Projekt rezolucji Poprawka

24. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
sytuacja w Kosowie jest stabilna i panuje 
tam pokój, jednakże jest zaniepokojony 
poważnymi problemami związanymi ze 
złamaniem prawa wyborczego, do którego 
doszło w kilku miastach w czasie ostatnich 
wyborów; podkreśla wagę sprawiedliwych 
wyborów jako części demokratycznych 
przemian odbywających się obecnie w 
Kosowie; wzywa rząd Kosowa do dalszej 
poprawy procesu wyborczego w celu 
zagwarantowania demokratycznych praw 
obywateli Kosowa oraz do wzmocnienia 
europejskiej perspektywy tego kraju; 
wzywa do bezzwłocznego rozpoczęcia 
planowanych rozmów między Kosowem a 

24. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w 
Kosowie panuje pokój, jednakże jest 
zaniepokojony poważnymi problemami 
związanymi ze złamaniem prawa 
wyborczego, do którego doszło w kilku 
miastach w czasie ostatnich wyborów; 
podkreśla wagę sprawiedliwych wyborów 
jako części demokratycznych przemian 
odbywających się obecnie w Kosowie; 
wzywa rząd Kosowa do dalszej poprawy 
procesu wyborczego w celu 
zagwarantowania demokratycznych praw 
obywateli Kosowa oraz do wzmocnienia 
europejskiej perspektywy tego kraju; 
wzywa do bezzwłocznego rozpoczęcia 
planowanych rozmów między Kosowem a 
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Serbią pod auspicjami UE oraz podkreśla, 
że mają one ogromny potencjał, aby 
przyczynić się do zwiększenia stabilności 
w Kosowie i polepszenia sytuacji lokalnej 
ludności, również w zakresie utrzymania 
praworządności na północy kraju; 
ponownie podkreśla, że cywilna misja 
EULEX w Kosowie powinna zapewnić 
sobie możliwość skutecznego działania na 
całym terytorium Kosowa poprzez
zwiększenie swojej obecności na północy 
kraju oraz cieszyć się zaufaniem i 
wsparciem wszystkich mieszkańców; 

Serbią pod auspicjami UE, tak aby 
przyczynić się do zwiększenia stabilności 
na całym terytorium Kosowa i poprawy 
sytuacji całej ludności; ponownie 
podkreśla, że cywilna misja EULEX w 
Kosowie powinna móc skutecznie działać
na całym terytorium Kosowa poprzez 
zwiększenie swojej obecności na północy 
kraju; 

Or. en

Poprawka 160
Maria Eleni Koppa

Projekt rezolucji
Ustęp 24 

Projekt rezolucji Poprawka

24. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
sytuacja w Kosowie jest stabilna i panuje
tam pokój, jednakże jest zaniepokojony 
poważnymi problemami związanymi ze 
złamaniem prawa wyborczego, do którego 
doszło w kilku miastach w czasie ostatnich 
wyborów; podkreśla wagę sprawiedliwych 
wyborów jako części demokratycznych 
przemian odbywających się obecnie w 
Kosowie; wzywa rząd Kosowa do dalszej 
poprawy procesu wyborczego w celu 
zagwarantowania demokratycznych praw 
obywateli Kosowa oraz do wzmocnienia 
europejskiej perspektywy tego kraju; 
wzywa do bezzwłocznego rozpoczęcia 
planowanych rozmów między Kosowem a 
Serbią pod auspicjami UE oraz podkreśla, 
że mają one ogromny potencjał, aby 
przyczynić się do zwiększenia stabilności 
w Kosowie i polepszenia sytuacji lokalnej 
ludności, również w zakresie utrzymania 

24. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
sytuacja w Kosowie jest stabilna i panuje 
tam pokój, jednakże jest zaniepokojony 
poważnymi problemami związanymi ze 
złamaniem prawa wyborczego, do którego 
doszło w kilku miastach w czasie ostatnich 
wyborów; podkreśla wagę sprawiedliwych 
wyborów i wzywa UE do ścisłego 
monitorowania stanu demokracji w 
Kosowie; wzywa władze Kosowa do 
dalszej poprawy procesu wyborczego w 
celu zagwarantowania demokratycznych 
praw wszystkich obywateli oraz do 
wzmocnienia europejskiej perspektywy; 
wzywa do bezzwłocznego rozpoczęcia 
planowanych rozmów między Kosowem a 
Serbią pod auspicjami UE oraz podkreśla, 
że mają one ogromny potencjał, aby 
przyczynić się do zwiększenia stabilności 
w Kosowie i polepszenia sytuacji lokalnej 
ludności, również w zakresie utrzymania 
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praworządności na północy kraju; 
ponownie podkreśla, że cywilna misja 
EULEX w Kosowie powinna zapewnić 
sobie możliwość skutecznego działania na 
całym terytorium Kosowa poprzez 
zwiększenie swojej obecności na północy 
kraju oraz cieszyć się zaufaniem i 
wsparciem wszystkich mieszkańców;

praworządności na północy kraju; 
ponownie podkreśla, że cywilna misja 
EULEX w Kosowie powinna zapewnić 
sobie możliwość skutecznego działania na 
całym terytorium Kosowa poprzez 
zwiększenie swojej obecności na północy 
kraju oraz cieszyć się zaufaniem i 
wsparciem wszystkich mieszkańców;

Or. en

Poprawka 161

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 24 

Projekt rezolucji Poprawka

24. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
sytuacja w Kosowie jest stabilna i panuje 
tam pokój, jednakże jest zaniepokojony 
poważnymi problemami związanymi ze 
złamaniem prawa wyborczego, do którego 
doszło w kilku miastach w czasie ostatnich 
wyborów; podkreśla wagę sprawiedliwych 
wyborów jako części demokratycznych 
przemian odbywających się obecnie w 
Kosowie; wzywa rząd Kosowa do dalszej 
poprawy procesu wyborczego w celu 
zagwarantowania demokratycznych praw 
obywateli Kosowa oraz do wzmocnienia 
europejskiej perspektywy tego kraju; 
wzywa do bezzwłocznego rozpoczęcia 
planowanych rozmów między Kosowem a 
Serbią pod auspicjami UE oraz podkreśla, 
że mają one ogromny potencjał, aby 
przyczynić się do zwiększenia stabilności 
w Kosowie i polepszenia sytuacji lokalnej 
ludności, również w zakresie utrzymania 
praworządności na północy kraju; 
ponownie podkreśla, że cywilna misja 
EULEX w Kosowie powinna zapewnić 

24. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
sytuacja w Kosowie jest stabilna i panuje 
tam pokój, jednakże jest zaniepokojony 
poważnymi problemami związanymi ze 
złamaniem prawa wyborczego, do którego 
doszło w kilku miastach w czasie ostatnich 
wyborów; podkreśla wagę reformy 
wyborczej i sprawiedliwych wyborów jako 
części demokratycznych przemian 
odbywających się obecnie w Kosowie; 
wzywa nowy rząd Kosowa do dalszej 
poprawy procesu wyborczego w celu 
zagwarantowania demokratycznych praw 
obywateli Kosowa oraz do wzmocnienia 
europejskiej perspektywy tego kraju; 
wzywa do rozpoczęcia po sformowaniu się 
nowego parlamentu i rządu w Kosowie 
planowanych rozmów między Kosowem a 
Serbią pod auspicjami UE oraz podkreśla, 
że mają one ogromny potencjał, aby 
przyczynić się do zwiększenia stabilności 
w Kosowie i polepszenia sytuacji lokalnej 
ludności, również w zakresie utrzymania 
praworządności na północy kraju; 
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sobie możliwość skutecznego działania na 
całym terytorium Kosowa poprzez 
zwiększenie swojej obecności na północy 
kraju oraz cieszyć się zaufaniem i 
wsparciem wszystkich mieszkańców;

ponownie podkreśla, że cywilna misja 
EULEX w Kosowie powinna zapewnić 
sobie możliwość skutecznego działania na 
całym terytorium Kosowa poprzez 
zwiększenie swojej obecności na północy 
kraju oraz cieszyć się zaufaniem i 
wsparciem wszystkich mieszkańców; 
zaznacza, że Kosowarzy to jedyni 
obywatele w regionie wyłączeni z reżimu 
bezwizowego z UE i w związku z tym 
wzywa Komisję do natychmiastowego 
zainicjowania dialogu wizowego z 
władzami w Prisztinie, tak aby określić 
mapę drogową liberalizacji wizowej;

Or. en

Poprawka 162
Zoran Thaler

Projekt rezolucji
Ustęp 24 

Projekt rezolucji Poprawka

24. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
sytuacja w Kosowie jest stabilna i panuje 
tam pokój, jednakże jest zaniepokojony 
poważnymi problemami związanymi ze 
złamaniem prawa wyborczego, do którego 
doszło w kilku miastach w czasie ostatnich 
wyborów; podkreśla wagę sprawiedliwych 
wyborów jako części demokratycznych 
przemian odbywających się obecnie w 
Kosowie; wzywa rząd Kosowa do dalszej 
poprawy procesu wyborczego w celu 
zagwarantowania demokratycznych praw 
obywateli Kosowa oraz do wzmocnienia 
europejskiej perspektywy tego kraju; 
wzywa do bezzwłocznego rozpoczęcia 
planowanych rozmów między Kosowem a 
Serbią pod auspicjami UE oraz podkreśla, 
że mają one ogromny potencjał, aby 
przyczynić się do zwiększenia stabilności 
w Kosowie i polepszenia sytuacji lokalnej 

24. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
sytuacja w Kosowie jest stabilna i panuje 
tam pokój, jednakże jest zaniepokojony 
poważnymi problemami związanymi ze 
złamaniem prawa wyborczego, do którego 
doszło w kilku miastach w czasie ostatnich 
wyborów; podkreśla wagę sprawiedliwych 
wyborów jako części demokratycznych 
przemian odbywających się obecnie w 
Kosowie; wzywa rząd Kosowa do dalszej 
poprawy procesu wyborczego w celu 
zagwarantowania demokratycznych praw 
obywateli Kosowa oraz do wzmocnienia 
europejskiej perspektywy tego kraju; 
wzywa do bezzwłocznego rozpoczęcia 
planowanych rozmów między Kosowem a 
Serbią pod auspicjami UE oraz podkreśla, 
że mają one ogromny potencjał, aby 
przyczynić się do zwiększenia stabilności
w Kosowie i polepszenia sytuacji lokalnej 



PE452.878v03-00 112/193 AM\859936PL.doc

PL

ludności, również w zakresie utrzymania 
praworządności na północy kraju; 
ponownie podkreśla, że cywilna misja
EULEX w Kosowie powinna zapewnić 
sobie możliwość skutecznego działania na 
całym terytorium Kosowa poprzez 
zwiększenie swojej obecności na północy 
kraju oraz cieszyć się zaufaniem i 
wsparciem wszystkich mieszkańców;

ludności, również w zakresie utrzymania 
praworządności na północy kraju; wyraża 
pełne poparcie dla cywilnej misji EULEX 
w Kosowie w kontekście rozwiązywania 
problemu osób zaginionych w związku z 
konfliktem w tym kraju, a także tropienia i 
zwalczania przestępczości zorganizowanej, 
szczególnie w przypadku zarzutów 
dotyczących nieludzkiego traktowania i 
handlu organami w trakcie konfliktu i 
zaraz po jego zakończeniu; ponownie 
podkreśla, że misja EULEX powinna 
zapewnić sobie możliwość skutecznego 
działania na całym terytorium Kosowa 
poprzez zwiększenie swojej obecności na 
północy kraju oraz cieszyć się zaufaniem i 
wsparciem wszystkich mieszkańców;

Or. en

Poprawka 163
Marietta Giannakou

Projekt rezolucji
Ustęp 24 

Projekt rezolucji Poprawka

24. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
sytuacja w Kosowie jest stabilna i panuje 
tam pokój, jednakże jest zaniepokojony 
poważnymi problemami związanymi ze 
złamaniem prawa wyborczego, do którego 
doszło w kilku miastach w czasie ostatnich 
wyborów; podkreśla wagę sprawiedliwych 
wyborów jako części demokratycznych 
przemian odbywających się obecnie w 
Kosowie; wzywa rząd Kosowa do dalszej 
poprawy procesu wyborczego w celu 
zagwarantowania demokratycznych praw 
obywateli Kosowa oraz do wzmocnienia 
europejskiej perspektywy tego kraju; 
wzywa do bezzwłocznego rozpoczęcia 
planowanych rozmów między Kosowem a 
Serbią pod auspicjami UE oraz podkreśla, 

24. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
sytuacja w Kosowie jest stabilna i panuje 
tam pokój, jednakże jest zaniepokojony 
poważnymi problemami związanymi ze 
złamaniem prawa wyborczego, do którego 
doszło w kilku miastach w czasie ostatnich 
wyborów; podkreśla wagę sprawiedliwych 
wyborów jako części demokratycznych 
przemian odbywających się obecnie w 
Kosowie; wzywa rząd Kosowa do dalszej 
poprawy procesu wyborczego w celu 
zagwarantowania demokratycznych praw 
obywateli Kosowa oraz do wzmocnienia 
europejskiej perspektywy Kosowa; wzywa 
do bezzwłocznego rozpoczęcia 
planowanych rozmów między Kosowem a 
Serbią pod auspicjami UE oraz podkreśla, 
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że mają one ogromny potencjał, aby 
przyczynić się do zwiększenia stabilności 
w Kosowie i polepszenia sytuacji lokalnej 
ludności, również w zakresie utrzymania 
praworządności na północy kraju; 
ponownie podkreśla, że cywilna misja 
EULEX w Kosowie powinna zapewnić 
sobie możliwość skutecznego działania na 
całym terytorium Kosowa poprzez 
zwiększenie swojej obecności na północy 
kraju oraz cieszyć się zaufaniem i 
wsparciem wszystkich mieszkańców; 

że mają one ogromny potencjał, aby 
przyczynić się do zwiększenia stabilności 
w Kosowie i polepszenia sytuacji lokalnej 
ludności, również w zakresie utrzymania 
praworządności na północy Kosowa; 
ponownie podkreśla, że cywilna misja 
EULEX w Kosowie powinna zapewnić 
sobie możliwość skutecznego działania na 
całym terytorium Kosowa poprzez 
zwiększenie swojej obecności na północy 
Kosowa oraz cieszyć się zaufaniem i 
wsparciem wszystkich mieszkańców; 

Or. en

Poprawka 164
Ana Gomes

Projekt rezolucji
Ustęp 24 

Projekt rezolucji Poprawka

24. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
sytuacja w Kosowie jest stabilna i panuje 
tam pokój, jednakże jest zaniepokojony 
poważnymi problemami związanymi ze 
złamaniem prawa wyborczego, do którego 
doszło w kilku miastach w czasie ostatnich 
wyborów; podkreśla wagę sprawiedliwych 
wyborów jako części demokratycznych 
przemian odbywających się obecnie w 
Kosowie; wzywa rząd Kosowa do dalszej 
poprawy procesu wyborczego w celu 
zagwarantowania demokratycznych praw 
obywateli Kosowa oraz do wzmocnienia 
europejskiej perspektywy tego kraju; 
wzywa do bezzwłocznego rozpoczęcia 
planowanych rozmów między Kosowem a 
Serbią pod auspicjami UE oraz podkreśla, 
że mają one ogromny potencjał, aby 
przyczynić się do zwiększenia stabilności 
w Kosowie i polepszenia sytuacji lokalnej 
ludności, również w zakresie utrzymania 
praworządności na północy kraju; 

24. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
sytuacja w Kosowie jest stabilna i panuje 
tam pokój, jednakże jest zaniepokojony 
poważnymi problemami związanymi ze 
złamaniem prawa wyborczego, do którego 
doszło w kilku miastach w czasie ostatnich 
wyborów, a także poważnymi zarzutami 
korupcyjnymi przedstawionymi przez 
senatora Dicka Marty'ego w Radzie 
Europy; wzywa misję EULEX do 
dogłębnego zbadania tych zarzutów oraz 
do zorganizowania przykładowego 
procesu wszystkich osób mogących 
ponosić odpowiedzialność; podkreśla wagę 
sprawiedliwych wyborów jako części 
demokratycznych przemian odbywających 
się obecnie w Kosowie; wzywa rząd 
Kosowa do dalszej poprawy procesu 
wyborczego w celu zagwarantowania 
demokratycznych praw obywateli Kosowa 
oraz do wzmocnienia europejskiej 
perspektywy tego kraju; wzywa do 
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ponownie podkreśla, że cywilna misja 
EULEX w Kosowie powinna zapewnić 
sobie możliwość skutecznego działania na 
całym terytorium Kosowa poprzez 
zwiększenie swojej obecności na północy 
kraju oraz cieszyć się zaufaniem i 
wsparciem wszystkich mieszkańców;

bezzwłocznego rozpoczęcia planowanych 
rozmów między Kosowem a Serbią pod 
auspicjami UE oraz podkreśla, że mają one 
ogromny potencjał, aby przyczynić się do 
zwiększenia stabilności w Kosowie i 
polepszenia sytuacji lokalnej ludności, 
również w zakresie utrzymania 
praworządności na północy kraju; 
ponownie podkreśla, że cywilna misja 
EULEX w Kosowie powinna zapewnić 
sobie możliwość skutecznego działania na 
całym terytorium Kosowa poprzez 
zwiększenie swojej obecności na północy 
kraju oraz cieszyć się zaufaniem i 
wsparciem wszystkich mieszkańców;

Or. en

Poprawka 165
Nirj Deva

Projekt rezolucji
Ustęp 24 

Projekt rezolucji Poprawka

24. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
sytuacja w Kosowie jest stabilna i panuje 
tam pokój, jednakże jest zaniepokojony 
poważnymi problemami związanymi ze 
złamaniem prawa wyborczego, do którego 
doszło w kilku miastach w czasie ostatnich 
wyborów; podkreśla wagę sprawiedliwych 
wyborów jako części demokratycznych 
przemian odbywających się obecnie w 
Kosowie; wzywa rząd Kosowa do dalszej 
poprawy procesu wyborczego w celu 
zagwarantowania demokratycznych praw 
obywateli Kosowa oraz do wzmocnienia 
europejskiej perspektywy tego kraju; 
wzywa do bezzwłocznego rozpoczęcia 
planowanych rozmów między Kosowem a 
Serbią pod auspicjami UE oraz podkreśla, 
że mają one ogromny potencjał, aby 
przyczynić się do zwiększenia stabilności 

24. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
sytuacja w Kosowie jest stabilna i panuje 
tam pokój, jednakże jest zaniepokojony 
poważnymi problemami związanymi ze 
złamaniem prawa wyborczego, do którego 
doszło w kilku miastach w czasie ostatnich 
wyborów; podkreśla wagę sprawiedliwych 
wyborów jako części demokratycznych 
przemian odbywających się obecnie w 
Kosowie; wzywa rząd Kosowa do dalszej 
poprawy procesu wyborczego w celu 
zagwarantowania demokratycznych praw 
obywateli Kosowa oraz do wzmocnienia 
europejskiej perspektywy tego kraju; 
wzywa do bezzwłocznego rozpoczęcia 
planowanych rozmów między Kosowem a 
Serbią pod auspicjami UE oraz podkreśla, 
że mają one ogromny potencjał, aby 
przyczynić się do zwiększenia stabilności 
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w Kosowie i polepszenia sytuacji lokalnej 
ludności, również w zakresie utrzymania 
praworządności na północy kraju; 
ponownie podkreśla, że cywilna misja 
EULEX w Kosowie powinna zapewnić 
sobie możliwość skutecznego działania na 
całym terytorium Kosowa poprzez 
zwiększenie swojej obecności na północy 
kraju oraz cieszyć się zaufaniem i 
wsparciem wszystkich mieszkańców;

w Kosowie i polepszenia sytuacji lokalnej 
ludności, również w zakresie utrzymania 
praworządności na północy kraju; 
ponownie podkreśla, że cywilna misja 
EULEX w Kosowie powinna zapewnić 
sobie możliwość skutecznego działania 
oraz odpowiedniego szkolenia 
administracji lokalnej w zakresie dobrego 
rządzenia na całym terytorium Kosowa 
poprzez zwiększenie swojej obecności na 
północy kraju oraz cieszyć się zaufaniem i 
wsparciem wszystkich mieszkańców; 

Or. en

Poprawka 166
María Muñiz De Urquiza

Projekt rezolucji
Ustęp 24 

Projekt rezolucji Poprawka

24. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
sytuacja w Kosowie jest stabilna i panuje 
tam pokój, jednakże jest zaniepokojony 
poważnymi problemami związanymi ze 
złamaniem prawa wyborczego, do którego 
doszło w kilku miastach w czasie ostatnich 
wyborów; podkreśla wagę sprawiedliwych 
wyborów jako części demokratycznych 
przemian odbywających się obecnie w 
Kosowie; wzywa rząd Kosowa do dalszej 
poprawy procesu wyborczego w celu 
zagwarantowania demokratycznych praw 
obywateli Kosowa oraz do wzmocnienia 
europejskiej perspektywy tego kraju; 
wzywa do bezzwłocznego rozpoczęcia 
planowanych rozmów między Kosowem a 
Serbią pod auspicjami UE oraz podkreśla, 
że mają one ogromny potencjał, aby 
przyczynić się do zwiększenia stabilności 
w Kosowie i polepszenia sytuacji lokalnej 
ludności, również w zakresie utrzymania 
praworządności na północy kraju; 
ponownie podkreśla, że cywilna misja 

24. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
sytuacja w Kosowie jest stabilna i panuje 
tam pokój, jednakże jest zaniepokojony 
poważnymi problemami związanymi ze 
złamaniem prawa wyborczego, do którego 
doszło w kilku miastach w czasie ostatnich 
wyborów; podkreśla wagę sprawiedliwych 
wyborów jako części demokratycznych 
przemian odbywających się obecnie w 
Kosowie; wzywa rząd Kosowa do dalszej 
poprawy procesu wyborczego w celu 
zagwarantowania demokratycznych praw 
obywateli Kosowa oraz do wzmocnienia 
europejskiej perspektywy tego kraju; 
wzywa do bezzwłocznego rozpoczęcia 
planowanych rozmów między Kosowem a 
Serbią pod auspicjami UE oraz podkreśla, 
że mają one ogromny potencjał, aby 
przyczynić się do zwiększenia stabilności 
w Kosowie i polepszenia sytuacji lokalnej 
ludności, również w zakresie utrzymania 
praworządności na północy; ponownie 
podkreśla, że cywilna misja EULEX w 
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EULEX w Kosowie powinna zapewnić 
sobie możliwość skutecznego działania na 
całym terytorium Kosowa poprzez 
zwiększenie swojej obecności na północy
kraju oraz cieszyć się zaufaniem i 
wsparciem wszystkich mieszkańców; 

Kosowie powinna zapewnić sobie 
możliwość skutecznego działania na całym 
terytorium poprzez zwiększenie swojej 
obecności w północnej części kraju oraz 
cieszyć się zaufaniem i wsparciem 
wszystkich mieszkańców; 

Or. es

Poprawka 167
Francisco José Millán Mon

Projekt rezolucji
Ustęp 24 

Projekt rezolucji Poprawka

24. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
sytuacja w Kosowie jest stabilna i panuje 
tam pokój, jednakże jest zaniepokojony 
poważnymi problemami związanymi ze 
złamaniem prawa wyborczego, do którego 
doszło w kilku miastach w czasie ostatnich 
wyborów; podkreśla wagę sprawiedliwych 
wyborów jako części demokratycznych 
przemian odbywających się obecnie w 
Kosowie; wzywa rząd Kosowa do dalszej 
poprawy procesu wyborczego w celu 
zagwarantowania demokratycznych praw 
obywateli Kosowa oraz do wzmocnienia 
europejskiej perspektywy tego kraju; 
wzywa do bezzwłocznego rozpoczęcia 
planowanych rozmów między Kosowem a 
Serbią pod auspicjami UE oraz podkreśla, 
że mają one ogromny potencjał, aby 
przyczynić się do zwiększenia stabilności 
w Kosowie i polepszenia sytuacji lokalnej 
ludności, również w zakresie utrzymania 
praworządności na północy kraju; 
ponownie podkreśla, że cywilna misja 
EULEX w Kosowie powinna zapewnić 
sobie możliwość skutecznego działania na 
całym terytorium Kosowa poprzez 
zwiększenie swojej obecności na północy 
kraju oraz cieszyć się zaufaniem i 
wsparciem wszystkich mieszkańców;

24. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
sytuacja w Kosowie jest stabilna i panuje 
tam pokój, jednakże jest zaniepokojony 
poważnymi problemami związanymi ze 
złamaniem prawa wyborczego, do którego 
doszło w kilku miastach w czasie ostatnich 
wyborów; podkreśla wagę sprawiedliwych 
wyborów jako części demokratycznych 
przemian odbywających się obecnie w 
Kosowie; zdaje sobie sprawę z tego, że nie 
wszystkie państwa członkowskie uznały 
niezależność Kosowa; wzywa rząd 
Kosowa do dalszej poprawy procesu 
wyborczego w celu zagwarantowania 
demokratycznych praw obywateli Kosowa 
oraz do wzmocnienia europejskiej 
perspektywy tego kraju; wzywa do 
bezzwłocznego rozpoczęcia planowanych 
rozmów między Kosowem a Serbią pod 
auspicjami UE oraz podkreśla, że mają one 
ogromny potencjał, aby przyczynić się do 
zwiększenia stabilności w Kosowie i 
polepszenia sytuacji lokalnej ludności, 
również w zakresie utrzymania 
praworządności na północy kraju; 
ponownie podkreśla, że cywilna misja 
EULEX w Kosowie powinna zapewnić 
sobie możliwość skutecznego działania na 
całym terytorium Kosowa poprzez 
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zwiększenie swojej obecności na północy 
kraju oraz cieszyć się zaufaniem i 
wsparciem wszystkich mieszkańców;

Or. es

Poprawka 168
Eduard Kukan, Anna Ibrisagic

Projekt rezolucji
Ustęp 24 

Projekt rezolucji Poprawka

24. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
sytuacja w Kosowie jest stabilna i panuje 
tam pokój, jednakże jest zaniepokojony 
poważnymi problemami związanymi ze 
złamaniem prawa wyborczego, do którego 
doszło w kilku miastach w czasie ostatnich 
wyborów; podkreśla wagę sprawiedliwych 
wyborów jako części demokratycznych 
przemian odbywających się obecnie w 
Kosowie; wzywa rząd Kosowa do dalszej 
poprawy procesu wyborczego w celu 
zagwarantowania demokratycznych praw 
obywateli Kosowa oraz do wzmocnienia 
europejskiej perspektywy tego kraju; 
wzywa do bezzwłocznego rozpoczęcia 
planowanych rozmów między Kosowem a 
Serbią pod auspicjami UE oraz podkreśla, 
że mają one ogromny potencjał, aby 
przyczynić się do zwiększenia stabilności 
w Kosowie i polepszenia sytuacji lokalnej 
ludności, również w zakresie utrzymania 
praworządności na północy kraju; 
ponownie podkreśla, że cywilna misja 
EULEX w Kosowie powinna zapewnić 
sobie możliwość skutecznego działania na 
całym terytorium Kosowa poprzez 
zwiększenie swojej obecności na północy 
kraju oraz cieszyć się zaufaniem i 
wsparciem wszystkich mieszkańców;

24. odnotowuje fakt, że w Kosowie panuje 
pokój, a sytuacja jest stabilna, choć 
nieutrwalona; wzywa do bezzwłocznego 
rozpoczęcia planowanych rozmów między 
Kosowem a Serbią pod auspicjami UE oraz 
podkreśla, że mają one ogromny potencjał, 
aby przyczynić się do zwiększenia 
stabilności nie tylko w Kosowie, lecz w 
całym regionie; ponownie podkreśla, że 
cywilna misja EULEX w Kosowie 
powinna zapewnić sobie możliwość 
skutecznego działania na całym terytorium 
Kosowa poprzez zwiększenie swojej 
obecności na północy kraju oraz cieszyć 
się zaufaniem i wsparciem wszystkich 
mieszkańców;

Or. en
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Poprawka 169
Nirj Deva

Projekt rezolucji
Ustęp 25 

Projekt rezolucji Poprawka

25. wzywa wiceprzewodniczącą/WP oraz 
Komisję do pogłębiania dialogu z 
przywódcami politycznymi Bośni i 
Hercegowiny po przeprowadzonych 
wyborach w celu wspierania tego państwa i 
jego obywateli w utrzymaniu się na drodze 
do integracji europejskiej; uważa, że 
Bośnia i Hercegowina poczyniły 
ograniczone postępy w zakresie reform 
związanych z procesem integracji z UE 
oraz że dominujące priorytety grup 
etnicznych i głównych podmiotów mogą 
utrudnić spełnienie wymogów 
członkostwa w UE i NATO;

25. wzywa wiceprzewodniczącą/WP oraz 
Komisję do pogłębiania dialogu z 
przywódcami politycznymi Bośni i 
Hercegowiny po przeprowadzonych 
wyborach w celu wspierania tego państwa i 
jego obywateli w utrzymaniu się na drodze 
do integracji europejskiej; uważa, że 
Bośnia i Hercegowina poczyniły 
ograniczone postępy w zakresie reform 
związanych z procesem integracji z UE ze 
względu na niewłaściwe podejście do 
kwestii terminu, w ramach którego 
podkreślano rolę OHR jako 
międzynarodowego organu 
nadzorującego, oraz uzależnienie od 
prawodawstwa zewnętrznego; zachęca, by 
zamiast tego UE przeniosła nacisk na 
udzielanie Bośni i Hercegowinie pomocy 
technicznej i wsparcie w zakresie dobrego 
sprawowania rządów;

Or. en

Poprawka 170
Hannes Swoboda

Projekt rezolucji
Ustęp 25a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

25a. jest głęboko zaniepokojony toczącym 
się konfliktem wewnętrznym w Albanii i 
wzywa rząd oraz opozycję do 
powstrzymania się od użycia siły, a także 
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do zainicjowania nowego dialogu, 
zakończenia konfliktu i znalezienia 
trwałego kompromisu; w związku z tym z 
zadowoleniem przyjmuje inicjatywę 
podjętą przez przedstawiciela 
wiceprzewodniczącej/WP w koordynacji z 
komisarzem ds. rozszerzenia i polityki 
sąsiedztwa;

Or. en

Poprawka 171
Ana Gomes

Projekt rezolucji
Ustęp 25a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

25a. wzywa wiceprzewodniczącą/WP i 
państwa członkowskie do opracowania 
wszechstronnego planu w celu 
wzmocnienia obecności UE w Bośni i 
Hercegowinie, obejmującego wyznaczenie 
silnego przewodniczącego delegatury UE, 
utworzenie bądź wzmocnienie politycznej, 
prawnej i gospodarczej sekcji delegatury, 
a także jej sekcji ds. komunikacji i 
bezpieczeństwa, tak aby wspierać 
perspektywę członkostwa Bośni w UE i 
budować wiarygodność lokalną;

Or. en

Poprawka 172
Norica Nicolai

Projekt rezolucji
Śródtytuł siódmy a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

Strategia Unii Europejskiej dla Morza 
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Czarnego

Or. en

Poprawka 173
Evgeni Kirilov

Projekt rezolucji
Śródtytuł siódmy a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

Azja Środkowa

Or. en

Poprawka 174
György Schöpflin

Projekt rezolucji
Ustęp 26 

Projekt rezolucji Poprawka

26. zachęca wiceprzewodniczącą/WP i 
Komisję do pogłębiania Partnerstwa 
Wschodniego ze wschodnimi europejskimi 
sąsiadami w celu zbliżenia politycznego 
oraz integracji gospodarczej, również w 
obszarze energii, w oparciu o wspólne 
wartości europejskie i w ramach warunków 
i zachęt motywujących do reform;

26. zachęca wiceprzewodniczącą/WP i 
Komisję do pogłębiania Partnerstwa 
Wschodniego ze wschodnimi europejskimi 
sąsiadami w celu zbliżenia politycznego 
oraz integracji gospodarczej, również w 
obszarze energii, w oparciu o wspólne 
wartości europejskie i w ramach warunków 
i zachęt motywujących do reform; 
przypomina, że nierozwiązane konflikty w 
tym regionie stawiają zaangażowane 
strony w położeniu, w którym pokój nie 
ma trwałego charakteru; wzywa 
zaangażowane strony do poszukiwania 
długotrwałego pokojowego rozwiązania;

Or. en
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Poprawka 175
Arnaud Danjean, Elmar Brok, Michael Gahler, Ioannis Kasoulides, Georgios 
Koumoutsakos

Projekt rezolucji
Ustęp 26 

Projekt rezolucji Poprawka

26. zachęca wiceprzewodniczącą/WP i 
Komisję do pogłębiania Partnerstwa 
Wschodniego ze wschodnimi europejskimi 
sąsiadami w celu zbliżenia politycznego 
oraz integracji gospodarczej, również w 
obszarze energii, w oparciu o wspólne 
wartości europejskie i w ramach warunków 
i zachęt motywujących do reform;

26. zachęca wiceprzewodniczącą/WP i 
Komisję do dotrzymania zobowiązań 
odnośnie do Partnerstwa Wschodniego ze 
wschodnimi europejskimi sąsiadami w celu 
zbliżenia politycznego oraz integracji 
gospodarczej, również w obszarze energii, 
w oparciu o wspólne wartości europejskie i 
w ramach warunków i zachęt 
motywujących do reform;

Or. en

Poprawka 176
Anneli Jäätteenmäki

Projekt rezolucji
Ustęp 26 

Projekt rezolucji Poprawka

26. zachęca wiceprzewodniczącą/WP i 
Komisję do pogłębiania Partnerstwa 
Wschodniego ze wschodnimi europejskimi 
sąsiadami w celu zbliżenia politycznego 
oraz integracji gospodarczej, również w 
obszarze energii, w oparciu o wspólne 
wartości europejskie i w ramach warunków 
i zachęt motywujących do reform;

26. zachęca wiceprzewodniczącą/WP i 
Komisję do pogłębiania Partnerstwa 
Wschodniego ze wschodnimi europejskimi 
sąsiadami w celu zbliżenia politycznego 
oraz integracji gospodarczej, również w 
obszarze energii, w oparciu o wspólne 
wartości europejskie i w ramach warunków 
i zachęt motywujących do reform; 
podkreśla wagę uwzględniania 
międzynarodowych standardów w 
dziedzinie praw człowieka w ramach 
toczących się negocjacji układów o 
stowarzyszeniu z państwami 
uczestniczącymi w Partnerstwie 
Wschodnim; wzywa do podejmowania 
inicjatyw i działań, które rozwijałyby i 
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poszerzały współpracę regionalną na 
Kaukazie Południowym; 

Or. en

Poprawka 177
Norica Nicolai

Projekt rezolucji
Ustęp 26a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

26a. z uznaniem przyjmuje i popiera 
zobowiązanie władz Republiki Mołdawii 
dotyczące zacieśnienia stosunków z Unią 
Europejską i zawarcia układu o 
stowarzyszeniu, rozwoju dialogu w 
sprawie liberalizacji wizowej oraz 
zainicjowania negocjacji dotyczących 
umowy o wolnym handlu;

Or. en

Poprawka 178
Norica Nicolai

Projekt rezolucji
Ustęp 26b (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

26b. apeluje do podmiotów politycznych 
zaangażowanych w konflikt w Transnistrii 
o wznowienie negocjacji mających na celu 
znalezienie pokojowego i trwałego 
rozwiązania, przy jednoczesnym 
poszanowaniu integralności terytorialnej 
Republiki Mołdawii; 

Or. en
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Poprawka 179
Norica Nicolai

Projekt rezolucji
Ustęp 26c (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

26c. wzywa Komisję do szybszej realizacji 
projektów w ramach synergii 
czarnomorskiej oraz do utrzymania tej 
kwestii w agendzie ESDZ;

Or. en

Poprawka 180
Evgeni Kirilov

Projekt rezolucji
Ustęp 26a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

26a. podkreśla znaczenie bardziej 
aktywnej roli UE przy rozwiązywaniu 
uśpionych konfliktów w Transnistrii i na 
Kaukazie Południowym;

Or. en

Poprawka 181
María Muñiz De Urquiza

Projekt rezolucji
Ustęp 27 

Projekt rezolucji Poprawka

27. potępia surowe represje, których 
dopuszcza się reżim białoruskiego 
prezydenta Łukaszenki wobec członków 
opozycji, dziennikarzy i przedstawicieli 
społeczeństwa obywatelskiego od 

27. potępia surowe represje, których 
dopuszcza się reżim białoruskiego 
prezydenta Łukaszenki wobec członków 
opozycji, dziennikarzy i przedstawicieli 
społeczeństwa obywatelskiego od 
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wyborów prezydenckich, które odbyły się 
w dniu 19 grudnia 2010 r. i wzywa do 
natychmiastowego uwolnienia wszystkich 
zatrzymanych; wzywa 
wiceprzewodniczącą/WP oraz Komisję do 
nałożenia na ten reżim ukierunkowanych 
sankcji, takich jak zakaz udzielania wiz 
oraz zamrożenie aktywów wybranych 
wysokiej rangi funkcjonariuszy, a także do 
zwiększenia wsparcia UE dla
społeczeństwa obywatelskiego w celu 
umocnienia proeuropejskich wartości 
wśród społeczeństwa; podkreśla wagę 
zapewnienia, by Białoruś nie znalazła się w 
izolacji, zwłaszcza izolacji od istniejących 
ram regionalnych;

wyborów prezydenckich, które odbyły się 
w dniu 19 grudnia 2010 r. i wzywa do 
natychmiastowego uwolnienia wszystkich 
zatrzymanych; z zadowoleniem przyjmuje 
decyzję Rady Europejskiej z dnia 31 
stycznia 2011 r. nakładającą na ten reżim 
ukierunkowanych sankcji, takich jak zakaz 
udzielania wiz oraz zamrożenie aktywów 
wybranych wysokiej rangi 
funkcjonariuszy; z zadowoleniem 
przyjmuje rezultat międzynarodowej 
konferencji ofiarodawców na rzecz 
„Solidarności z Białorusią”, która odbyła 
się w dniu 2 lutego 2011 r. i w ramach 
której UE zobowiązała się przeznaczyć 
17,3 mln EUR na działania mające na 
celu wsparcie społeczeństwa 
obywatelskiego, w szczególności 
studentów i niezależne media; podkreśla 
wagę zapewnienia, by Białoruś nie 
znalazła się w izolacji, zwłaszcza izolacji 
od istniejących ram regionalnych;

Or. es

Poprawka 182
Krzysztof Lisek

Projekt rezolucji
Ustęp 27 

Projekt rezolucji Poprawka

27. potępia surowe represje, których 
dopuszcza się reżim białoruskiego 
prezydenta Łukaszenki wobec członków 
opozycji, dziennikarzy i przedstawicieli 
społeczeństwa obywatelskiego od 
wyborów prezydenckich, które odbyły się 
w dniu 19 grudnia 2010 r. i wzywa do 
natychmiastowego uwolnienia wszystkich 
zatrzymanych; wzywa 
wiceprzewodniczącą/WP oraz Komisję do 
nałożenia na ten reżim ukierunkowanych 
sankcji, takich jak zakaz udzielania wiz 

27. potępia surowe represje, których 
dopuszcza się reżim białoruskiego 
prezydenta Łukaszenki wobec członków 
opozycji, dziennikarzy i przedstawicieli 
społeczeństwa obywatelskiego od 
wyborów prezydenckich, które odbyły się 
w dniu 19 grudnia 2010 r. i wzywa do 
natychmiastowego uwolnienia wszystkich 
zatrzymanych oraz oczyszczenia ich z 
wszelkich zarzutów; wzywa 
wiceprzewodniczącą/WP oraz Komisję do 
nałożenia na ten reżim dodatkowych 
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oraz zamrożenie aktywów wybranych 
wysokiej rangi funkcjonariuszy, a także do 
zwiększenia wsparcia UE dla 
społeczeństwa obywatelskiego w celu 
umocnienia proeuropejskich wartości 
wśród społeczeństwa; podkreśla wagę 
zapewnienia, by Białoruś nie znalazła się w 
izolacji, zwłaszcza izolacji od istniejących 
ram regionalnych;

ukierunkowanych sankcji, którym 
towarzyszyłyby zakaz udzielania wiz oraz 
obowiązujące już zamrożenie aktywów 
wybranych wysokiej rangi 
funkcjonariuszy, a także do zwiększenia 
wsparcia UE dla społeczeństwa 
obywatelskiego w celu umocnienia 
proeuropejskich wartości wśród 
społeczeństwa; podkreśla wagę 
zapewnienia, by Białoruś nie znalazła się w 
izolacji, zwłaszcza izolacji od istniejących 
ram regionalnych;

Or. en

Poprawka 183

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 27a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

27a. wyraża ubolewanie w związku z 
brakiem jakiegokolwiek znaczącego 
postępu w rozwiązywaniu uśpionego 
konfliktu na Kaukazie Południowym; 
podkreśla, że jest to przeszkoda 
utrudniająca rozwój prawdziwego 
wielostronnego i regionalnego wymiaru 
Partnerstwa Wschodniego; oczekuje od 
ESDZ większego zaangażowania w 
regionie i nawołuje do przyjęcia bardziej 
proaktywnej postawy mającej na celu 
ułatwianie dialogu między stronami, 
tworzenie środków służących do budowy 
zaufania, zachęcanie do kontaktów 
międzyludzkich, a tym samym torowanie 
drogi do trwałego porozumienia;

Or. en
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Poprawka 184
Laima Liucija Andrikienė

Projekt rezolucji
Ustęp 27a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

27a. z zadowoleniem przyjmuje przyjętą 
przez Radę w dniu 31 stycznia decyzję o 
zakazie wizowym i zamrożeniu aktywów 
finansowych 157 wybranych wysokiej 
rangi funkcjonariuszy białoruskich; 
wyraża ubolewanie, że Rada nie wzięła 
pod uwagę złożonych przez Parlament 
wniosków dotyczących nałożenia na 
Białoruś ukierunkowanych sankcji 
gospodarczych, obejmujących zamrożenie 
całej pomocy makrofinansowej udzielanej 
w oparciu o pożyczki MFW, jak również 
operacje kredytowe w ramach programów 
EBI i EBOiR;

Or. en

Poprawka 185
Laima Liucija Andrikienė

Projekt rezolucji
Ustęp 27b (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

27b. uważa, że należy utrzymać sankcje 
przeciwko białoruskim urzędnikom 
rządowym do czasu zwolnienia z 
białoruskich więzień wszystkich więźniów 
politycznych; ponownie podkreśla, że UE 
powinna stać się bardziej otwarta dla 
zwykłych obywateli Białorusi; uważa, że 
Komisja powinna zintensyfikować prace 
nad wytycznymi negocjacyjnymi w 
sprawie umowy o readmisji oraz ułatwień 
wizowych, tak aby nasilić kontakty między 
obywatelami UE i Białorusi; gratuluje 
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państwom członkowskim, które 
jednostronnie poczyniły już kroki mające 
na celu ułatwienie wydawania wiz 
Schengen dla obywateli białoruskich oraz 
obniżenie ich ceny i zachęca te państwa 
członkowskie, które tego nie uczyniły, do 
bezzwłocznego podjęcia podobnych 
działań, ze szczególnym uwzględnieniem 
wiz krótkoterminowych, które mają 
największe znaczenie dla ogółu 
społeczeństwa, studentów i innych 
młodych ludzi; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zdecydowanego 
obniżenia ceny wizy Schengen dla 
obywateli białoruskich, która wynosi 
obecnie 60 euro i jest znacznie wyższa od 
ceny, jaką płacą obywatele innych państw 
graniczących z UE, jak na przykład Rosji;

Or. en

Poprawka 186
Norica Nicolai

Projekt rezolucji
Ustęp 28c (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

28c. podkreśla znaczenie regionu Morza 
Czarnego w ramach Partnerstwa 
Wschodniego i uważa, że w tym zakresie 
niezbędne jest większe zaangażowanie 
Unii Europejskiej;

Or. en

Poprawka 187
Norica Nicolai

Projekt rezolucji
Ustęp 28d (nowy) 
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Projekt rezolucji Poprawka

28d. wyraża nadzieję, że zainicjowany 
przez Komisję proces reformy europejskiej 
polityki sąsiedztwa doprowadzi do 
wypracowania nowej wizji strategicznej 
oraz zróżnicowanego podejścia w ramach 
tej samej polityki w odniesieniu do 
obszarów zainteresowań, przy 
uwzględnieniu różnorodnych interesów 
Unii, wyzwań oraz zagrożeń 
regionalnych;

Or. en

Poprawka 188
Norica Nicolai

Projekt rezolucji
Ustęp 28e (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

28e. potwierdza konieczność stosowania 
spójnego podejścia w procesach 
współpracy regionalnej w oparciu o 
wdrażanie inicjatyw oraz instrumentów 
zaproponowanych przez UE w ramach 
sąsiedztwa wschodniego (partnerstwo 
europejskie, synergia 
czarnomorska/strategia UE dla Morza 
Czarnego itd.); uważa, że niezbędne jest 
zapewnienie komplementarności i 
zróżnicowania proponowanych inicjatyw, 
szczególnie na szczeblu przedsięwzięcia, 
tak aby bardziej efektywnie wykorzystywać 
zasoby i uzyskiwać konkretne rezultaty;

Or. en
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Poprawka 189
Norica Nicolai

Projekt rezolucji
Ustęp 28f (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

28f. docenia to, że w ramach EPS 
utrzymano podejście ukierunkowane na 
zacieśnianie stosunków z sąsiadami jako 
istotny element wspierania reform i 
wdrażania dorobku prawnego w tych 
krajach; uważa, że niezbędne jest 
uwzględnianie szczególnych wyzwań, 
wobec jakich stają nasi partnerzy i 
sąsiedzi, lecz także ich własnego podejścia 
do UE;

Or. en

Poprawka 190
Norica Nicolai

Projekt rezolucji
Ustęp 28g (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

28g. podkreśla znaczenie regionu Morza 
Czarnego w ramach EPS i zauważa, że 
większe zaangażowanie Unii Europejskiej 
na tym obszarze jest niezbędne i istotne;

Or. en

Poprawka 191
Norica Nicolai

Projekt rezolucji
Ustęp 28b (nowy) 
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Projekt rezolucji Poprawka

28b. uważa, że państwa w regionie Morza 
Czarnego mogą zbliżyć się z UE w oparciu 
o elastyczne i pragmatyczne projekty 
otwarte dla wszystkich podmiotów 
regionalnych, takie jak te proponowane w 
ramach synergii czarnomorskiej; synergia 
ta powinna nadal opierać się na 
podstawowej zasadzie zmiennej geometrii 
i dalej rozwijać się w oparciu o 
inicjowanie i realizację trzech partnerstw 
sektorowych proponowanych przez 
państwa członkowskie i wspieranych przez 
Komisję;

Or. en

Poprawka 192
Norica Nicolai

Projekt rezolucji
Ustęp 28a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

28a. docenia fakt, że unijne interesy 
dotyczące Morza Czarnego 
odzwierciedlają ambicję Unii Europejskiej 
wypracowania własnego profilu 
znaczącego podmiotu w wymiarze 
światowym, w tym również w kontekście 
zmian związanych z wejściem w życie 
Traktatu z Lizbony;

Or. en

Poprawka 193
Evgeni Kirilov

Projekt rezolucji
Ustęp 28a (nowy) 
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Projekt rezolucji Poprawka

28a. uznaje ogromny potencjał do rozwoju 
współpracy strategicznej między UE a 
Azją Środkową; mając na uwadze 
geopolityczne położenie tego regionu, 
wzywa do ściślejszej współpracy przy 
podejmowaniu wspólnych wyzwań 
związanych z bezpieczeństwem, jak 
również przy rozstrzyganiu kwestii 
politycznych, gospodarczych i 
energetycznych;

