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Poprawka 1
Laima Liucija Andrikienė

Projekt rezolucji
Odniesienie 11 b (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając Traktat o Unii 
Europejskiej, a zwłaszcza jego art. 34,

Or. en

Poprawka 2
Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, María Muñiz De Urquiza, Vittorio Prodi

Projekt rezolucji
Odniesienie 2 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 
9 czerwca 2005 r. w sprawie reformy 
Organizacji Narodów Zjednoczonych1,
__________________
1 Tekst przyjęty P6_TA(2005)0237.

Or. en

Poprawka 3
Alexander Graf Lambsdorff

Projekt rezolucji
Odniesienie 4 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając sprawozdanie złożone 
przez członków wspierających w sprawie 
przeglądu prac Komisji Budowania 
Pokoju zatytułowane „Przegląd systemu 
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budowania pokoju ONZ”1,
__________________
1 Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ 
A/64/868-S/2010/393, załącznik.

Or. en

Poprawka 4
Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, María Muñiz De Urquiza, Vittorio Prodi

Projekt rezolucji
Odniesienie 5 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając wstępny wykaz punktów, 
które mają zostać włączone do 
tymczasowego porządku obrad 66. 
zwyczajnej sesji Zgromadzenia Ogólnego1,
__________________
1 dokument Zgromadzenia Ogólnego ONZ 
A/66/50.

Or. en

Poprawka 5
Marietje Schaake

Projekt rezolucji
Odniesienie 8 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 10 
marca 2011 r. w sprawie priorytetów 16. 
sesji Rady Praw Człowieka ONZ i 
przeglądu jej funkcjonowania w 2011 r.1,
1 teksty przyjęte, P7_TA-PROV(2011)0097

Or. en
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Poprawka 6
Laima Liucija Andrikienė

Projekt rezolucji
Odniesienie 11 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając rezolucję Rady Praw 
Człowieka ONZ zatytułowaną 
„Wspieranie praw człowieka i 
podstawowych wolności poprzez lepsze 
zrozumienie tradycyjnych wartości 
ludzkości” przyjętą w dniu 24 marca 2011 
r. i negatywne stanowisko UE w sprawie 
powyższej rezolucji,

Or. en

Poprawka 7
Ana Gomes

Projekt rezolucji
Punkt A preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że obecnie zachodzą 
poważne zmiany w ładzie 
międzynarodowym, które wymagają od 
Unii Europejskiej aktywniejszego 
nawiązania stosunków z obecnymi oraz 
wschodzącymi światowymi potęgami, jak 
również z innymi partnerami dwu- i 
wielostronnymi na rzecz wspierania 
skutecznych rozwiązań problemów, które 
są wspólne dla obywateli europejskich oraz 
dla całego świata,

A. mając na uwadze, że obecnie zachodzą 
poważne zmiany w ładzie 
międzynarodowym, które wymagają od 
Unii Europejskiej aktywniejszego 
nawiązania stosunków z obecnymi oraz 
wschodzącymi światowymi potęgami, jak 
również z innymi partnerami dwu- i 
wielostronnymi na rzecz wspierania 
skutecznych rozwiązań problemów, które 
są wspólne dla obywateli europejskich oraz 
dla całego świata, a także spełniania roli 
partnera na arenie międzynarodowej, jak 
przewiduje europejska strategia 
bezpieczeństwa z 2003 r.,

Or. en
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Poprawka 8
Barbara Lochbihler

Projekt rezolucji
Punkt A preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że obecnie zachodzą 
poważne zmiany w ładzie 
międzynarodowym, które wymagają od 
Unii Europejskiej aktywniejszego 
nawiązania stosunków z obecnymi oraz 
wschodzącymi światowymi potęgami, jak 
również z innymi partnerami dwu- i 
wielostronnymi na rzecz wspierania 
skutecznych rozwiązań problemów, które 
są wspólne dla obywateli europejskich oraz 
dla całego świata,

A. mając na uwadze, że obecnie zachodzą 
poważne zmiany w ładzie 
międzynarodowym, które wymagają od 
Unii Europejskiej aktywniejszego i 
bardziej jednolitego nawiązania stosunków 
z obecnymi oraz wschodzącymi 
światowymi potęgami, jak również z 
innymi partnerami dwu- i wielostronnymi 
na rzecz wspierania skutecznych rozwiązań 
problemów, które są wspólne dla obywateli 
europejskich oraz dla całego świata,

Or. en

Poprawka 9
Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, María Muñiz De Urquiza, Vittorio Prodi

Projekt rezolucji
Punkt A a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że zgodnie z art. 47 
Traktatu UE Unia ma osobowość prawną, 
co wiąże się z uprawnieniami i 
obowiązkami na mocy prawa 
międzynarodowego; mając na uwadze, że 
UE uznaje cele i szanuje zasady Karty 
Narodów Zjednoczonych, w tym główną 
odpowiedzialność Rady Bezpieczeństwa 
ONZ (UNSC) za kwestie związane z 
pokojem i bezpieczeństwem na świecie,

Or. en
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Poprawka 10
Nicole Sinclaire

Projekt rezolucji
Punkt A a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że wprawdzie 
definicje praw człowieka przyjęte przez 
społeczność międzynarodową od czasu 
zakończenia drugiej wojny światowej do 
połowy lat sześćdziesiątych okazały się 
wystarczająco elastyczne, aby uwzględnić 
w nich zmiany związane z postępem 
ludzkości, ale społeczność 
międzynarodowa koniecznie powinna 
dokonać kodyfikacji nowych praw w celu 
stawienia czoła nowym zagrożeniom dla 
wolności, takim jak zagrożenia związane z
wolnością nauki, sumienia i wiedzy, 
tożsamością płciową lub orientacją 
seksualną oraz wszystkimi prawami 
związanymi ze światem cyfrowym, 
poczynając od powszechnego dostępu do 
Internetu;

Or. en

Poprawka 11
Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, María Muñiz De Urquiza, Vittorio Prodi

Projekt rezolucji
Punkt B preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że UE powinna 
odgrywać aktywną rolę w budowaniu 
takiej Organizacji Narodów 
Zjednoczonych, która zdoła efektywnie 
włączać się w rozwiązywanie światowych 
problemów, w budowę pokoju i 
bezpieczeństwa oraz rządy prawa oparte na 
międzynarodowym porządku; mając na 
uwadze, że zgodnie z art. 21 Traktatu o 

B. mając na uwadze, że UE powinna 
odgrywać aktywną rolę w budowaniu 
takiej Organizacji Narodów 
Zjednoczonych, która zdoła efektywnie 
włączać się w rozwiązywanie światowych 
problemów, w budowę pokoju i 
bezpieczeństwa oraz rządy prawa oparte na 
międzynarodowym porządku; mając na 
uwadze, że zgodnie z art. 21 Traktatu o 
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Unii Europejskiej (TUE) UE jest formalnie 
zobowiązania do skutecznego 
multilateralizmu, którego rdzeniem jest 
silna ONZ, co ma podstawowe znaczenie 
dla podejmowania wyzwań o globalnym 
wymiarze, jak zmiana klimatu,
bezpieczeństwo i rozwój dla wszystkich,

Unii Europejskiej (TUE) UE jest formalnie 
zobowiązania do skutecznego 
multilateralizmu, którego rdzeniem jest 
silna ONZ, co ma podstawowe znaczenie 
dla podejmowania wyzwań o globalnym
wymiarze, jak pokój i bezpieczeństwo,
zmiana klimatu i degradacja środowiska, 
powszechność i niepodzielność praw 
człowieka oraz ograniczenie ubóstwa i 
rozwój dla wszystkich,

Or. en

Poprawka 12
Ana Gomes

Projekt rezolucji
Punkt B preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że UE powinna 
odgrywać aktywną rolę w budowaniu 
takiej Organizacji Narodów 
Zjednoczonych, która zdoła efektywnie 
włączać się w rozwiązywanie światowych 
problemów, w budowę pokoju i 
bezpieczeństwa oraz rządy prawa oparte na 
międzynarodowym porządku; mając na 
uwadze, że zgodnie z art. 21 Traktatu o 
Unii Europejskiej (TUE) UE jest formalnie 
zobowiązania do skutecznego 
multilateralizmu, którego rdzeniem jest 
silna ONZ, co ma podstawowe znaczenie 
dla podejmowania wyzwań o globalnym 
wymiarze, jak zmiana klimatu, 
bezpieczeństwo i rozwój dla wszystkich,

B. mając na uwadze, że UE powinna 
odgrywać aktywną rolę w budowaniu 
takiej Organizacji Narodów 
Zjednoczonych, która zdoła efektywnie 
włączać się w rozwiązywanie światowych 
problemów, w budowę pokoju i 
bezpieczeństwa oraz rządy prawa oparte na 
międzynarodowym porządku; mając na 
uwadze, że zgodnie z art. 21 Traktatu o 
Unii Europejskiej (TUE) UE jest formalnie 
zobowiązania do skutecznego 
multilateralizmu, którego rdzeniem jest 
silna ONZ, co ma podstawowe znaczenie 
dla podejmowania wyzwań o globalnym 
wymiarze, jak bezpieczeństwo globalne,
zmiana klimatu, rozwój dla wszystkich, 
skutki obecnych poważnych zmian 
demograficznych i migracji ludności oraz 
międzynarodowa przestępczość 
zorganizowana,

Or. en
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Poprawka 13
Andreas Mölzer

Projekt rezolucji
Punkt B preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że UE powinna 
odgrywać aktywną rolę w budowaniu 
takiej Organizacji Narodów 
Zjednoczonych, która zdoła efektywnie 
włączać się w rozwiązywanie światowych 
problemów, w budowę pokoju i 
bezpieczeństwa oraz rządy prawa oparte na 
międzynarodowym porządku; mając na 
uwadze, że zgodnie z art. 21 Traktatu o 
Unii Europejskiej (TUE) UE jest formalnie 
zobowiązania do skutecznego 
multilateralizmu, którego rdzeniem jest 
silna ONZ, co ma podstawowe znaczenie 
dla podejmowania wyzwań o globalnym 
wymiarze, jak zmiana klimatu, 
bezpieczeństwo i rozwój dla wszystkich,

B. mając na uwadze, że UE powinna 
odgrywać aktywną rolę w takim 
przekształcaniu Organizacji Narodów 
Zjednoczonych, aby zdołała ona
efektywnie włączać się w rozwiązywanie 
światowych problemów, w budowę pokoju 
i bezpieczeństwa oraz rządy prawa oparte 
na międzynarodowym porządku; mając na 
uwadze, że zgodnie z art. 21 Traktatu o 
Unii Europejskiej (TUE) UE jest formalnie 
zobowiązania do skutecznego 
multilateralizmu, którego rdzeniem jest 
silna ONZ, co ma podstawowe znaczenie 
dla podejmowania wyzwań o globalnym 
wymiarze, jak zmiana klimatu, 
bezpieczeństwo i rozwój dla wszystkich,

Or. de

Poprawka 14
Jo Leinen

Projekt rezolucji
Punkt B preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że UE powinna 
odgrywać aktywną rolę w budowaniu 
takiej Organizacji Narodów 
Zjednoczonych, która zdoła efektywnie 
włączać się w rozwiązywanie światowych 
problemów, w budowę pokoju i 
bezpieczeństwa oraz rządy prawa oparte na 
międzynarodowym porządku; mając na 
uwadze, że zgodnie z art. 21 Traktatu o 
Unii Europejskiej (TUE) UE jest formalnie 
zobowiązania do skutecznego 

B. mając na uwadze, że UE powinna 
odgrywać aktywną rolę w budowaniu 
takiej Organizacji Narodów 
Zjednoczonych, która zdoła efektywnie 
włączać się w rozwiązywanie światowych 
problemów, w budowę pokoju i 
bezpieczeństwa, demokracji oraz rządy 
prawa oparte na międzynarodowym 
porządku; mając na uwadze, że zgodnie z 
art. 21 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE) 
UE jest formalnie zobowiązania do 
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multilateralizmu, którego rdzeniem jest 
silna ONZ, co ma podstawowe znaczenie 
dla podejmowania wyzwań o globalnym 
wymiarze, jak zmiana klimatu, 
bezpieczeństwo i rozwój dla wszystkich,

skutecznego multilateralizmu, którego 
rdzeniem jest silna ONZ, co ma 
podstawowe znaczenie dla podejmowania 
wyzwań o globalnym wymiarze, jak 
zmiana klimatu, bezpieczeństwo i rozwój 
dla wszystkich,

Or. en

Poprawka 15
Alexander Graf Lambsdorff

Projekt rezolucji
Punkt B a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że w szybko 
zmieniającym się świecie UE stoi w 
obliczu wielu wyzwań, które wymagają 
jednomyślnej międzynarodowej reakcji; 
mając na uwadze, że w tym 
przedsięwzięciu UE może wykorzystać 
skuteczny multilateralizm, powszechne 
wartości praw człowieka, otwartą 
gospodarkę światową opartą o przejrzyste 
i sprawiedliwe zasady uzgodnione na 
szczeblu międzynarodowym oraz 
wyjątkowy zestaw narzędzi,

Or. en

Poprawka 16
Alexander Graf Lambsdorff

Projekt rezolucji
Punkt C a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że zgodnie z art. 34 
Traktatu UE państwa członkowskie Unii 
Europejskiej zobowiązane są do 
koordynowania ich działań z 
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organizacjami międzynarodowymi i na 
międzynarodowych konferencjach,

Or. en

Poprawka 17
Laima Liucija Andrikienė

Projekt rezolucji
Punkt C a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że zgodnie z art. 34 
Traktatu o UE „Państwa członkowskie 
koordynują swe działania w 
organizacjach międzynarodowych i 
podczas konferencji międzynarodowych” 
oraz że „Państwa Członkowskie, które są 
także członkami Rady Bezpieczeństwa 
Organizacji Narodów Zjednoczonych, 
będą działać zgodnie i (...) przy 
wykonywaniu swoich funkcji będą bronić 
stanowisk i interesów Unii, bez 
uszczerbku dla ich zobowiązań 
wynikających z postanowień Karty 
Narodów Zjednoczonych”; mając na 
uwadze, że państwa członkowskie 
należące do Rady Bezpieczeństwa ONZ 
(Francja, Wielka Brytania, Portugalia i 
Niemcy) nie były w stanie działać zgodnie 
i wypracować wspólnego stanowiska w 
sprawie interwencji zbrojnej w Libii, 
zwłaszcza w odniesieniu do głosowania 
nad Rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ 
nr 1973,

Or. en

Poprawka 18
Alexander Graf Lambsdorff

Projekt rezolucji
Punkt C b preambuły (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Cb. 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 wpływowego 
partnera na arenie międzynarodowej, 
zdolnego do przyjęcia odpowiedzialności 
za bezpieczeństwo globalne i 
pokierowania procesem definiowania 
wspólnych, uzgodnionych wielostronnie 
odpowiedzi na wspólne wyzwania; mając 
na uwadze, że dokładne zidentyfikowanie 
jej interesów i celów strategicznych jest 
również jest konieczne, aby Unia była w 
stanie działać skutecznie,

Or. en

Poprawka 19
Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Projekt rezolucji
Punkt D preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że globalne 
partnerstwa są instrumentami wspólnego 
wypełniania wyodrębnionych globalnych 
celów; mając na uwadze, że UE jest 
największym w świecie ofiarodawcą 
pomocy rozwojowej i głównym partnerem 
ONZ w wysiłkach wkładanych we 
wszystkie trzy filary jej pracy, w tym w 
sytuacjach kryzysowych i post-
kryzysowych; mając na uwadze, że solidne 
i stabilne partnerstwo UE-ONZ ma 
podstawowe znaczenie dla funkcjonowania 
Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz 
odgrywa kluczową rolę dla znaczenia UE 
jako podmiotu na scenie międzynarodowej,

D. mając na uwadze, że globalne 
partnerstwa są instrumentami wspólnego 
wypełniania wyodrębnionych globalnych 
celów; mając na uwadze, że UE jest 
największym w świecie ofiarodawcą 
pomocy rozwojowej i głównym partnerem 
ONZ w wysiłkach wkładanych we 
wszystkie trzy filary jej pracy, w tym w 
sytuacjach kryzysowych i post-
kryzysowych, oraz że wkład państw 
członkowskich wynosi 38% zwykłego 
budżetu ONZ; mając na uwadze, że solidne 
i stabilne partnerstwo UE-ONZ ma 
podstawowe znaczenie dla funkcjonowania 
Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz 
odgrywa kluczową rolę dla znaczenia UE 
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jako podmiotu na scenie międzynarodowej,

Or. en

Poprawka 20
María Muñiz De Urquiza, Maria Eleni Koppa

Projekt rezolucji
Punkt E preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że utworzenie 
Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych 
(ESDZ) powinno w znacznym stopniu 
przyczyniać się do dalszej realizacji 
postanowień rezolucji Rady 
Bezpieczeństwa ONZ nr 1325 i 1820 oraz 
kolejnych, zarówno jeżeli chodzi o jej 
wewnętrzną strukturę, jak i zewnętrzne 
działania i strategie polityczne,

E. mając na uwadze, że utworzenie 
Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych 
(ESDZ) oraz nowego zespołu ONZ ds. płci
(UN Women) powinno podwoić wysiłki 
wspólnoty międzynarodowej w odniesieniu 
do realizacji postanowień rezolucji Rady 
Bezpieczeństwa ONZ nr 1325 i 1820 oraz 
kolejnych, zarówno jeżeli chodzi o jej 
wewnętrzną strukturę, zewnętrzne 
działania i strategie polityczne, jak i lepsze 
zarządzanie i ekonomię skali, tak aby 
osiągnąć więcej niż przewidują te 
rezolucje,

Or. en

Poprawka 21
Barbara Lochbihler

Projekt rezolucji
Punkt E a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ea. mając na uwadze, że skutki zmiany 
klimatu coraz wyraźniej stają się 
największym wyzwaniem dla 
bezpieczeństwa i dobrego samopoczucia
większości obywateli na Ziemi oraz 
wymagają zdecydowanych i 
innowacyjnych działań zbiorowych,
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Or. en