Or. en

Poprawka 194
Tunne Kelam

Projekt rezolucji
Ustęp 29 

Projekt rezolucji Poprawka

29. wzywa wiceprzewodniczącą/WP do 
zapewnienia, że podejście UE do Rosji, w 
tym do negocjacji w sprawie nowego 
porozumienia UE-Rosja, będzie spójne 
oraz oparte na przestrzeganiu takich 
wartości jak demokracja, poszanowanie 
praw człowieka i praworządność, przy 
uwzględnieniu prawa międzynarodowego; 
w związku z tym podkreśla znaczenie 
partnerstwa na rzecz modernizacji; 
podkreśla jednocześnie potrzebę 
zacieśnionego partnerstwa z Rosją, 
opartego na obustronnym szacunku i 
wzajemności w zakresie takich kwestii, jak 
zwalczanie terroryzmu, bezpieczeństwo 
energetyczne i bezpieczeństwo dostaw 
energii, zmiana klimatu, rozbrojenie, 
zapobieganie konfliktom i 
nierozprzestrzenianie broni jądrowej, 
również w odniesieniu do Iranu, 
Afganistanu i Bliskiego Wschodu, mając 

29. wzywa wiceprzewodniczącą/WP do 
zapewnienia, że podejście UE do Rosji, w 
tym do negocjacji w sprawie nowego 
porozumienia UE-Rosja, będzie spójne 
oraz oparte na przestrzeganiu takich 
wartości jak demokracja, poszanowanie 
praw człowieka i praworządność, przy 
uwzględnieniu prawa międzynarodowego; 
odnotowuje poważne braki w dziedzinie 
poszanowania praw człowieka i wskazuje 
na niewystarczające sukcesy w zwalczaniu 
korupcji, szczególnie w systemie 
sądowniczym; potępia niedawne 
niesproporcjonalne użycie siły przeciwko 
pokojowym demonstrantom; wyraża 
głębokie zaniepokojenie w związku z 
wszczętym z motywów politycznych 
drugim procesem Michaiła 
Chodorkowskiego, w trakcie którego 
zlekceważono kilka elementarnych zasad 
wymiaru sprawiedliwości; w związku z 
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na celu wzmocnienie globalnego 
bezpieczeństwa i stabilności; uważa, że
współpraca w tych kwestiach powinna 
tworzyć podstawę dla nowego 
porozumienia UE-Rosja, oczekuje zatem 
na szybki postęp trwających obecnie 
negocjacji w sprawie nowego 
kompleksowego porozumienia, które 
powinno znacznie wzmocnić stosunki UE-
Rosja;

tym podkreśla znaczenie partnerstwa na 
rzecz modernizacji; podkreśla jednocześnie 
potrzebę zacieśnionego partnerstwa z 
Rosją, opartego na obustronnym szacunku 
i wzajemności w zakresie takich kwestii, 
jak zwalczanie terroryzmu, bezpieczeństwo 
energetyczne i bezpieczeństwo dostaw 
energii, zmiana klimatu, rozbrojenie, 
zapobieganie konfliktom i 
nierozprzestrzenianie broni jądrowej, 
również w odniesieniu do Iranu, 
Afganistanu i Bliskiego Wschodu, mając 
na celu wzmocnienie globalnego 
bezpieczeństwa i stabilności; wzywa UE do 
zapewnienia, że wartości demokratyczne, 
zasada państwa prawa, zasady 
wzajemności i przejrzystości stanowić 
będą podstawę nowego kompleksowego 
porozumienia;

Or. en

Poprawka 195
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake

Projekt rezolucji
Ustęp 29 

Projekt rezolucji Poprawka

29. wzywa wiceprzewodniczącą/WP do 
zapewnienia, że podejście UE do Rosji, w 
tym do negocjacji w sprawie nowego 
porozumienia UE-Rosja, będzie spójne 
oraz oparte na przestrzeganiu takich 
wartości jak demokracja, poszanowanie 
praw człowieka i praworządność, przy 
uwzględnieniu prawa międzynarodowego; 
w związku z tym podkreśla znaczenie 
partnerstwa na rzecz modernizacji; 
podkreśla jednocześnie potrzebę 
zacieśnionego partnerstwa z Rosją, 
opartego na obustronnym szacunku i 
wzajemności w zakresie takich kwestii, jak 
zwalczanie terroryzmu, bezpieczeństwo 

29. wzywa wiceprzewodniczącą/WP do 
zapewnienia, że podejście UE do Rosji, w 
tym do negocjacji w sprawie nowego 
porozumienia UE-Rosja, będzie spójne,
skoncentrowane na wzmacnianiu zasady 
państwa prawa oraz oparte na 
przestrzeganiu takich wartości jak 
pluralistyczna demokracja i poszanowanie 
praw człowieka; w związku z tym 
podkreśla znaczenie partnerstwa na rzecz 
modernizacji; podkreśla jednocześnie 
potrzebę zacieśnionych stosunków z 
Rosją, opartych na obustronnym szacunku 
i wzajemności w zakresie takich kwestii, 
jak zwalczanie terroryzmu, bezpieczeństwo 
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energetyczne i bezpieczeństwo dostaw 
energii, zmiana klimatu, rozbrojenie, 
zapobieganie konfliktom i 
nierozprzestrzenianie broni jądrowej, 
również w odniesieniu do Iranu, 
Afganistanu i Bliskiego Wschodu, mając 
na celu wzmocnienie globalnego 
bezpieczeństwa i stabilności; uważa, że 
współpraca w tych kwestiach powinna 
tworzyć podstawę dla nowego 
porozumienia UE-Rosja, oczekuje zatem 
na szybki postęp trwających obecnie 
negocjacji w sprawie nowego 
kompleksowego porozumienia, które 
powinno znacznie wzmocnić stosunki UE-
Rosja;

energetyczne i bezpieczeństwo dostaw 
energii, zmiana klimatu, rozbrojenie, 
zapobieganie konfliktom i 
nierozprzestrzenianie broni jądrowej, 
również w odniesieniu do Iranu, 
Afganistanu i Bliskiego Wschodu, mając 
na celu wzmocnienie globalnego 
bezpieczeństwa i stabilności; uważa, że 
współpraca w tych kwestiach powinna 
tworzyć podstawę dla nowego 
porozumienia UE-Rosja, oczekuje zatem 
na trwały postęp trwających obecnie 
negocjacji;

Or. en

Poprawka 196
Georgios Koumoutsakos, Krzysztof Lisek

Projekt rezolucji
Ustęp 29 

Projekt rezolucji Poprawka

29. wzywa wiceprzewodniczącą/WP do 
zapewnienia, że podejście UE do Rosji, w 
tym do negocjacji w sprawie nowego 
porozumienia UE-Rosja, będzie spójne 
oraz oparte na przestrzeganiu takich 
wartości jak demokracja, poszanowanie 
praw człowieka i praworządność, przy 
uwzględnieniu prawa międzynarodowego; 
w związku z tym podkreśla znaczenie 
partnerstwa na rzecz modernizacji; 
podkreśla jednocześnie potrzebę 
zacieśnionego partnerstwa z Rosją, 
opartego na obustronnym szacunku i 
wzajemności w zakresie takich kwestii, jak 
zwalczanie terroryzmu, bezpieczeństwo 
energetyczne i bezpieczeństwo dostaw 
energii, zmiana klimatu, rozbrojenie, 
zapobieganie konfliktom i 

29. wzywa wiceprzewodniczącą/WP do 
zapewnienia, że podejście UE do Rosji, w 
tym do negocjacji w sprawie nowego 
porozumienia UE-Rosja, będzie spójne 
oraz oparte na przestrzeganiu takich 
wartości jak demokracja, poszanowanie 
praw człowieka i praworządność; w 
związku z tym podkreśla znaczenie 
partnerstwa na rzecz modernizacji; 
podkreśla jednocześnie potrzebę 
zacieśnionego partnerstwa z Rosją, 
opartego na obustronnym szacunku i 
wzajemności w zakresie takich kwestii, jak 
zwalczanie terroryzmu, bezpieczeństwo 
energetyczne i bezpieczeństwo dostaw 
energii, zmiana klimatu, rozbrojenie, 
zapobieganie konfliktom i 
nierozprzestrzenianie broni jądrowej, 
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nierozprzestrzenianie broni jądrowej, 
również w odniesieniu do Iranu, 
Afganistanu i Bliskiego Wschodu, mając 
na celu wzmocnienie globalnego 
bezpieczeństwa i stabilności; uważa, że 
współpraca w tych kwestiach powinna 
tworzyć podstawę dla nowego 
porozumienia UE-Rosja, oczekuje zatem 
na szybki postęp trwających obecnie 
negocjacji w sprawie nowego 
kompleksowego porozumienia, które 
powinno znacznie wzmocnić stosunki UE-
Rosja;

mając na celu wzmocnienie globalnego 
bezpieczeństwa i stabilności; uważa, że 
współpraca w tych kwestiach powinna 
tworzyć podstawę dla nowego 
porozumienia UE-Rosja, oczekuje zatem 
na szybki postęp trwających obecnie 
negocjacji w sprawie nowego 
kompleksowego porozumienia, które 
powinno znacznie wzmocnić stosunki UE-
Rosja;

Or. en

Poprawka 197

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 29 

Projekt rezolucji Poprawka

29. wzywa wiceprzewodniczącą/WP do 
zapewnienia, że podejście UE do Rosji, w 
tym do negocjacji w sprawie nowego 
porozumienia UE-Rosja, będzie spójne 
oraz oparte na przestrzeganiu takich 
wartości jak demokracja, poszanowanie 
praw człowieka i praworządność, przy 
uwzględnieniu prawa międzynarodowego; 
w związku z tym podkreśla znaczenie 
partnerstwa na rzecz modernizacji; 
podkreśla jednocześnie potrzebę
zacieśnionego partnerstwa z Rosją, 
opartego na obustronnym szacunku i 
wzajemności w zakresie takich kwestii, jak 
zwalczanie terroryzmu, bezpieczeństwo 
energetyczne i bezpieczeństwo dostaw 
energii, zmiana klimatu, rozbrojenie, 
zapobieganie konfliktom i 
nierozprzestrzenianie broni jądrowej, 

29. wzywa wiceprzewodniczącą/WP do 
zapewnienia, że podejście UE do Rosji, w 
tym do negocjacji w sprawie nowego 
porozumienia UE-Rosja, będzie spójne 
oraz oparte na przestrzeganiu takich 
wartości jak demokracja, poszanowanie 
praw człowieka i praworządność, przy 
uwzględnieniu prawa międzynarodowego; 
podkreśla, że takie zobowiązanie musi 
stanowić integralną część nowego 
porozumienia; w związku z tym podkreśla 
znaczenie partnerstwa na rzecz 
modernizacji; podkreśla jednocześnie 
potrzebę zacieśnionego partnerstwa z 
Rosją, opartego na obustronnym szacunku 
i wzajemności w zakresie takich kwestii, 
jak zwalczanie terroryzmu, bezpieczeństwo 
energetyczne i bezpieczeństwo dostaw 
energii, zmiana klimatu, rozbrojenie, 
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również w odniesieniu do Iranu, 
Afganistanu i Bliskiego Wschodu, mając 
na celu wzmocnienie globalnego 
bezpieczeństwa i stabilności; uważa, że 
współpraca w tych kwestiach powinna 
tworzyć podstawę dla nowego 
porozumienia UE-Rosja, oczekuje zatem 
na szybki postęp trwających obecnie 
negocjacji w sprawie nowego 
kompleksowego porozumienia, które 
powinno znacznie wzmocnić stosunki UE-
Rosja;

zapobieganie konfliktom i postanowienia 
dotyczące w szczególności uśpionych 
konfliktów oraz nierozprzestrzeniania 
broni jądrowej, również w odniesieniu do 
Iranu, Afganistanu i Bliskiego Wschodu, 
mając na celu wzmocnienie globalnego 
bezpieczeństwa i stabilności; uważa, że 
współpraca w tych kwestiach powinna 
tworzyć podstawę dla nowego 
porozumienia UE-Rosja, oczekuje zatem 
na szybki postęp trwających obecnie 
negocjacji w sprawie nowego 
kompleksowego porozumienia, które 
powinno znacznie wzmocnić stosunki UE-
Rosja;

Or. en

Poprawka 198
Ana Gomes

Projekt rezolucji
Ustęp 29 

Projekt rezolucji Poprawka

29. wzywa wiceprzewodniczącą/WP do 
zapewnienia, że podejście UE do Rosji, w 
tym do negocjacji w sprawie nowego 
porozumienia UE-Rosja, będzie spójne 
oraz oparte na przestrzeganiu takich 
wartości jak demokracja, poszanowanie 
praw człowieka i praworządność, przy 
uwzględnieniu prawa międzynarodowego; 
w związku z tym podkreśla znaczenie 
partnerstwa na rzecz modernizacji; 
podkreśla jednocześnie potrzebę 
zacieśnionego partnerstwa z Rosją, 
opartego na obustronnym szacunku i 
wzajemności w zakresie takich kwestii, jak 
zwalczanie terroryzmu, bezpieczeństwo 
energetyczne i bezpieczeństwo dostaw 
energii, zmiana klimatu, rozbrojenie, 
zapobieganie konfliktom i 
nierozprzestrzenianie broni jądrowej, 

29. wzywa wiceprzewodniczącą/WP do 
zapewnienia, że podejście UE do Rosji, w 
tym do negocjacji w sprawie nowego 
porozumienia UE-Rosja, będzie spójne 
oraz oparte na przestrzeganiu takich 
wartości jak demokracja, poszanowanie 
praw człowieka i praworządność, przy 
uwzględnieniu prawa międzynarodowego; 
w związku z tym podkreśla znaczenie 
partnerstwa na rzecz modernizacji; 
podkreśla jednocześnie potrzebę 
zacieśnionego partnerstwa z Rosją, 
opartego na obustronnym szacunku i 
wzajemności w zakresie takich kwestii, jak 
zwalczanie terroryzmu, bezpieczeństwo 
energetyczne i bezpieczeństwo dostaw 
energii, zmiana klimatu, rozbrojenie, 
zapobieganie konfliktom i 
nierozprzestrzenianie broni jądrowej, 
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również w odniesieniu do Iranu, 
Afganistanu i Bliskiego Wschodu, mając 
na celu wzmocnienie globalnego 
bezpieczeństwa i stabilności; uważa, że 
współpraca w tych kwestiach powinna 
tworzyć podstawę dla nowego 
porozumienia UE-Rosja, oczekuje zatem 
na szybki postęp trwających obecnie 
negocjacji w sprawie nowego 
kompleksowego porozumienia, które 
powinno znacznie wzmocnić stosunki UE-
Rosja;

również w odniesieniu do Iranu, 
Afganistanu i Bliskiego Wschodu, mając 
na celu wzmocnienie globalnego 
bezpieczeństwa i stabilności; uważa, że 
współpraca w tych kwestiach powinna 
tworzyć podstawę dla nowego 
porozumienia UE-Rosja, oczekuje zatem 
na szybki postęp trwających obecnie 
negocjacji w sprawie nowego 
kompleksowego porozumienia, które 
powinno znacznie wzmocnić stosunki UE-
Rosja; wzywa UE do intensyfikacji 
wysiłków w zakresie prowadzenia 
wspólnych działań z Rosją, szczególnie w 
związku ze stabilizacją w Afganistanie; 
wzywa UE do promowania efektywnych i 
wzajemnie korzystnych stosunków NATO-
Rosja;

Or. en

Poprawka 199
Anneli Jäätteenmäki

Projekt rezolucji
Ustęp 29 

Projekt rezolucji Poprawka

29. wzywa wiceprzewodniczącą/WP do 
zapewnienia, że podejście UE do Rosji, w 
tym do negocjacji w sprawie nowego 
porozumienia UE-Rosja, będzie spójne 
oraz oparte na przestrzeganiu takich 
wartości jak demokracja, poszanowanie 
praw człowieka i praworządność, przy 
uwzględnieniu prawa międzynarodowego; 
w związku z tym podkreśla znaczenie 
partnerstwa na rzecz modernizacji; 
podkreśla jednocześnie potrzebę 
zacieśnionego partnerstwa z Rosją, 
opartego na obustronnym szacunku i 
wzajemności w zakresie takich kwestii, jak 
zwalczanie terroryzmu, bezpieczeństwo 
energetyczne i bezpieczeństwo dostaw 

29. wzywa wiceprzewodniczącą/WP do 
zapewnienia, że podejście UE do Rosji, w 
tym do negocjacji w sprawie nowego 
porozumienia UE-Rosja, będzie spójne 
oraz oparte na przestrzeganiu takich 
wartości jak demokracja, poszanowanie 
praw człowieka i praworządność, przy 
uwzględnieniu prawa międzynarodowego; 
w związku z tym podkreśla znaczenie 
partnerstwa na rzecz modernizacji; 
podkreśla jednocześnie potrzebę 
zacieśnionego partnerstwa z Rosją, 
opartego na obustronnym szacunku i 
wzajemności w zakresie takich kwestii, jak 
zwalczanie terroryzmu, bezpieczeństwo 
energetyczne i bezpieczeństwo dostaw 
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energii, zmiana klimatu, rozbrojenie, 
zapobieganie konfliktom i 
nierozprzestrzenianie broni jądrowej, 
również w odniesieniu do Iranu, 
Afganistanu i Bliskiego Wschodu, mając 
na celu wzmocnienie globalnego 
bezpieczeństwa i stabilności; uważa, że 
współpraca w tych kwestiach powinna 
tworzyć podstawę dla nowego 
porozumienia UE-Rosja, oczekuje zatem 
na szybki postęp trwających obecnie 
negocjacji w sprawie nowego 
kompleksowego porozumienia, które 
powinno znacznie wzmocnić stosunki UE-
Rosja;

energii, zmiana klimatu, rozbrojenie, 
zapobieganie konfliktom i 
nierozprzestrzenianie broni jądrowej, 
również w odniesieniu do Iranu, 
Afganistanu i Bliskiego Wschodu, mając 
na celu wzmocnienie globalnego 
bezpieczeństwa i stabilności; uważa, że 
współpraca w tych kwestiach powinna 
tworzyć podstawę dla nowego 
porozumienia UE-Rosja, oczekuje zatem 
na szybki postęp trwających obecnie 
negocjacji w sprawie nowego 
kompleksowego porozumienia, które 
powinno znacznie wzmocnić stosunki UE-
Rosja; wzywa do podejmowania działań i 
realizowania inicjatyw, które 
zacieśniałyby kontakty między 
społeczeństwami obywatelskimi Europy i 
Rosji oraz wzmacniały rosyjskie 
społeczeństwo obywatelskie;

Or. en

Poprawka 200

Charles Tannock w imieniu grupy ECR

Projekt rezolucji
Ustęp 29 

Projekt rezolucji Poprawka

29. wzywa wiceprzewodniczącą/WP do 
zapewnienia, że podejście UE do Rosji, w 
tym do negocjacji w sprawie nowego 
porozumienia UE-Rosja, będzie spójne 
oraz oparte na przestrzeganiu takich 
wartości jak demokracja, poszanowanie 
praw człowieka i praworządność, przy 
uwzględnieniu prawa międzynarodowego; 
w związku z tym podkreśla znaczenie 
partnerstwa na rzecz modernizacji; 
podkreśla jednocześnie potrzebę 
zacieśnionego partnerstwa z Rosją, 

29. wzywa wiceprzewodniczącą/WP do 
zapewnienia, że podejście UE do Rosji, w 
tym do negocjacji w sprawie nowego 
porozumienia UE-Rosja, będzie spójne 
oraz oparte na przestrzeganiu takich 
wartości jak demokracja, poszanowanie 
praw człowieka i praworządność, przy 
uwzględnieniu prawa międzynarodowego; 
w związku z tym podkreśla znaczenie 
partnerstwa na rzecz modernizacji; 
podkreśla jednocześnie potrzebę 
zacieśnionego partnerstwa z Rosją, 
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opartego na obustronnym szacunku i 
wzajemności w zakresie takich kwestii, jak 
zwalczanie terroryzmu, bezpieczeństwo 
energetyczne i bezpieczeństwo dostaw 
energii, zmiana klimatu, rozbrojenie, 
zapobieganie konfliktom i 
nierozprzestrzenianie broni jądrowej, 
również w odniesieniu do Iranu, 
Afganistanu i Bliskiego Wschodu, mając 
na celu wzmocnienie globalnego 
bezpieczeństwa i stabilności; uważa, że 
współpraca w tych kwestiach powinna 
tworzyć podstawę dla nowego 
porozumienia UE-Rosja, oczekuje zatem 
na szybki postęp trwających obecnie 
negocjacji w sprawie nowego 
kompleksowego porozumienia, które 
powinno znacznie wzmocnić stosunki UE-
Rosja;

opartego na obustronnym szacunku i 
wzajemności w zakresie takich kwestii, jak 
zwalczanie terroryzmu, bezpieczeństwo 
energetyczne i bezpieczeństwo dostaw 
energii, zmiana klimatu, rozbrojenie, 
zapobieganie konfliktom i 
nierozprzestrzenianie broni jądrowej, 
również w odniesieniu do Iranu, 
Afganistanu i Bliskiego Wschodu, mając 
na celu wzmocnienie globalnego 
bezpieczeństwa i stabilności; uważa, że 
współpraca w tych kwestiach powinna 
tworzyć podstawę dla nowego 
porozumienia UE-Rosja, oczekuje zatem 
na szybki postęp trwających obecnie 
negocjacji w sprawie nowego 
kompleksowego porozumienia, które 
powinno znacznie wzmocnić stosunki UE-
Rosja; wzywa wiceprzewodniczącą/WP do 
intensyfikacji wysiłków mających na celu 
wdrożenie przez Rosję sześciopunktowego 
porozumienia w Gruzji, jak również do 
doprowadzenia do ostatecznego 
rozstrzygnięcia tego konfliktu w 
odniesieniu do integralności terytorialnej 
Gruzji; 

Or. en

Poprawka 201
Andrew Duff, Annemie Neyts-Uyttebroeck

Projekt rezolucji
Ustęp 29a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

29a. podkreśla, że wzmocnienie zasady 
państwa prawa we wszystkich dziedzinach 
rosyjskiego życia publicznego, w tym w 
gospodarce, byłoby korzystne dla całego 
społeczeństwa, ponieważ coraz bardziej 
arbitralne ustawodawstwo i regulacje 
biznesowe skutecznie odstraszają 
bezpośrednie inwestycje zagraniczne;
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Or. en

Poprawka 202
Boris Zala, Libor Rouček

Projekt rezolucji
Ustęp 29a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

29a. podkreśla konieczność nadania 
nowego impetu negocjacjom w sprawie 
przystąpienia Turcji, tak aby uniknąć 
ewentualnego impasu w stosunkach UE-
Turcja; z zadowoleniem przyjmuje 
oświadczenie Rady do Spraw Ogólnych z
dnia 14 grudnia 2010 r., w którym wzywa 
się do zacieśnienia współpracy w 
kwestiach bezpieczeństwa i polityki 
zagranicznej mających znaczenie dla obu 
stron; uważa, że coraz bardziej aktywna 
polityka zagraniczna Ankary stwarza 
nowe wyzwania i możliwości dla WPZiB; 
wzywa wiceprzewodniczącą/WP do 
włączenia Turcji w zorganizowany dialog 
dotyczący kluczowych zagadnień 
strategicznych, takich jak polityka 
energetyczna, stabilizacja w regionie 
Bałkanów Zachodnich oraz Kaukazu, 
kwestie nuklearne w Iranie czy 
demokratyczne przebudzenie na Bliskim 
Wschodzie, zapewniając tym samym 
zbliżenie celów, jak również nadanie 
nowej dynamiki stosunkom dwustronnym; 
podkreśla jednak, ze dialog taki nie 
powinien zastępować, lecz uzupełniać i 
wzmacniać proces przystąpienia Turcji;

Or. en

Poprawka 203
Elmar Brok, Krzysztof Lisek, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Paweł Zalewski, 
Michael Gahler, Tunne Kelam, Traian Ungureanu, Inese Vaidere, Andrey Kovatchev, 
Elena Băsescu, Cristian Dan Preda, Jacek Protasiewicz, Paweł Robert Kowal, Andrzej 
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Grzyb, Vytautas Landsbergis, Anna Ibrisagic, Eduard Kukan

Projekt rezolucji
Ustęp 29a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

29a. wzywa wiceprzewodniczącą/WP do 
intensyfikacji rozmów z Rosją, tak aby 
zapewnić bezwarunkowe dotrzymanie 
wszystkich postanowień porozumienia 
między Rosją, Unią Europejską i Gruzją z 
2008 r.; uważa, że Rosja powinna przede 
wszystkim zagwarantować pełny i 
nieograniczony dostęp dla Misji 
Obserwacyjnej Unii Europejskiej 
(EUMM) w Abchazji i Osetii 
Południowej; podkreśla konieczność 
zapewnienia stabilizacji we 
wspomnianych regionach gruzińskich;

Or. en

Poprawka 204
Anneli Jäätteenmäki

Projekt rezolucji
Ustęp 29a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

29a. uznaje coraz wyższy międzynarodowy 
status i znaczenie Arktyki i wzywa do 
ustanowienia społecznie, środowiskowo i 
gospodarczo zrównoważonej polityki UE 
wobec Arktyki, uwzględniającej prawa 
miejscowej i rdzennej ludności; uznaje 
Radę Arktyczną, politykę wymiaru 
północnego oraz Euro-arktycznę Radę 
Morza Barentsa za kluczowe platformy 
współpracy w Arktyce i popiera aspiracje 
UE dotyczące uzyskania statusu stałego 
obserwatora w Radzie Arktycznej; 
podkreśla potrzebę utworzenia wydziału 
ds. Arktyki w ramach ESDZ;
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Or. en

Poprawka 205
Laima Liucija Andrikienė

Projekt rezolucji
Ustęp 29a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

29a. podkreśla znaczenie konsultacji UE z 
Rosją w sprawie praw człowieka, które 
mają na celu promocję i stopniowe 
wprowadzanie praw człowieka w Rosji; 
wyraża głębokie zaniepokojenie, iż 
konsultacje te nie przyniosły konkretnych 
rezultatów czy pozytywnych zmian w 
dziedzinie praw człowieka w Rosji; 
podkreśla, że UE powinna ponownie 
rozważyć swą strategię i środki promocji 
zmian w dziedzinie praw człowieka w tym 
kraju; ponownie apeluje do władz 
rosyjskich o konstruktywne włączenie się 
w proces konsultacji oraz o podjęcie 
odpowiednich działań mających na celu 
poprawę sytuacji w dziedzinie praw 
człowieka oraz przestrzegania zasady 
państwa prawa w tym kraju, jak również 
dotrzymanie ich międzynarodowych 
zobowiązań dotyczących praw człowieka;

Or. en

Poprawka 206
Laima Liucija Andrikienė

Projekt rezolucji
Ustęp 29b (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

29b. wzywa Komisję i ESDZ do dalszej 
obrony Traktatu karty energetycznej, 
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który Federacja Rosyjska podpisała w 
1997 r. i który wciąż zachowuje ważność 
w kontekście obecnych stosunków UE-
Rosja, a także ma potencjał, by zapewnić i 
ułatwić stabilny międzynarodowy przepływ 
inwestycji między UE a Rosją;

Or. en

Poprawka 207
Maria Eleni Koppa

Projekt rezolucji
Ustęp 30 

Projekt rezolucji Poprawka

30. popiera wznowienie bezpośrednich 
rozmów pokojowych pomiędzy Izraelem a 
Autonomią Palestyńską oraz podkreśla 
potrzebę zapewnienia poważnych 
negocjacji, prowadzonych w 
ograniczonych ramach czasowych i w 
atmosferze wzajemnego zaufania; 
przypomina, że UE ma największy wkład 
w Autonomii Palestyńskiej i jest głównym 
partnerem handlowym Izraela;

30. popiera wznowienie bezpośrednich 
rozmów pokojowych pomiędzy Izraelem a 
Autonomią Palestyńską oraz podkreśla 
potrzebę zapewnienia poważnych 
negocjacji, prowadzonych w 
ograniczonych ramach czasowych i w 
atmosferze wzajemnego zaufania; 
przypomina, że UE ma największy wkład 
w Autonomii Palestyńskiej i jest głównym 
partnerem handlowym Izraela; podkreśla 
konieczność osiągnięcie rozwiązania 
opartego na koncepcji dwóch państw i 
uznaje prawo obu stron do egzystowania 
obok siebie w bezpieczeństwie, dobrobycie 
i pokoju; dlatego z zadowoleniem 
przyjmuje konkluzje Rady UE z dnia 13 
grudnia 2010 r. w sprawie 
bliskowschodniego procesu pokojowego, a 
także zadeklarowaną przez UE wolę 
udzielenia stronom pomocy w realizacji 
tego celu;

Or. en

Poprawka 208
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Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 30 

Projekt rezolucji Poprawka

30. popiera wznowienie bezpośrednich 
rozmów pokojowych pomiędzy Izraelem a 
Autonomią Palestyńską oraz podkreśla 
potrzebę zapewnienia poważnych 
negocjacji, prowadzonych w 
ograniczonych ramach czasowych i w 
atmosferze wzajemnego zaufania; 
przypomina, że UE ma największy wkład 
w Autonomii Palestyńskiej i jest głównym 
partnerem handlowym Izraela;

30. popiera wznowienie bezpośrednich 
rozmów pokojowych pomiędzy Izraelem a 
Autonomią Palestyńską oraz podkreśla 
potrzebę zapewnienia poważnych 
negocjacji, prowadzonych w 
ograniczonych ramach czasowych i w 
atmosferze wzajemnego zaufania; 
przypomina, że UE ma największy wkład 
w Autonomii Palestyńskiej i jest głównym 
partnerem handlowym Izraela; ubolewa w 
związku z decyzją rządu izraelskiego o 
nieprzedłużaniu moratorium na budowę 
osiedli na Zachodnim Brzegu i zaznacza,
że ma ona poważny wpływ na dalszy ciąg 
procesu pokojowego;

Or. en

Poprawka 209
Ana Gomes

Projekt rezolucji
Ustęp 30 

Projekt rezolucji Poprawka

30. popiera wznowienie bezpośrednich 
rozmów pokojowych pomiędzy Izraelem a 
Autonomią Palestyńską oraz podkreśla 
potrzebę zapewnienia poważnych 
negocjacji, prowadzonych w 
ograniczonych ramach czasowych i w 
atmosferze wzajemnego zaufania; 
przypomina, że UE ma największy wkład 
w Autonomii Palestyńskiej i jest głównym 
partnerem handlowym Izraela;

30. popiera wznowienie bezpośrednich 
rozmów pokojowych pomiędzy Izraelem a 
Autonomią Palestyńską oraz podkreśla 
potrzebę zapewnienia poważnych 
negocjacji, prowadzonych w 
ograniczonych ramach czasowych i w 
atmosferze wzajemnego zaufania, oraz że 
klimat ten może zaistnieć tylko wówczas, 
gdy Izrael natychmiast zaprzestanie 
dalszej budowy osiedli; przypomina, że UE 
ma największy wkład w Autonomii 
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Palestyńskiej i jest głównym partnerem 
handlowym Izraela, a zatem jest 
bezpośrednio zainteresowana, by 
przekonać obie strony do jak najszybszego 
rozstrzygnięcia zasadniczych kwestii (czyli 
kwestii uchodźców, granic i statusu 
Jerozolimy) oraz by obok Państwa Izrael 
powstało zdolne do funkcjonowania i 
żyjące w pokoju Państwo Palestyńskie;

Or. en

Poprawka 210
María Muñiz De Urquiza

Projekt rezolucji
Ustęp 31 

Projekt rezolucji Poprawka

31. wzywa UE, aby zgodnie z konkluzjami 
Rady z dnia 12 grudnia 2009 r. odgrywała 
większą rolę polityczną, współmierną z jej 
zaangażowaniem finansowym w regionie; 
jest przekonany, że należy pilnie i 
gruntownie przeformułować politykę UE 
na Bliskim Wschodzie, tak by przy 
zastosowaniu skutecznych narzędzi 
dyplomatycznych odegrała ona decydującą 
i spójną rolę polityczną na rzecz pokoju i 
bezpieczeństwa w tym ościennym regionie 
o kluczowym znaczeniu strategicznym dla 
UE; wzywa wiceprzewodniczącą/WP do 
przedstawienia nowej europejskiej strategii 
dla przedmiotowego regionu, określającej 
interesy, cele i środki, jakich UE może 
użyć;

31. wzywa UE, aby zgodnie z konkluzjami 
Rady z dnia 12 grudnia 2009 r. odgrywała 
większą rolę polityczną, współmierną z jej 
zaangażowaniem finansowym w regionie; 
jest przekonany, że należy pilnie i 
gruntownie przeformułować politykę UE 
na Bliskim Wschodzie, tak by przy 
zastosowaniu skutecznych narzędzi 
dyplomatycznych odegrała ona decydującą 
i spójną rolę polityczną na rzecz pokoju i 
bezpieczeństwa w tym ościennym regionie 
o kluczowym znaczeniu strategicznym dla 
UE; wzywa wiceprzewodniczącą/WP do 
przedstawienia nowej europejskiej strategii 
dla przedmiotowego regionu, określającej 
interesy, cele i środki, jakich UE może 
użyć;

Or. es
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Poprawka 211
Ana Gomes

Projekt rezolucji
Ustęp 31 

Projekt rezolucji Poprawka

31. wzywa UE, aby zgodnie z konkluzjami 
Rady z dnia 12 grudnia 2009 r. odgrywała 
większą rolę polityczną, współmierną z jej 
zaangażowaniem finansowym w regionie; 
jest przekonany, że należy pilnie i 
gruntownie przeformułować politykę UE 
na Bliskim Wschodzie, tak by przy 
zastosowaniu skutecznych narzędzi 
dyplomatycznych odegrała ona decydującą 
i spójną rolę polityczną na rzecz pokoju i 
bezpieczeństwa w tym ościennym regionie 
o kluczowym znaczeniu strategicznym dla 
UE; wzywa wiceprzewodniczącą/WP do 
przedstawienia nowej europejskiej strategii 
dla przedmiotowego regionu, określającej 
interesy, cele i środki, jakich UE może 
użyć;

31. wzywa UE, aby zgodnie z konkluzjami 
Rady z dnia 12 grudnia 2009 r. odgrywała 
większą rolę polityczną, współmierną z jej 
zaangażowaniem finansowym w regionie; 
jest przekonany, że należy pilnie i 
gruntownie przeformułować politykę UE 
na Bliskim Wschodzie, tak by przy 
zastosowaniu skutecznych narzędzi 
dyplomatycznych odegrała ona decydującą 
i spójną rolę polityczną na rzecz pokoju i 
bezpieczeństwa w tym ościennym regionie 
o kluczowym znaczeniu strategicznym dla 
UE; wzywa wiceprzewodniczącą/WP do 
przedstawienia nowej europejskiej strategii 
dla przedmiotowego regionu, określającej 
interesy, cele i środki, jakich UE może 
użyć, promującej demokrację i zasadę 
państwa prawa w tym regionie, a także 
przekazującej zasoby przede wszystkim na 
wzmocnienie społeczeństwa 
obywatelskiego;

Or. en

Poprawka 212
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Marietje Schaake

Projekt rezolucji
Ustęp 32 

Projekt rezolucji Poprawka

32. pomimo utworzenia Unii dla 
Śródziemnomorza wyraża zaniepokojenie 
w związku z brakiem w polityce 
śródziemnomorskiej UE jasnej 
długoterminowej strategicznej wizji 

32. wyraża zaniepokojenie w związku z 
brakiem w polityce śródziemnomorskiej 
UE jasnej długoterminowej strategicznej 
wizji rozwoju i stabilizacji w regionie, 
który doświadcza rosnącego kryzysu 
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rozwoju i stabilizacji w regionie, który 
doświadcza rosnącego kryzysu 
politycznego, gospodarczego i 
społecznego; podkreśla pilną potrzebę, by 
proces integracji euro-
śródziemnomorskiej stał się dla UE 
politycznym priorytetem;

politycznego, gospodarczego i 
społecznego; kwestionuje podstawy 
działania, cele i metody pracy Unii dla 
Śródziemnomorza;

Or. en

Poprawka 213

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 32 

Projekt rezolucji Poprawka

32. pomimo utworzenia Unii dla 
Śródziemnomorza wyraża zaniepokojenie 
w związku z brakiem w polityce 
śródziemnomorskiej UE jasnej 
długoterminowej strategicznej wizji 
rozwoju i stabilizacji w regionie, który 
doświadcza rosnącego kryzysu 
politycznego, gospodarczego i 
społecznego; podkreśla pilna potrzebę, by 
proces integracji euro-
śródziemnomorskiej stał się dla UE 
politycznym priorytetem;

32. podkreśla, że obecne wydarzenia, do 
których najpierw doszło w Tunezji i 
Egipcie, i które wstrząsają obszarami 
położonymi na południowym brzegu 
Morza Śródziemnego oraz całym światem 
arabskim, pokazują jednoznacznie 
dążenie tych narodów do zmian i reform; 
wyraża ubolewanie, że partnerstwo euro-
śródziemnomorskie skupiało się głównie 
na reformach gospodarczych i nie było w 
stanie doprowadzić do koniecznych 
reform politycznych i instytucjonalnych; 
zaznacza, że Unia dla Śródziemnomorza, 
która miała zintensyfikować politykę UE 
w tym regionie, nie była w stanie zmierzyć 
się z coraz większym brakiem zaufania i 
podjąć kwestii podstawowych potrzeb 
odnośnych narodów; uważa, że kwestią 
największej wagi i pilności jest ponowne 
przemyślenie i zmiana strategii UE dla 
Morza Śródziemnego; w związku z tym 
wzywa Radę i Komisję do dokonania 
przeglądu EPS w odniesieniu do naszych 
południowych sąsiadów, uwzględniając 
wprowadzenie środków na rzecz 
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prawdziwie demokratycznej transformacji 
obejmującej udział kobiet na wszystkich 
szczeblach określonych przez właściwe 
podmioty społeczeństwa obywatelskiego, a 
także stworzenie podstawy dla dogłębnych 
reform politycznych i instytucjonalnych;

Or. en

Poprawka 214
Francisco José Millán Mon

Projekt rezolucji
Ustęp 32 

Projekt rezolucji Poprawka

32. pomimo utworzenia Unii dla 
Śródziemnomorza wyraża zaniepokojenie 
w związku z brakiem w polityce 
śródziemnomorskiej UE jasnej 
długoterminowej strategicznej wizji 
rozwoju i stabilizacji w regionie, który 
doświadcza rosnącego kryzysu 
politycznego, gospodarczego i 
społecznego; podkreśla pilna potrzebę, by 
proces integracji euro-śródziemnomorskiej 
stał się dla UE politycznym priorytetem;

32. pomimo utworzenia Unii dla 
Śródziemnomorza wyraża zaniepokojenie 
w związku z brakiem w polityce 
śródziemnomorskiej UE jasnej 
długoterminowej strategicznej wizji 
postępu i modernizacji w regionie, który 
doświadcza rosnącego kryzysu 
politycznego, gospodarczego i 
społecznego; podkreśla pilna potrzebę, by 
proces integracji euro-śródziemnomorskiej 
stał się dla UE politycznym priorytetem 
oraz by europejska polityka sąsiedztwa 
została przyjęta zgodnie z procesami 
demokratycznych przemian odbywających 
się w niektórych z tych krajów;

Or. es

Poprawka 215
Maria Eleni Koppa

Projekt rezolucji
Ustęp 32 

Projekt rezolucji Poprawka

32. pomimo utworzenia Unii dla 32. wyraża zaniepokojenie w związku z 
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Śródziemnomorza wyraża zaniepokojenie 
w związku z brakiem w polityce 
śródziemnomorskiej UE jasnej 
długoterminowej strategicznej wizji 
rozwoju i stabilizacji w regionie, który 
doświadcza rosnącego kryzysu 
politycznego, gospodarczego i 
społecznego; podkreśla pilną potrzebę, by 
proces integracji euro-śródziemnomorskiej 
stał się dla UE politycznym priorytetem;

brakiem w polityce śródziemnomorskiej 
UE jasnej długoterminowej strategicznej 
wizji rozwoju i stabilizacji w regionie, 
który doświadcza rosnącego kryzysu 
politycznego, gospodarczego i 
społecznego; ubolewa, że Unia dla 
Śródziemnomorza nie odgrywa żadnej roli 
w tych wydarzeniach i podkreśla pilną 
potrzebę, by proces integracji euro-
śródziemnomorskiej stał się dla UE 
politycznym priorytetem, tak aby wspierać 
demokratyzację oraz promować 
przestrzeganie praw człowieka we 
wszystkich państwach regionu Morza 
Śródziemnego;

Or. en

Poprawka 216
Hannes Swoboda

Projekt rezolucji
Ustęp 32a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

32a. deklaruje solidarność z obywatelami 
państw południowych objętych polityką 
sąsiedztwa, którzy walczą o demokrację, 
wolność i sprawiedliwość społeczną; 
zwraca się o przeprowadzenie wolnych i 
uczciwych wyborów, tak aby ustabilizować 
rozwój demokracji, dając obywatelom 
prawo wyboru własnych przedstawicieli; 
ponownie wyraża pełne poparcie dla tych 
celów oraz dla ich realizacji; zwraca się o 
wyznaczenie dla tego regionu specjalnego 
przedstawiciela wysokiego szczebla, który 
mógłby koordynować nasze wsparcie i 
pomoc dla tych krajów i ich obywateli w 
kluczowym okresie przejściowym; zwraca 
się ponadto o przeprojektowanie Unii dla 
Śródziemnomorza, tak aby aktywnie i 
skutecznie przyczyniać się do 
powstawania demokratycznych, 
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zrównoważonych i sprawiedliwych 
społeczeństw w całym regionie, a także 
promować rozwój gospodarczy w oparciu 
o program skoordynowanej pomocy;

Or. en

Poprawka 217
Teresa Riera Madurell, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Carmen Romero 
López

Projekt rezolucji
Ustęp 32a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

32a. uważa, że od momentu zainicjowania 
w 2004 r. europejskiej polityki sąsiedztwa 
jako jednolitych ram politycznych, jak 
również ukierunkowanej na wyniki 
dyferencjacji i dopasowanej do potrzeb 
pomocy, przyniosła ona wymierne 
korzyści zarówno dla partnerów EPS, jak i 
dla UE; podkreśla, że strategiczny 
przegląd EPS powinien doprowadzić do 
ściślejszego, ciągłego i istotnego dialogu 
politycznego z krajami partnerskimi, tak 
aby wspierać dobrobyt, stabilizację i 
bezpieczeństwo w regionie Morza 
Śródziemnego;

Or. en

Poprawka 218
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Marietje Schaake

Projekt rezolucji
Ustęp 33 

Projekt rezolucji Poprawka

33. przypomina o swojej roli w procedurze 
budżetowej UE i podkreśla, że należy 

33. przypomina o swojej roli w procedurze 
budżetowej UE i podkreśla, że należy 
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zapewnić legitymację demokratyczną Unii 
dla Śródziemnomorza, przejrzyste 
podejmowanie decyzji oraz zaangażowanie 
Parlamentu Europejskiego, Zgromadzenia 
Parlamentarnego Unii dla 
Śródziemnomorza oraz parlamentów 
krajowych w proces decyzyjny;

zapewnić legitymację Unii dla 
Śródziemnomorza, przejrzyste 
podejmowanie decyzji pod auspicjami 
wiceprzewodniczącej/WP po stronie 
europejskiej oraz zaangażowanie 
Parlamentu Europejskiego, Zgromadzenia 
Parlamentarnego Unii dla 
Śródziemnomorza oraz parlamentów 
krajowych w proces decyzyjny;

Or. en

Poprawka 219
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Marietje Schaake

Projekt rezolucji
Ustęp 33a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

33a. ubolewa w związku z faktyczną 
stagnacją procesu przystąpienia Turcji; 
przypomina, że zarówno UE, jak i Turcja 
ponoszą odpowiedzialność za 
przezwyciężanie przeszkód na drodze do 
członkostwa Turcji w UE; ostrzega przed 
poważnymi długofalowymi problemami, 
jeżeli stosunki UE-Turcja nie ustabilizują 
się, a UE i NATO nadal będą 
uniemożliwiać realizację celu ściślejszej 
współpracy; wyraża jednak nadzieję, że 
Turcja będzie kontynuować proces 
modernizacji zgodnie z wytycznymi 
europejskimi;

Or. en

Poprawka 220
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Jelko Kacin, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje 
Schaake

Projekt rezolucji
Ustęp 34 
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Projekt rezolucji Poprawka

34. ściśle śledzi sytuację w Tunezji, oraz 
wzywa UE do wsparcia narodu 
tunezyjskiego w przeżywanych przezeń 
demokratycznych przemianach, w tym 
poprzez dostarczenie odpowiedniej 
pomocy, która może być potrzebna; 
podkreśla konieczność dostosowania 
finansowania w celu udzielenia pomocy w 
łagodzeniu kryzysu społecznego i 
ekonomicznego w tym kraju;

34. z zadowoleniem przyjmuje wyjazd Zine 
el-Abidine Ben Alego z Tunezji oraz 
powstanie rządu tymczasowego; oczekuje 
na wcześniejsze ustąpienie Hosni'ego 
Mubaraka w Egipcie; czeka na 
transformację w kierunku liberalnej 
demokracji w obu państwach i wspiera 
narody arabskie w zwiększaniu i 
konsolidacji wysiłków na rzecz uzyskania 
wolności i sprawiedliwości we własnych 
państwach i w całym regionie; 
zobowiązuje UE do dostarczenia wszelkiej 
pomocy, która może być potrzebna, aby 
zwiększyć rozwój polityczny, społeczny i 
gospodarczy;

Or. en

Poprawka 221
Ana Gomes

Projekt rezolucji
Ustęp 34 

Projekt rezolucji Poprawka

34. ściśle śledzi sytuację w Tunezji, oraz 
wzywa UE do wsparcia narodu 
tunezyjskiego w przeżywanych przezeń 
demokratycznych przemianach, w tym 
poprzez dostarczenie odpowiedniej 
pomocy, która może być potrzebna; 
podkreśla konieczność dostosowania 
finansowania w celu udzielenia pomocy w 
łagodzeniu kryzysu społecznego i 
ekonomicznego w tym kraju;

34. śledzi sytuację w Tunezji i w Egipcie
oraz w innych krajach w regionie i wzywa 
UE do wsparcia narodu tunezyjskiego i 
egipskiego w przeżywanych 
demokratycznych przemianach, w tym 
poprzez dostarczenie odpowiedniej 
pomocy mającej na celu wzmocnienie 
organizacji społeczeństwa obywatelskiego, 
w tym formowanie się pluralistycznych 
partii politycznych zdolnych rywalizować 
w demokratycznych wyborach; podkreśla 
konieczność dostosowania finansowania w 
celu udzielenia pomocy w łagodzeniu 
kryzysu społecznego i ekonomicznego w 
tych krajach oraz wagę wspierania ich w 
odzyskiwaniu aktywów skradzionych przez 
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dawnych autokratycznych władców i elity, 
w tym poprzez zamrożenie aktywów 
przetrzymywanych w europejskich 
instytucjach finansowych;

Or. en

Poprawka 222
Willy Meyer, Sabine Lösing

Projekt rezolucji
Ustęp 34 

Projekt rezolucji Poprawka

34. ściśle śledzi sytuację w Tunezji, oraz 
wzywa UE do wsparcia narodu 
tunezyjskiego w przeżywanych przezeń 
demokratycznych przemianach, w tym 
poprzez dostarczenie odpowiedniej 
pomocy, która może być potrzebna; 
podkreśla konieczność dostosowania 
finansowania w celu udzielenia pomocy w 
łagodzeniu kryzysu społecznego i
ekonomicznego w tym kraju;