Poprawka 22
Laima Liucija Andrikienė

Projekt rezolucji
Punkt E a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ea. mając na uwadze, że zgodnie z 
zaleceniem Rady Praw Człowieka ONZ 
(UNHRC) w dniu 1 marca 2011 r. 
Zgromadzenie Ogólne głosowało za 
zawieszeniem członkostwa Libii w 
UNHRC,

Or. en

Poprawka 23
Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, María Muñiz De Urquiza, Vittorio Prodi

Projekt rezolucji
Punkt F preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że wzmożone wysiłki, 
by zwalczyć terroryzm w świecie, potęgują 
konieczność podejmowania zagadnienia 
bezpieczeństwa przy pełnym 
poszanowaniu praw człowieka;

F. mając na uwadze, że wzmożone wysiłki, 
by zwalczyć terroryzm w świecie, potęgują 
konieczność podejmowania zagadnienia 
bezpieczeństwa przy pełnym 
poszanowaniu praw człowieka i 
podstawowych wolności;

Or. en

Poprawka 24
Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera a)
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Projekt rezolucji Poprawka

a) pogłębienia skutecznego 
multilateralizmu jako nadrzędnej 
strategicznej troski Unii i wzmocnienia 
spójności i widoczności UE jako 
globalnego podmiotu w ONZ, m.in. 
poprzez przesunięcie akcentu z 
wewnętrznych konsultacji UE w 
kwestiach ONZ na propagowanie objęcia 
pomocą większej skali problemów, by UE 
mogła pomyślnie rozwijać program ONZ 
oraz spełniać oczekiwania członków ONZ 
odnośnie do zdolności do podejmowania 
działania; promowania większej spójności 
zarówno miedzy systemem ONZ a 
stanowiskami państw członkowskich UE i 
krajami kandydującymi do niej oraz 
potencjalnymi kandydatami, aby 
zoptymalizować potencjał, jaki oferuje 
Traktat z Lizbony, mający na celu 
wzmocnienie oddziaływania UE za 
pośrednictwem skoordynowanego i 
strategicznego użycia różnorodnych i 
odrębnych punktów wjazdu (UE i państw 
członkowskich),

a) pogłębienia skutecznego 
multilateralizmu jako nadrzędnej 
strategicznej troski Unii i wzmocnienia 
spójności i widoczności UE jako 
globalnego podmiotu w ONZ, by UE 
mogła pomyślnie rozwijać program ONZ 
oraz spełniać oczekiwania członków ONZ 
odnośnie do zdolności do podejmowania 
działania; promowania większej spójności 
zarówno miedzy systemem ONZ a 
stanowiskami państw członkowskich UE i 
krajami kandydującymi do niej oraz 
potencjalnymi kandydatami, aby 
zoptymalizować potencjał, jaki oferuje 
Traktat z Lizbony, mający na celu 
wzmocnienie oddziaływania UE za 
pośrednictwem skoordynowanego i 
strategicznego użycia różnorodnych i 
odrębnych punktów wjazdu (UE i państw 
członkowskich),

Or. en

Poprawka 25
Helmut Scholz

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera a)

Projekt rezolucji Poprawka

a) pogłębienia skutecznego 
multilateralizmu jako nadrzędnej 
strategicznej troski Unii i wzmocnienia 
spójności i widoczności UE jako 
globalnego podmiotu w ONZ, m.in. 
poprzez przesunięcie akcentu z 
wewnętrznych konsultacji UE w kwestiach 
ONZ na propagowanie objęcia pomocą 

a) pogłębienia skutecznego 
multilateralizmu jako nadrzędnej 
strategicznej troski Unii i wzmocnienia 
spójności i widoczności UE jako 
globalnego podmiotu w ONZ, m.in. 
poprzez przesunięcie akcentu z 
wewnętrznych konsultacji UE w kwestiach 
ONZ na propagowanie objęcia pomocą 
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większej skali problemów, by UE mogła 
pomyślnie rozwijać program ONZ oraz 
spełniać oczekiwania członków ONZ 
odnośnie do zdolności do podejmowania 
działania; promowania większej spójności 
zarówno miedzy systemem ONZ a 
stanowiskami państw członkowskich UE i 
krajami kandydującymi do niej oraz 
potencjalnymi kandydatami, aby 
zoptymalizować potencjał, jaki oferuje 
Traktat z Lizbony, mający na celu 
wzmocnienie oddziaływania UE za 
pośrednictwem skoordynowanego i 
strategicznego użycia różnorodnych i 
odrębnych punktów wjazdu (UE i państw 
członkowskich),

większej skali problemów; promowania 
większej spójności zarówno miedzy 
systemem ONZ a stanowiskami państw 
członkowskich UE i krajami 
kandydującymi do niej oraz potencjalnymi 
kandydatami, aby zoptymalizować 
potencjał, jaki oferuje Traktat z Lizbony, 
mający na celu wzmocnienie 
oddziaływania UE za pośrednictwem 
skoordynowanego i strategicznego użycia 
różnorodnych i odrębnych punktów wjazdu 
(UE i państw członkowskich),

Or. en

Poprawka 26
Francisco José Millán Mon

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera a)

Projekt rezolucji Poprawka

a) pogłębienia skutecznego 
multilateralizmu jako nadrzędnej 
strategicznej troski Unii i wzmocnienia 
spójności i widoczności UE jako 
globalnego podmiotu w ONZ, m.in. 
poprzez przesunięcie akcentu z 
wewnętrznych konsultacji UE w 
kwestiach ONZ na propagowanie objęcia 
pomocą większej skali problemów, by UE 
mogła pomyślnie rozwijać program ONZ 
oraz spełniać oczekiwania członków ONZ 
odnośnie do zdolności do podejmowania 
działania; promowania większej spójności 
zarówno miedzy systemem ONZ a 
stanowiskami państw członkowskich UE i 
krajami kandydującymi do niej oraz 
potencjalnymi kandydatami, aby 
zoptymalizować potencjał, jaki oferuje 
Traktat z Lizbony, mający na celu 

a) pogłębienia skutecznego 
multilateralizmu jako nadrzędnej 
strategicznej troski Unii i wzmocnienia 
spójności i widoczności UE jako 
globalnego podmiotu w ONZ, m.in. 
poprzez propagowanie objęcia pomocą 
większej skali problemów, by UE mogła 
pomyślnie rozwijać program ONZ oraz 
spełniać oczekiwania członków ONZ 
odnośnie do zdolności do podejmowania 
działania; promowania większej spójności 
zarówno miedzy systemem ONZ a 
stanowiskami państw członkowskich UE i 
krajami kandydującymi do niej oraz 
potencjalnymi kandydatami, aby 
zoptymalizować potencjał, jaki oferuje 
Traktat z Lizbony, mający na celu 
wzmocnienie oddziaływania UE za 
pośrednictwem skoordynowanego i 
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wzmocnienie oddziaływania UE za 
pośrednictwem skoordynowanego i 
strategicznego użycia różnorodnych i 
odrębnych punktów wjazdu (UE i państw 
członkowskich),

strategicznego użycia różnorodnych i 
odrębnych punktów wjazdu (UE i państw 
członkowskich),

Or. en

Poprawka 27
Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, María Muñiz De Urquiza, Vittorio Prodi

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera a)

Projekt rezolucji Poprawka

a) pogłębienia skutecznego 
multilateralizmu jako nadrzędnej 
strategicznej troski Unii i wzmocnienia 
spójności i widoczności UE jako 
globalnego podmiotu w ONZ, m.in. 
poprzez przesunięcie akcentu z
wewnętrznych konsultacji UE w kwestiach 
ONZ na propagowanie objęcia pomocą 
większej skali problemów, by UE mogła 
pomyślnie rozwijać program ONZ oraz 
spełniać oczekiwania członków ONZ 
odnośnie do zdolności do podejmowania 
działania; promowania większej spójności 
zarówno miedzy systemem ONZ a 
stanowiskami państw członkowskich UE i 
krajami kandydującymi do niej oraz 
potencjalnymi kandydatami, aby 
zoptymalizować potencjał, jaki oferuje 
Traktat z Lizbony, mający na celu 
wzmocnienie oddziaływania UE za 
pośrednictwem skoordynowanego i 
strategicznego użycia różnorodnych i 
odrębnych punktów wjazdu (UE i państw 
członkowskich),

a) pogłębienia skutecznego 
multilateralizmu jako nadrzędnej 
strategicznej troski Unii i wzmocnienia 
spójności i widoczności UE jako 
globalnego podmiotu w ONZ, m.in. 
poprzez lepszą koordynację i 
przyspieszenie wewnętrznych konsultacji 
UE w kwestiach ONZ i przejście na 
propagowanie objęcia pomocą większej 
skali problemów; upoważnienia 
wiceprzewodniczącej/ wysokiej 
przedstawiciel do sporządzenia wstępnej 
wersji kodeksu postępowania, 
określającego stosunki pomiędzy 
ambasadorami państw członkowskich a 
ambasadorami UE, a zwłaszcza tymi, 
którzy pracują na szczeblu wielostronnym 
w takich miejscach jak Genewa czy Nowy 
Jork, by UE mogła pomyślnie rozwijać 
program ONZ oraz spełniać oczekiwania 
członków ONZ odnośnie do zdolności do 
podejmowania działania; promowania 
większej spójności zarówno miedzy 
systemem ONZ a stanowiskami państw 
członkowskich UE i krajami 
kandydującymi do niej oraz potencjalnymi 
kandydatami, aby zoptymalizować 
potencjał, jaki oferuje Traktat z Lizbony, 
mający na celu wzmocnienie 
oddziaływania UE za pośrednictwem 
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skoordynowanego i strategicznego użycia 
różnorodnych i odrębnych punktów wjazdu 
(UE i państw członkowskich),

Or. en

Poprawka 28
Heidi Hautala;

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera a)

Projekt rezolucji Poprawka

a) pogłębienia skutecznego 
multilateralizmu jako nadrzędnej 
strategicznej troski Unii i wzmocnienia 
spójności i widoczności UE jako 
globalnego podmiotu w ONZ, m.in. 
poprzez przesunięcie akcentu z 
wewnętrznych konsultacji UE w kwestiach 
ONZ na propagowanie objęcia pomocą 
większej skali problemów, by UE mogła 
pomyślnie rozwijać program ONZ oraz 
spełniać oczekiwania członków ONZ 
odnośnie do zdolności do podejmowania 
działania; promowania większej spójności 
zarówno miedzy systemem ONZ a 
stanowiskami państw członkowskich UE i 
krajami kandydującymi do niej oraz 
potencjalnymi kandydatami, aby 
zoptymalizować potencjał, jaki oferuje 
Traktat z Lizbony, mający na celu 
wzmocnienie oddziaływania UE za 
pośrednictwem skoordynowanego i 
strategicznego użycia różnorodnych i 
odrębnych punktów wjazdu (UE i państw 
członkowskich),

a) pogłębienia skutecznego 
multilateralizmu jako nadrzędnej 
strategicznej troski Unii i wzmocnienia 
spójności i widoczności UE jako 
globalnego podmiotu w ONZ, m.in. 
poprzez przesunięcie akcentu z 
wewnętrznych konsultacji UE w kwestiach 
ONZ na propagowanie objęcia pomocą 
większej skali problemów, by UE mogła 
pomyślnie rozwijać program ONZ oraz 
spełniać oczekiwania członków ONZ 
odnośnie do zdolności do podejmowania 
działania; promowania większej spójności 
zarówno miedzy systemem ONZ a 
stanowiskami państw członkowskich UE i 
krajami kandydującymi do niej oraz 
potencjalnymi kandydatami, aby 
zoptymalizować potencjał, jaki oferuje 
Traktat z Lizbony, mający na celu 
wzmocnienie oddziaływania UE za 
pośrednictwem skoordynowanego i 
strategicznego użycia różnorodnych i 
odrębnych punktów wjazdu (UE i państw 
członkowskich); podkreśla znaczenie 
zdolności UE do negocjowania z innymi 
grupami regionalnymi w odpowiednim 
czasie; przypomina o konieczności 
wyposażenia reprezentacji Unii w 
odpowiedni mandat do prowadzenia 
skutecznych negocjacji w imieniu państw 
członkowskich,



AM\862533PL.doc 19/77 PE462.624v01-00

PL

Or. en

Poprawka 29
Nicole Sinclaire

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera a a) (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

aa) aktywnego wspierania uruchamiania 
odpowiednich jurysdykcji krajowych, 
regionalnych i międzynarodowych w celu 
ochrony i wspierania praw człowieka,

Or. en

Poprawka 30
Andrew Duff

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera a a) (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

aa) wzywa wszystkie państwa UE do 
wsparcia wiceprzewodniczącej/ wysokiej 
przedstawiciel 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 TUE, do wezwania 
wiceprzewoniczącej/ wysokiej 
przedstawiciel do reprezentowania UE, 
kiedy tylko ustalone zostanie wspólne 
stanowisko; nalega, aby umożliwić 
przewodniczącemu Rady Europejskiej 
zabieranie głosu na Zgromadzeniu 
Ogólnym na takich samych warunkach 
jak szefom państw lub rządów,

Or. en
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Poprawka 31
Nicole Sinclaire

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera a b) (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

ab) rozpoczęcia procesu racjonalizacji i, 
jeśli to możliwe, uproszczenia i stopniowej
koordynacji międzynarodowych organów 
posiadających jurysdykcję w zakresie 
praw człowieka oraz ich procedur w celu 
zapewnienia propagowania powszechnego
poszanowania praw określonych w 
różnych instrumentach 
międzynarodowych przyjętych w 
przeszłości i tych, które zostaną przyjęte w 
najbliższym czasie, a także wzmocnienia 
instrumentów umożliwiających aktywne 
wdrażanie i ochronę praw każdego 
człowieka,

Or. en

Poprawka 32
Nicole Sinclaire

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera c a) (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

ac) przygotowania w końcu konkretnych 
działań na rzecz skutecznego 
uaktywnienia różnych jurysdykcji, które 
mogą doprowadzić do znaczących zmian 
w przepisach i wyrokach w sprawie 
rządów, które nieustannie naruszają 
podstawowe prawa człowieka, poprzez 
wyodrębnienie strategicznych tematów 
priorytetowych i państw, w odniesieniu do 
których należy rozpocząć konieczne prace 
przygotowawcze, ale również 
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zakwestionować rzeczywistą skuteczność 
samych jurysdykcji,

Or. en

Poprawka 33
Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, María Muñiz De Urquiza, Vittorio Prodi

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b)

Projekt rezolucji Poprawka

b) przy zachowaniu swego statusu
obserwatora i zgodnie z Kartą ONZ oraz 
międzyrządową naturą ONZ, 
wprowadzenia koniecznych dostosowań –
celem umożliwienia nowym 
przedstawicielom UE skutecznego i 
terminowego zabierania głosu w 
kwestiach o globalnym wymiarze, przy 
zastosowaniu się do art. 18 i 47 TUE –
aby UE mogła efektywnie uczestniczyć w 
pracach ZO ONZ w oparciu o 
wszechstronne konsultacje z państwami 
członkowskimi ONZ; potwierdzenia na 
nowo swego zaangażowania w to, iż ONZ 
zajmuje centralne miejsce polityki 
zagranicznej UE, i powtórzenie, że 
skuteczny udział UE w wysiłkach ONZ 
pozostaje nie tylko strategicznym 
priorytetem EU, ale również jest spójne z 
osiąganiem celów UE i jako takie leży w 
interesie całego jej członkostwa,

b) w oparciu o swój status obserwatora na 
ZO ONZ i zgodnie z Kartą ONZ oraz 
międzynarodową naturą ONZ 
potwierdzenia, że Unia dzieli z państwami 
członkowskimi odpowiedzialność za 
aktywne zaangażowanie w system ONZ 
oraz podkreślenia potrzeby 
jednomyślności UE; podejmowania 
działań zgodnie z przepisami art. 47 
Traktatu o Unii Europejskiej dotyczącymi 
osobowości prawnej UE i zastosowania 
przepisów art. 18 TUE w odniesieniu do 
uprawnień wysokiego przedstawiciela, aby
dokonać ustaleń niezbędnych do 
efektywnego uczestniczenia w pracach ZO 
ONZ oraz aby umożliwić nowym 
przedstawicielom UE skuteczne i 
terminowe zabieranie głosu w kwestiach o 
globalnym wymiarze; potwierdzenia na 
nowo swego zaangażowania w to, iż ONZ 
zajmuje centralne miejsce polityki 
zagranicznej UE, i powtórzenie, że 
skuteczny udział UE w wysiłkach ONZ 
pozostaje nie tylko strategicznym 
priorytetem EU, ale również jest spójne z 
osiąganiem celów UE i jako takie leży w 
interesie całego jej członkostwa,

Or. en
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Poprawka 34
Cristian Dan Preda

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b)

Projekt rezolucji Poprawka

b) przy zachowaniu swego statusu 
obserwatora i zgodnie z Kartą ONZ oraz 
międzyrządową naturą ONZ, 
wprowadzenia koniecznych dostosowań –
celem umożliwienia nowym 
przedstawicielom UE skutecznego i 
terminowego zabierania głosu w kwestiach 
o globalnym wymiarze, przy zastosowaniu 
się do art. 18 i 47 TUE – aby UE mogła 
efektywnie uczestniczyć w pracach ZO 
ONZ w oparciu o wszechstronne 
konsultacje z państwami członkowskimi 
ONZ; potwierdzenia na nowo swego 
zaangażowania w to, iż ONZ zajmuje 
centralne miejsce polityki zagranicznej UE, 
i powtórzenie, że skuteczny udział UE w 
wysiłkach ONZ pozostaje nie tylko 
strategicznym priorytetem EU, ale również 
jest spójne z osiąganiem celów UE i jako 
takie leży w interesie całego jej 
członkostwa,

b) przy zachowaniu swego statusu 
obserwatora i zgodnie z Kartą ONZ oraz 
międzyrządową naturą ONZ, 
wprowadzenia koniecznych dostosowań –
celem umożliwienia nowym 
przedstawicielom UE skutecznego i 
terminowego zabierania głosu w kwestiach 
o globalnym wymiarze, przy zastosowaniu 
się do art. 18 i 47 TUE – aby UE mogła 
efektywnie uczestniczyć w pracach ZO 
ONZ, wykorzystując jego rolę jako 
organizacji służącej integracji regionalnej 
i prowadząc pełne i wyczerpujące 
konsultacje z państwami członkowskimi 
ONZ; potwierdzenia na nowo swego 
zaangażowania w to, iż ONZ zajmuje 
centralne miejsce polityki zagranicznej UE, 
i powtórzenie, że skuteczny udział UE w 
wysiłkach ONZ pozostaje nie tylko 
strategicznym priorytetem EU, ale również 
jest spójne z osiąganiem celów UE i jako 
takie leży w interesie całego jej 
członkostwa,

Or. en

Poprawka 35
Alexander Graf Lambsdorff

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b a) (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

ba) poszukiwania lepszych sposobów
ustalania priorytetów i wymiany 
informacji pomiędzy Brukselą a delegacją 
UE w Nowym Jorku z uwzględnieniem 
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bardziej wzmocnionej współpracy z 
Komitetem Politycznym i Bezpieczeństwa 
oraz jaśniejszego i lepiej zorganizowanego 
systemu wsparcia udzielanego przez 
instytucje UE w Brukseli,

Or. en

Poprawka 36
Alexander Graf Lambsdorff

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b b) (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

bb) zaangażowania strategicznych 
partnerów UE w struktury ONZ; ponadto 
nadania partnerstwom strategicznym 
charakteru wielostronnego poprzez 
uwzględnienie kwestii o globalnym 
wymiarze w programach dwustronnych i 
wielostronnych szczytów UE,

Or. en

Poprawka 37
Helmut Scholz

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera c)

Projekt rezolucji Poprawka

c) pogłębienia globalnego zarządzania
oraz dążenia do osiągania 
zrównoważonych rozwiązań zagadnień 
dotyczących stosunków między układami-
G a strukturami ONZ, w oparciu o które to 
stosunki grupy te mogłyby z korzyścią 
prowadzić tematyczne debaty i poruszać 
kwestie gospodarcze, pod warunkiem że 
ONZ zachowa swą nadrzędną rolę i 
pozostanie jedynym organem 

c) pogłębienia kluczowej roli ONZ jako 
jedynego organu uprawnionego do 
podejmowania globalnych działań oraz 
wzmacniania jego skuteczności przy 
rozwiązywaniu problemów globalnych i 
zarządzaniu międzynarodowym kryzysem 
w oparciu o ducha i literę Karty Narodów 
Zjednoczonych; dążenia do osiągania 
zrównoważonych rozwiązań zagadnień 
dotyczących stosunków między układami-
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uprawnionym do podejmowania 
globalnych działań; uznania jednocześnie 
grup G8 i G20 za ważne fora definiowania 
reakcji w wymiarze globalnym, w które 
UE musi się czynnie włączać poprzez 
skoordynowane stanowiska; wsparcia 
inicjatywy przewodniczącego ZO ONZ, by 
organizować debaty z udziałem 
Zgromadzenia Ogólnego i przewodnictwa 
G20 przed i po szczytach G20,

G a strukturami ONZ; wsparcia inicjatywy 
przewodniczącego ZO ONZ, by 
organizować debaty z udziałem 
Zgromadzenia Ogólnego i przewodnictwa 
G20 przed i po szczytach G20,

Or. en

Poprawka 38
Francisco José Millán Mon

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera c)

Projekt rezolucji Poprawka

c) pogłębienia globalnego zarządzania oraz 
dążenia do osiągania zrównoważonych 
rozwiązań zagadnień dotyczących 
stosunków między układami-G a 
strukturami ONZ, w oparciu o które to 
stosunki grupy te mogłyby z korzyścią 
prowadzić tematyczne debaty i poruszać 
kwestie gospodarcze, pod warunkiem że 
ONZ zachowa swą nadrzędną rolę i 
pozostanie jedynym organem 
uprawnionym do podejmowania 
globalnych działań; uznania jednocześnie 
grup G8 i G20 za ważne fora definiowania 
reakcji w wymiarze globalnym, w które 
UE musi się czynnie włączać poprzez 
skoordynowane stanowiska; wsparcia 
inicjatywy przewodniczącego ZO ONZ, by 
organizować debaty z udziałem 
Zgromadzenia Ogólnego i przewodnictwa 
G20 przed i po szczytach G20,

c) pogłębienia globalnego zarządzania oraz 
dążenia do osiągania zrównoważonych 
rozwiązań zagadnień dotyczących 
stosunków między układami-G a 
strukturami ONZ, w oparciu o które to 
stosunki grupy te mogłyby z korzyścią
prowadzić tematyczne debaty i poruszać 
kwestie gospodarcze, pod warunkiem że 
ONZ zachowa swą nadrzędną rolę i 
pozostanie organem uprawnionym do 
podejmowania globalnych działań; uznania 
jednocześnie grup G8 i G20 za ważne fora 
definiowania reakcji w wymiarze 
globalnym, w które UE musi się czynnie 
włączać poprzez skoordynowane 
stanowiska; wsparcia inicjatywy 
przewodniczącego ZO ONZ, by 
organizować debaty z udziałem 
Zgromadzenia Ogólnego i przewodnictwa 
G20 przed i po szczytach G20,

Or. en
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Poprawka 39
Heidi Hautala

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera c)

Projekt rezolucji Poprawka

c) pogłębienia globalnego zarządzania oraz 
dążenia do osiągania zrównoważonych 
rozwiązań zagadnień dotyczących 
stosunków między układami-G a 
strukturami ONZ, w oparciu o które to 
stosunki grupy te mogłyby z korzyścią 
prowadzić tematyczne debaty i poruszać 
kwestie gospodarcze, pod warunkiem że 
ONZ zachowa swą nadrzędną rolę i 
pozostanie jedynym organem 
uprawnionym do podejmowania 
globalnych działań; uznania jednocześnie 
grup G8 i G20 za ważne fora definiowania 
reakcji w wymiarze globalnym, w które 
UE musi się czynnie włączać poprzez 
skoordynowane stanowiska; wsparcia 
inicjatywy przewodniczącego ZO ONZ, by 
organizować debaty z udziałem 
Zgromadzenia Ogólnego i przewodnictwa 
G20 przed i po szczytach G20,

c) pogłębienia globalnego zarządzania oraz 
dążenia do osiągania zrównoważonych 
rozwiązań zagadnień dotyczących 
stosunków między układami-G a 
strukturami ONZ, w oparciu o które to 
stosunki grupy te mogłyby z korzyścią 
prowadzić tematyczne debaty i poruszać 
kwestie gospodarcze w połączeniu ze 
zreformowanym i usprawnionym 
procesem podejmowania decyzji w 
ramach Rady Gospodarczo-Społecznej 
oraz pod warunkiem że ONZ zachowa swą 
nadrzędną rolę i pozostanie organem 
uprawnionym do globalnego zarządzania; 
uznania jednocześnie grup G8 i G20 za 
ważne fora definiowania reakcji w 
wymiarze globalnym, w które UE musi się 
czynnie włączać poprzez skoordynowane 
stanowiska; wsparcia inicjatywy 
przewodniczącego ZO ONZ, by 
organizować debaty z udziałem 
Zgromadzenia Ogólnego i przewodnictwa 
G20 przed i po szczytach G20,

Or. en

Poprawka 40
Barbara Lochbihler

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera c)

Projekt rezolucji Poprawka

c) pogłębienia globalnego zarządzania oraz 
dążenia do osiągania zrównoważonych 
rozwiązań zagadnień dotyczących 
stosunków między układami-G a 

zc) pogłębienia globalnego zarządzania 
oraz dążenia do osiągania 
zrównoważonych rozwiązań zagadnień 
dotyczących stosunków między układami-
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strukturami ONZ, w oparciu o które to 
stosunki grupy te mogłyby z korzyścią 
prowadzić tematyczne debaty i poruszać 
kwestie gospodarcze, pod warunkiem że 
ONZ zachowa swą nadrzędną rolę i 
pozostanie jedynym organem 
uprawnionym do podejmowania 
globalnych działań; uznania jednocześnie 
grup G8 i G20 za ważne fora definiowania 
reakcji w wymiarze globalnym, w które 
UE musi się czynnie włączać poprzez 
skoordynowane stanowiska; wsparcia 
inicjatywy przewodniczącego ZO ONZ, by 
organizować debaty z udziałem 
Zgromadzenia Ogólnego i przewodnictwa 
G20 przed i po szczytach G20,

G a strukturami ONZ, w oparciu o które to 
stosunki grupy te mogłyby z korzyścią 
prowadzić tematyczne debaty i poruszać 
kwestie gospodarcze, pod warunkiem że 
ONZ zachowa swą nadrzędną rolę i 
pozostanie jedynym organem 
uprawnionym do globalnego zarządzania; 
uznania jednocześnie grup G8 i G20 za 
ważne fora definiowania reakcji w 
wymiarze globalnym, w które UE musi się 
czynnie włączać poprzez skoordynowane 
stanowiska; wsparcia inicjatywy 
przewodniczącego ZO ONZ, by 
organizować debaty z udziałem 
Zgromadzenia Ogólnego i przewodnictwa 
G20 przed i po szczytach G20,

Or. en

Poprawka 41
Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera d)

Projekt rezolucji Poprawka

d) pełnego poparcia UN Women w jej roli
propagowania równości płci i ochrony oraz 
upodmiotowienia kobiet, w tym w 
sytuacjach kryzysowych i post-
kryzysowych, w ścisłej współpracy z 
innymi elementami struktury ONZ,

d) pełnego poparcia i wspierania 
odpowiedniego budżetu dla UN Women, 
tak aby mógł on spełniać swoją rolę
propagowania równości płci i ochrony oraz 
upodmiotowienia kobiet, w tym w 
sytuacjach kryzysowych i post-
kryzysowych, w ścisłej współpracy z 
innymi elementami struktury ONZ i 
utrzymywania bliskich kontaktów z tą 
organizacją,

Or. en

Poprawka 42
María Muñiz De Urquiza, Maria Eleni Koppa
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Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera d)

Projekt rezolucji Poprawka

d) pełnego poparcia UN Women w jej roli 
propagowania równości płci i ochrony oraz 
upodmiotowienia kobiet, w tym w 
sytuacjach kryzysowych i post-
kryzysowych, w ścisłej współpracy z 
innymi elementami struktury ONZ,

d) pełnego poparcia UN Women poprzez 
określone zobowiązania budżetowe w jego 
roli propagowania równości płci i ochrony 
oraz upodmiotowienia kobiet, w tym w 
sytuacjach kryzysowych i post-
kryzysowych, w ścisłej współpracy z 
innymi elementami struktury ONZ; z 
zadowoleniem przyjmuje przydział 1,5 mln 
euro na programy dotyczące kobiet, 
pokoju i bezpieczeństwa w ramach 
instrumentu na rzecz stabilności (IfS) i 
przypomina, że aspekt płci powinien 
zostać uwzględniony na wszystkich 
etapach działań mających na celu 
uzyskanie gotowości na kryzys, w ramach 
instrumentu na rzecz stabilności ,

Or. en

Poprawka 43
Alexander Graf Lambsdorff

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera d)

Projekt rezolucji Poprawka

d) pełnego poparcia UN Women w jej roli
propagowania równości płci i ochrony oraz 
upodmiotowienia kobiet, w tym w 
sytuacjach kryzysowych i post-
kryzysowych, w ścisłej współpracy z 
innymi elementami struktury ONZ,

d) zaangażowania w realizację projektu 
wdrażającego nową złożoną pojedyńczą 
strukturę płci zastępującą cztery obecne 
instrumenty ONZ na rzecz równości płci 
w ramach trwającego obecnie procesu 
tworzenia ogólnosystemowej spójności; 
pełnego poparcia UN Women w jej roli 
propagowania równości płci i ochrony oraz 
upodmiotowienia kobiet, w tym w 
sytuacjach kryzysowych i post-
kryzysowych, w ścisłej współpracy z 
innymi elementami struktury ONZ,

Or. en



PE462.624v01-00 28/77 AM\862533PL.doc

PL

Poprawka 44
Alexander Graf Lambsdorff

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera d a) (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

da) przyczynienia się do poprawy 
skuteczności i przejrzystości ONZ oraz 
usprawnienia zarządzania środkami 
finansowymi ONZ,

Or. en

Poprawka 45
Helmut Scholz

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera d a) (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

da) przedsięwzięcia konkretnych środków 
na rzecz wzmocnienia roli ZO ONZ jako 
głównego organu obradującego, 
ustawodawczego, kształtującego politykę 
oraz reprezentującego społeczność 
międzynarodową, zwłaszcza poprzez 
poszerzenie kompetencji zgromadzenia w 
stosunku do Rady Bezpieczeństwa w 
ramach Karty Narodów Zjednoczonych,

Or. en

Poprawka 46
Ana Gomes

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera e)
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Projekt rezolucji Poprawka

e) wykorzystania po raz pierwszy 
negocjowanego tekstu dotyczącego 
reformy Rady Bezpieczeństwa ONZ jako 
okazji do skoncentrowania się na 
zbieżnych kwestiach i osiągnięcia 
rzeczywistego postępu w zakresie 
wyjaśnienia zakresu kompetencji Rady 
Bezpieczeństwa ONZ w stosunku do 
innych organów ONZ, włączenia nowych 
członków stałych i niestałych – możliwie 
tymczasowo – by poprawić 
reprezentatywność Rady Bezpieczeństwa i 
zasadność jej działania, a także przeglądu 
metod pracy Rady Bezpieczeństwa; 
podkreślenie, że obecność UE w Radzie 
Bezpieczeństwa ONZ w rozszerzonym 
składzie pozostaje celem Unii 
Europejskiej;

e) wykorzystania po raz pierwszy 
negocjowanego tekstu dotyczącego 
reformy Rady Bezpieczeństwa ONZ jako 
okazji do skoncentrowania się na 
zbieżnych kwestiach i osiągnięcia 
rzeczywistego postępu w zakresie 
wyjaśnienia zakresu kompetencji Rady 
Bezpieczeństwa ONZ w stosunku do 
innych organów ONZ, włączenia nowych 
członków stałych i niestałych – możliwie 
tymczasowo – by poprawić 
reprezentatywność Rady Bezpieczeństwa i 
zasadność jej działania, a także przeglądu 
metod pracy Rady Bezpieczeństwa; 
podkreślenie potrzeby kompleksowej 
reformy Rady Bezpieczeństwa ONZ w celu 
wzmocnienia jej wiarygodności, 
reprezentacji regionalnej oraz 
skuteczności; podkreśla, że taka reforma 
może zostać nieodwracalnie 
zapoczątkowana przez państwa 
członkowskie UE, jeśli zgodnie z 
założeniami Traktatu z Lizbony w zakresie 
wzmacniania polityki zagranicznej i roli 
UE w dziedzinie pokoju na świecie, 
bezpieczeństwa i uregulowań będą się one 
domagać stałej obecności UE w 
zreformowanej Radzie Bezpieczeństwa 
ONZ w poszerzonym składzie; pilnie 
wzywa wiceprzewodniczącą/ wysoką 
przedstawiciel do przejęcia inicjatywy i 
nakłonienia państw członkowskich do 
wypracowania w tym celu wspólnego 
stanowiska; nalega, aby do czasu jego 
uzgodnienia państwa członkowskie 
wyraziły zgodę na system rotacyjny w 
Radzie Bezpieczeństwa ONZ i wcieliły go 
w życie bez opóźnień, tak aby 
zagwarantować stałe miejsce UE w 
składzie Rady Bezpieczeństwa ONZ,

Or. en



PE462.624v01-00 30/77 AM\862533PL.doc

PL

Poprawka 47
Francisco José Millán Mon

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera e)

Projekt rezolucji Poprawka

e) wykorzystania po raz pierwszy 
negocjowanego tekstu dotyczącego 
reformy Rady Bezpieczeństwa ONZ jako 
okazji do skoncentrowania się na 
zbieżnych kwestiach i osiągnięcia 
rzeczywistego postępu w zakresie 
wyjaśnienia zakresu kompetencji Rady 
Bezpieczeństwa ONZ w stosunku do 
innych organów ONZ, włączenia nowych 
członków stałych i niestałych – możliwie 
tymczasowo – by poprawić
reprezentatywność Rady Bezpieczeństwa i 
zasadność jej działania, a także przeglądu 
metod pracy Rady Bezpieczeństwa; 
podkreślenie, że obecność UE w Radzie 
Bezpieczeństwa ONZ w rozszerzonym 
składzie pozostaje celem Unii 
Europejskiej;

e) wykorzystania po raz pierwszy 
negocjowanego tekstu dotyczącego 
reformy Rady Bezpieczeństwa ONZ jako 
okazji do skoncentrowania się na 
zbieżnych kwestiach i osiągnięcia 
rzeczywistego postępu w zakresie 
wyjaśnienia zakresu kompetencji Rady 
Bezpieczeństwa ONZ w stosunku do 
innych organów ONZ, włączenia członków 
w celu poprawy reprezentatywności Rady 
Bezpieczeństwa i zasadności jej działania, 
a także przeglądu metod pracy Rady 
Bezpieczeństwa; podkreślenie, że obecność 
UE w Radzie Bezpieczeństwa ONZ w 
rozszerzonym składzie pozostaje celem 
Unii Europejskiej;

Or. en

Poprawka 48
Heidi Hautala

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera e)

Projekt rezolucji Poprawka

e) wykorzystania po raz pierwszy 
negocjowanego tekstu dotyczącego 
reformy Rady Bezpieczeństwa ONZ jako 
okazji do skoncentrowania się na 
zbieżnych kwestiach i osiągnięcia
rzeczywistego postępu w zakresie 
wyjaśnienia zakresu kompetencji Rady 
Bezpieczeństwa ONZ w stosunku do 
innych organów ONZ, włączenia nowych 

e) wykorzystania po raz pierwszy 
negocjowanego tekstu dotyczącego 
reformy Rady Bezpieczeństwa ONZ jako 
okazji do skoncentrowania się na 
zbieżnych kwestiach i osiągnięcia 
rzeczywistego postępu w zakresie 
wyjaśnienia zakresu kompetencji Rady 
Bezpieczeństwa ONZ w stosunku do 
innych organów ONZ, zniesienia prawa 
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członków stałych i niestałych – możliwie 
tymczasowo – by poprawić 
reprezentatywność Rady Bezpieczeństwa i 
zasadność jej działania, a także przeglądu 
metod pracy Rady Bezpieczeństwa; 
podkreślenie, że obecność UE w Radzie 
Bezpieczeństwa ONZ w rozszerzonym 
składzie pozostaje celem Unii 
Europejskiej;

weta przysługującego pięciu stałym 
członkom, włączenia nowych członków 
stałych i niestałych – możliwie 
tymczasowo – by poprawić 
reprezentatywność Rady Bezpieczeństwa i 
zasadność jej działania, a także przeglądu 
metod pracy Rady Bezpieczeństwa; 
podkreślenie, że obecność UE w Radzie 
Bezpieczeństwa ONZ w rozszerzonym 
składzie pozostaje celem Unii 
Europejskiej;