34. z zadowoleniem przyjmuje 
determinację narodu tunezyjskiego w 
zakresie odzyskania wolności i obalenia 
reżimu ustanowionego przez byłego 
prezydenta Zine El Abidine Ben Alego; 
podkreśla, że obecna rewolta w Tunezji 
jest źródłem nadziei dla wszystkich państw 
Maghrebu, lecz także dla państw leżących 
poza granicami tego regionu; ściśle śledzi 
sytuację w Tunezji, oraz wzywa UE do 
wypracowania bazującego na obopólnym 
interesie rzeczywistego partnerstwa na 
rzecz rozwoju we wszystkich wymiarach, a 
także na rzecz form współpracy 
pobudzających zatrudnienie, kształcenie i 
szkolenie;

Or. en

Poprawka 223
Francisco José Millán Mon

Projekt rezolucji
Ustęp 34 

Projekt rezolucji Poprawka

34. ściśle śledzi sytuację w Tunezji, oraz 
wzywa UE do wsparcia narodu 

34. ściśle śledzi sytuację w Tunezji i 
Egipcie, oraz wzywa UE do wsparcia 
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tunezyjskiego w przeżywanych przezeń 
demokratycznych przemianach, w tym 
poprzez dostarczenie odpowiedniej 
pomocy, która może być potrzebna; 
podkreśla konieczność dostosowania 
finansowania w celu udzielenia pomocy w 
łagodzeniu kryzysu społecznego i 
ekonomicznego w tym kraju;

narodu tunezyjskiego i egipskiego w 
przeżywanych przezeń demokratycznych 
przemianach, w tym poprzez dostarczenie 
odpowiedniej pomocy, która może być 
potrzebna; podkreśla konieczność 
dostosowania finansowania w celu 
udzielenia pomocy w łagodzeniu kryzysu 
społecznego i ekonomicznego w tych 
dwóch krajach;

Or. es

Poprawka 224
Norica Nicolai

Projekt rezolucji
Ustęp 34 

Projekt rezolucji Poprawka

34. ściśle śledzi sytuację w Tunezji, oraz 
wzywa UE do wsparcia narodu 
tunezyjskiego w przeżywanych przezeń
demokratycznych przemianach, w tym 
poprzez dostarczenie odpowiedniej 
pomocy, która może być potrzebna; 
podkreśla konieczność dostosowania 
finansowania w celu udzielenia pomocy w 
łagodzeniu kryzysu społecznego i 
ekonomicznego w tym kraju;

34. wzywa do ścisłego śledzenia sytuacji w 
Tunezji i w Egipcie, oraz wzywa UE do 
wsparcia pokojowych i demokratycznych 
przemian w tych krajach, w tym poprzez 
dostarczenie odpowiedniej pomocy, która 
może być potrzebna; podkreśla 
konieczność dostosowania finansowania w 
celu udzielenia pomocy w łagodzeniu 
kryzysu społecznego i ekonomicznego w 
tym kraju;

Or. en

Poprawka 225
Teresa Riera Madurell, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Carmen Romero 
López

Projekt rezolucji
Ustęp 34a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

34a. wzywa do przyśpieszonej 



PE452.878v03-00 154/193 AM\859936PL.doc

PL

transformacji politycznej w Egipcie 
obejmującej wszystkie demokratyczne siły 
polityczne i społeczne oraz społeczeństwo 
obywatelskie, tak aby utorować drogę do 
zmiany konstytucji i prawa wyborczego, 
wolnych i uczciwych wyborów oraz 
ustanowienia w tym kraju prawdziwej 
demokracji;

Or. en

Poprawka 226
Teresa Riera Madurell, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Carmen Romero 
López

Projekt rezolucji
Ustęp 34b (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

34b. zdecydowanie popiera uzasadnione 
demokratyczne aspiracje wyrażane przez 
narody w kilku państwach sąsiadujących z 
UE na południu; wzywa UE do zwrócenia 
bacznej uwagi na ewentualne dalsze 
masowe demonstracje w państwach 
regionu Morza Śródziemnego oraz do 
jednoznacznego i natychmiastowego 
wsparcia nowych żądań 
demokratycznych; podkreśla, że 
strategiczny przegląd EPS musi w pełni 
uwzględniać i odzwierciedlać nowe 
wydarzenia w regionie oraz ustanawiać 
dialog polityczny z południowymi 
sąsiadami UE; podkreśla, że wzmocnienie 
demokracji, zasada państwa prawa, dobre 
sprawowanie rządów, zwalczanie korupcji 
oraz poszanowanie praw człowieka i 
podstawowe wolności są kluczowymi 
elementami tego dialogu;

Or. en
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Poprawka 227
Willy Meyer, Sabine Lösing

Projekt rezolucji
Ustęp 34a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

34a. wyraża solidarność ze wszystkimi 
Egipcjanami sprzeciwiającymi się 
reżimowi Mubaraka, który prowadząc tę 
samą autorytarną politykę co Anwar el-
Sadat, w sposób niedemokratyczny 
sprawował władzę przez 30 lat, utrzymując 
w całkowicie nieuzasadniony sposób stan 
wyjątkowy, odwracając się od narodu i 
skazując go na ubóstwo, 
niesprawiedliwość społeczną, 
zinstytucjonalizowaną korupcję i 
autokrację; z zadowoleniem przyjmuje i 
popiera egipską walkę o fundamentalne 
reformy systemu politycznego, 
gospodarczego i społecznego w tym kraju, 
o obalenie skorumpowanego reżimu, 
wprowadzenie prawdziwej demokracji, 
praw człowieka oraz sprawiedliwości 
społecznej; wyraża życzenie, by Egipt stał 
się prawdziwym państwem 
konstytucyjnym;

Or. en

Poprawka 228
Tunne Kelam

Projekt rezolucji
Ustęp 35 

Projekt rezolucji Poprawka

35. ponownie podkreśla swoje pełne 
wsparcie dla specjalnego trybunału ds. 
Libanu jako niezależnego trybunału 
utworzonego na mocy rezolucji nr 1757 
Rady Bezpieczeństwa ONZ, który spełnia 

35. ponownie podkreśla swoje pełne 
wsparcie dla specjalnego trybunału ds. 
Libanu jako niezależnego trybunału 
utworzonego na mocy rezolucji nr 1757 
Rady Bezpieczeństwa ONZ, który spełnia 
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najwyższe standardy wymiaru 
sprawiedliwości; ponownie oznajmia swoje 
silne poparcie dla suwerenności, jedności i 
terytorialnej integralności Libanu oraz dla 
w pełni funkcjonujących instytucji 
libańskich; podkreśla, że wewnętrzna 
stabilność i poszanowanie prawa 
międzynarodowego nie są niemożliwe do 
pogodzenia; wzywa wszystkie siły 
polityczne Libanu do dalszego 
angażowania się w otwarty i 
konstruktywny dialog w celu wsparcia 
dobra, dobrobytu i bezpieczeństwa 
wszystkich obywateli Libanu; pochwala 
kluczową role odgrywaną przez 
Tymczasowe Siły Zbrojne Organizacji 
Narodów Zjednoczonych w Libanie 
(UNIFIL) oraz wzywa do wdrożenia 
wszystkich postanowień rezolucji nr 1701 
Rady Bezpieczeństwa ONZ;

najwyższe standardy wymiaru 
sprawiedliwości; ponownie oznajmia swoje 
silne poparcie dla suwerenności, jedności i 
terytorialnej integralności Libanu oraz dla 
w pełni funkcjonujących instytucji 
libańskich; podkreśla, że wewnętrzna 
stabilność i poszanowanie prawa 
międzynarodowego są w pełni możliwe do 
pogodzenia; wzywa wszystkie siły 
polityczne Libanu do dalszego 
angażowania się w otwarty i 
konstruktywny dialog w celu wsparcia 
dobra, dobrobytu i bezpieczeństwa 
wszystkich obywateli Libanu; pochwala 
kluczową role odgrywaną przez 
Tymczasowe Siły Zbrojne Organizacji 
Narodów Zjednoczonych w Libanie 
(UNIFIL) oraz wzywa do wdrożenia 
wszystkich postanowień rezolucji nr 1701 
Rady Bezpieczeństwa ONZ;

Or. en

Poprawka 229
Willy Meyer, Sabine Lösing

Projekt rezolucji
Ustęp 35a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

35a. wyraża ubolewanie, że proces 
dekolonizacji Sahary Zachodniej jeszcze 
się nie zakończył; zwraca się do Rady i 
Komisji o uznanie tego konfliktu za 
priorytet Unii dla Śródziemnomorza; 
zwraca się do Rady i Komisji o podjęcie w 
tych ramach prac prowadzących do 
ogłoszenia samostanowienia Sahary 
Zachodniej zgodnie z rezolucjami 
Organizacji Narodów Zjednoczonych; 
wskazuje na odpowiedzialność 
spoczywającą w tej sytuacji na Maroku; 
informuje o naruszeniach praw człowieka 
w tym kraju oraz o represjach wobec 
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aktywistów praw człowieka; informuje o 
brutalnym rozbiciu Obozu Godności 
Saharawi przez armię marokańską; w tym 
kontekście ubolewa, iż UE przyznała 
Maroku zaawansowany status;

Or. en

Poprawka 230

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 36 

Projekt rezolucji Poprawka

36. podkreśla, że punktem wyjścia do 
długoterminowego rozwiązania kryzysu 
afgańskiego muszą być interesy 
Afgańczyków związane z bezpieczeństwem 
wewnętrznym, ochroną ludności, ochroną 
socjalną i gospodarczą oraz 
mechanizmami pojednania, zaprzestaniem 
produkcji opium, zdecydowanym 
procesem tworzenia państwowości, 
integracją Afganistanu ze społecznością 
międzynarodową oraz wydaleniem Al-
Kaidy z kraju; ponownie podkreśla, że UE 
i jej państwa członkowskie oraz cała 
społeczność międzynarodowa powinny 
wspierać Afganistan w budowaniu 
własnego państwa z bardziej stabilnymi 
instytucjami demokratycznymi zdolnymi 
do zapewnienia suwerenności i jedności 
kraju, integralności terytorialnej, 
zrównoważonego rozwoju gospodarczego 
oraz dobrobytu Afgańczyków, a 
jednocześnie odnoszącymi się z 
szacunkiem do tradycji historycznych, 
religijnych, duchowych i kulturowych 
wszystkich społeczności etnicznych i 
religijnych w kraju;

36. wyraża poważane zaniepokojenie 
wydarzeniami w Afganistanie i ponownie 
podkreśla, że UE i jej państwa 
członkowskie oraz cała społeczność 
międzynarodowa powinny wspierać 
Afgańczyków w budowaniu ich własnego 
państwa z instytucjami demokratycznymi 
zdolnymi do reprezentowania narodu, 
zapewnienia przestrzegania zasady 
państwa prawa, pokoju, integralności 
terytorialnej, zrównoważonego rozwoju 
społecznego i gospodarczego oraz do 
poprawy warunków życia wszystkich 
obywateli, a szczególnie kobiet i dzieci;
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Or. en

Poprawka 231
Pino Arlacchi

Projekt rezolucji
Ustęp 36 

Projekt rezolucji Poprawka

36. podkreśla, że punktem wyjścia do 
długoterminowego rozwiązania kryzysu 
afgańskiego muszą być interesy 
Afgańczyków związane z 
bezpieczeństwem wewnętrznym, ochroną 
ludności, ochroną socjalną i gospodarczą
oraz mechanizmami pojednania, 
zaprzestaniem produkcji opium, 
zdecydowanym procesem tworzenia 
państwowości, integracją Afganistanu ze 
społecznością międzynarodową oraz 
wydaleniem Al-Kaidy z kraju; ponownie 
podkreśla, że UE i jej państwa 
członkowskie oraz cała społeczność 
międzynarodowa powinny wspierać 
Afganistan w budowaniu własnego 
państwa z bardziej stabilnymi instytucjami 
demokratycznymi zdolnymi do 
zapewnienia suwerenności i jedności kraju, 
integralności terytorialnej, 
zrównoważonego rozwoju gospodarczego 
oraz dobrobytu Afgańczyków, a 
jednocześnie odnoszącymi się z 
szacunkiem do tradycji historycznych, 
religijnych, duchowych i kulturowych 
wszystkich społeczności etnicznych i 
religijnych w kraju;

36. podkreśla, że punktem wyjścia do 
długoterminowego rozwiązania kryzysu 
afgańskiego muszą być interesy 
Afgańczyków związane z 
bezpieczeństwem wewnętrznym, ochroną 
ludności, rozwojem socjalnym i 
gospodarczym, z konkretnymi środkami 
eliminacji ubóstwa, dyskryminacji kobiet, 
zwiększającymi poszanowanie praw 
człowieka i zasady państwa prawa oraz 
mechanizmami pojednania, zaprzestaniem 
produkcji opium, zdecydowanym 
procesem tworzenia państwowości, 
integracją Afganistanu ze społecznością 
międzynarodową oraz wydaleniem Al-
Kaidy z kraju; ponownie podkreśla, że UE 
i jej państwa członkowskie oraz cała 
społeczność międzynarodowa powinny 
wspierać Afganistan w budowaniu 
własnego państwa z bardziej stabilnymi 
instytucjami demokratycznymi zdolnymi 
do zapewnienia suwerenności i jedności 
kraju, integralności terytorialnej, 
zrównoważonego rozwoju gospodarczego 
oraz dobrobytu Afgańczyków, a 
jednocześnie odnoszącymi się z 
szacunkiem do tradycji historycznych, 
religijnych, duchowych i kulturowych 
wszystkich społeczności etnicznych i 
religijnych w kraju; dlatego uważa, że w 
unijnej strategii dla Afganistanu należy 
uwzględnić konieczność dalszego 
zachęcania do dogłębnej zmiany 
mentalności społeczności 
międzynarodowej, która w przeszłości 
zdecydowanie zbyt często opracowywała 
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plany i decyzje, w niewielkim stopniu 
biorąc pod uwagę afgańskie 
zaangażowanie; uważa, że należy też 
ustanowić bardziej przejrzysty system 
monitoringu, scentralizowaną bazę 
danych obejmującą analizę kosztów i 
oddziaływania całej pomocy UE dla 
Afganistanu, ponieważ bez 
wszechstronnych, aktualnych i 
przejrzystych danych na temat 
Afganistanu, jak to ma miejsce dzisiaj, 
każda strategia działania będzie skazana 
jedynie na niepowodzenie;

Or. en

Poprawka 232
Ana Gomes

Projekt rezolucji
Ustęp 36 

Projekt rezolucji Poprawka

36. podkreśla, że punktem wyjścia do 
długoterminowego rozwiązania kryzysu 
afgańskiego muszą być interesy 
Afgańczyków związane z 
bezpieczeństwem wewnętrznym, ochroną 
ludności, ochroną socjalną i gospodarczą
oraz mechanizmami pojednania, 
zaprzestaniem produkcji opium, 
zdecydowanym procesem tworzenia 
państwowości, integracją Afganistanu ze 
społecznością międzynarodową oraz 
wydaleniem Al-Kaidy z kraju; ponownie 
podkreśla, że UE i jej państwa 
członkowskie oraz cała społeczność 
międzynarodowa powinny wspierać 
Afganistan w budowaniu własnego 
państwa z bardziej stabilnymi instytucjami 
demokratycznymi zdolnymi do 
zapewnienia suwerenności i jedności kraju, 
integralności terytorialnej, 
zrównoważonego rozwoju gospodarczego 

36. podkreśla, że punktem wyjścia do 
długoterminowego rozwiązania kryzysu 
afgańskiego muszą być interesy 
Afgańczyków związane z 
bezpieczeństwem wewnętrznym, ochroną 
ludności, postępem socjalnym i 
gospodarczym oraz mechanizmami 
pojednania, zaprzestaniem produkcji 
opium, zdecydowanym procesem 
tworzenia państwowości, integracją 
Afganistanu ze społecznością 
międzynarodową oraz wydaleniem Al-
Kaidy z kraju; ponownie podkreśla, że UE 
i jej państwa członkowskie oraz cała 
społeczność międzynarodowa powinny 
wspierać Afganistan w budowaniu 
własnego państwa z bardziej stabilnymi 
instytucjami demokratycznymi zdolnymi 
do zapewnienia suwerenności i jedności 
kraju, integralności terytorialnej, 
zrównoważonego rozwoju gospodarczego 
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oraz dobrobytu Afgańczyków, a 
jednocześnie odnoszącymi się z 
szacunkiem do tradycji historycznych, 
religijnych, duchowych i kulturowych 
wszystkich społeczności etnicznych i 
religijnych w kraju;

oraz dobrobytu Afgańczyków; przypomina 
następnie, że istotne zaangażowanie UE w 
Afganistanie powinno koncentrować się 
na wspieraniu społeczeństwa 
obywatelskiego, procesie budowy 
instytucji demokratycznych, takim jak 
szkolenie sił bezpieczeństwa i 
pracowników wymiaru sprawiedliwości, 
wspieraniu niezależnych mediów, 
organizacji pozarządowych i kontroli 
parlamentarnej; 

Or. en

Poprawka 233

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 37 

Projekt rezolucji Poprawka

37. ponownie wyraża pogląd, że Pakistan 
odgrywa kluczową rolę w regionie i że 
stabilny, demokratyczny i dostatni Pakistan 
ma kluczowe znaczenie dla stabilności 
Afganistanu i całego regionu; ponadto 
podkreśla kluczową rolę Pakistanu w 
procesie pokojowym Afganistanu; uznaje, 
że wyniszczające powodzie z sierpnia 2010 
r. były ciosem dla nowego rządu Pakistanu, 
który zaczynał osiągać postępy w 
działaniach związanych z podejmowaniem 
licznych wyzwań; nalega, aby Rada i 
Komisja, wspólnie z szerszą społecznością 
międzynarodową, odpowiedziały 
zdecydowanym wyrażeniem solidarności i 
konkretnego wsparcia na pilne potrzeby 
Pakistanu w zakresie odbudowy oraz 
odnowy po powodzi oraz aspiracje kraju 
do zbudowania silnego i dostatniego 
społeczeństwa; z zadowoleniem przyjmuje 
działania UE i zachęca do dalszych starań 

37. ponownie wyraża pogląd, że Pakistan 
odgrywa kluczową rolę w regionie i że 
stabilny, demokratyczny i dostatni Pakistan 
ma kluczowe znaczenie dla stabilności 
Afganistanu i całego regionu; z 
zadowoleniem przyjmuje to, że kraj ten 
ponownie ma cywilny i demokratycznie 
wybrany rząd i uznaje, że wyniszczające 
powodzie z sierpnia 2010 r. były ciosem 
dla nowego rządu Pakistanu, który 
zaczynał osiągać postępy w działaniach 
związanych z podejmowaniem licznych 
wyzwań; nadal jest poważnie 
zaniepokojony niewprowadzeniem zasady 
państwa prawa, systematycznymi 
naruszeniami praw człowieka, jak również 
sygnalizowanym przyśpieszeniem budowy 
arsenału jądrowego, nadmiernym 
budżetem wojskowym w połączeniu z 
brakiem wpływów do kasy państwa ze 
względu na utracone podatki, 
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w celu zwiększania wsparcia politycznego
na rzecz wzmocnienia procesu tworzenia
pakistańskich instytucji i potencjału oraz 
udzielenia pomocy pakistańskim 
instytucjom demokratycznym w 
zwalczaniu ekstremizmu;

niedokończoną reformą rolną i 
zaniedbywaniem milionów ludzi ubogich 
w tym kraju; nalega, aby Rada i Komisja, 
wspólnie z szerszą społecznością 
międzynarodową, odpowiedziały 
solidarnością i konkretnym wsparciem na 
pilne potrzeby Pakistanu w zakresie 
odbudowy oraz odnowy po powodzi; z 
zadowoleniem przyjmuje działania UE i 
zachęca do dalszych starań na rzecz 
wzmocnienia pakistańskich instytucji i 
potencjału oraz udzielenia pomocy 
pakistańskim instytucjom demokratycznym 
w zwalczaniu ekstremizmu;

Or. en

Poprawka 234
Ana Gomes

Projekt rezolucji
Ustęp 37 

Projekt rezolucji Poprawka

37. ponownie wyraża pogląd, że Pakistan 
odgrywa kluczową rolę w regionie i że 
stabilny, demokratyczny i dostatni Pakistan 
ma kluczowe znaczenie dla stabilności 
Afganistanu i całego regionu; ponadto 
podkreśla kluczową rolę Pakistanu w 
procesie pokojowym Afganistanu; uznaje, 
że wyniszczające powodzie z sierpnia 2010 
r. były ciosem dla nowego rządu Pakistanu, 
który zaczynał osiągać postępy w 
działaniach związanych z podejmowaniem 
licznych wyzwań; nalega, aby Rada i 
Komisja, wspólnie z szerszą społecznością 
międzynarodową, odpowiedziały 
zdecydowanym wyrażeniem solidarności i 
konkretnego wsparcia na pilne potrzeby 
Pakistanu w zakresie odbudowy oraz 
odnowy po powodzi oraz aspiracje kraju 
do zbudowania silnego i dostatniego 
społeczeństwa; z zadowoleniem przyjmuje 

37. ponownie wyraża pogląd, że Pakistan 
odgrywa kluczową rolę w regionie i że 
stabilny, demokratyczny i dostatni Pakistan 
ma kluczowe znaczenie dla stabilności 
Afganistanu i całego regionu; ponadto 
podkreśla kluczową rolę Pakistanu w 
procesie pokojowym Afganistanu; uznaje, 
że wyniszczające powodzie z sierpnia 2010 
r. były ciosem dla nowego rządu Pakistanu, 
który zaczynał osiągać postępy w 
działaniach związanych z podejmowaniem 
licznych wyzwań; nalega, aby Rada i 
Komisja, wspólnie z szerszą społecznością 
międzynarodową, odpowiedziały 
zdecydowanym wyrażeniem solidarności i 
konkretnego wsparcia na pilne potrzeby 
Pakistanu w zakresie odbudowy oraz 
odnowy po powodzi oraz aspiracje kraju 
do zbudowania silnego i dostatniego 
społeczeństwa; z zadowoleniem przyjmuje 
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działania UE i zachęca do dalszych starań 
w celu zwiększania wsparcia politycznego 
na rzecz wzmocnienia procesu tworzenia 
pakistańskich instytucji i potencjału oraz 
udzielenia pomocy pakistańskim 
instytucjom demokratycznym w 
zwalczaniu ekstremizmu;

działania UE i zachęca do dalszych starań 
w celu zwiększania wsparcia politycznego 
na rzecz wzmocnienia procesu tworzenia 
pakistańskich instytucji i potencjału oraz 
udzielenia pomocy pakistańskim 
instytucjom demokratycznym w 
zwalczaniu ekstremizmu, w szczególności 
domagając się zniesienia prawa o 
bluźnierstwie i wspierając pakistańskie 
społeczeństwo obywatelskie; wzywa 
Pakistan, by natychmiast zastosował się 
do Układu o nierozprzestrzenianiu broni 
jądrowej i podjął pełną współpracę z 
Międzynarodową Agencją Energii 
Atomowej przy ujawnianiu pakistańskiego 
arsenału i instalacji nuklearnych; 

Or. en

Poprawka 235
Francisco José Millán Mon

Projekt rezolucji
Ustęp 37 

Projekt rezolucji Poprawka

37. ponownie wyraża pogląd, że Pakistan 
odgrywa kluczową rolę w regionie i że 
stabilny, demokratyczny i dostatni Pakistan 
ma kluczowe znaczenie dla stabilności 
Afganistanu i całego regionu; ponadto 
podkreśla kluczową rolę Pakistanu w 
procesie pokojowym Afganistanu; uznaje, 
że wyniszczające powodzie z sierpnia 2010 
r. były ciosem dla nowego rządu Pakistanu, 
który zaczynał osiągać postępy w 
działaniach związanych z podejmowaniem 
licznych wyzwań; nalega, aby Rada i 
Komisja, wspólnie z szerszą społecznością 
międzynarodową, odpowiedziały 
zdecydowanym wyrażeniem solidarności i 
konkretnego wsparcia na pilne potrzeby 
Pakistanu w zakresie odbudowy oraz 
odnowy po powodzi oraz aspiracje kraju 
do zbudowania silnego i dostatniego 