Or. en

Poprawka 49
Jo Leinen

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera e a) (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

ea) wzmocnienia roli Międzynarodowego 
Trybunału Karnego (MTK) i zwrócenia 
się do wszystkich państw członkowskich 
ONZ z prośbą o jego uznanie; rozważenia 
rozpoczęcia inicjatywy na rzecz 
poszerzenia mandatu MTK, tak aby 
obejmował przestępstwa przeciwko 
środowisku naturalnemu,

Or. en

Poprawka 50
Marietje Schaake

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – akapit trzeci

Projekt rezolucji Poprawka

Pokój i bezpieczeństwo Pokój, bezpieczeństwo i sprawiedliwość

Or. en
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Poprawka 51
Barbara Lochbihler

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – akapit czwarty

Projekt rezolucji Poprawka

Zarządzanie kryzysowe, utrzymywanie 
pokoju i budowanie pokoju

Zarządzanie kryzysowe, mediacja,
utrzymywanie pokoju i budowanie pokoju

Or. en

Poprawka 52
Helmut Scholz

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – akapit czwarty

Projekt rezolucji Poprawka

Zarządzanie kryzysowe, utrzymywanie 
pokoju i budowanie pokoju

Zapobieganie kryzysom i zarządzanie 
kryzysowe, utrzymywanie pokoju i 
budowanie pokoju

Or. en

Poprawka 53
Helmut Scholz

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera -f a) (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

-fa) wzmocnienia systemów zapobiegania 
kryzysom i ich skuteczności w ramach 
Programu Narodów Zjednoczonych ds. 
Rozwoju w celu przekształcenia tej 
organizacji w światowego lidera w 
zapobieganiu kryzysom i zwalczaniu ich 
skutków; wzmocnienia unijnych struktur 
odpowiedzialnych za zapobieganie 
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konfliktom i usprawnienia współpracy w 
tym obszarze z ONZ, OBWE i UA oraz 
innymi organizacjami międzynarodowymi 
i regionalnym, a także społeczeństwem 
obywatelskimi, podmiotami 
gospodarczymi, prywatnymi 
przedsiębiorstwami, pojedynczymi 
jednostkami i organizacjami ekspertów,

Or. en

Poprawka 54
Helmut Scholz

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera f)

Projekt rezolucji Poprawka

f) dążenia do osiągnięcia konsensusu w 
sprawie bardziej operacyjnego podejścia 
do doktryny „Odpowiedzialność za 
ochronę” (RtoP) oraz rozwijanie takiego 
podejścia, podkreślania znaczenia między 
innymi RtoP dla zapobiegania konfliktom 
przy jednoczesnym zachęcaniu do 
wdrażania tej doktryny, m.in. poprzez 
podkreślenie roli organizacji 
regionalnych, jak Unia Afrykańska (UA), 
wzmocnienie mechanizmów wczesnego 
ostrzegania w ramach ONZ oraz 
precyzyjniejsze określenie roli 
odpowiednich organów ONZ; z 
zadowoleniem przyjmuje rezolucję Rady 
Bezpieczeństwa ONZ S/2011/95 z dnia 26 
lutego 2011 r., w której wezwano rząd 
Libii do dopełnienia odpowiedzialności 
względem ochrony ludności, a zatem po 
raz pierwszy przywołano doktrynę RtoP w 
oficjalnym oświadczeniu Rady 
Bezpieczeństwa ONZ odnośnie do 
trwającego kryzysu,

f) promowania debaty w sprawie doktryny 
„Odpowiedzialność za ochronę” (RtoP), 
która będzie odnosić się do wątpliwości 
wielu państw członkowskich ONZ 
dotyczących selektywnego i 
jednowymiarowego podejścia do tej 
zasady; zauważa, że nie ma zgody wśród 
państw członkowskich ONZ w tej sprawie 
oraz w kwestii krytyki tego, iż w rezolucji
Rady Bezpieczeństwa ONZ S/2011/95 z 
dnia 26 lutego 2011 r. po raz pierwszy 
przywołano doktrynę RtoP w oficjalnym 
oświadczeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ 
odnośnie do trwającego kryzysu,

Or. en
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Poprawka 55
Barbara Lochbihler, Marietje Schaake

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera f)

Projekt rezolucji Poprawka

f) dążenia do osiągnięcia konsensusu w 
sprawie bardziej operacyjnego podejścia 
do doktryny „Odpowiedzialność za 
ochronę” (RtoP) oraz rozwijanie takiego 
podejścia, podkreślania znaczenia między 
innymi RtoP dla zapobiegania konfliktom 
przy jednoczesnym zachęcaniu do 
wdrażania tej doktryny, m.in. poprzez 
podkreślenie roli organizacji regionalnych,
jak Unia Afrykańska (UA), wzmocnienie 
mechanizmów wczesnego ostrzegania w 
ramach ONZ oraz precyzyjniejsze 
określenie roli odpowiednich organów 
ONZ; z zadowoleniem przyjmuje rezolucję 
Rady Bezpieczeństwa ONZ S/2011/95 z 
dnia 26 lutego 2011 r., w której wezwano 
rząd Libii do dopełnienia 
odpowiedzialności względem ochrony 
ludności, a zatem po raz pierwszy 
przywołano doktrynę RtoP w oficjalnym 
oświadczeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ 
odnośnie do trwającego kryzysu,

f) dążenia do osiągnięcia konsensusu w 
sprawie bardziej operacyjnego podejścia 
do doktryny „Odpowiedzialność za 
ochronę” (RtoP) oraz rozwijanie takiego 
podejścia, podkreślania znaczenia między 
innymi RtoP dla zapobiegania konfliktom i 
prowadzenia negocjacji pokojowych przy 
jednoczesnym zachęcaniu do wdrażania tej 
doktryny, m.in. poprzez podkreślenie roli 
organizacji regionalnych, wzmocnienie 
mechanizmów wczesnego ostrzegania w 
ramach ONZ i zwiększenie możliwości 
mediacyjnych, jakie oferuje Biuro 
Pomocnicze ds. Pokoju (MSU) przy 
Departamencie ds. Operacji Pokojowych 
(DPKO) oraz precyzyjniejsze określenie 
roli odpowiednich organów ONZ; z
zadowoleniem przyjmuje rezolucję Rady 
Bezpieczeństwa ONZ nr 1970(2011) z 
dnia 26 lutego 2011 r., w której po raz 
pierwszy wszyscy stali członkowie Rady 
Bezpieczeństwa zgodzili się wezwać 
Międzynarodowy Trybunał Karny do 
wszczęcia dochodzenia przeciwko rządowi 
na podstawie domniemanych zbrodni 
przeciwko ludzkości zgodnie z doktryną 
RtoP odnośnie do trwającego kryzysu; z 
zadowoleniem przyjmuje również 
rezolucję Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 
1973(2011), w której Rada 
Bezpieczeństwa wyraziła zgodę na 
ochronę ludności i wyznaczenie strefy 
zakazu lotów nad Libią zgodnie z 
założeniami doktryny RtoP; wyraża 
jednak ubolewanie, że ta operacja, 
przeprowadzona nie do końca wzorowo, 
kosztowała wiele ludzkich istnień; jest 
głęboko przekonany, że mechanizmy 
stosowania doktryny RtoP należy jeszcze 
dopracować; podkreśla, że do 
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zaangażowania sił zbrojnych należy się 
uciekać tylko w ostateczności oraz że w 
przyszłości należy wzmocnić procedury 
formalne i wysiłki na rzecz negocjacji,

Or. en

Poprawka 56
Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, María Muñiz De Urquiza, Vittorio Prodi

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera f)

Projekt rezolucji Poprawka

f) dążenia do osiągnięcia konsensusu w 
sprawie bardziej operacyjnego podejścia 
do doktryny „Odpowiedzialność za 
ochronę” (RtoP) oraz rozwijanie takiego 
podejścia, podkreślania znaczenia między 
innymi RtoP dla zapobiegania konfliktom 
przy jednoczesnym zachęcaniu do 
wdrażania tej doktryny, m.in. poprzez 
podkreślenie roli organizacji regionalnych, 
jak Unia Afrykańska (UA), wzmocnienie 
mechanizmów wczesnego ostrzegania w 
ramach ONZ oraz precyzyjniejsze 
określenie roli odpowiednich organów 
ONZ; z zadowoleniem przyjmuje rezolucję 
Rady Bezpieczeństwa ONZ S/2011/95 z 
dnia 26 lutego 2011 r., w której wezwano 
rząd Libii do dopełnienia 
odpowiedzialności względem ochrony 
ludności, a zatem po raz pierwszy 
przywołano doktrynę RtoP w oficjalnym 
oświadczeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ 
odnośnie do trwającego kryzysu,

f) dążenia do osiągnięcia konsensusu w 
sprawie bardziej operacyjnego podejścia 
do doktryny „Odpowiedzialność za 
ochronę” (RtoP) oraz rozwijanie takiego 
podejścia, podkreślania znaczenia między 
innymi RtoP dla zapobiegania konfliktom 
przy jednoczesnym zachęcaniu do 
wdrażania tej doktryny, m.in. poprzez 
podkreślenie roli organizacji regionalnych,
jak Unia Afrykańska (UA), wzmocnienie 
mechanizmów wczesnego ostrzegania w 
ramach ONZ oraz precyzyjniejsze 
określenie roli odpowiednich organów 
ONZ; z zadowoleniem przyjmuje rezolucję 
Rady Bezpieczeństwa ONZ 1970(2011) z 
dnia 2011 lutego 17 r., w której wezwano 
rząd Libii do dopełnienia 
odpowiedzialności względem ochrony 
ludności oraz rezolucję Rady 
Bezpieczeństwa ONZ 1973(2011) z dnia 
17 marca 2011, w której podkreślono 
determinację społeczności 
międzynarodowej do zagwarantowania 
ochrony ludności cywilnej i 
zamieszkanych przez nią terenów, jako 
pierwsze praktyczne zastosowanie 
doktryny RtoP z wyraźnym mandatem 
ONZ odnośnie do trwającego kryzysu,

Or. en
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Poprawka 57
Francisco José Millán Mon

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera f)

Projekt rezolucji Poprawka

f) dążenia do osiągnięcia konsensusu w 
sprawie bardziej operacyjnego podejścia 
do doktryny „Odpowiedzialność za 
ochronę” (RtoP) oraz rozwijanie takiego 
podejścia, podkreślania znaczenia między 
innymi RtoP dla zapobiegania konfliktom 
przy jednoczesnym zachęcaniu do 
wdrażania tej doktryny, m.in. poprzez 
podkreślenie roli organizacji regionalnych, 
jak Unia Afrykańska (UA), wzmocnienie 
mechanizmów wczesnego ostrzegania w 
ramach ONZ oraz precyzyjniejsze 
określenie roli odpowiednich organów 
ONZ; z zadowoleniem przyjmuje rezolucję 
Rady Bezpieczeństwa ONZ S/2011/95 z 
dnia 26 lutego 2011 r., w której wezwano 
rząd Libii do dopełnienia 
odpowiedzialności względem ochrony 
ludności, a zatem po raz pierwszy 
przywołano doktrynę RtoP w oficjalnym
oświadczeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ 
odnośnie do trwającego kryzysu,

f) dążenia do osiągnięcia konsensusu w 
sprawie bardziej operacyjnego podejścia 
do doktryny „Odpowiedzialność za 
ochronę” (RtoP) oraz rozwijanie takiego 
podejścia, podkreślania znaczenia między 
innymi RtoP dla zapobiegania konfliktom 
przy jednoczesnym zachęcaniu do 
wdrażania tej doktryny, m.in. poprzez 
podkreślenie roli organizacji regionalnych, 
jak Unia Afrykańska (UA), czy Liga 
Państw Arabskich, wzmocnienie 
mechanizmów wczesnego ostrzegania w 
ramach ONZ oraz precyzyjniejsze 
określenie roli odpowiednich organów 
ONZ; z zadowoleniem przyjmuje rezolucję 
Rady Bezpieczeństwa ONZ 1970(2011),
przyjętą dnia 26 lutego 2011 r., oraz 
rezolucję Rady Bezpieczeństwa ONZ 
1973(2011), przyjętą dnia 17 marca 2011 
r., w której wezwano rząd Libii do 
dopełnienia odpowiedzialności względem 
ochrony ludności, a zatem po raz pierwszy 
przywołano doktrynę RtoP w oficjalnych 
oświadczeniach Rady Bezpieczeństwa 
ONZ odnośnie do trwającego kryzysu,

Or. en

Poprawka 58
Laima Liucija Andrikienė

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera f a) (nowa)
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Projekt rezolucji Poprawka

fa) usprawnienia koordynacji polityki w 
Radzie Bezpieczeństwa ONZ, tak aby 
zgodnie działać w sprawach będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania 
wszystkich członków UE zgodnie z art 34. 
Traktatu o Unii Europejskiej; dążenia do 
wspólnego stanowiska w sprawach o 
kluczowym znaczeniu dla 
międzynarodowego pokoju i 
bezpieczeństwa, zwłaszcza w obszarach, w 
przypadku których osiągnięto już 
powszechny międzynarodowy konsensus,

Or. en

Poprawka 59
Alexander Graf Lambsdorff

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera f a) (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

fa) dalszego zaangażowania w 
konsolidację procedur zapobiegania 
konfliktom, odbudowy po konflikcie w 
celu wzmocnienia międzynarodowego 
bezpieczeństwa zgodnie z założeniami 
Karty Narodów Zjednoczonych oraz
wzmacniania i wspierania demokracji, 
praworządności, praw człowieka i 
przepisów prawa międzynarodowego,

Or. en

Poprawka 60
María Muñiz De Urquiza

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera f a) (nowa)
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Projekt rezolucji Poprawka

fa) podjęcie wszelkich starań niezbędnych 
do promowania wynegocjowanych ustaleń 
w sprawie sytuacji konfliktowych w formie 
mediacji, dialogu i budowania lokalnego 
potencjału; przyjmuje z aprobatą pracę 
wykonaną przez Biuro Pomocnicze ds. 
Pokoju i wzywa do przydzielenia mu 
większej liczby etatów; w pełni popiera 
partnerstwo UE i Biura Pomocniczego ds. 
Pokoju i jest przekonany, że ESDZ 
powinna w tej sprawie odgrywać 
decydującą rolę,

Or. en

Poprawka 61
Barbara Lochbihler

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera g)

Projekt rezolucji Poprawka

g) propagowania bezpieczeństwa i 
stabilizacji za pośrednictwem budowania 
pokoju przy jednoczesnym prowadzeniu 
samodzielnych wysiłków w zakresie 
rozwoju w perspektywie długoterminowej i 
poprzez zapewnienie, iż umacnianie 
pokoju jest zarówno planowane, jak i 
wdrażane w ramach wszechstronnej i 
jednolitej strategii ONZ, która uwzględnia 
potrzeby procesu umacniania pokoju oraz 
przyszłe przeobrażenie w bardziej 
długoterminową strategię już na etapie 
planowania i wdrażania, na której UE 
opiera swe własne rozwiązania; biorąc pod 
uwagę, że stabilizacja kraju rozdartego 
konfliktem wymaga bardziej 
kompleksowego działania i
zintegrowanego podejścia, a nie 
angażowania samych oddziałów, 
konieczny potencjał należy rozplanować za 

g) propagowania bezpieczeństwa i 
stabilizacji za pośrednictwem 
zapobiegania konfliktom, mediacji, 
dialogu i budowania pokoju po konflikcie
przy jednoczesnym stabilizowaniu pokoju 
poprzez płynne przejście od krótko- i 
średnioterminowego budowania pokoju 
do budowania pokoju w perspektywie 
długoterminowej i poprzez zapewnienie, iż 
umacnianie pokoju jest zarówno 
planowane, jak i wdrażane w ramach 
wszechstronnej i jednolitej strategii ONZ, 
która uwzględnia potrzeby procesu 
umacniania pokoju oraz przyszłe 
przeobrażenie w bardziej długoterminową 
strategię już na etapie planowania i 
wdrażania, na której UE opiera swe własne 
rozwiązania; biorąc pod uwagę, że 
stabilizacja kraju rozdartego konfliktem 
wymaga bardziej kompleksowego 
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pomocą strategii, która pozwoli właściwie 
zająć się przyczynami konfliktu, gdyż 
połowa krajów objętych operacjami 
pokojowymi w ciągu 10 lat po wyjściu sił 
pokojowych ponownie zostanie nimi 
ogarnięta,

działania, w tym handlu w perspektywie 
średnio- i długoterminowej oraz
zintegrowanego podejścia, a nie 
angażowania samych oddziałów, 
konieczny potencjał należy rozplanować za 
pomocą strategii, która pozwoli właściwie 
zająć się przyczynami konfliktu, gdyż 
połowa krajów objętych zbrojnymi 
operacjami pokojowymi w ciągu 10 lat po 
wyjściu sił pokojowych ponownie zostanie 
nimi ogarnięta,

Or. en

Poprawka 62
Helmut Scholz

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera g)

Projekt rezolucji Poprawka

g) propagowania bezpieczeństwa i 
stabilizacji za pośrednictwem budowania 
pokoju przy jednoczesnym prowadzeniu
samodzielnych wysiłków w zakresie 
rozwoju w perspektywie długoterminowej i 
poprzez zapewnienie, iż umacnianie 
pokoju jest zarówno planowane, jak i 
wdrażane w ramach wszechstronnej i 
jednolitej strategii ONZ, która uwzględnia 
potrzeby procesu umacniania pokoju oraz 
przyszłe przeobrażenie w bardziej 
długoterminową strategię już na etapie 
planowania i wdrażania, na której UE 
opiera swe własne rozwiązania; biorąc pod 
uwagę, że stabilizacja kraju rozdartego 
konfliktem wymaga bardziej 
kompleksowego działania i 
zintegrowanego podejścia, a nie 
angażowania samych oddziałów, 
konieczny potencjał należy rozplanować za 
pomocą strategii, która pozwoli właściwie 
zająć się przyczynami konfliktu, gdyż 
połowa krajów objętych operacjami 
pokojowymi w ciągu 10 lat po wyjściu sił 

g) propagowania bezpieczeństwa i 
stabilizacji na obszarach dotkniętych 
kryzysem poprzez opracowywanie od 
początku strategii promujących 
zrównoważone rozwiązania poprzez 
podejmowanie samodzielnych wysiłków 
na rzecz rozwoju w perspektywie 
długoterminowej i poprzez zapewnienie, iż 
umacnianie pokoju jest zarówno 
planowane, jak i wdrażane w ramach 
wszechstronnej i jednolitej strategii ONZ, 
która uwzględnia potrzeby położenia kresu
wrogości, zapewnienia pomocy 
humanitarnej, stworzenia warunków dla 
wczesnego przeobrażenia w bardziej 
długoterminową strategię już na etapie 
planowania i wdrażania, na której UE 
opiera swe własne rozwiązania; biorąc pod 
uwagę, że stabilizacja kraju rozdartego 
konfliktem wymaga bardziej 
kompleksowego działania i 
zintegrowanego podejścia, a nie 
angażowania samych oddziałów, 
konieczny potencjał należy rozplanować za 
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pokojowych ponownie zostanie nimi 
ogarnięta,

pomocą strategii, która pozwoli właściwie 
zająć się przyczynami konfliktu, gdyż 
połowa krajów objętych operacjami 
pokojowymi w ciągu 10 lat po wyjściu sił 
pokojowych ponownie zostanie nimi 
ogarnięta,

Or. en

Poprawka 63
Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, María Muñiz De Urquiza, Vittorio Prodi

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera g)

Projekt rezolucji Poprawka

g) propagowania bezpieczeństwa i 
stabilizacji za pośrednictwem budowania 
pokoju przy jednoczesnym prowadzeniu 
samodzielnych wysiłków w zakresie 
rozwoju w perspektywie długoterminowej i 
poprzez zapewnienie, iż umacnianie 
pokoju jest zarówno planowane, jak i 
wdrażane w ramach wszechstronnej i 
jednolitej strategii ONZ, która uwzględnia 
potrzeby procesu umacniania pokoju oraz 
przyszłe przeobrażenie w bardziej 
długoterminową strategię już na etapie 
planowania i wdrażania, na której UE 
opiera swe własne rozwiązania; biorąc pod 
uwagę, że stabilizacja kraju rozdartego 
konfliktem wymaga bardziej 
kompleksowego działania i 
zintegrowanego podejścia, a nie 
angażowania samych oddziałów, 
konieczny potencjał należy rozplanować za 
pomocą strategii, która pozwoli właściwie 
zająć się przyczynami konfliktu, gdyż 
połowa krajów objętych operacjami 
pokojowymi w ciągu 10 lat po wyjściu sił 
pokojowych ponownie zostanie nimi 
ogarnięta;

g) propagowania bezpieczeństwa i 
stabilizacji za pośrednictwem budowania 
pokoju przy jednoczesnym prowadzeniu 
samodzielnych wysiłków w zakresie 
rozwoju i poprzez zapewnienie, iż 
umacnianie pokoju jest zarówno 
planowane, jak i wdrażane w ramach 
wszechstronnej i jednolitej strategii ONZ, 
która uwzględnia potrzeby procesu 
umacniania pokoju oraz przyszłe 
przeobrażenie w bardziej długoterminową 
strategię już na etapie planowania i 
wdrażania, na której UE opiera swe własne 
rozwiązania; biorąc pod uwagę, że 
stabilizacja kraju rozdartego konfliktem 
wymaga bardziej kompleksowego 
działania i zintegrowanego podejścia, a nie 
angażowania samych oddziałów, 
konieczny potencjał należy rozplanować za 
pomocą strategii, która pozwoli właściwie 
zająć się przyczynami konfliktu, gdyż 
połowa krajów objętych operacjami 
pokojowymi w ciągu 10 lat po wyjściu sił 
pokojowych ponownie zostanie nimi 
ogarnięta;

Or. en
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Poprawka 64
Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, María Muñiz De Urquiza, Vittorio Prodi

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera g a) (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

ga) podkreślania potrzeby wyciągnięcia 
wniosków z ostatnich wydarzeń w Japonii 
i przedstawienia propozycji zmierzających 
do wzmocnienia międzynarodowych ram
w zakresie pokojowego wykorzystania 
energii atomowej; podkreślania potrzeby 
podwyższenia standardów bezpieczeństwa 
dla istniejących elektrowni jądrowych i 
przeprowadzenia odpowiednich badań 
oceniających przed zbudowaniem nowych, 
zwłaszcza na obszarach aktywności 
sejsmicznej; wezwania do usprawnionej 
współpracy w przypadku podobnych klęsk 
żywiołowych lub katastrof 
spowodowanych przez człowieka w celu 
zminimalizowania skutków uwalniania 
substancji radioaktywnych dla ludzi i 
środowiska;

Or. en

Poprawka 65
María Muñiz De Urquiza

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera h)

Projekt rezolucji Poprawka

h) rozwijania jasno określonej strategicznej 
wizji instrumentów zarządzania 
kryzysowego UE, co do której przede 
wszystkim państwa członkowskie UE 
muszą osiągnąć konsensus,

h) rozwijania jasno określonej strategicznej 
wizji instrumentów zarządzania 
kryzysowego UE i zapobiegania kryzysom 
oraz zbadania możliwości zarządzania 
konkretnymi projektami poprzez nowo 
powołaną Europejską Służbę Działań 
Zewnętrznych przy jednoczesnym uznaniu 
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znaczenia programów zarządzania 
kryzysowego i zapobiegania kryzysom dla 
zewnętrznych działań UE,

Or. en

Poprawka 66
Helmut Scholz

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera h)

Projekt rezolucji Poprawka

h) rozwijania jasno określonej strategicznej 
wizji instrumentów zarządzania 
kryzysowego UE, co do której przede 
wszystkim państwa członkowskie UE 
muszą osiągnąć konsensus,

h) rozwijania jasno określonej strategicznej 
wizji instrumentów cywilnego zarządzania 
kryzysowego UE, co do której przede 
wszystkim państwa członkowskie UE 
muszą osiągnąć konsensus,

Or. en

Poprawka 67
Alexander Graf Lambsdorff

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera h a) (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

ha) skoncentrowania się na zapewnieniu 
zaangażowania krajowego w strategie 
budowania pokoju, od początkowego 
projektu do zastosowania w terenie, 
wykorzystaniu sprawdzonych rozwiązań i 
dotychczasowych sukcesów; pogłębienia 
przekrojowego programu na rzecz 
rozwoju, w którym tworzenie 
państwowości jest wspomagane 
precyzyjnie opracowanymi staraniami na 
rzecz rozwoju i budowania pokoju, 
koncentrującymi się na kwestiach 
gospodarczych,
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Or. en

Poprawka 68
Alexander Graf Lambsdorff

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera h b) (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

hb) wspomaganie oddelegowania większej 
liczby cywilnych ekspertów płci żeńskiej i 
wspierania krajowych planów działania w 
duchu Rezolucji Rady Bezpieczeństwa 
ONZ nr 1325 i planu działania Sekretarza 
Generalnego ONZ w zakresie 
zapewnienia uczestnictwa kobiet w 
budowaniu pokoju,

Or. en

Poprawka 69
Alexander Graf Lambsdorff

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera h c) (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

hc) położenia większego nacisku na 
utrwalanie pokoju po zakończeniu 
konfliktu poprzez udzielanie 
strategicznych porad oraz wykorzystanie 
fachowej wiedzy oraz źródeł finansowania 
z całego świata na rzecz wspierania 
projektów odbudowy; gromadzenia 
zasobów i uruchomienia nowych źródeł 
funduszy i finansowania szybkiej 
odbudowy po konflikcie; odpowiedniej 
reakcji na przyczyny konfliktu, gdyż w 
połowie krajów objętych zbrojnymi 
operacjami pokojowymi w ciągu 10 lat po 
wyjściu sił pokojowych ponownie 
wybuchają konflikty,
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Or. en

Poprawka 70
Helmut Scholz

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera i)

Projekt rezolucji Poprawka

i) uznania za strategiczny priorytet UE 
wzmacniania partnerstw na rzecz 
międzynarodowego zarządzania sytuacjami 
kryzysowymi oraz zacieśnienia dialogu z 
innymi ważnymi podmiotami zarządzania 
kryzysowego, jak ONZ, NATO i UA, i z 
krajami trzecimi, jak USA, Turcja, 
Norwegia i Kanada; zsynchronizowania 
działań w terenie, wymiany informacji i 
połączenia zasobów w obszarze 
utrzymania i budowania pokoju, w tym 
współpracy w zakresie zarządzania 
kryzysowego, a w szczególności 
bezpieczeństwa na morzu, oraz walki z 
terroryzmem na mocy prawa 
międzynarodowego; poprawy odnośnej 
koordynacji z międzynarodowymi 
instytucjami finansowymi oraz 
dwustronnymi darczyńcami,

i) uznania za strategiczny priorytet UE 
wzmacniania partnerstw cywilnych na 
rzecz międzynarodowego zarządzania 
sytuacjami kryzysowymi oraz zacieśnienia 
dialogu z innymi ważnymi podmiotami 
zarządzania kryzysowego, działającymi 
pod auspicjami ONZ; zsynchronizowania 
działań w terenie,

Or. en

Poprawka 71
Barbara Lochbihler

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera i)

Projekt rezolucji Poprawka

i) uznania za strategiczny priorytet UE 
wzmacniania partnerstw na rzecz 
międzynarodowego zarządzania sytuacjami 
kryzysowymi oraz zacieśnienia dialogu z 
innymi ważnymi podmiotami zarządzania 

i) uznania za strategiczny priorytet UE 
wzmacniania partnerstw na rzecz 
międzynarodowego zarządzania sytuacjami 
kryzysowymi oraz zacieśnienia dialogu z 
innymi ważnymi podmiotami zarządzania 
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kryzysowego, jak ONZ, NATO i UA, i z 
krajami trzecimi, jak USA, Turcja, 
Norwegia i Kanada; zsynchronizowania 
działań w terenie, wymiany informacji i 
połączenia zasobów w obszarze 
utrzymania i budowania pokoju, w tym 
współpracy w zakresie zarządzania 
kryzysowego, a w szczególności 
bezpieczeństwa na morzu, oraz walki z 
terroryzmem na mocy prawa 
międzynarodowego; poprawy odnośnej 
koordynacji z międzynarodowymi 
instytucjami finansowymi oraz 
dwustronnymi darczyńcami,

kryzysowego i z państwami trzecimi; 
zsynchronizowania działań w terenie, 
wymiany informacji i połączenia zasobów 
w obszarze utrzymania i budowania 
pokoju, w tym współpracy w zakresie 
zarządzania kryzysowego; poprawy 
odnośnej koordynacji z 
międzynarodowymi instytucjami 
finansowymi oraz dwustronnymi 
darczyńcami,

Or. en

Poprawka 72
Andreas Mölzer

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera i)

Projekt rezolucji Poprawka

i) uznania za strategiczny priorytet UE 
wzmacniania partnerstw na rzecz 
międzynarodowego zarządzania sytuacjami 
kryzysowymi oraz zacieśnienia dialogu z 
innymi ważnymi podmiotami zarządzania 
kryzysowego, jak ONZ, NATO i UA, i z 
krajami trzecimi, jak USA, Turcja, 
Norwegia i Kanada; zsynchronizowania 
działań w terenie, wymiany informacji i 
połączenia zasobów w obszarze 
utrzymania i budowania pokoju, w tym 
współpracy w zakresie zarządzania 
kryzysowego, a w szczególności 
bezpieczeństwa na morzu, oraz walki z 
terroryzmem na mocy prawa 
międzynarodowego; poprawy odnośnej 
koordynacji z międzynarodowymi 
instytucjami finansowymi oraz 
dwustronnymi darczyńcami,

i) uznania za strategiczny priorytet UE 
wzmacnianie partnerstw na rzecz 
międzynarodowego zarządzania sytuacjami 
kryzysowymi oraz zacieśnienie dialogu z 
innymi ważnymi podmiotami zarządzania 
kryzysowego, a zwłaszcza ONZ; 
zsynchronizowania działań w terenie, 
wymiany informacji i połączenia zasobów 
w obszarze utrzymania i budowania 
pokoju, w tym współpracy w zakresie 
zarządzania kryzysowego, a w 
szczególności bezpieczeństwa na morzu, 
oraz walki z terroryzmem na mocy prawa 
międzynarodowego; poprawy odnośnej 
koordynacji z międzynarodowymi 
instytucjami finansowymi oraz 
dwustronnymi darczyńcami,

Or. de
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Poprawka 73
Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, María Muñiz De Urquiza, Vittorio Prodi

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera i)

Projekt rezolucji Poprawka

i) uznania za strategiczny priorytet UE 
wzmacniania partnerstw na rzecz 
międzynarodowego zarządzania sytuacjami 
kryzysowymi oraz zacieśnienia dialogu z 
innymi ważnymi podmiotami zarządzania 
kryzysowego, jak ONZ, NATO i UA, i z 
krajami trzecimi, jak USA, Turcja, 
Norwegia i Kanada; zsynchronizowania 
działań w terenie, wymiany informacji i 
połączenia zasobów w obszarze 
utrzymania i budowania pokoju, w tym 
współpracy w zakresie zarządzania 
kryzysowego, a w szczególności 
bezpieczeństwa na morzu, oraz walki z 
terroryzmem na mocy prawa 
międzynarodowego; poprawy odnośnej 
koordynacji z międzynarodowymi 
instytucjami finansowymi oraz 
dwustronnymi darczyńcami,

i) uznania za strategiczny priorytet UE 
wzmacnianie partnerstw na rzecz 
międzynarodowego zarządzania sytuacjami 
kryzysowymi oraz zacieśnienie dialogu z 
innymi ważnymi podmiotami zarządzania 
kryzysowego, jak ONZ, OBWE, NATO i 
UA, i zachęcanie do współpracy państw 
trzecich i państw UE; zsynchronizowania 
działań w terenie, wymiany informacji i 
połączenia zasobów w obszarze 
utrzymania i budowania pokoju, w tym 
współpracy w zakresie zarządzania 
kryzysowego, a w szczególności 
bezpieczeństwa na morzu, oraz walki z 
terroryzmem na mocy prawa 
międzynarodowego; poprawy odnośnej 
koordynacji z międzynarodowymi 
instytucjami finansowymi oraz 
dwustronnymi darczyńcami,

Or. en

Poprawka 74
Alexander Graf Lambsdorff

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera i a) (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

ia) przypominania, że Rada 
Bezpieczeństwa ONZ ponosi w pierwszej 
kolejności odpowiedzialność za 
międzynarodowe bezpieczeństwo i 
utrzymanie pokoju na świecie, a 
jednocześnie podkreślania potrzeby ścisłej 
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współpracy UE i ONZ w zakresie 
cywilnego i wojskowego zarządzania 
kryzysowego, a zwłaszcza humanitarnych 
akcji ratunkowych; zwiększenia starań o 
odpowiednie i skoordynowane 
zaangażowanie państw członkowskich UE 
w misje ONZ; dalszego zbadania 
sposobów lepszego wspierania wysiłków 
ONZ przez całą UE, np. poprzez 
uruchamianie „pomostowych” lub 
prowadzonych „poza głównym teatrem 
działań” operacji szybkiego reagowania 
lub udostępnienie jednostek UE w ramach 
większej misji ONZ,

Or. en

Poprawka 75
Helmut Scholz

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera j)

Projekt rezolucji Poprawka

j) określenia szerszych ram strategicznych 
dla partnerstwa w zakresie zarządzania 
kryzysowego między UE, UA i ONZ oraz 
wzmocnienia w szczególności 
trójstronnych stosunków między Radą 
Pokoju i Bezpieczeństwa UA, Radą 
Bezpieczeństwa ONZ a Komitetem 
Politycznym i Bezpieczeństwa UE, by 
wesprzeć spójność i wzajemne wsparcie 
wysiłków podejmowanych przez UA; 
zwiększenia przewidywalności, 
zrównoważonego charakteru i 
elastyczności finansowania 
podejmowanych przez UA operacji 
pokojowych prowadzonych pod nadzorem 
ONZ; poszukiwania rozwiązań 
umożliwiających ściślejszą współpracę 
UE-UA w ich szczególnych obszarach 
operacyjnych, co usprawni potencjał 
wczesnego ostrzegania i zapobiegania 
konfliktom i zapewni wymianę 

j) określenia szerszych ram strategicznych 
dla partnerstwa w zakresie zarządzania 
kryzysowego między UE, organizacjami 
regionalnymi takimi jak UA i ONZ, ale 
bez wykluczania innych podmiotów 
międzynarodowych; zwiększenia 
przewidywalności, zrównoważonego 
charakteru i elastyczności finansowania 
podejmowanych przez ONZ operacji 
utrzymania pokoju,
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najlepszych praktyk oraz wiedzy 
eksperckiej w obszarze zarządzania 
kryzysowego,

Or. en

Poprawka 76
Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera j)