37. ponownie wyraża pogląd, że Pakistan 
odgrywa kluczową rolę w regionie i że 
stabilny, demokratyczny i dostatni Pakistan 
ma kluczowe znaczenie dla stabilności 
Afganistanu i całego regionu; ponadto 
podkreśla kluczową rolę Pakistanu w 
procesie pokojowym Afganistanu; 
podkreśla, że należy zaprzestać udzielania 
pomocy afgańskim talibom z 
pakistańskich służb specjalnych; uznaje, 
że wyniszczające powodzie z sierpnia 2010 
r. były ciosem dla nowego rządu Pakistanu, 
który zaczynał osiągać postępy w 
działaniach związanych z podejmowaniem 
licznych wyzwań; nalega, aby Rada i 
Komisja, wspólnie z szerszą społecznością 
międzynarodową, odpowiedziały 
zdecydowanym wyrażeniem solidarności i 
konkretnego wsparcia na pilne potrzeby 
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społeczeństwa; z zadowoleniem przyjmuje 
działania UE i zachęca do dalszych starań 
w celu zwiększania wsparcia politycznego 
na rzecz wzmocnienia procesu tworzenia 
pakistańskich instytucji i potencjału oraz 
udzielenia pomocy pakistańskim 
instytucjom demokratycznym w 
zwalczaniu ekstremizmu;

Pakistanu w zakresie odbudowy oraz 
odnowy po powodzi oraz aspiracje kraju 
do zbudowania silnego i dostatniego 
społeczeństwa; z zadowoleniem przyjmuje 
działania UE i zachęca do dalszych starań 
w celu zwiększania wsparcia politycznego 
na rzecz wzmocnienia procesu tworzenia 
pakistańskich instytucji i potencjału oraz 
udzielenia pomocy pakistańskim 
instytucjom demokratycznym w 
zwalczaniu ekstremizmu;

Or. es

Poprawka 236
María Muñiz De Urquiza

Projekt rezolucji
Ustęp 37 

Projekt rezolucji Poprawka

37. ponownie wyraża pogląd, że Pakistan 
odgrywa kluczową rolę w regionie i że 
stabilny, demokratyczny i dostatni Pakistan 
ma kluczowe znaczenie dla stabilności 
Afganistanu i całego regionu; ponadto 
podkreśla kluczową rolę Pakistanu w 
procesie pokojowym Afganistanu; uznaje, 
że wyniszczające powodzie z sierpnia 2010 
r. były ciosem dla nowego rządu Pakistanu, 
który zaczynał osiągać postępy w 
działaniach związanych z podejmowaniem 
licznych wyzwań; nalega, aby Rada i 
Komisja, wspólnie z szerszą społecznością 
międzynarodową, odpowiedziały 
zdecydowanym wyrażeniem solidarności i 
konkretnego wsparcia na pilne potrzeby 
Pakistanu w zakresie odbudowy oraz 
odnowy po powodzi oraz aspiracje kraju 
do zbudowania silnego i dostatniego 
społeczeństwa; z zadowoleniem przyjmuje 
działania UE i zachęca do dalszych starań 
w celu zwiększania wsparcia politycznego 
na rzecz wzmocnienia procesu tworzenia 
pakistańskich instytucji i potencjału oraz 

(Nie dotyczy wersji angielskiej.)
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udzielenia pomocy pakistańskim 
instytucjom demokratycznym w 
zwalczaniu ekstremizmu;

Or. es

Poprawka 237
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Jelko Kacin, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje 
Schaake

Projekt rezolucji
Ustęp 37 

Projekt rezolucji Poprawka

37. ponownie wyraża pogląd, że Pakistan 
odgrywa kluczową rolę w regionie i że 
stabilny, demokratyczny i dostatni Pakistan 
ma kluczowe znaczenie dla stabilności 
Afganistanu i całego regionu; ponadto 
podkreśla kluczową rolę Pakistanu w 
procesie pokojowym Afganistanu; uznaje, 
że wyniszczające powodzie z sierpnia 2010 
r. były ciosem dla nowego rządu Pakistanu, 
który zaczynał osiągać postępy w 
działaniach związanych z podejmowaniem 
licznych wyzwań; nalega, aby Rada i 
Komisja, wspólnie z szerszą społecznością 
międzynarodową, odpowiedziały 
zdecydowanym wyrażeniem solidarności i 
konkretnego wsparcia na pilne potrzeby 
Pakistanu w zakresie odbudowy oraz 
odnowy po powodzi oraz aspiracje kraju 
do zbudowania silnego i dostatniego 
społeczeństwa; z zadowoleniem przyjmuje 
działania UE i zachęca do dalszych starań 
w celu zwiększania wsparcia politycznego 
na rzecz wzmocnienia procesu tworzenia 
pakistańskich instytucji i potencjału oraz 
udzielenia pomocy pakistańskim 
instytucjom demokratycznym w 
zwalczaniu ekstremizmu;

37. ponownie wyraża pogląd, że Pakistan 
odgrywa kluczową rolę w regionie i że 
stabilny, świecki, demokratyczny i dostatni 
Pakistan ma kluczowe znaczenie dla 
stabilności Afganistanu i całego regionu; 
ponadto podkreśla kluczową rolę Pakistanu 
w procesie pokojowym Afganistanu; 
uznaje, że wyniszczające powodzie z 
sierpnia 2010 r. były ciosem dla nowego 
rządu Pakistanu, który zaczynał osiągać 
postępy w działaniach związanych z 
podejmowaniem licznych wyzwań; nalega, 
aby Rada i Komisja, wspólnie z szerszą 
społecznością międzynarodową, 
odpowiedziały zdecydowanym 
wyrażeniem solidarności i konkretnego 
wsparcia na pilne potrzeby Pakistanu w 
zakresie odbudowy oraz odnowy po 
powodzi oraz aspiracje kraju do 
zbudowania silnego i dostatniego 
społeczeństwa; z zadowoleniem przyjmuje 
działania UE i zachęca do dalszych starań 
w celu zwiększania wsparcia politycznego 
na rzecz wzmocnienia procesu tworzenia 
pakistańskich instytucji i potencjału oraz 
udzielenia pomocy pakistańskim 
instytucjom demokratycznym w 
zwalczaniu ekstremizmu;

Or. en
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Poprawka 238
Willy Meyer, Sabine Lösing

Projekt rezolucji
Ustęp 37a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

37a. wskazuje, że polityka UE wobec 
Afganistanu i Pakistanu jest zgodna ze 
strategią USA, która bazuje głównie na 
rozwiązaniach militarnych; podkreśla, że 
Afganistan potrzebuje stabilizacji, jednak 
nie w oparciu o środki wojskowe, lecz 
pomoc rozwojową, a także poszanowanie 
dla swojej terytorialnej i politycznej 
suwerenności;

Or. en

Poprawka 239
Pino Arlacchi

Projekt rezolucji
Ustęp 38 

Projekt rezolucji Poprawka

38. w pełni popiera zaangażowanie E3+3 w 
znalezienie rozwiązania irańskiej kwestii 
jądrowej wynegocjowanego na wczesnym 
etapie, które odbuduje międzynarodowe 
zaufanie co do wyłącznie pokojowej natury 
irańskiego programu nuklearnego, 
respektując przy tym prawo Iranu do 
pokojowego wykorzystania energii 
nuklearnej; popiera dwutorowe podejście 
Rady mające na celu znalezienie 
dyplomatycznego rozwiązania; z 
zadowoleniem przyjmuje rezolucję nr 
1929(2010) Rady Bezpieczeństwa ONZ, 
wprowadzającą czwartą rundę sankcji 
narzuconych na Iran w związku z jego 

38. w pełni popiera zaangażowanie E3+3 w 
znalezienie rozwiązania irańskiej kwestii 
jądrowej wynegocjowanego na wczesnym 
etapie, które odbuduje międzynarodowe 
zaufanie co do wyłącznie pokojowej natury 
irańskiego programu nuklearnego, 
respektując przy tym, zgodnie z kluczową 
doktryną Układu o nierozprzestrzenianiu 
broni jądrowej, prawo Iranu do 
wzbogacania uranu w celach pokojowych 
oraz do uzyskania w związku z tym 
pomocy technicznej; popiera dwutorowe 
podejście Rady mające na celu znalezienie 
dyplomatycznego rozwiązania, co jest 
jedyną realną opcją w odniesieniu do 
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programem jądrowym, oraz dodatkowe 
środki ograniczające ogłoszone przez UE, 
USA, Japonię, Kanadę i Australię; 
zdecydowanie potępia też stałą 
prowokacyjną i podżegającą retorykę 
przeciw Izraelowi, a w szczególności z 
ubolewaniem przyjmuje groźby prezydenta 
Ahmadinedżada dotyczące samego 
istnienia Państwa Izrael; jest głęboko 
zaniepokojony próbami zdobycia przez 
Iran większego wpływu politycznego w 
Afganistanie poprzez manipulowanie 
szeregiem skutków politycznych, 
gospodarczych i wojskowych; podkreśla 
również, że oficjalne stosunki dwustronne 
między delegacjami Parlamentu 
Europejskiego a Madżlisem powinny 
również dotyczyć kwestii praw człowieka;

irańskiej kwestii jądrowej; wyraża uznanie 
dla wysiłków Turcji, państwa 
kandydującego do przystąpienia do UE, 
mających na celu ułatwienie negocjacji 
Iranu z E3+3, a także z grupą wiedeńską; 
wyraża głębokie zaniepokojenie w związku 
z formowaniem się konstelacji interesów 
politycznych, gospodarczych i militarnych, 
w ramach których nakłania się do 
przygotowań do ataku wojskowego na 
Iran, podkreślając, że żadne państwo nie 
powinno podejmować żadnych działań 
mogących prowadzić do użycia siły 
przeciwko Iranowi; potępia antysemicką 
retorykę prezydenta Iranu; z 
zadowoleniem przyjmuje konstruktywną 
rolę, jaką Iran odgrywa w odbudowie 
infrastruktury i gospodarki w 
Afganistanie, jak również w zapobieganiu 
handlowi narkotykami pochodzącymi z 
tego kraju; podkreśla jednak, że 
wprowadzenie trwałego pokoju i 
stabilizacji w Afganistanie będzie 
wymagało od sąsiadów powstrzymania się 
od ingerencji politycznej w tym kraju;
podkreśla również, że oficjalne stosunki 
dwustronne między delegacjami 
Parlamentu Europejskiego a Madżlisem 
powinny również dotyczyć kwestii praw 
człowieka;

Or. en

Poprawka 240
Willy Meyer, Sabine Lösing

Projekt rezolucji
Ustęp 38 

Projekt rezolucji Poprawka

38. w pełni popiera zaangażowanie E3+3 w 
znalezienie rozwiązania irańskiej kwestii 
jądrowej wynegocjowanego na wczesnym 
etapie, które odbuduje międzynarodowe 

38. w pełni popiera zaangażowanie E3+3 w 
znalezienie rozwiązania irańskiej kwestii 
jądrowej wynegocjowanego na wczesnym 
etapie, które odbuduje międzynarodowe 
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zaufanie co do wyłącznie pokojowej natury 
irańskiego programu nuklearnego, 
respektując przy tym prawo Iranu do 
pokojowego wykorzystania energii 
nuklearnej; popiera dwutorowe podejście 
Rady mające na celu znalezienie 
dyplomatycznego rozwiązania; z 
zadowoleniem przyjmuje rezolucję nr 
1929(2010) Rady Bezpieczeństwa ONZ, 
wprowadzającą czwartą rundę sankcji 
narzuconych na Iran w związku z jego 
programem jądrowym, oraz dodatkowe 
środki ograniczające ogłoszone przez UE, 
USA, Japonię, Kanadę i Australię; 
zdecydowanie potępia też stałą 
prowokacyjną i podżegającą retorykę 
przeciw Izraelowi, a w szczególności z 
ubolewaniem przyjmuje groźby prezydenta 
Ahmadinedżada dotyczące samego 
istnienia Państwa Izrael; jest głęboko 
zaniepokojony próbami zdobycia przez 
Iran większego wpływu politycznego w 
Afganistanie poprzez manipulowanie 
szeregiem skutków politycznych, 
gospodarczych i wojskowych; podkreśla 
również, że oficjalne stosunki dwustronne 
między delegacjami Parlamentu 
Europejskiego a Madżlisem powinny 
również dotyczyć kwestii praw człowieka;

zaufanie co do wyłącznie pokojowej natury 
irańskiego programu nuklearnego, 
respektując przy tym prawo Iranu do 
pokojowego wykorzystania energii 
nuklearnej; popiera podejście Rady mające 
na celu znalezienie dyplomatycznego 
rozwiązania;

Or. en

Poprawka 241
María Muñiz De Urquiza

Projekt rezolucji
Ustęp 38 

Projekt rezolucji Poprawka

38. w pełni popiera zaangażowanie E3+3 w 
znalezienie rozwiązania irańskiej kwestii 
jądrowej wynegocjowanego na wczesnym 
etapie, które odbuduje międzynarodowe 
zaufanie co do wyłącznie pokojowej natury 

38. w pełni popiera zaangażowanie E3+3 w 
znalezienie rozwiązania irańskiej kwestii 
jądrowej wynegocjowanego na wczesnym 
etapie, które odbuduje międzynarodowe 
zaufanie co do wyłącznie pokojowej natury 
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irańskiego programu nuklearnego, 
respektując przy tym prawo Iranu do 
pokojowego wykorzystania energii 
nuklearnej; popiera dwutorowe podejście 
Rady mające na celu znalezienie 
dyplomatycznego rozwiązania; z 
zadowoleniem przyjmuje rezolucję nr 
1929(2010) Rady Bezpieczeństwa ONZ, 
wprowadzającą czwartą rundę sankcji 
narzuconych na Iran w związku z jego 
programem jądrowym, oraz dodatkowe 
środki ograniczające ogłoszone przez UE, 
USA, Japonię, Kanadę i Australię; 
zdecydowanie potępia stałą prowokacyjną 
i podżegającą retorykę przeciw Izraelowi, 
a w szczególności z ubolewaniem 
przyjmuje groźby prezydenta 
Ahmadinedżada dotyczące samego 
istnienia Państwa Izrael; jest głęboko 
zaniepokojony próbami zdobycia przez 
Iran większego wpływu politycznego w 
Afganistanie poprzez manipulowanie 
szeregiem skutków politycznych, 
gospodarczych i wojskowych; podkreśla 
również, że oficjalne stosunki dwustronne 
między delegacjami Parlamentu 
Europejskiego a Madżlisem powinny 
również dotyczyć kwestii praw człowieka;

irańskiego programu nuklearnego, 
respektując przy tym prawo Iranu do 
pokojowego wykorzystania energii 
nuklearnej; popiera dwutorowe podejście 
Rady mające na celu znalezienie 
dyplomatycznego rozwiązania; z 
zadowoleniem przyjmuje rezolucję nr 
1929(2010) Rady Bezpieczeństwa ONZ, 
wprowadzającą czwartą rundę sankcji 
narzuconych na Iran w związku z jego 
programem jądrowym, oraz dodatkowe
środki ograniczające ogłoszone przez UE, 
USA, Japonię, Kanadę i Australię; 
gwałtownie potępia wyrażone przez
prezydenta Ahmadinedżada życzenie 
dotyczące „unicestwienia” Izraela oraz 
jego antysemicką retorykę, w 
szczególności negowanie Holocaustu i 
niejasny plan delegitymizacji państwa 
izraelskiego; potwierdza pełne poparcie 
dla istnienia Izraela oraz dla rozwiązania 
opartego na koncepcji dwóch państw w 
przypadku Palestyny;

Or. en

Poprawka 242

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 38 

Projekt rezolucji Poprawka

38. w pełni popiera zaangażowanie E3+3 w 
znalezienie rozwiązania irańskiej kwestii 
jądrowej wynegocjowanego na wczesnym 
etapie, które odbuduje międzynarodowe 

38. w pełni popiera zaangażowanie E3+3 w 
znalezienie wynegocjowanego rozwiązania 
irańskiej kwestii jądrowej, które odbuduje 
międzynarodowe zaufanie w pełni popiera 
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zaufanie co do wyłącznie pokojowej natury 
irańskiego programu nuklearnego, 
respektując przy tym prawo Iranu do 
pokojowego wykorzystania energii 
nuklearnej; popiera dwutorowe podejście 
Rady mające na celu znalezienie 
dyplomatycznego rozwiązania; z 
zadowoleniem przyjmuje rezolucję nr 
1929(2010) Rady Bezpieczeństwa ONZ, 
wprowadzającą czwartą rundę sankcji 
narzuconych na Iran w związku z jego 
programem jądrowym, oraz dodatkowe 
środki ograniczające ogłoszone przez UE, 
USA, Japonię, Kanadę i Australię; 
zdecydowanie potępia też stałą 
prowokacyjną i podżegającą retorykę 
przeciw Izraelowi, a w szczególności z 
ubolewaniem przyjmuje groźby prezydenta 
Ahmadinedżada dotyczące samego 
istnienia Państwa Izrael; jest głęboko 
zaniepokojony próbami zdobycia przez 
Iran większego wpływu politycznego w 
Afganistanie poprzez manipulowanie 
szeregiem skutków politycznych, 
gospodarczych i wojskowych; podkreśla 
również, że oficjalne stosunki dwustronne 
między delegacjami Parlamentu 
Europejskiego a Madżlisem powinny 
również dotyczyć kwestii praw człowieka;

zaangażowanie E3+3 w znalezienie 
wynegocjowanego rozwiązania irańskiej 
kwestii jądrowej, które odbuduje 
międzynarodowe zaufanie co do wyłącznie 
pokojowej natury irańskiego programu 
nuklearnego, respektując przy tym prawo 
Iranu do pokojowego wykorzystania 
energii nuklearnej; popiera dwutorowe 
podejście Rady mające na celu znalezienie 
dyplomatycznego rozwiązania; ubolewa, 
że nieunikniona stała się rezolucja nr 
1929(2010) Rady Bezpieczeństwa ONZ, 
wprowadzająca czwartą rundę sankcji 
narzuconych na Iran w związku z jego 
programem jądrowym; wyraża wyjątkowe 
przygnębienie w związku z lawinowo 
rosnącą liczbą egzekucji w Iranie, które w 
świetle braku odpowiednich procesów, jak 
również ciągłego systematycznego 
represjonowania obywateli domagających 
się większych swobód i demokracji są 
pozasądowymi mordami państwowymi; z 
ubolewaniem przyjmuje groźby prezydenta 
Ahmadinedżada dotyczące samego 
istnienia Państwa Izrael i podkreśla 
również, że oficjalne stosunki dwustronne 
między delegacjami Parlamentu 
Europejskiego a Madżlisem powinny 
również dotyczyć kwestii praw człowieka; 
co do wyłącznie pokojowej natury 
irańskiego programu nuklearnego, 
respektując przy tym prawo Iranu do 
pokojowego wykorzystania energii 
nuklearnej; popiera dwutorowe podejście 
Rady mające na celu znalezienie 
dyplomatycznego rozwiązania; ubolewa 
nad tym, że nieunikniona stała się 
rezolucja nr 1929(2010) Rady 
Bezpieczeństwa ONZ, wprowadzająca 
czwartą rundę sankcji narzuconych na Iran 
w związku z jego programem jądrowym; 
wyraża wyjątkowe przygnębienie w 
związku z lawinowo rosnącą liczbą 
egzekucji w Iranie, które w świetle braku 
odpowiednich procesów, jak również 
ciągłego systematycznego 
represjonowania obywateli domagających 
się większych swobód i demokracji są 
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pozasądowymi mordami państwowymi; z 
ubolewaniem przyjmuje groźby prezydenta 
Ahmadinedżada dotyczące samego 
istnienia Państwa Izrael i podkreśla 
również, że oficjalne stosunki dwustronne 
między delegacjami Parlamentu 
Europejskiego a Madżlisem powinny 
również dotyczyć kwestii praw człowieka;

Or. en

Poprawka 243
Arnaud Danjean, Elmar Brok, Michael Gahler, Georgios Koumoutsakos, Krzysztof 
Lisek

Projekt rezolucji
Ustęp 38 

Projekt rezolucji Poprawka

38. w pełni popiera zaangażowanie E3+3 w 
znalezienie rozwiązania irańskiej kwestii 
jądrowej wynegocjowanego na wczesnym 
etapie, które odbuduje międzynarodowe 
zaufanie co do wyłącznie pokojowej natury 
irańskiego programu nuklearnego, 
respektując przy tym prawo Iranu do 
pokojowego wykorzystania energii 
nuklearnej; popiera dwutorowe podejście 
Rady mające na celu znalezienie 
dyplomatycznego rozwiązania; z 
zadowoleniem przyjmuje rezolucję nr 
1929(2010) Rady Bezpieczeństwa ONZ, 
wprowadzającą czwartą rundę sankcji 
narzuconych na Iran w związku z jego 
programem jądrowym, oraz dodatkowe 
środki ograniczające ogłoszone przez UE, 
USA, Japonię, Kanadę i Australię; 
zdecydowanie potępia też stałą 
prowokacyjną i podżegającą retorykę 
przeciw Izraelowi, a w szczególności z 
ubolewaniem przyjmuje groźby prezydenta 
Ahmadinedżada dotyczące samego 
istnienia Państwa Izrael; jest głęboko 
zaniepokojony próbami zdobycia przez 

38. w pełni popiera zaangażowanie E3+3 w 
znalezienie rozwiązania irańskiej kwestii 
jądrowej wynegocjowanego na wczesnym 
etapie, które odbuduje międzynarodowe 
zaufanie co do wyłącznie pokojowej natury 
irańskiego programu nuklearnego, 
respektując przy tym prawo Iranu do 
pokojowego wykorzystania energii 
nuklearnej; popiera dwutorowe podejście 
Rady mające na celu znalezienie 
dyplomatycznego rozwiązania; z 
zadowoleniem przyjmuje rezolucję nr 
1929(2010) Rady Bezpieczeństwa ONZ, 
wprowadzającą czwartą rundę sankcji 
narzuconych na Iran w związku z jego 
programem jądrowym, oraz dodatkowe 
środki ograniczające ogłoszone przez UE, 
USA, Japonię, Kanadę i Australię; 
zdecydowanie potępia też stałą 
prowokacyjną i podżegającą retorykę 
przeciw Izraelowi, a w szczególności z 
ubolewaniem przyjmuje groźby prezydenta 
Ahmadinedżada dotyczące samego 
istnienia Państwa Izrael; podkreśla 
również, że oficjalne stosunki dwustronne 
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Iran większego wpływu politycznego w 
Afganistanie poprzez manipulowanie 
szeregiem skutków politycznych, 
gospodarczych i wojskowych; podkreśla 
również, że oficjalne stosunki dwustronne 
między delegacjami Parlamentu 
Europejskiego a Madżlisem powinny 
również dotyczyć kwestii praw człowieka;

między delegacjami Parlamentu 
Europejskiego a Madżlisem powinny 
również dotyczyć kwestii praw człowieka;

Or. en

Poprawka 244
Tunne Kelam

Projekt rezolucji
Ustęp 38 

Projekt rezolucji Poprawka

38. w pełni popiera zaangażowanie E3+3 w 
znalezienie rozwiązania irańskiej kwestii 
jądrowej wynegocjowanego na wczesnym 
etapie, które odbuduje międzynarodowe 
zaufanie co do wyłącznie pokojowej natury 
irańskiego programu nuklearnego, 
respektując przy tym prawo Iranu do 
pokojowego wykorzystania energii 
nuklearnej; popiera dwutorowe podejście 
Rady mające na celu znalezienie 
dyplomatycznego rozwiązania; z 
zadowoleniem przyjmuje rezolucję nr 
1929(2010) Rady Bezpieczeństwa ONZ, 
wprowadzającą czwartą rundę sankcji 
narzuconych na Iran w związku z jego 
programem jądrowym, oraz dodatkowe 
środki ograniczające ogłoszone przez UE, 
USA, Japonię, Kanadę i Australię; 
zdecydowanie potępia też stałą 
prowokacyjną i podżegającą retorykę 
przeciw Izraelowi, a w szczególności z 
ubolewaniem przyjmuje groźby prezydenta 
Ahmadinedżada dotyczące samego 
istnienia Państwa Izrael; jest głęboko 
zaniepokojony próbami zdobycia przez 
Iran większego wpływu politycznego w 