Projekt rezolucji Poprawka

j) określenia szerszych ram strategicznych 
dla partnerstwa w zakresie zarządzania 
kryzysowego między UE, UA i ONZ oraz 
wzmocnienia w szczególności 
trójstronnych stosunków między Radą 
Pokoju i Bezpieczeństwa UA, Radą 
Bezpieczeństwa ONZ a Komitetem 
Politycznym i Bezpieczeństwa UE, by 
wesprzeć spójność i wzajemne wsparcie 
wysiłków podejmowanych przez UA; 
zwiększenia przewidywalności, 
zrównoważonego charakteru i 
elastyczności finansowania 
podejmowanych przez UA operacji 
pokojowych prowadzonych pod nadzorem 
ONZ; poszukiwania rozwiązań 
umożliwiających ściślejszą współpracę 
UE-UA w ich szczególnych obszarach 
operacyjnych, co usprawni potencjał 
wczesnego ostrzegania i zapobiegania 
konfliktom i zapewni wymianę najlepszych 
praktyk oraz wiedzy eksperckiej w 
obszarze zarządzania kryzysowego,

j) określenia szerszych ram strategicznych 
dla partnerstwa w zakresie zarządzania 
kryzysowego między UE a organizacjami 
regionalnymi i lokalnymi, takimi jak UA, 
Liga Państw Arabskich lub Wspólnota 
Gospodarcza Państw Afryki Zachodniej
oraz wzmocnienia w szczególności 
trójstronnych stosunków między Radą 
Pokoju i Bezpieczeństwa UA, Radą 
Bezpieczeństwa ONZ a Komitetem 
Politycznym i Bezpieczeństwa UE, by 
wesprzeć spójność i wzajemne wsparcie 
wysiłków podejmowanych przez UA; 
zwiększenia przewidywalności, 
zrównoważonego charakteru i 
elastyczności finansowania 
podejmowanych przez UA operacji 
pokojowych prowadzonych pod nadzorem 
ONZ; poszukiwania rozwiązań 
umożliwiających ściślejszą współpracę 
UE-UA w ich szczególnych obszarach 
operacyjnych, co usprawni potencjał 
wczesnego ostrzegania i zapobiegania 
konfliktom i zapewni wymianę najlepszych 
praktyk oraz wiedzy eksperckiej w 
obszarze zarządzania kryzysowego,

Or. en
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Poprawka 77
Alexander Graf Lambsdorff

Projekt rezolucji
Ustęp 5 – litera j a) (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

ja) podjęcia działań na rzecz utrwalenia 
postępów osiągniętych przy wdrażaniu 
afrykańskiej struktury pokoju i 
bezpieczeństwa, tak aby sprostać 
wyzwaniom w zakresie pokoju i 
bezpieczeństwa na kontynencie 
afrykańskim; podkreślania znaczenia 
opracowania przewidywalnego i 
zrównoważonego finansowania 
afrykańskich operacji wspierania pokoju, 
konieczności budowania potencjału 
odporności i determinacji do ochrony 
ludności cywilnej w konfliktach 
zbrojnych,

Or. en

Poprawka 78
Alexander Graf Lambsdorff

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera j b) (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

jb) z uwagi na regionalny wymiar 
konfliktów na kontynencie afrykańskim 
podjęcia starań na rzecz wzmocnienia 
stosunków z lokalnymi organizacjami, w
tym Wspólnotą Gospodarczą Państw 
Afryki Zachodniej (ECOWAS), 
Południowoafrykańską Wspólnotą 
Rozwoju (SADEC) i Międzyrządowym 
Organem ds. Rozwoju oraz 
zaangażowania ich i państw z danego 
regionu w zarządzanie kryzysowe,

Or. en
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Poprawka 79
Barbara Lochbihler

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera k)

Projekt rezolucji Poprawka

k) wspierania zadań umożliwiających 
strukturom budowania pokoju ONZ 
spełnienie pokładanych w nich oczekiwań, 
które towarzyszyły ich ustanowieniu, 
poprzez przyjęcie zaleceń poczynionych na 
etapie przeglądu PBC, również w celu 
dalszej poprawy efektywności PBC; 
wspierania pojawiania się rozsądnych i 
kompleksowych struktur budowania 
pokoju w oparciu o partnerstwo między 
krajami rozwijającymi się a rozwiniętymi, 
jednocześnie zwracaniu uwagi na poprawę 
realizacji działań w terenie, zacieśnianie 
stosunków z międzynarodowymi 
instytucjami finansowymi – by tworzyć 
miejsca pracy i podejmować zagadnienia 
natury gospodarczej – i propagowanie 
naturalniejszych związków między 
procesem utrzymywania pokoju, a 
budowaniem go; propagowania bardziej 
uporządkowanych relacji między PBC a 
ZO ONZ, jego Radą Bezpieczeństwa a 
Radą Gospodarczo-Społeczną w dążeniu 
do stworzenia większej synergii między 
utrzymywaniem pokoju, a budowaniem go 
oraz działaniami na rzecz rozwoju w 
terenie, dążenia do wzmocnienia doradczej 
roli PBC w stosunku do Rady 
Bezpieczeństwa, przed którą PBC jest 
odpowiedzialne, do pogłębienia 
współpracy PBC z Biurem Pomocniczym 
ds. Pokoju oraz do wzmocnienia więzi 
między organizacjami regionalnymi a 
międzynarodowymi instytucjami 
finansowymi,

k) wspierania zadań umożliwiających 
strukturom budowania pokoju ONZ 
spełnienie pokładanych w nich oczekiwań, 
które towarzyszyły ich ustanowieniu, 
poprzez przyjęcie zaleceń poczynionych na 
etapie przeglądu PBC, również w celu 
dalszej poprawy efektywności PBC; 
wspierania pojawiania się rozsądnych i 
kompleksowych struktur budowania 
pokoju w oparciu o partnerstwo między 
krajami rozwijającymi się a rozwiniętymi, 
jednocześnie zwracaniu uwagi na poprawę 
realizacji działań w terenie, zacieśnianie 
stosunków z międzynarodowymi 
instytucjami finansowymi – by tworzyć 
miejsca pracy i podejmować zagadnienia 
natury gospodarczej – i propagowanie 
naturalniejszych związków między 
procesem utrzymywania pokoju, a 
budowaniem go; propagowania bardziej 
uporządkowanych relacji między PBC, 
Europejską Służbą Działań Zewnętrznych 
(ESDZ), dyrekcją zarządzającą kwestiami
międzynarodowymi i wielostronnymi, a 
zwłaszcza dyrekcją ds. zapobiegania 
konfliktom i polityki bezpieczeństwa, a ZO 
ONZ, jego Radą Bezpieczeństwa a Radą 
Gospodarczo-Społeczną w dążeniu do 
stworzenia większej synergii między 
utrzymywaniem pokoju, a budowaniem go 
oraz działaniami na rzecz rozwoju w 
terenie, dążenia do wzmocnienia doradczej 
roli PBC w stosunku do Rady 
Bezpieczeństwa, przed którą PBC jest 
odpowiedzialne, do pogłębienia 
współpracy PBC z Biurem Pomocniczym 
ds. Pokoju oraz do wzmocnienia więzi 
między organizacjami regionalnymi a 
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międzynarodowymi instytucjami 
finansowymi,

Or. en

Poprawka 80
María Muñiz De Urquiza

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera k)

Projekt rezolucji Poprawka

k) wspierania zadań umożliwiających 
strukturom budowania pokoju ONZ 
spełnienie pokładanych w nich oczekiwań, 
które towarzyszyły ich ustanowieniu, 
poprzez przyjęcie zaleceń poczynionych na 
etapie przeglądu PBC, również w celu 
dalszej poprawy efektywności PBC; 
wspierania pojawiania się rozsądnych i 
kompleksowych struktur budowania 
pokoju w oparciu o partnerstwo między 
krajami rozwijającymi się a rozwiniętymi, 
jednocześnie zwracaniu uwagi na poprawę 
realizacji działań w terenie, zacieśnianie 
stosunków z międzynarodowymi 
instytucjami finansowymi – by tworzyć 
miejsca pracy i podejmować zagadnienia 
natury gospodarczej – i propagowanie 
naturalniejszych związków między 
procesem utrzymywania pokoju, a 
budowaniem go; propagowania bardziej 
uporządkowanych relacji między PBC a 
ZO ONZ, jego Radą Bezpieczeństwa a 
Radą Gospodarczo-Społeczną w dążeniu 
do stworzenia większej synergii między 
utrzymywaniem pokoju, a budowaniem go 
oraz działaniami na rzecz rozwoju w 
terenie, dążenia do wzmocnienia doradczej 
roli PBC w stosunku do Rady 
Bezpieczeństwa, przed którą PBC jest 
odpowiedzialne, do pogłębienia 
współpracy PBC z Biurem Pomocniczym 
ds. Pokoju oraz do wzmocnienia więzi 
między organizacjami regionalnymi a 

k) wspierania zadań umożliwiających 
strukturom budowania pokoju ONZ 
spełnienie pokładanych w nich oczekiwań, 
które towarzyszyły ich ustanowieniu, 
poprzez przyjęcie zaleceń poczynionych na 
etapie przeglądu PBC, również w celu 
dalszej poprawy efektywności PBC; 
wspierania pojawiania się rozsądnych i 
kompleksowych struktur budowania 
pokoju w oparciu o partnerstwo między 
krajami rozwijającymi się a rozwiniętymi, 
jednocześnie zwracaniu uwagi na poprawę 
realizacji działań w terenie, zacieśnianie 
stosunków z międzynarodowymi 
instytucjami finansowymi – by tworzyć 
miejsca pracy i podejmować zagadnienia 
natury gospodarczej – i propagowanie 
naturalniejszych związków między 
procesem utrzymywania pokoju, a 
budowaniem go; propagowania bardziej 
uporządkowanych relacji między PBC a 
ZO ONZ, jego Radą Bezpieczeństwa a 
Radą Gospodarczo-Społeczną w dążeniu 
do stworzenia większej synergii między 
utrzymywaniem pokoju, a budowaniem go 
oraz działaniami na rzecz rozwoju w 
terenie, dążenia do wzmocnienia doradczej 
roli PBC w stosunku do Rady 
Bezpieczeństwa, przed którą PBC jest 
odpowiedzialne, do pogłębienia 
współpracy PBC z Biurem Pomocniczym 
ds. Pokoju oraz do wzmocnienia więzi 
między organizacjami regionalnymi a 



PE462.624v01-00 52/77 AM\862533PL.doc

PL

międzynarodowymi instytucjami 
finansowymi,

międzynarodowymi instytucjami 
finansowymi; ponadto podkreśla potrzebę 
usprawnienia obecnej współpracy 
pomiędzy Komisją Budowania Pokoju 
przy ONZ a europejskim partnerstwem na 
rzecz budowania pokoju poprzez oddolne 
podejście do rozwiązywania konfliktów, 
które uwzględnia działania podmiotów 
niepaństwowych w budowaniu pokoju,

Or. en

Poprawka 81
Alexander Graf Lambsdorff

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera k a) (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

ka) dołożenia starań na rzecz 
odblokowania potencjału PBC poprzez 
wzmocnienie związku ze strukturami 
terenowymi, tak aby maksymalnie 
wykorzystać zróżnicowane punkty wejścia 
na teren grup PBC i ONZ, które mogłyby 
skorzystać ze wskazówek strategicznych i 
wpływów politycznych, zwłaszcza w 
odniesieniu do tworzenia instytucji,

Or. en

Poprawka 82
Helmut Scholz

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – akapit siódmy

Projekt rezolucji Poprawka

Rozbrojenie jądrowe i zakaz 
rozprzestrzeniania broni jądrowej, przegląd 
NPT, walka z terroryzmem

Rozbrojenie jądrowe i zakaz 
rozprzestrzeniania broni jądrowej, 
bezpieczeństwo jądrowe, przegląd NPT, 
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Or. en

Poprawka 83
Barbara Lochbihler

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – akapit siódmy

Projekt rezolucji Poprawka

Rozbrojenie jądrowe i zakaz 
rozprzestrzeniania broni jądrowej, przegląd 
NPT, walka z terroryzmem

Rozbrojenie jądrowe i zakaz 
rozprzestrzeniania broni jądrowej, reforma 
MAEA, przegląd NPT, walka z 
terroryzmem i przestępczością 
zorganizowaną

Or. en

Poprawka 84
Barbara Lochbihler

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera -l a) (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

-la) gruntownego zreformowania MAEA 
w związku z katastrofą nuklearną w 
Japonii poprzez zniesienie podwójnej 
funkcji agencji, polegającej na kontroli
stosowania energii atomowej i 
jednoczesnym wspieraniem jej 
stosowania, oraz ograniczenie 
odpowiedzialności MAEA do nadzoru nad 
sektorem energetyki jądrowej oraz 
kontroli przestrzegania Układu o 
nierozprzestrzenianiu broni jądrowej 
(NPT); dodatkowo proponuje, aby odtąd 
standardy bezpieczeństwa były ustalane i 
nadzorowane przez Światową Organizację 
Zdrowia; państwa członkowskie będą 
zobowiązane do dostosowania przepisów 
do tych standardów, a w Światowej 
Organizacji Zdrowia zatrudniony zostanie 
wykwalifikowany personel do realizacji 
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dodatkowych zadań,

Or. en

Poprawka 85
Marietje Schaake, Frieda Brepoels, Barbara Lochbihler, Ana Gomes

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera -l a) (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

Międzynarodowy wymiar sprawiedliwości 
w sprawach karnych
-la) objęcia przez UE priorytetem dalszego 
wzmacniania międzynarodowych 
mechanizmów wymiaru sprawiedliwości w 
sprawach karnych, tak aby promować 
odpowiedzialność i położyć kres 
bezkarności, nadal propagować ważną 
działalność MTK jako jedynej stałej i 
niezależnej instytucji sądowej, właściwej 
do orzekania w sprawach dotyczących 
najpoważniejszych przestępstw na skalę 
międzynarodową, obejmujących 
ludobójstwo, zbrodnie przeciwko ludzkości 
i zbrodnie wojenne; zachęcania do 
stworzenia bliskich i silnych relacji 
pomiędzy MTK i ONZ zgodnie z art. 2 
Statutu Rzymskiego i wspierania jego 
ratyfikacji na całym świecie,

Or. en

Poprawka 86
Helmut Scholz

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera l)

Projekt rezolucji Poprawka

l) propagowania wdrożenia zaleceń 
przeglądu NPT z 2010 r., w szczególności 

l) propagowania wdrożenia zaleceń 
przeglądu NPT z 2010 r., w szczególności 
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dążenia do bezpieczniejszego świata dla 
wszystkich oraz osiągnięcia pokoju i 
bezpieczeństwa w świecie bez broni 
jądrowej, dalszego podnoszenia 
przejrzystości, aby wzrosło wzajemne 
zaufanie, by szybciej osiągnięto prawdziwy 
postęp w rozbrojeniu jądrowym, 
podejmowania skutecznych środków 
rozbrojenia jądrowego, które byłyby spójne 
z podstawowymi zasadami przejrzystości, 
weryfikacji i nieodwracalności, zachęcania 
państw posiadających broń jądrową do 
systematycznego składania sprawozdań z 
realizacji ich zobowiązań oraz 
dokonywania przeglądów wdrożenia tych 
zobowiązań,

dokonania szybszego prawdziwego 
postępu w rozbrojeniu jądrowym, 
podejmowania skutecznych środków 
rozbrojenia jądrowego, które byłyby spójne 
z podstawowymi zasadami przejrzystości, 
weryfikacji i nieodwracalności, zachęcania 
państw posiadających broń jądrową do 
systematycznego składania sprawozdań z 
realizacji ich zobowiązań oraz 
dokonywania przeglądów wdrożenia tych 
zobowiązań; podejmowania inicjatyw na 
rzecz ożywienia Konferencji 
Rozbrojeniowej i zorganizowania 
dodatkowo specjalnych wielostronnych 
konferencji rozbrojeniowych, dotyczących 
kontroli określonych typów broni jądrowej 
i środków na rzecz rozbrojenia otwartych 
dla zainteresowanych państw,

Or. en

Poprawka 87
Barbara Lochbihler

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera l)

Projekt rezolucji Poprawka

l) propagowania wdrożenia zaleceń 
przeglądu NPT z 2010 r., w szczególności 
dążenia do bezpieczniejszego świata dla 
wszystkich oraz osiągnięcia pokoju i 
bezpieczeństwa w świecie bez broni 
jądrowej, dalszego podnoszenia 
przejrzystości, aby wzrosło wzajemne 
zaufanie, by szybciej osiągnięto prawdziwy 
postęp w rozbrojeniu jądrowym, 
podejmowania skutecznych środków 
rozbrojenia jądrowego, które byłyby spójne 
z podstawowymi zasadami przejrzystości, 
weryfikacji i nieodwracalności, zachęcania 
państw posiadających broń jądrową do 
systematycznego składania sprawozdań z 
realizacji ich zobowiązań oraz 
dokonywania przeglądów wdrożenia tych 

l) propagowania wdrożenia zaleceń 
przeglądu NPT z 2010 r., w szczególności 
dążenia do bezpieczniejszego świata dla 
wszystkich oraz osiągnięcia pokoju i 
bezpieczeństwa w świecie bez broni 
jądrowej poprzez pełne wdrożenie bez 
opóźnień 22 konkretnych działań 
zmierzających do pełnego rozbrojenia 
nuklearnego zawartych w dokumencie 
końcowym, poprzez zachęcanie państw 
UE posiadających broń jądrową do 
podjęcia dalszych działań na rzecz 
rozbrojenia nuklearnego oraz, jak 
przewiduje działanie 5, składania 
komitetowi przygotowawczemu 
sprawozdań z podejmowanych 
przedsięwzięć w 2014 r., poprzez wezwanie 
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zobowiązań; państw członkowskich UE, USA i Rosji do 
ustanowienia w Europie strefy wolnej od 
broni jądrowej, m.in. poprzez usunięcie 
amerykańskiej taktycznej broni jądrowej z 
terytorium Europy i tego samego rodzaju 
broni z terytorium zachodniej Rosji oraz 
zwrócenie się do Sekretarza Generalnego 
ONZ i współwnioskodawców rezolucji w 
sprawie Bliskiego Wschodu z 1995 r. o 
zwołanie w 2012 r. konferencji w sprawie 
strefy wolnej od broni jądrowej i 
wszystkich pozostałych rodzajów broni 
masowego rażenia na Bliskim Wschodzie, 
dalszego podnoszenia przejrzystości, aby 
wzrosło wzajemne zaufanie, by szybciej 
osiągnięto prawdziwy postęp w 
rozbrojeniu jądrowym, podejmowania 
skutecznych środków rozbrojenia 
jądrowego, które byłyby spójne z 
podstawowymi zasadami przejrzystości, 
weryfikacji i nieodwracalności, zachęcania 
państw posiadających broń jądrową do 
systematycznego składania sprawozdań z 
realizacji ich zobowiązań oraz 
dokonywania przeglądów wdrożenia tych 
zobowiązań;

Or. en

Poprawka 88
Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera l)

Projekt rezolucji Poprawka

l) propagowania wdrożenia zaleceń 
przeglądu NPT z 2010 r., w szczególności 
dążenia do bezpieczniejszego świata dla 
wszystkich oraz osiągnięcia pokoju i 
bezpieczeństwa w świecie bez broni 
jądrowej, dalszego podnoszenia 
przejrzystości, aby wzrosło wzajemne 
zaufanie, by szybciej osiągnięto prawdziwy 
postęp w rozbrojeniu jądrowym, 

l) propagowania wdrożenia zaleceń 
przeglądu NPT z 2010 r., w szczególności 
dążenia do bezpieczniejszego świata dla 
wszystkich oraz w perspektywie 
długoterminowej osiągnięcia pokoju i 
bezpieczeństwa w świecie bez broni 
jądrowej, dalszego podnoszenia 
przejrzystości, aby wzrosło wzajemne 
zaufanie, by szybciej osiągnięto prawdziwy 
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podejmowania skutecznych środków 
rozbrojenia jądrowego, które byłyby spójne 
z podstawowymi zasadami przejrzystości, 
weryfikacji i nieodwracalności, zachęcania 
państw posiadających broń jądrową do 
systematycznego składania sprawozdań z 
realizacji ich zobowiązań oraz 
dokonywania przeglądów wdrożenia tych 
zobowiązań;

postęp w rozbrojeniu jądrowym, 
podejmowania skutecznych środków 
rozbrojenia jądrowego, które byłyby spójne 
z podstawowymi zasadami przejrzystości, 
weryfikacji i nieodwracalności, zachęcania 
państw posiadających broń jądrową do 
systematycznego składania sprawozdań z 
realizacji ich zobowiązań oraz 
dokonywania przeglądów wdrożenia tych 
zobowiązań;

Or. en

Poprawka 89
Francisco José Millán Mon

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera l)

Projekt rezolucji Poprawka

l) propagowania wdrożenia zaleceń 
przeglądu NPT z 2010 r., w szczególności 
dążenia do bezpieczniejszego świata dla 
wszystkich oraz osiągnięcia pokoju i 
bezpieczeństwa w świecie bez broni 
jądrowej, dalszego podnoszenia 
przejrzystości, aby wzrosło wzajemne 
zaufanie, by szybciej osiągnięto prawdziwy 
postęp w rozbrojeniu jądrowym, 
podejmowania skutecznych środków 
rozbrojenia jądrowego, które byłyby spójne 
z podstawowymi zasadami przejrzystości, 
weryfikacji i nieodwracalności, zachęcania 
państw posiadających broń jądrową do 
systematycznego składania sprawozdań z 
realizacji ich zobowiązań oraz 
dokonywania przeglądów wdrożenia tych 
zobowiązań;

l) propagowania wdrożenia zaleceń 
przeglądu NPT z 2010 r., w szczególności 
dążenia do bezpieczniejszego świata dla 
wszystkich oraz osiągnięcia pokoju i 
bezpieczeństwa w świecie bez broni 
jądrowej po spełnieniu określonych 
warunków, dalszego podnoszenia 
przejrzystości, aby wzrosło wzajemne 
zaufanie, by szybciej osiągnięto prawdziwy 
postęp w rozbrojeniu jądrowym, 
podejmowania skutecznych środków 
rozbrojenia jądrowego, które byłyby spójne 
z podstawowymi zasadami przejrzystości, 
weryfikacji i nieodwracalności, zachęcania 
państw posiadających broń jądrową do 
systematycznego składania sprawozdań z 
realizacji ich zobowiązań oraz 
dokonywania przeglądów wdrożenia tych 
zobowiązań;

Or. en
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Poprawka 90
Alexander Graf Lambsdorff

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera l a) (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

la) wspierania jednoznacznych działań 
państw posiadających broń jądrową 
zmierzających do całkowitej eliminacji 
arsenału jądrowego oraz prowadzących 
do rozbrojenia nuklearnego zgodnie ze 
zobowiązaniami zawartymi w art. VI 
Układu o nierozprzestrzenianiu broni 
jądrowej,

Or. en

Poprawka 91
Helmut Scholz

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera m)

Projekt rezolucji Poprawka

m) dalszego rozwijania kanałów i 
mechanizmów współpracy z zewnętrznymi 
partnerami UE, zwłaszcza USA, na polu 
walki z terroryzmem, w szczególności w 
dążeniu do wdrożenia globalnej strategii 
antyterrorystycznej ONZ, poprzez udział w 
grupie G8 (Grupa Rzymska / Grupa 
Lyońska) oraz Grupie ds. Walki z 
Terroryzmem oraz poprzez wzmocnienie 
odpowiednich globalnych porozumień; 
nawiązania stosunków z tymi partnerami 
w efektywniejszy i bardziej 
uporządkowany sposób, zarówno na 
poziomie strategicznym, jak i 
praktycznym; wykazanie się 
przywództwem oraz dawanie przykładu za 
sprawą utrwalenia poszanowania 
podstawowych praw i rządów prawa jako 
podstawy podejścia UE do walki z 

m) zorganizowania specjalnej konferencji 
przeglądowej NPT w celu wzmocnienia 
Konwencji bezpieczeństwa jądrowego, 
uwzględniającej wnioski z tragicznej 
katastrofy w elektrowni atomowej w 
Fukushimie,
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terroryzmem;

Or. en

Poprawka 92
Barbara Lochbihler

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera m)

Projekt rezolucji Poprawka

m) dalszego rozwijania kanałów i 
mechanizmów współpracy z zewnętrznymi 
partnerami UE, zwłaszcza USA, na polu 
walki z terroryzmem, w szczególności w 
dążeniu do wdrożenia globalnej strategii 
antyterrorystycznej ONZ, poprzez udział w 
grupie G8 (Grupa Rzymska / Grupa 
Lyońska) oraz Grupie ds. Walki z 
Terroryzmem oraz poprzez wzmocnienie 
odpowiednich globalnych porozumień; 
nawiązania stosunków z tymi partnerami w 
efektywniejszy i bardziej uporządkowany 
sposób, zarówno na poziomie 
strategicznym, jak i praktycznym; 
wykazanie się przywództwem oraz 
dawanie przykładu za sprawą utrwalenia 
poszanowania podstawowych praw i 
rządów prawa jako podstawy podejścia UE 
do walki z terroryzmem;

m) dalszego rozwijania kanałów i 
mechanizmów współpracy z zewnętrznymi 
partnerami UE na polu walki z 
terroryzmem i przestępczością 
zorganizowaną, w szczególności w 
dążeniu do wdrożenia globalnej strategii 
antyterrorystycznej ONZ, poprzez udział w 
grupie G8 (Grupa Rzymska / Grupa 
Lyońska) oraz Grupie ds. Walki z 
Terroryzmem oraz poprzez wzmocnienie i 
skorygowanie odpowiednich globalnych 
porozumień; nawiązania stosunków z tymi 
partnerami w efektywniejszy i bardziej 
uporządkowany sposób, zarówno na 
poziomie strategicznym, jak i praktycznym 
oraz w związku z tym ponownego 
rozważenia potrzeby utrzymywania 
nieprawidłowo funkcjonującego systemu 
ONZ dotyczącego wykazu terrorystów; 
wykazanie się przywództwem oraz 
dawanie przykładu poprzez zabieranie 
głosu w bieżących przypadkach 
naruszenia praw człowieka, z 
uwzględnieniem krajów OECD, 
dotyczących traktowania osób 
podejrzanych o terroryzm i terrorystów, 
takich jak dalsze utrzymywanie więzień 
eksterytorialnych i bezterminowego 
przetrzymywania w areszcie bez wyroku 
skazującego oraz za sprawą utrwalenia 
poszanowania podstawowych praw i 
rządów prawa jako podstawy podejścia UE 
do walki z terroryzmem;
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Or. en

Poprawka 93
Francisco José Millán Mon

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera m)

Projekt rezolucji Poprawka

m) dalszego rozwijania kanałów i 
mechanizmów współpracy z zewnętrznymi 
partnerami UE, zwłaszcza USA, na polu 
walki z terroryzmem, w szczególności w 
dążeniu do wdrożenia globalnej strategii 
antyterrorystycznej ONZ, poprzez udział w 
grupie G8 (Grupa Rzymska / Grupa 
Lyońska) oraz Grupie ds. Walki z 
Terroryzmem oraz poprzez wzmocnienie 
odpowiednich globalnych porozumień; 
nawiązania stosunków z tymi partnerami w 
efektywniejszy i bardziej uporządkowany 
sposób, zarówno na poziomie 
strategicznym, jak i praktycznym; 
wykazanie się przywództwem oraz 
dawanie przykładu za sprawą utrwalenia 
poszanowania podstawowych praw i 
rządów prawa jako podstawy podejścia UE 
do walki z terroryzmem;

m) dalszego rozwijania kanałów i 
mechanizmów współpracy z zewnętrznymi 
partnerami UE, zwłaszcza USA, na polu 
walki z terroryzmem, w szczególności w 
dążeniu do wdrożenia globalnej strategii 
antyterrorystycznej ONZ, poprzez udział w 
grupie G8 (Grupa Rzymska / Grupa 
Lyońska) oraz Grupie ds. Walki z 
Terroryzmem, poprzez wzmocnienie 
odpowiednich globalnych porozumień oraz 
zwiększenie starań na rzecz przyjęcia 
wszechstronnej konwencji w sprawie
terroryzmu międzynarodowego; 
nawiązania stosunków z tymi partnerami w 
efektywniejszy i bardziej uporządkowany 
sposób, zarówno na poziomie 
strategicznym, jak i praktycznym; 
wykazanie się przywództwem oraz 
dawanie przykładu za sprawą utrwalenia 
poszanowania podstawowych praw i 
rządów prawa jako podstawy podejścia UE 
do walki z terroryzmem;

Or. en

Poprawka 94
Andreas Mölzer

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera n)

Projekt rezolucji Poprawka

n) spełnienia zobowiązań przyjętych na 
szczycie MCR co do wspólnego 

n) spełnienia zobowiązań przyjętych na 
szczycie MCR co do wspólnego 
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gromadzenia zasobów potrzebnych do 
osiągnięcia do 2015 r. zakładanych 
poziomów, w szczególności poprzez 
spełnienie zobowiązania w sprawie 
oficjalnej pomocy rozwojowej; 
zdecydowanego opowiedzenia się za 
podniesieniem poziomu inwestycji 
finansowych, aby zrealizować cele MCR, 
oraz szybkiego zwiększenia i powielania 
sprawdzonych programów i strategii 
innowacyjnych ukierunkowanych na 
wszechstronny rozwój oraz gospodarczą i 
społeczną transformację,

gromadzenia zasobów potrzebnych do 
osiągnięcia do 2015 r. zakładanych 
poziomów, w szczególności poprzez 
spełnienie zobowiązania w sprawie 
oficjalnej pomocy rozwojowej; 
zdecydowanego opowiedzenia się za 
utrzymaniem poziomu inwestycji 
finansowych, aby zrealizować cele MCR, 
oraz szybkiego opracowania i powielania 
sprawdzonych programów i strategii 
innowacyjnych ukierunkowanych na 
wszechstronny rozwój oraz gospodarczą i 
społeczną transformację,

Or. de

Poprawka 95
Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, María Muñiz De Urquiza, Vittorio Prodi

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera n)

Projekt rezolucji Poprawka

n) spełnienia zobowiązań przyjętych na 
szczycie MCR co do wspólnego 
gromadzenia zasobów potrzebnych do 
osiągnięcia do 2015 r. zakładanych 
poziomów, w szczególności poprzez 
spełnienie zobowiązania w sprawie 
oficjalnej pomocy rozwojowej; 
zdecydowanego opowiedzenia się za 
podniesieniem poziomu inwestycji 
finansowych, aby zrealizować cele MCR, 
oraz szybkiego zwiększenia i powielania 
sprawdzonych programów i strategii 
innowacyjnych ukierunkowanych na 
wszechstronny rozwój oraz gospodarczą i 
społeczną transformację,

(n) podkreślania potrzeby 
zharmonizowania wysiłków różnych 
organów ONZ, tak aby skuteczniej 
propagować skuteczność i efektywność 
rozwoju oraz kwestie społeczne na 
świecie; spełnienia zobowiązań przyjętych 
na szczycie MCR co do wspólnego 
gromadzenia zasobów potrzebnych do 
osiągnięcia do 2015 r. zakładanych 
poziomów, w szczególności poprzez 
spełnienie zobowiązania w sprawie 
oficjalnej pomocy rozwojowej; 
zdecydowanego opowiedzenia się za 
podniesieniem poziomu inwestycji 
finansowych, aby zrealizować cele MCR, 
oraz szybkiego zwiększenia i powielania 
sprawdzonych programów i strategii 
innowacyjnych ukierunkowanych na 
wszechstronny rozwój oraz gospodarczą i 
społeczną transformację,

Or. en
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Poprawka 96
Kinga Gál

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera p)

Projekt rezolucji Poprawka

p) dopilnowania, aby działania ESDZ były 
odpowiednio zintegrowane i 
skoordynowane z innymi organami 
międzynarodowymi, organizacjami 
regionalnymi oraz z ich działaniami na 
rzecz propagowania praw człowieka; 
zapewnienia, że zalecenia troski i 
priorytety poruszone w strukturach ONZ 
oraz w innych międzynarodowych 
instytucjach zostaną w pełni i 
systematycznie ujmowane we wszystkich 
obszarach polityki i instrumentach UE, a 
zwłaszcza w obszarze praw człowieka,

p) dopilnowania, aby działania ESDZ były 
odpowiednio zintegrowane i 
skoordynowane z innymi organami 
międzynarodowymi, organizacjami 
regionalnymi oraz z ich działaniami na 
rzecz propagowania praw człowieka; 
zapewnienia, że przyjęte zalecenia i 
rezolucje, oraz priorytety poruszone w 
strukturach ONZ oraz w innych 
międzynarodowych instytucjach zostaną 
uwzględnione przy opracowywaniu 
strategii i instrumentów UE, a zwłaszcza
te, które dotyczą praw człowieka,

Or. en

Poprawka 97
Marietje Schaake

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera p)

Projekt rezolucji Poprawka

p) dopilnowania, aby działania ESDZ były 
odpowiednio zintegrowane i 
skoordynowane z innymi organami 
międzynarodowymi, organizacjami 
regionalnymi oraz z ich działaniami na 
rzecz propagowania praw człowieka; 
zapewnienia, że zalecenia troski i 
priorytety poruszone w strukturach ONZ 
oraz w innych międzynarodowych 
instytucjach zostaną w pełni i 
systematycznie ujmowane we wszystkich 
obszarach polityki i instrumentach UE, a 

p) dopilnowania, aby ESDZ dysponowała 
wykwalifikowanym personelem i 
adekwatnymi zasobami oraz aby działania 
ESDZ były odpowiednio zintegrowane i 
skoordynowane z innymi organami 
międzynarodowymi, organizacjami 
regionalnymi oraz z ich działaniami na 
rzecz propagowania praw człowieka; 
zapewnienia, że zalecenia troski i 
priorytety poruszone w strukturach ONZ 
oraz w innych międzynarodowych 
instytucjach zostaną w pełni i 
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zwłaszcza w obszarze praw człowieka, systematycznie ujmowane we wszystkich 
obszarach polityki i instrumentach UE, a 
zwłaszcza w obszarze praw człowieka,

Or. en

Poprawka 98
Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, María Muñiz De Urquiza, Vittorio Prodi

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera q)

Projekt rezolucji Poprawka

q) przygotowania się do przeglądu HRC i
prowadzenia działań następczych, oraz 
aktywny w tym przeglądzie; zajęcia się 
kwestią zdolności HRC do rozwiązywania 
pilnych problemów obejmujących poważne 
przypadki łamania praw człowieka, 
poprawę jej zdolności do wdrażania 
istniejących międzynarodowych norm i 
standardów oraz podniesienia jej roli jako 
mechanizmu wczesnego ostrzegania i 
zapobiegania zdolnego do priorytetowego 
potraktowania pierwotnych przyczyn 
naruszania praw człowieka i wyjaśnienia 
tych przyczyn w dążeniu do zapobieżenia 
nowym przypadkom naruszania praw 
człowieka oraz dalszej ich eskalacji, w tym 
poprzez udzielanie wsparcia budowaniu 
potencjału krajowych instytucji na rzecz 
praw człowieka; poszukiwania sposobów 
poprawy procedur wyboru do HRC, by 
zajęto się kwestią jakości członkostwa w 
HRC; rozwijania żywotnych stosunków 
roboczych między HRC a Trzecim 
Komitetem, i między HRC a UNHCR,

q) dalszego aktywnego udziału w 
przeglądzie HRC w Nowym Jorku i w
związanych z nim działaniach następczych
w celu wzmocnienia poszanowania jej 
mandatu; zajęcia się kwestią zdolności 
HRC do dalszego rozwiązywania pilnych 
problemów obejmujących poważne 
przypadki łamania praw człowieka, tak jak 
ostatnio w Libii i w Wybrzeżu Kości 
Słoniowej, poprawę jej zdolności do 
wdrażania istniejących międzynarodowych 
norm i standardów oraz podniesienia jej 
roli jako mechanizmu wczesnego 
ostrzegania i zapobiegania zdolnego do 
priorytetowego potraktowania pierwotnych 
przyczyn naruszania praw człowieka i 
wyjaśnienia tych przyczyn w dążeniu do 
zapobieżenia nowym przypadkom 
naruszania praw człowieka oraz dalszej ich 
eskalacji, w tym poprzez udzielanie 
wsparcia budowaniu potencjału krajowych 
instytucji na rzecz praw człowieka; 
poszukiwania sposobów poprawy procedur 
wyboru do HRC, by zajęto się kwestią 
jakości członkostwa w HRC i w związku z 
tym wzywa do zniesienia przysługującego 
grupom regionalnym uprawnienia do 
przedstawiania opracowanych wcześniej 
list kandydatów; rozwijania żywotnych 
stosunków roboczych między HRC a 
Trzecim Komitetem, i między HRC a 
UNHCHR; podtrzymuje swoje 
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stanowisko, zgodnie z którym należy 
zachować niezależność Biura Wysokiego 
Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. 
Praw Człowieka (OHCHR) i sprzeciwia 
się wszelkim próbom zmiany statusu 
OHCHR, która mogłaby mieć 
niekorzystny wpływ na jego finansowanie, 
a w konsekwencji także na niezależność,