38. w pełni popiera zaangażowanie E3+3 w 
znalezienie rozwiązania irańskiej kwestii 
jądrowej wynegocjowanego na wczesnym 
etapie, które odbuduje międzynarodowe 
zaufanie co do wyłącznie pokojowej natury 
irańskiego programu nuklearnego; popiera 
dwutorowe podejście Rady mające na celu 
znalezienie dyplomatycznego rozwiązania; 
z zadowoleniem przyjmuje rezolucję nr 
1929(2010) Rady Bezpieczeństwa ONZ, 
wprowadzającą czwartą rundę sankcji 
narzuconych na Iran w związku z jego 
programem jądrowym, oraz dodatkowe 
środki ograniczające ogłoszone przez UE, 
USA, Japonię, Kanadę i Australię; 
zdecydowanie potępia też stałą 
prowokacyjną i podżegającą retorykę 
przeciw Izraelowi, a w szczególności z 
ubolewaniem przyjmuje groźby prezydenta 
Ahmadinedżada dotyczące samego 
istnienia Państwa Izrael; jest głęboko 
zaniepokojony próbami zdobycia przez 
Iran większego wpływu politycznego w 
Afganistanie poprzez manipulowanie 
szeregiem skutków politycznych, 
gospodarczych i wojskowych; podkreśla 
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Afganistanie poprzez manipulowanie 
szeregiem skutków politycznych, 
gospodarczych i wojskowych; podkreśla 
również, że oficjalne stosunki dwustronne 
między delegacjami Parlamentu 
Europejskiego a Madżlisem powinny 
również dotyczyć kwestii praw człowieka;

również, że oficjalne stosunki dwustronne 
między delegacjami Parlamentu 
Europejskiego a Madżlisem powinny 
również dotyczyć kwestii praw człowieka i 
być uzależnione od możliwości 
swobodnego odwiedzania więźniów 
politycznych oraz aktywistów w dziedzinie 
praw człowieka; wzywa reżim irański do 
powstrzymania się od ingerencji w 
wewnętrzne sprawy Iraku;

Or. en

Poprawka 245
Geoffrey Van Orden

Projekt rezolucji
Ustęp 38 

Projekt rezolucji Poprawka

38. w pełni popiera zaangażowanie E3+3 w 
znalezienie rozwiązania irańskiej kwestii 
jądrowej wynegocjowanego na wczesnym 
etapie, które odbuduje międzynarodowe 
zaufanie co do wyłącznie pokojowej natury 
irańskiego programu nuklearnego, 
respektując przy tym prawo Iranu do 
pokojowego wykorzystania energii 
nuklearnej; popiera dwutorowe podejście 
Rady mające na celu znalezienie 
dyplomatycznego rozwiązania; z 
zadowoleniem przyjmuje rezolucję nr 
1929(2010) Rady Bezpieczeństwa ONZ, 
wprowadzającą czwartą rundę sankcji 
narzuconych na Iran w związku z jego 
programem jądrowym, oraz dodatkowe 
środki ograniczające ogłoszone przez UE, 
USA, Japonię, Kanadę i Australię; 
zdecydowanie potępia też stałą 
prowokacyjną i podżegającą retorykę 
przeciw Izraelowi, a w szczególności z 
ubolewaniem przyjmuje groźby prezydenta 
Ahmadinedżada dotyczące samego 
istnienia Państwa Izrael; jest głęboko 

38. w pełni popiera zaangażowanie E3+3 w 
znalezienie rozwiązania irańskiej kwestii 
jądrowej wynegocjowanego na wczesnym 
etapie, które odbuduje międzynarodowe 
zaufanie co do wyłącznie pokojowej natury 
irańskiego programu nuklearnego, 
respektując przy tym prawo Iranu do 
pokojowego wykorzystania energii 
nuklearnej; popiera dwutorowe podejście 
Rady mające na celu znalezienie 
dyplomatycznego rozwiązania; z 
zadowoleniem przyjmuje rezolucję nr 
1929(2010) Rady Bezpieczeństwa ONZ, 
wprowadzającą czwartą rundę sankcji 
narzuconych na Iran w związku z jego 
programem jądrowym, oraz dodatkowe 
środki ograniczające ogłoszone przez UE, 
USA, Japonię, Kanadę i Australię; 
zdecydowanie potępia też stałą 
prowokacyjną i podżegającą retorykę 
przeciw Izraelowi, a w szczególności z 
ubolewaniem przyjmuje groźby prezydenta 
Ahmadinedżada dotyczące samego 
istnienia Państwa Izrael; jest głęboko 
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zaniepokojony próbami zdobycia przez 
Iran większego wpływu politycznego w 
Afganistanie poprzez manipulowanie 
szeregiem skutków politycznych, 
gospodarczych i wojskowych; podkreśla 
również, że oficjalne stosunki dwustronne 
między delegacjami Parlamentu 
Europejskiego a Madżlisem powinny 
również dotyczyć kwestii praw człowieka;

zaniepokojony próbami zdobycia przez 
Iran większego wpływu politycznego w 
Afganistanie poprzez manipulowanie 
szeregiem skutków politycznych, 
gospodarczych i wojskowych; podkreśla 
również, że jakiekolwiek oficjalne stosunki 
dwustronne między delegacjami 
Parlamentu Europejskiego a Madżlisem 
powinny również dotyczyć kwestii praw 
człowieka a delegacje powinny mieć
możliwość swobodnego angażowania się 
w cały szereg zagadnień politycznych;

Or. en

Poprawka 246
Ana Gomes

Projekt rezolucji
Ustęp 38 

Projekt rezolucji Poprawka

38. w pełni popiera zaangażowanie E3+3 w 
znalezienie rozwiązania irańskiej kwestii 
jądrowej wynegocjowanego na wczesnym 
etapie, które odbuduje międzynarodowe 
zaufanie co do wyłącznie pokojowej 
natury irańskiego programu nuklearnego, 
respektując przy tym prawo Iranu do 
pokojowego wykorzystania energii 
nuklearnej; popiera dwutorowe podejście 
Rady mające na celu znalezienie 
dyplomatycznego rozwiązania; z 
zadowoleniem przyjmuje rezolucję nr 
1929(2010) Rady Bezpieczeństwa ONZ, 
wprowadzającą czwartą rundę sankcji 
narzuconych na Iran w związku z jego 
programem jądrowym, oraz dodatkowe 
środki ograniczające ogłoszone przez UE, 
USA, Japonię, Kanadę i Australię; 
zdecydowanie potępia też stałą 
prowokacyjną i podżegającą retorykę 
przeciw Izraelowi, a w szczególności z 
ubolewaniem przyjmuje groźby prezydenta 

38. w pełni popiera zaangażowanie E3+3 w 
znalezienie rozwiązania irańskiej kwestii 
jądrowej wynegocjowanego na wczesnym 
etapie w celu odbudowania 
międzynarodowego zaufania co do 
wyłącznie pokojowej natury irańskiego 
programu nuklearnego, respektując przy 
tym prawo Iranu do pokojowego 
wykorzystania energii nuklearnej; popiera 
dwutorowe podejście Rady mające na celu 
znalezienie dyplomatycznego rozwiązania; 
z zadowoleniem przyjmuje rezolucję nr 
1929(2010) Rady Bezpieczeństwa ONZ, 
wprowadzającą czwartą rundę sankcji 
narzuconych na Iran w związku z jego 
programem jądrowym, oraz dodatkowe 
środki ograniczające ogłoszone przez UE, 
USA, Japonię, Kanadę i Australię; 
podkreśla, że rozwiązania kwestii jądrowej 
nie można poszukiwać kosztem wsparcia 
UE dla irańskiego społeczeństwa 
obywatelskiego oraz jego uzasadnionych 
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Ahmadinedżada dotyczące samego 
istnienia Państwa Izrael; jest głęboko 
zaniepokojony próbami zdobycia przez 
Iran większego wpływu politycznego w 
Afganistanie poprzez manipulowanie 
szeregiem skutków politycznych, 
gospodarczych i wojskowych; podkreśla 
również, że oficjalne stosunki dwustronne 
między delegacjami Parlamentu 
Europejskiego a Madżlisem powinny 
również dotyczyć kwestii praw człowieka;

żądań dotyczących uniwersalnych praw 
człowieka i prawdziwie demokratycznych 
wyborów; zdecydowanie potępia też stałą 
prowokacyjną i podżegającą retorykę 
przeciw Izraelowi, a w szczególności z 
ubolewaniem przyjmuje groźby prezydenta 
Ahmadinedżada dotyczące samego 
istnienia Państwa Izrael; podkreśla 
również, że oficjalne stosunki dwustronne 
między delegacjami Parlamentu 
Europejskiego a Madżlisem powinny 
również dotyczyć kwestii praw człowieka, 
należy je też wykorzystywać jako środki 
wspierające umacnianie się społeczeństwa 
obywatelskiego w Iranie;

Or. en

Poprawka 247
Ana Gomes

Projekt rezolucji
Ustęp 39 

Projekt rezolucji Poprawka

39. wyraża zadowolenie z wzmocnienia 
rozmów sektorowych z Chinami oraz 
wzywa do wspólnego, uzgodnionego 
działania w odniesieniu do 
kontrowersyjnych kwestii poruszonych na 
niedawnym szczycie UE-Chiny; z 
ubolewaniem zauważa jednak, że postępy 
na rzecz lepszego zarządzania w zakresie 
gospodarki i sądownictwa nie przekładają 
się na wolę podjęcia kwestii ciągłego 
poważnego i regularnego naruszania praw 
człowieka w tym kraju; wskazuje, że 
relacje z Japonią, krajem popierającym 
wartości demokratyczne UE i troskę o 
prawa człowieka, są nadal niezwykle 
istotne, zarówno pod względem 
gospodarczym, jak i w odniesieniu do 
współpracy na forach wielonarodowych, 
oraz że uwaga poświęcana obecnie 

39. wyraża zadowolenie z wzmocnienia 
rozmów sektorowych z Chinami oraz 
wzywa do wspólnego, uzgodnionego 
działania w odniesieniu do 
kontrowersyjnych kwestii poruszonych na 
niedawnym szczycie UE-Chiny; z 
ubolewaniem zauważa jednak, że postępy 
na rzecz lepszego zarządzania w zakresie 
gospodarki i sądownictwa nie przekładają 
się na wolę podjęcia kwestii ciągłego 
poważnego i regularnego naruszania praw 
człowieka w tym kraju;
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Chinom nie może przyćmić niezbędnych 
starań o zacieśnienie współpracy z 
Japonią i usunięcie istniejących jeszcze 
barier w zakresie powiązań 
gospodarczych;

Or. en

Poprawka 248
Maria Eleni Koppa

Projekt rezolucji
Ustęp 39 

Projekt rezolucji Poprawka

39. wyraża zadowolenie z wzmocnienia 
rozmów sektorowych z Chinami oraz 
wzywa do wspólnego, uzgodnionego 
działania w odniesieniu do 
kontrowersyjnych kwestii poruszonych na 
niedawnym szczycie UE-Chiny; z 
ubolewaniem zauważa jednak, że postępy 
na rzecz lepszego zarządzania w zakresie 
gospodarki i sądownictwa nie przekładają 
się na wolę podjęcia kwestii ciągłego 
poważnego i regularnego naruszania praw 
człowieka w tym kraju; wskazuje, że 
relacje z Japonią, krajem popierającym 
wartości demokratyczne UE i troskę o 
prawa człowieka, są nadal niezwykle 
istotne, zarówno pod względem 
gospodarczym, jak i w odniesieniu do 
współpracy na forach wielonarodowych, 
oraz że uwaga poświęcana obecnie 
Chinom nie może przyćmić niezbędnych 
starań o zacieśnienie współpracy z 
Japonią i usunięcie istniejących jeszcze 
barier w zakresie powiązań 
gospodarczych;

39. wyraża zadowolenie z wzmocnienia 
rozmów sektorowych z Chinami oraz 
wzywa do wspólnego, uzgodnionego 
działania w odniesieniu do 
kontrowersyjnych kwestii poruszonych na 
niedawnym szczycie UE-Chiny; z 
ubolewaniem zauważa jednak, że postępy 
na rzecz lepszego zarządzania w zakresie 
gospodarki i sądownictwa nie przekładają 
się na wolę podjęcia kwestii ciągłego 
poważnego i regularnego naruszania praw 
człowieka w tym kraju;

Or. en
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Poprawka 249
Tunne Kelam

Projekt rezolucji
Ustęp 39 

Projekt rezolucji Poprawka

39. wyraża zadowolenie z wzmocnienia 
rozmów sektorowych z Chinami oraz 
wzywa do wspólnego, uzgodnionego 
działania w odniesieniu do 
kontrowersyjnych kwestii poruszonych na 
niedawnym szczycie UE-Chiny; z 
ubolewaniem zauważa jednak, że postępy 
na rzecz lepszego zarządzania w zakresie 
gospodarki i sądownictwa nie przekładają 
się na wolę podjęcia kwestii ciągłego 
poważnego i regularnego naruszania
praw człowieka w tym kraju; wskazuje, że 
relacje z Japonią, krajem popierającym 
wartości demokratyczne UE i troskę o 
prawa człowieka, są nadal niezwykle 
istotne, zarówno pod względem 
gospodarczym, jak i w odniesieniu do 
współpracy na forach wielonarodowych, 
oraz że uwaga poświęcana obecnie Chinom 
nie może przyćmić niezbędnych starań o 
zacieśnienie współpracy z Japonią i 
usunięcie istniejących jeszcze barier w 
zakresie powiązań gospodarczych;

39. wyraża zadowolenie z wzmocnienia 
rozmów sektorowych z Chinami oraz 
wzywa do wspólnego, uzgodnionego 
działania w odniesieniu do 
kontrowersyjnych kwestii poruszonych na 
niedawnym szczycie UE-Chiny; z 
zadowoleniem przyjmuje postępy na rzecz 
lepszego zarządzania w zakresie 
gospodarki i sądownictwa; jest głęboko 
zaniepokojony ciągłym poważnym i 
regularnym naruszaniem praw człowieka 
w tym kraju, jak również tłumieniem 
tożsamości narodowej i kulturowej 
Tybetańczyków, Ujgurów i Mongołów i 
wzywa wiceprzewodniczącą/WP do 
zakończenia dialogu w sprawie praw 
człowieka oraz do zapewnienia stałej 
obecności tej kwestii w planie prac; 
wskazuje, że relacje z Japonią, krajem 
popierającym wartości demokratyczne UE 
i troskę o prawa człowieka, są nadal 
niezwykle istotne, zarówno pod względem 
gospodarczym, jak i w odniesieniu do 
współpracy na forach wielonarodowych, 
oraz że uwaga poświęcana obecnie Chinom 
nie może przyćmić niezbędnych starań o 
zacieśnienie współpracy z Japonią i 
usunięcie istniejących jeszcze barier w 
zakresie powiązań gospodarczych;

Or. en

Poprawka 250
Nirj Deva

Projekt rezolucji
Ustęp 39 
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Projekt rezolucji Poprawka

39. wyraża zadowolenie z wzmocnienia 
rozmów sektorowych z Chinami oraz 
wzywa do wspólnego, uzgodnionego 
działania w odniesieniu do 
kontrowersyjnych kwestii poruszonych na 
niedawnym szczycie UE-Chiny; z 
ubolewaniem zauważa jednak, że postępy 
na rzecz lepszego zarządzania w zakresie 
gospodarki i sądownictwa nie przekładają 
się na wolę podjęcia kwestii ciągłego 
poważnego i regularnego naruszania praw 
człowieka w tym kraju; wskazuje, że 
relacje z Japonią, krajem popierającym 
wartości demokratyczne UE i troskę o 
prawa człowieka, są nadal niezwykle 
istotne, zarówno pod względem 
gospodarczym, jak i w odniesieniu do 
współpracy na forach wielonarodowych, 
oraz że uwaga poświęcana obecnie Chinom 
nie może przyćmić niezbędnych starań o 
zacieśnienie współpracy z Japonią i 
usunięcie istniejących jeszcze barier w 
zakresie powiązań gospodarczych;

39. wyraża zadowolenie z wzmocnienia 
oficjalnych delegacji do Chin, w sumie 
322 w minionym roku, oraz wzywa do 
wspólnego, uzgodnionego działania w 
odniesieniu do kontrowersyjnych kwestii 
poruszonych na niedawnym szczycie UE-
Chiny; z ubolewaniem zauważa jednak, że 
postępy na rzecz lepszego zarządzania w 
zakresie gospodarki i sądownictwa nie 
przekładają się na wolę podjęcia kwestii 
ciągłego poważnego i regularnego 
naruszania praw człowieka w tym kraju; 
wskazuje, że relacje z Japonią, krajem 
popierającym wartości demokratyczne UE 
i troskę o prawa człowieka, są nadal 
niezwykle istotne, zarówno pod względem 
gospodarczym, jak i w odniesieniu do 
współpracy na forach wielonarodowych, 
oraz że uwaga poświęcana obecnie Chinom 
nie może przyćmić niezbędnych starań o 
zacieśnienie współpracy z Japonią i 
usunięcie istniejących jeszcze barier w 
zakresie powiązań gospodarczych;

Or. en

Poprawka 251
Laima Liucija Andrikienė, Andrey Kovatchev, Mario Mauro, Charles Tannock, Fiorello 
Provera, Norica Nicolai, Graham Watson

Projekt rezolucji
Ustęp 39a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

39a. z zadowoleniem przyjmuje kroki 
poczynione przez podmioty po obu 
stronach Cieśniny Tajwańskiej, które 
doprowadziły do podpisania w czerwcu 
2010 r. ramowego porozumienia o 
współpracy gospodarczej (ECFA) oraz 
porozumienia w sprawie praw własności 
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intelektualnej; mając na uwadze, że 
rozwój stosunków gospodarczych nad 
cieśniną leży w interesie obu stron, jak 
również UE, zdecydowanie popiera 
zacieśnienie więzi gospodarczych między 
UE a Tajwanem i podpisanie 
porozumienia o współpracy gospodarczej 
UE-Tajwan; ponownie wyraża opinię, 
zgodnie z którą należy wspierać istotne 
uczestnictwo Tajwanu w charakterze 
obserwatora we właściwych organizacjach 
międzynarodowych, takich jak UNFCCC, 
WHO i ICAO;

Or. en

Poprawka 252
Wolfgang Kreissl-Dörfler

Projekt rezolucji
Ustęp 39a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

39a. pochwala decyzję UE o zwolnieniu z 
obowiązku wizowego obywateli Tajwanu, 
co przyczyni się do zacieśnienia 
stosunków handlowych i inwestycyjnych 
między UE a Tajwanem, jak również 
kontaktów międzyludzkich; z 
zadowoleniem przyjmuje zbliżenie między 
podmiotami po obu stronach Cieśniny 
Tajwańskiej, które doprowadziło do 
podpisania 15 porozumień, a przede 
wszystkim ramowego porozumienia o 
współpracy gospodarczej (ECFA) w 
czerwcu 2010 r.; zachęca do dalszego 
zacieśniania więzi gospodarczych między 
UE a Tajwanem i do podpisania 
porozumienia o współpracy gospodarczej 
UE-Tajwan; ponownie wyraża 
zdecydowane poparcie dla istotnego 
uczestnictwa Tajwanu w charakterze 
obserwatora we właściwych organizacjach 
międzynarodowych, takich jak UNFCCC, 
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ICAO i WHO;

Or. en

Poprawka 253
Maria Eleni Koppa

Projekt rezolucji
Ustęp 39a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

39a. wskazuje, że relacje z Japonią, 
państwem popierającym wartości 
demokratyczne UE i troskę o prawa 
człowieka, są nadal niezwykle istotne, 
zarówno pod względem gospodarczym, jak 
i w odniesieniu do współpracy na forach 
wielonarodowych; podkreśla potrzebę 
podejmowania dalszych starań o 
zacieśnienie współpracy z Japonią i 
usunięcie istniejących jeszcze barier 
w zakresie powiązań gospodarczych;

Or. en

Poprawka 254
Ana Gomes

Projekt rezolucji
Ustęp 39a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

39a. wskazuje, że relacje z Japonią, 
państwem popierającym wartości 
demokratyczne UE i troskę o prawa 
człowieka, są nadal niezwykle istotne, 
zarówno pod względem gospodarczym, jak 
i w odniesieniu do współpracy na forach 
wielonarodowych, oraz że uwaga 
poświęcana obecnie Chinom nie może 
przyćmić niezbędnych starań o 
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zacieśnienie współpracy z Japonią i 
usunięcie istniejących jeszcze barier 
w zakresie powiązań gospodarczych;

Or. en

Poprawka 255

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 40 

Projekt rezolucji Poprawka

40. wyraża zadowolenie z powodu 
zaangażowania Indii w działania 
międzynarodowe, w szczególności w 
Afganistanie oraz w zakresie operacji 
Atalanta; wzywa do ściślejszej współpracy 
w kwestiach odnoszących się do 
światowego zarządzania gospodarczego 
oraz wspierania demokracji i praw 
człowieka; oczekuje znacznych postępów 
w obecnych negocjacjach w sprawie 
umowy o wolnym handlu; oczekuje 
stworzenia partnerstwa strategicznego z 
Indiami zgodnie ze wspólnym planem 
działania, tak aby przynosiło ono 
wymierne rezultaty;

40. z zadowoleniem przyjmuje 
zaangażowanie Indii na szczeblu 
wielostronnym, na przykład w antypiracką 
misję ONZ; wzywa do ściślejszej 
współpracy w kwestiach odnoszących się 
do rozbrojenia jądrowego, zmiany 
klimatu, światowego zarządzania 
gospodarczego, wspierania demokracji, 
praw człowieka oraz zasady państwa 
prawa; z wyjątkowym zadowoleniem 
przyjmuje nadzwyczajny rozwój Indii w 
ostatnich latach, wyraża jednak 
zaniepokojenie, że w kraju tym nadal 
odnotowuje się największą na świecie 
liczbę osób żyjących w skrajnym ubóstwie 
oraz że utrzymuje się tam wyjątkowa 
dyskryminacja w oparciu o system 
kastowy; podkreśla, że obecne negocjacje 
w sprawie umowy o wolnym handlu nie 
powinny w żaden sposób ograniczać w 
Indiach i w innych państwach wysiłków w 
zakresie ograniczania ubóstwa, takich jak 
produkcja tanich towarów niemarkowych; 
oczekuje stworzenia partnerstwa 
strategicznego z Indiami zgodnie ze 
wspólnym planem działania, tak aby 
przynosiło ono wymierne rezultaty;

Or. en
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Poprawka 256
Geoffrey Van Orden

Projekt rezolucji
Ustęp 40 

Projekt rezolucji Poprawka

40. wyraża zadowolenie z powodu 
zaangażowania Indii w działania 
międzynarodowe, w szczególności w 
Afganistanie oraz w zakresie operacji 
Atalanta; wzywa do ściślejszej współpracy 
w kwestiach odnoszących się do 
światowego zarządzania gospodarczego 
oraz wspierania demokracji i praw 
człowieka; oczekuje znacznych postępów 
w obecnych negocjacjach w sprawie 
umowy o wolnym handlu; oczekuje 
stworzenia partnerstwa strategicznego z 
Indiami zgodnie ze wspólnym planem 
działania, tak aby przynosiło ono 
wymierne rezultaty;

40. uznaje ogromne znaczenie Indii jako 
wschodzącej regionalnej potęgi 
gospodarczej oraz dużego 
demokratycznego partnera dla Europy; 
oczekuje na szybkie zawarcie i podpisanie 
umowy o wolnym handlu; wyraża 
zadowolenie z powodu zaangażowania 
Indii w działania międzynarodowe, w 
szczególności w Afganistanie oraz w 
zakresie operacji Atalanta; wzywa do 
ściślejszej współpracy w kwestiach 
odnoszących się do światowego 
zarządzania gospodarczego oraz 
wspierania demokracji i praw człowieka; 
oczekuje stworzenia partnerstwa 
strategicznego z Indiami zgodnie ze 
wspólnym planem działania, tak aby 
przynosiło ono wymierne rezultaty;

Or. en

Poprawka 257
Ana Gomes

Projekt rezolucji
Ustęp 40 

Projekt rezolucji Poprawka

40. wyraża zadowolenie z powodu 
zaangażowania Indii w działania 
międzynarodowe, w szczególności w 
Afganistanie oraz w zakresie operacji 
Atalanta; wzywa do ściślejszej współpracy 
w kwestiach odnoszących się do 

40. wyraża zadowolenie z powodu 
współpracy Indii z UE, w szczególności w 
Afganistanie oraz w zakresie operacji 
Atalanta; wzywa do ściślejszej współpracy 
w kwestiach odnoszących się do 
światowego zarządzania gospodarczego 



PE452.878v03-00 182/193 AM\859936PL.doc

PL

światowego zarządzania gospodarczego 
oraz wspierania demokracji i praw 
człowieka; oczekuje znacznych postępów 
w obecnych negocjacjach w sprawie 
umowy o wolnym handlu; oczekuje 
stworzenia partnerstwa strategicznego z 
Indiami zgodnie ze wspólnym planem 
działania, tak aby przynosiło ono 
wymierne rezultaty;

oraz wspierania demokracji i praw 
człowieka (czyli do znalezienia 
rozwiązania konfliktu w Kaszmirze), a 
także do zmiany klimatu; oczekuje 
znacznych postępów w obecnych 
negocjacjach w sprawie umowy o wolnym 
handlu; oczekuje stworzenia partnerstwa 
strategicznego z Indiami zgodnie ze 
wspólnym planem działania, tak aby 
przynosiło ono wymierne rezultaty;

Or. en

Poprawka 258
Andrew Duff, Kristiina Ojuland

Projekt rezolucji
Ustęp 40 

Projekt rezolucji Poprawka

40. wyraża zadowolenie z powodu 
zaangażowania Indii w działania 
międzynarodowe, w szczególności w 
Afganistanie oraz w zakresie operacji 
Atalanta; wzywa do ściślejszej współpracy 
w kwestiach odnoszących się do 
światowego zarządzania gospodarczego 
oraz wspierania demokracji i praw 
człowieka; oczekuje znacznych postępów 
w obecnych negocjacjach w sprawie 
umowy o wolnym handlu; oczekuje 
stworzenia partnerstwa strategicznego z 
Indiami zgodnie ze wspólnym planem 
działania, tak aby przynosiło ono 
wymierne rezultaty;

40. wyraża zadowolenie z powodu 
zaangażowania Indii w działania 
międzynarodowe, w szczególności w 
Afganistanie oraz w zakresie operacji
Atalanta; wzywa do ściślejszej współpracy 
w kwestiach odnoszących się do 
światowego zarządzania gospodarczego 
oraz wspierania demokracji i praw 
człowieka, szczególnie w Kaszmirze; 
oczekuje znacznych postępów w obecnych 
negocjacjach w sprawie umowy o wolnym 
handlu; oczekuje stworzenia partnerstwa 
strategicznego z Indiami zgodnie ze 
wspólnym planem działania, tak aby 
przynosiło ono wymierne rezultaty;

Or. en
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Poprawka 259
Ana Gomes

Projekt rezolucji
Ustęp 41 

Projekt rezolucji Poprawka

41. wyraża zdecydowane poparcie dla 
partnerstw z Unią Afrykańską (UA) i 
innymi afrykańskimi organizacjami 
regionalnymi służących rozwiązywania 
problemów związanych ze stabilnością i 
bezpieczeństwem na kontynencie 
afrykańskim oraz zapewnieniu postępu w 
innych kluczowych obszarach, takich jak 
demokratyczne sprawowanie rządów i 
prawa człowieka, zmiana klimatu i 
realizacja milenijnych celów rozwoju; 
uważa, że proces stopniowego określania 
odpowiedzialności i kompetencji UA w 
kwestiach bezpieczeństwa i stabilności na 
kontynencie afrykańskim, w szczególności 
w odniesieniu do misji pokojowych, 
wymaga konsolidacji procesów tworzenia 
instytucji i procesów decyzyjnych w 
ramach UA oraz że UE powinna wspierać 
UA w tym zakresie;

41. wyraża zdecydowane poparcie dla 
partnerstw z Unią Afrykańską (UA) i 
innymi afrykańskimi organizacjami 
regionalnymi służących rozwiązywania 
problemów związanych ze stabilnością i 
bezpieczeństwem na kontynencie 
afrykańskim oraz zapewnieniu postępu w 
innych kluczowych obszarach, takich jak 
demokratyczne sprawowanie rządów i 
prawa człowieka, zmiana klimatu i 
realizacja milenijnych celów rozwoju; 
uważa, że proces stopniowego określania 
odpowiedzialności i kompetencji UA w 
kwestiach bezpieczeństwa i stabilności na 
kontynencie afrykańskim, w szczególności 
w odniesieniu do misji pokojowych, 
wymaga konsolidacji procesów tworzenia 
instytucji i procesów decyzyjnych w 
ramach UA oraz że UE powinna wspierać 
UA w tym zakresie; wzywa 
wiceprzewodniczącą/WP i państwa 
członkowskie do należytego wdrażania 
klauzuli dotyczącej praw człowieka 
zawartej w umowie z Kotonu, która 
reguluje stosunki między UE a krajami 
AKP; wzywa UE do wystąpienia do 
Erytrei i Etiopii z apelem o rozstrzygnięcie 
sporu granicznego; 

Or. en

Poprawka 260
Willy Meyer, Sabine Lösing

Projekt rezolucji
Ustęp 42 
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Projekt rezolucji Poprawka

42. wyraża poparcie dla decyzji, zgodnie z 
którą opracowane zostanie kompleksowe 
podejście UE do regionu Rogu Afryki, 
łączące politykę bezpieczeństwa z 
rozwojem, praworządnością, 
poszanowaniem praw człowieka, 
aspektami dotyczącymi płci oraz 
międzynarodowym prawem 
humanitarnym i obejmujące w ten sposób 
wszystkie instrumenty UE w celu 
zapewnienia długoterminowych 
rozwiązań;

skreślony

Or. en

Poprawka 261
Ana Gomes

Projekt rezolucji
Ustęp 42 

Projekt rezolucji Poprawka

42. wyraża poparcie dla decyzji, zgodnie z 
którą opracowane zostanie kompleksowe 
podejście UE do regionu Rogu Afryki, 
łączące politykę bezpieczeństwa z 
rozwojem, praworządnością, 
poszanowaniem praw człowieka, 
aspektami dotyczącymi płci oraz 
międzynarodowym prawem 
humanitarnym i obejmujące w ten sposób 
wszystkie instrumenty UE w celu 
zapewnienia długoterminowych rozwiązań;

42. wyraża poparcie dla decyzji, zgodnie z 
którą opracowane zostanie kompleksowe 
podejście UE do regionu Rogu Afryki 
poprzez pomoc w odbudowie instytucji 
państwowych w Somalii, połączenie 
bezpieczeństwa obywateli z rozwojem, 
praworządnością, poszanowaniem praw 
człowieka, prawami kobiet i obejmujące w 
ten sposób wszystkie instrumenty UE w 
celu zapewnienia długoterminowych 
rozwiązań;

Or. en
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Poprawka 262
Willy Meyer, Sabine Lösing

Projekt rezolucji
Ustęp 42a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

42a. zauważa, że od czasu rozpoczęcia 
operacji EUNAVFOR Atalanta ataki 
nasiliły się, stały się bardziej brutalne, a 
ich zasięg poszerzył się w kierunku 
południowym; dlatego wzywa Radę i 
Komisję do zmiany strategii i skupienia 
się na konkretnych przyczynach, którymi 
są skrajne ubóstwo, nielegalne połowy 
oraz składowanie odpadów toksycznych 
przez kraje uprzemysłowione, a także 
destabilizowanie Somalii i całego regionu 
przez strony trzecie;

Or. en

Poprawka 263
György Schöpflin

Projekt rezolucji
Ustęp 43 

Projekt rezolucji Poprawka

43. z zadowoleniem przyjmuje gotowość 
UE do wsparcia pokojowego wdrożenia 
ogólnego porozumienia pokojowego w 
Sudanie oraz do działania na rzecz 
długoterminowej stabilności w regionie; 
podkreśla jednocześnie potrzebę 
wznowienia starań mających na celu 
zaradzenie brakowi bezpieczeństwa i 
osiągnięcie trwałego pokojowego 
rozwiązania konfliktu w Darfurze;

43. z zadowoleniem przyjmuje gotowość 
UE do wsparcia pokojowego wdrożenia 
ogólnego porozumienia pokojowego w 
Sudanie oraz do działania na rzecz 
długoterminowej stabilności w regionie; 
podkreśla jednocześnie potrzebę 
wznowienia starań mających na celu 
zaradzenie brakowi bezpieczeństwa i 
osiągnięcie trwałego pokojowego 
rozwiązania konfliktu w Darfurze; uważa, 
że przyszła niepodległość Sudanu 
południowego będzie miała skutki dla 
stabilizacji państw, w których występują 
podziały kulturowe, i przyniesie wyzwania, 
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na które wiceprzewodnicząca/WP 
powinna być przygotowana;

Or. en

Poprawka 264
María Muñiz De Urquiza

Projekt rezolucji
Ustęp 43 

Projekt rezolucji Poprawka

43. z zadowoleniem przyjmuje gotowość 
UE do wsparcia pokojowego wdrożenia 
ogólnego porozumienia pokojowego w 
Sudanie oraz do działania na rzecz 
długoterminowej stabilności w regionie; 
podkreśla jednocześnie potrzebę 
wznowienia starań mających na celu 
zaradzenie brakowi bezpieczeństwa i 
osiągnięcie trwałego pokojowego 
rozwiązania konfliktu w Darfurze;

43. z zadowoleniem przyjmuje gotowość 
UE do wsparcia pokojowego wdrożenia 
ogólnego porozumienia pokojowego w
Sudanie oraz do działania na rzecz 
długoterminowej stabilności w regionie; 
podkreśla jednocześnie potrzebę 
wznowienia starań mających na celu 
zaradzenie brakowi bezpieczeństwa i 
osiągnięcie trwałego pokojowego 
rozwiązania konfliktu w Darfurze; 
gratuluje ludności sudańskiej sprawnego 
przeprowadzenia referendum w Sudanie 
Południowym, co potwierdzają misje 
obserwacji wyborów UE; wzywa UE do 
dalszego wspierania wysiłków 
podejmowanych przez strony w celu 
osiągnięcia postępów w kwestiach 
objętych ogólnym porozumieniem 
pokojowym, ze szczególnym 
uwzględnieniem sytuacji uchodźców i 
osób powracających, oraz do rozpatrzenia 
działań niezbędnych w celu 
zagwarantowania trwałości stosunków 
pomiędzy Sudanem Północnym i 
Południowym po referendum;

Or. es

Poprawka 265
Arnaud Danjean, Elmar Brok, Michael Gahler, Ioannis Kasoulides, Georgios 
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Koumoutsakos, Andrey Kovatchev, Krzysztof Lisek

Projekt rezolucji
Ustęp 45 

Projekt rezolucji Poprawka

45. uważa, że UE powinna przyjąć 
kompleksowe podejście do kwestii 
bezpieczeństwa i stabilności w regionie 
Sahelu poprzez zastosowanie wszelkich 
właściwych instrumentów UE mających na 
celu eliminację ubóstwa, zapewnienie 
zrównoważonego rozwoju, 
przeciwdziałanie zmianie klimatu w 
regionie, zarządzanie przepływami 
migracyjnymi na osi południe-południe 
oraz południe-północ i zapewnienie 
procesu tworzenia demokracji i instytucji; 
uważa, że należy również wdrożyć proces 
osiągania konsensusu pomiędzy krajami 
regionu, we współpracy z UA i wraz ze 
stopniowym przejmowaniem przez nią 
odpowiedzialności;

45. uważa, że UE powinna przyjąć 
kompleksowe podejście do kwestii 
bezpieczeństwa i stabilności w regionie 
Sahelu; podkreśla, że terroryzm i 
transnarodowa przestępczość 
zorganizowana (narkotyki, broń, 
papierosy, przemyt ludzi) stanowi poważne 
zagrożenie nie tylko dla państw tego 
regionu, lecz także bezpośrednio dla Unii 
Europejskiej; uznaje za niezbędne 
udzielenie przez UE pomocy państwom w 
tym regionie przy opracowywaniu polityk i 
instrumentów radzenia sobie z tymi 
zagrożeniami dla bezpieczeństwa poprzez 
zastosowanie wszelkich właściwych 
instrumentów UE mających na celu 
eliminację ubóstwa, zapewnienie 
zrównoważonego rozwoju, 
przeciwdziałanie zmianie klimatu w 
regionie, zarządzanie przepływami 
migracyjnymi na osi południe-południe 
oraz południe-północ i zapewnienie 
procesu tworzenia demokracji i instytucji 
(szczególnie w sektorze bezpieczeństwa); 
uważa, że należy również wdrożyć proces 
osiągania konsensusu pomiędzy krajami 
regionu, we współpracy z UA i wraz ze 
stopniowym przejmowaniem przez nią 
odpowiedzialności;

Or. en

Poprawka 266
Ana Gomes

Projekt rezolucji
Ustęp 45 
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Projekt rezolucji Poprawka

45. uważa, że UE powinna przyjąć 
kompleksowe podejście do kwestii 
bezpieczeństwa i stabilności w regionie 
Sahelu poprzez zastosowanie wszelkich 
właściwych instrumentów UE mających na
celu eliminację ubóstwa, zapewnienie 
zrównoważonego rozwoju, 
przeciwdziałanie zmianie klimatu w 
regionie, zarządzanie przepływami 
migracyjnymi na osi południe-południe 
oraz południe-północ i zapewnienie 
procesu tworzenia demokracji i instytucji; 
uważa, że należy również wdrożyć proces 
osiągania konsensusu pomiędzy krajami 
regionu, we współpracy z UA i wraz ze 
stopniowym przejmowaniem przez nią 
odpowiedzialności;

45. uważa, że UE powinna przyjąć 
kompleksowe podejście do kwestii 
bezpieczeństwa i stabilności w regionie 
Sahelu poprzez zastosowanie wszelkich 
właściwych instrumentów UE mających na 
celu rozwiązanie utrzymujących się 
konfliktów, takich jak konflikt w Saharze 
Zachodniej, i promocję demokratycznych 
reform we wszystkich państwach tego 
regionu, eliminację ubóstwa, zapewnienie 
zrównoważonego rozwoju, 
przeciwdziałanie zmianie klimatu w 
regionie, zarządzanie przepływami 
migracyjnymi na osi południe-południe 
oraz południe-północ i zapewnienie 
procesu tworzenia demokracji oraz 
przestrzeganie zasady państwa prawa, 
praw człowieka i tworzenie instytucji, a 
także zwalczanie przestępczości 
zorganizowanej; uważa, że należy również 
wdrożyć proces osiągania konsensusu 
pomiędzy krajami regionu, we współpracy 
z UA i wraz ze stopniowym 
przejmowaniem przez nią 
odpowiedzialności;

Or. en

Poprawka 267
Andrew Duff, Annemie Neyts-Uyttebroeck

Projekt rezolucji
Ustęp 45 

Projekt rezolucji Poprawka

45. uważa, że UE powinna przyjąć 
kompleksowe podejście do kwestii 
bezpieczeństwa i stabilności w regionie 
Sahelu poprzez zastosowanie wszelkich 
właściwych instrumentów UE mających na 
celu eliminację ubóstwa, zapewnienie 

45. w świetle pogarszającej się sytuacji w 
dziedzinie bezpieczeństwa i nasilenia 
działalności terrorystycznej wzywa UE do 
przyjęcia kompleksowego podejścia do 
kwestii bezpieczeństwa i stabilności w 
regionie Sahelu poprzez zastosowanie 
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zrównoważonego rozwoju, 
przeciwdziałanie zmianie klimatu w 
regionie, zarządzanie przepływami 
migracyjnymi na osi południe-południe 
oraz południe-północ i zapewnienie 
procesu tworzenia demokracji i instytucji; 
uważa, że należy również wdrożyć proces 
osiągania konsensusu pomiędzy krajami 
regionu, we współpracy z UA i wraz ze 
stopniowym przejmowaniem przez nią 
odpowiedzialności;

wszelkich właściwych instrumentów UE 
mających na celu eliminację ubóstwa, 
zapewnienie zrównoważonego rozwoju, 
przeciwdziałanie zmianie klimatu w 
regionie, zarządzanie przepływami 
migracyjnymi na osi południe-południe 
oraz południe-północ i zapewnienie 
procesu tworzenia demokracji i instytucji; 
uważa, że należy również wdrożyć proces 
osiągania konsensusu pomiędzy krajami 
regionu, we współpracy z UA i wraz ze 
stopniowym przejmowaniem przez nią 
odpowiedzialności;

Or. en

Poprawka 268
Geoffrey Van Orden

Projekt rezolucji
Ustęp 45a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

45a. z zadowoleniem przyjmuje decyzję 
Rady w sprawie Zimbabwe, która ma na 
celu wznowienie restrykcyjnych środków 
przeciwko niektórym politykom, 
urzędnikom państwowym i 
przedsiębiorstwom utrzymującym przy 
władzy reżim Roberta Mugabe; ubolewa, 
iż nie doszło jeszcze do odpowiednich 
przemian demokratycznych i wzywa w 
szczególności państwa SADC do 
udzielenia pomocy w zapewnieniu 
rychłego przeprowadzenia w Zimbabwe 
wolnych i uczciwych wyborów pod 
międzynarodowym nadzorem oraz 
szybkiego postępu w kierunku spokojnego 
przekazania władzy;

Or. en
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Poprawka 269
Ana Gomes

Projekt rezolucji
Ustęp 45a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

45a. w tym kontekście wyraża 
zaniepokojenie w związku z zakończeniem 
misji WPBiO w Gwinei-Bissau we 
wrześniu 2010 r.; a także wzywa Radę i 
wiceprzewodniczącą/WP do rozważenia 
nowych sposobów zwalczania 
przestępczości zorganizowanej w Gwinei-
Bissau, które zapobiegłyby sytuacji, w 
której stanie się ona kolejnym „narko-
państwem”;

Or. en

Poprawka 270

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 46 

Projekt rezolucji Poprawka

46. z zadowoleniem przyjmuje 
zakończenie negocjacji w sprawie układu o 
stowarzyszeniu z Ameryką Środkową oraz 
w sprawie wielostronnej umowy o wolnym 
handlu z Peru i Kolumbią; niemniej 
podkreśla, że UE powinna nadal uznawać 
za priorytet regionalne procesy 
integracyjne w Ameryce Łacińskiej; z 
zadowoleniem zauważa, że wznowiono 
negocjacje w sprawie układu o 
stowarzyszeniu z Mercosurem oraz wzywa 
do ich szybkiego zakończenia;

46. wzywa Komisję do szybkiego 
rozstrzygnięcia nierozwiązanych 
problemów, takich jak niepewna 
integracja regionalna, naruszenia praw 
człowieka i coraz większa nierównowaga
gospodarcza i społeczna po zakończeniu 
negocjacji w sprawie układu o 
stowarzyszeniu z Ameryką Środkową i 
ubolewa, iż zaniechano działań na rzecz 
układu o stowarzyszeniu z czterema 
państwami Wspólnoty Andyjskiej na rzecz 
wielostronnej umowy o wolnym handlu z 
Peru i Kolumbią; niemniej podkreśla, że 
UE powinna nadal uznawać za priorytet 
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regionalne procesy integracyjne w 
Ameryce Łacińskiej; zwraca się o 
udzielenie Komisji nowego mandatu przed 
wznowieniem negocjacji w sprawie układu 
o stowarzyszeniu z Mercosurem, po 
przeprowadzeniu istotnych konsultacji z 
PE; 

Or. en

Poprawka 271
Willy Meyer

Projekt rezolucji
Ustęp 46 

Projekt rezolucji Poprawka

46. z zadowoleniem przyjmuje zakończenie 
negocjacji w sprawie układu o 
stowarzyszeniu z Ameryką Środkową oraz 
w sprawie wielostronnej umowy o wolnym 
handlu z Peru i Kolumbią; niemniej 
podkreśla, że UE powinna nadal uznawać 
za priorytet regionalne procesy 
integracyjne w Ameryce Łacińskiej; z 
zadowoleniem zauważa, że wznowiono 
negocjacje w sprawie układu o 
stowarzyszeniu z Mercosurem oraz wzywa 
do ich szybkiego zakończenia;

46. odnotowuje zakończenie negocjacji w 
sprawie układu o stowarzyszeniu z 
Ameryką Środkową, ubolewa jednak w 
związku z podpisaniem wielostronnej 
umowy o wolnym handlu z Peru i 
Kolumbią, nie zaś regionalnego układu o 
stowarzyszeniu ze Wspólnotą Andyjską; 
niemniej podkreśla, że UE powinna nadal 
uznawać za priorytet regionalne procesy 
integracyjne w Ameryce Łacińskiej; 
podkreśla, że należy przeprowadzić 
konsultację z PE w związku z 
negocjacjami w sprawie układu o 
stowarzyszeniu z Mercosurem;

Or. en

Poprawka 272
Ana Gomes

Projekt rezolucji
Ustęp 46 
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Projekt rezolucji Poprawka

46. z zadowoleniem przyjmuje 
zakończenie negocjacji w sprawie układu o 
stowarzyszeniu z Ameryką Środkową oraz 
w sprawie wielostronnej umowy o wolnym 
handlu z Peru i Kolumbią; niemniej 
podkreśla, że UE powinna nadal uznawać 
za priorytet regionalne procesy 
integracyjne w Ameryce Łacińskiej; z 
zadowoleniem zauważa, że wznowiono 
negocjacje w sprawie układu o 
stowarzyszeniu z Mercosurem oraz wzywa 
do ich szybkiego zakończenia;

46. z zadowoleniem przyjmuje 
zakończenie negocjacji w sprawie układu o 
stowarzyszeniu z Ameryką Środkową oraz 
w sprawie wielostronnej umowy o wolnym 
handlu z Peru i Kolumbią; wzywa władze 
Kolumbii do zapewnienia poszanowania 
praw człowieka związkowców i obrońców 
praw człowieka oraz do postawienia przed 
wymiarem sprawiedliwości wszystkich 
osób odpowiedzialnych za egzekucje 
pozasądowe, porwania i nielegalne 
wywłaszczanie chłopów; niemniej 
podkreśla, że UE powinna nadal uznawać 
za priorytet regionalne procesy 
integracyjne w Ameryce Łacińskiej; z 
zadowoleniem zauważa, że wznowiono 
negocjacje w sprawie układu o 
stowarzyszeniu z Mercosurem oraz wzywa 
do ich szybkiego zakończenia;

Or. en

Poprawka 273
Willy Meyer

Projekt rezolucji
Ustęp 47 

Projekt rezolucji Poprawka

47. uznaje pozytywne wyniki szczytu UE-
AŁK w Madrycie i podkreśla potrzebę 
nadzorowania wdrożenia planu działania z 
Madrytu; przypomina, że potrzebne jest 
przyjęcie europejsko-latynoamerykańskiej 
karty na rzecz pokoju i bezpieczeństwa 
oraz uwzględnienie w niej – na podstawie 
karty ONZ i na powiązanego z nią prawa 
międzynarodowego – strategii i kierunków 
wspólnych działań politycznych i 
dotyczących bezpieczeństwa, tak by stawić 
czoła wspólnym zagrożeniom i 

47. odnotowuje pozytywne wyniki szczytu 
UE-AŁK w Madrycie i podkreśla potrzebę 
nadzorowania wdrożenia planu działania z 
Madrytu; przypomina, że potrzebne jest 
przyjęcie europejsko-latynoamerykańskiej 
karty na rzecz pokoju i rozwoju oraz 
uwzględnienie w niej – na podstawie karty 
ONZ i na powiązanego z nią prawa 
międzynarodowego – strategii i kierunków 
wspólnych działań politycznych i 
dotyczących rozwoju, tak by uwzględnić 
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wyzwaniom; obopólne interesy;

Or. en