Or. en

Poprawka 99
Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera q)

Projekt rezolucji Poprawka

q) przygotowania się do przeglądu HRC i 
prowadzenia działań następczych, oraz 
aktywny w tym przeglądzie; zajęcia się 
kwestią zdolności HRC do rozwiązywania 
pilnych problemów obejmujących poważne 
przypadki łamania praw człowieka, 
poprawę jej zdolności do wdrażania 
istniejących międzynarodowych norm i 
standardów oraz podniesienia jej roli jako 
mechanizmu wczesnego ostrzegania i 
zapobiegania zdolnego do priorytetowego 
potraktowania pierwotnych przyczyn 
naruszania praw człowieka i wyjaśnienia 
tych przyczyn w dążeniu do zapobieżenia 
nowym przypadkom naruszania praw 
człowieka oraz dalszej ich eskalacji, w tym 
poprzez udzielanie wsparcia budowaniu 
potencjału krajowych instytucji na rzecz 
praw człowieka; poszukiwania sposobów 
poprawy procedur wyboru do HRC, by 
zajęto się kwestią jakości członkostwa w 
HRC; rozwijania żywotnych stosunków 
roboczych między HRC a Trzecim 
Komitetem, i między HRC a UNHCR,

q) dalszego aktywnego udziału w 
przeglądzie HRC i związanych z nim 
działaniach następczych; zajęcia się 
kwestią zdolności HRC do rozwiązywania 
pilnych problemów obejmujących poważne 
przypadki łamania praw człowieka, 
poprawę jej zdolności do wdrażania 
istniejących międzynarodowych norm i 
standardów oraz podniesienia jej roli jako 
mechanizmu wczesnego ostrzegania i 
zapobiegania zdolnego do priorytetowego 
potraktowania pierwotnych przyczyn 
naruszania praw człowieka i wyjaśnienia 
tych przyczyn w dążeniu do zapobieżenia 
nowym przypadkom naruszania praw 
człowieka oraz dalszej ich eskalacji, w tym 
poprzez udzielanie wsparcia budowaniu 
potencjału krajowych instytucji na rzecz 
praw człowieka; poszukiwania sposobów 
poprawy procedur wyboru do HRC, by 
zajęto się kwestią jakości członkostwa w 
HRC; rozwijania żywotnych stosunków 
roboczych między HRC a Trzecim 
Komitetem, i między HRC a UNHCR oraz 
zajęcia się kwestią narastających 
rozbieżności pomiędzy państwami 
członkowskimi dotyczącymi głosowania w 
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HRC,

Or. en

Poprawka 100
Alexander Graf Lambsdorff

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera q)

Projekt rezolucji Poprawka

q) przygotowania się do przeglądu HRC i 
prowadzenia działań następczych, oraz 
aktywny udział w tym przeglądzie; zajęcia 
się kwestią zdolności HRC do 
rozwiązywania pilnych problemów 
obejmujących poważne przypadki łamania 
praw człowieka, poprawę jej zdolności do 
wdrażania istniejących międzynarodowych 
norm i standardów oraz podniesienia jej 
roli jako mechanizmu wczesnego 
ostrzegania i zapobiegania zdolnego do 
priorytetowego potraktowania pierwotnych 
przyczyn naruszania praw człowieka i 
wyjaśnienia tych przyczyn w dążeniu do 
zapobieżenia nowym przypadkom 
naruszania praw człowieka oraz dalszej ich 
eskalacji, w tym poprzez udzielanie 
wsparcia budowaniu potencjału krajowych 
instytucji na rzecz praw człowieka; 
poszukiwania sposobów poprawy procedur 
wyboru do HRC, by zajęto się kwestią 
jakości członkostwa w HRC; rozwijania 
żywotnych stosunków roboczych między 
HRC a Trzecim Komitetem, i między HRC 
a UNHCR,

q) przygotowania się do przeglądu HRC i 
prowadzenia działań następczych, oraz 
aktywny udział w tym przeglądzie; zajęcia 
się kwestią zdolności HRC do 
rozwiązywania pilnych problemów 
obejmujących poważne przypadki łamania 
praw człowieka, poprawę jej zdolności do 
wdrażania istniejących międzynarodowych 
norm i standardów oraz podniesienia jej 
roli jako mechanizmu wczesnego 
ostrzegania i zapobiegania zdolnego do 
priorytetowego potraktowania pierwotnych 
przyczyn naruszania praw człowieka i 
wyjaśnienia tych przyczyn w dążeniu do 
zapobieżenia nowym przypadkom 
naruszania praw człowieka oraz dalszej ich 
eskalacji, w tym poprzez udzielanie 
wsparcia budowaniu potencjału krajowych 
instytucji na rzecz praw człowieka; 
poszukiwania sposobów poprawy procedur 
wyboru do HRC, by zajęto się kwestią 
jakości członkostwa w HRC; rozwijania 
żywotnych stosunków roboczych między 
HRC a Trzecim Komitetem, i między HRC 
a UNHCHR,

Or. en

Poprawka 101
Marietje Schaake
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Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera q)

Projekt rezolucji Poprawka

q) przygotowania się do przeglądu HRC i 
prowadzenia działań następczych, oraz 
aktywny udział w tym przeglądzie; zajęcia 
się kwestią zdolności HRC do 
rozwiązywania pilnych problemów 
obejmujących poważne przypadki łamania 
praw człowieka, poprawę jej zdolności do 
wdrażania istniejących międzynarodowych 
norm i standardów oraz podniesienia jej 
roli jako mechanizmu wczesnego 
ostrzegania i zapobiegania zdolnego do 
priorytetowego potraktowania pierwotnych 
przyczyn naruszania praw człowieka i 
wyjaśnienia tych przyczyn w dążeniu do 
zapobieżenia nowym przypadkom 
naruszania praw człowieka oraz dalszej ich 
eskalacji, w tym poprzez udzielanie 
wsparcia budowaniu potencjału krajowych 
instytucji na rzecz praw człowieka; 
poszukiwania sposobów poprawy procedur 
wyboru do HRC, by zajęto się kwestią 
jakości członkostwa w HRC; rozwijania 
żywotnych stosunków roboczych między 
HRC a Trzecim Komitetem, i między HRC 
a UNHCR,

q) przygotowania się do przeglądu HRC i 
prowadzenia działań następczych, oraz 
aktywny udział w tym przeglądzie; zajęcia 
się kwestią zdolności HRC do 
rozwiązywania pilnych problemów 
obejmujących poważne przypadki łamania 
praw człowieka, poprawę jej zdolności do 
wdrażania istniejących międzynarodowych 
norm i standardów oraz podniesienia jej 
roli jako mechanizmu wczesnego 
ostrzegania i zapobiegania zdolnego do 
priorytetowego potraktowania pierwotnych 
przyczyn naruszania praw człowieka i 
wyjaśnienia tych przyczyn w dążeniu do 
zapobieżenia nowym przypadkom 
naruszania praw człowieka oraz dalszej ich 
eskalacji, w tym poprzez udzielanie 
wsparcia budowaniu potencjału krajowych 
instytucji na rzecz praw człowieka; 
poszukiwania sposobów poprawy procedur 
wyboru do HRC, by zajęto się kwestią 
jakości członkostwa w HRC; rozwijania 
żywotnych stosunków roboczych między 
HRC a Trzecim Komitetem, i między HRC 
a UNHCR; wyrażenia uznania dla decyzji 
Zgromadzenia Ogólnego z dnia 1 marca 
2011 r. o przyjęciu rezolucji GA/11050 
zawieszającej członkostwo Libii w 
UNHRC,

Or. en

Poprawka 102
Laima Liucija Andrikienė

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera q)

Projekt rezolucji Poprawka

q) przygotowania się do przeglądu HRC i q) przygotowania się do przeglądu HRC i 
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prowadzenia działań następczych, oraz 
aktywny udział w tym przeglądzie; zajęcia 
się kwestią zdolności HRC do 
rozwiązywania pilnych problemów 
obejmujących poważne przypadki łamania 
praw człowieka, poprawę jej zdolności do 
wdrażania istniejących międzynarodowych 
norm i standardów oraz podniesienia jej 
roli jako mechanizmu wczesnego 
ostrzegania i zapobiegania zdolnego do 
priorytetowego potraktowania pierwotnych 
przyczyn naruszania praw człowieka i 
wyjaśnienia tych przyczyn w dążeniu do 
zapobieżenia nowym przypadkom 
naruszania praw człowieka oraz dalszej ich 
eskalacji, w tym poprzez udzielanie 
wsparcia budowaniu potencjału krajowych 
instytucji na rzecz praw człowieka; 
poszukiwania sposobów poprawy procedur 
wyboru do HRC, by zajęto się kwestią 
jakości członkowstwa w HRC; rozwijania 
żywotnych stosunków roboczych między 
HRC a Trzecim Komitetem, i między HRC 
a UNHCR,

prowadzenia działań następczych, oraz 
aktywny w tym przeglądzie; zajęcia się 
kwestią zdolności HRC do rozwiązywania 
pilnych problemów obejmujących poważne 
przypadki łamania praw człowieka, 
poprawę jej zdolności do wdrażania 
istniejących międzynarodowych norm i 
standardów oraz podniesienia jej roli jako 
mechanizmu wczesnego ostrzegania i 
zapobiegania zdolnego do priorytetowego 
potraktowania pierwotnych przyczyn 
naruszania praw człowieka i wyjaśnienia 
tych przyczyn w dążeniu do zapobieżenia 
nowym przypadkom naruszania praw 
człowieka oraz dalszej ich eskalacji, w tym 
poprzez udzielanie wsparcia budowaniu 
potencjału krajowych instytucji na rzecz 
praw człowieka; poszukiwania sposobów 
poprawy procedur wyboru do HRC, by 
zajęto się kwestią jakości członkostwa w 
HRC; rozważenia możliwości ustalenia 
jasnych kryteriów członkostwa w 
UNHRC, aby w jej skład nie wchodziły 
państwa, w których akty naruszania praw 
człowieka są częste i powszechne;
rozwijania żywotnych stosunków 
roboczych między HRC a Trzecim 
Komitetem, i między HRC a UNHCR,

Or. en

Poprawka 103
Laima Liucija Andrikienė

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera q a) (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

qa) dołożenia wszelkich starań, aby w 
ramach UNHRC mógł funkcjonować 
mechanizm wczesnego ostrzegania oraz 
mechanizm prewencyjny, aby nie była ona 
jedynie reaktywną instytucją oraz aby 
wykorzystano w tym celu specjalne 
procedury,
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Or. en

Poprawka 104
Boris Zala, Marek Siwiec

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera q a) (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

qa) uzgodnienia wspólnego stanowiska na 
konferencję przeglądową w Durbanie 
(tzw. „Durban 3”), zaplanowaną na 
wrzesień 2011 r., aby zademonstrować 
gotowość i zdolność państw 
członkowskich do zajęcia jednolitego 
stanowiska na forum międzynarodowym, 
podtrzymać wpływy UE w ONZ, 
potwierdzić zaangażowanie Unii w 
zwalczanie rasizmu, ksenofobii i bigoterii 
w sposób zrównoważony i 
niedyskryminujący,

Or. en

Poprawka 105
Kinga Gál

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera r)

Projekt rezolucji Poprawka

r) kontynuowania prac w Trzecim 
Komitecie ZO ONZ nad znaczącą ilością 
rezolucji, w szczególności w sprawie 
wezwania do moratorium na wykonywanie 
kary śmierci, która otrzymała poparcie ze 
strony większej liczby krajów, w sprawie 
praw dziecka, w sprawie nietolerancji 
religijnej i zniesienia tortur,

r) kontynuowania prac w Trzecim 
Komitecie ZO ONZ nad znaczącą ilością 
rezolucji, w szczególności w sprawie 
wezwania do moratorium na wykonywanie 
kary śmierci, która otrzymała poparcie ze 
strony większej liczby krajów, a oprócz
tego w sprawie praw dziecka, mniejszości 
narodowych i językowych, w sprawie 
nietolerancji religijnej, a także zniesienia 
tortur,
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Or. en

Poprawka 106
Marietje Schaake

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera r)

Projekt rezolucji Poprawka

r) kontynuowania prac w Trzecim 
Komitecie ZO ONZ nad znaczącą ilością 
rezolucji, w szczególności w sprawie 
wezwania do moratorium na wykonywanie 
kary śmierci, która otrzymała poparcie ze 
strony większej liczby krajów, w sprawie 
praw dziecka, w sprawie nietolerancji 
religijnej i zniesienia tortur,

r) kontynuowania prac w Trzecim 
Komitecie ZO ONZ nad znaczącą ilością 
rezolucji, w szczególności w sprawie 
wezwania do moratorium na wykonywanie 
kary śmierci, która otrzymała poparcie ze 
strony większej liczby krajów, w sprawie 
praw dziecka, wolności wypowiedzi i 
wolnych mediów, w sprawie nietolerancji 
religijnej, zniesienia tortur oraz rezolucji 
dotyczących konkretnych państw: 
Birmy/Związku Myanmar, Korei 
Północnej i Iranu,

Or. en

Poprawka 107
Barbara Lochbihler

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera r)

Projekt rezolucji Poprawka

r) kontynuowania prac w Trzecim 
Komitecie ZO ONZ nad znaczącą ilością 
rezolucji, w szczególności w sprawie 
wezwania do moratorium na wykonywanie 
kary śmierci, która otrzymała poparcie ze 
strony większej liczby krajów, w sprawie 
praw dziecka, w sprawie nietolerancji 
religijnej i zniesienia tortur,

r) kontynuowania prac w Trzecim 
Komitecie ZO ONZ nad znaczącą ilością 
rezolucji, w szczególności w sprawie 
wezwania do moratorium na wykonywanie 
kary śmierci, która otrzymała poparcie ze 
strony większej liczby krajów, w sprawie 
praw dziecka i nietolerancji religijnej; 
wspierania wszystkich starań na rzecz 
eliminacji tortur; szczególnego 
zachęcania do przyjęcia protokołu 
fakultatywnego Konwencji ONZ w 
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sprawie tortur i ich zniesienia, 

Or. en

Poprawka 108
Laima Liucija Andrikienė

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera r a) (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

ra) kontynuowania międzynarodowych 
starań na rzecz zagwarantowania, aby 
wszystkie prawa człowieka były uznawane 
za powszechne, niepodzielne, 
współzależne i wzajemnie powiązane, a co 
za tym idzie dołożenia starań na rzecz 
wycofania z użycia nieprecyzyjnego 
pojęcia „tradycyjnych wartości 
ludzkości”, którego charakter podważa 
normy ustalone w międzynarodowych 
przepisach w zakresie praw człowieka i 
które mogłoby doprowadzić do 
nieakceptowalnego naruszania praw 
człowieka, uzasadnionego tradycyjnymi 
wartościami, normami lub praktykami,

Or. en

Poprawka 109
María Muñiz De Urquiza, Maria Eleni Koppa

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera s)

Projekt rezolucji Poprawka

s) wspierania potencjału, 
odpowiedzialności i efektywności UN 
Women tak, by zespół ten mógł 
koordynować odpowiednie działania w 
bardziej efektywny sposób, ujmowania 
perspektywy płci w wszystkich obszarach 

s) wspierania finansowania poprzez 
określone zobowiązania budżetowe oraz
potencjału, odpowiedzialności i 
efektywności UN Women tak, by zespół 
ten mógł koordynować odpowiednie 
działania w bardziej efektywny sposób, 
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polityki ONZ i tworzenia instytucjonalnej 
spójności/synergii; koncentrowania 
wysiłków, również poprzez wnoszenie 
wkładu w poprawione strategiczne 
planowanie, we wdrożenie rezolucji Rady 
Bezpieczeństwa ONZ 1325, zwłaszcza jeśli 
chodzi obecność kobiet w rozmowach 
pokojowych, co pozwoli im na pełnienie 
funkcji mediatorów, podniesienie 
umiejętności i upodmiotowi je jako 
decydentki, oraz, najogólniej, stworzy 
połączenie między kobietami a rozwojem,

ujmowania perspektywy płci w wszystkich 
obszarach polityki ONZ i tworzenia 
instytucjonalnej spójności/synergii; 
koncentrowania wysiłków, również 
poprzez wnoszenie wkładu w poprawione 
strategiczne planowanie, we wdrożenie 
rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ 1325, 
zwłaszcza jeśli chodzi obecność kobiet w 
rozmowach pokojowych, co pozwoli im na 
pełnienie funkcji mediatorów, podniesienie 
umiejętności i upodmiotowi je jako 
decydentki, oraz, najogólniej, stworzy 
połączenie między kobietami a rozwojem,

Or. en

Poprawka 110
Alexander Graf Lambsdorff

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera s a) (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

sa) stworzenia strategii dotyczącej krajów, 
które odmawiają pełnej współpracy z 
mechanizmami ONZ i nie zezwalają na 
dostęp niezależnym ekspertom ONZ i 
specjalnym wysłannikom, aby zezwoliły im 
na pełny dostęp do swoich terytoriów i 
powstrzymały się od utrudniania im 
pracy; dążenia do zachowania 
niezależności specjalnych procedur,

Or. en

Poprawka 111
Nicole Sinclaire

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera s a) (nowa)
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Projekt rezolucji Poprawka

sa) objęcia najwyższym priorytetem 
politycznym i dyplomatycznym, a w 
związku z tym udzielenia najwyższego 
wsparcia na licznych forach 
dwustronnych i wielostronnych w 
działalność których UE jest czynnie 
zaangażowana, wszystkim inicjatywom 
zmierzającym do:
– ustanowienia ogólnoświatowego 
moratorium na okaleczanie żeńskich 
narządów płciowych,
– ogólnoświatowej dekryminalizacji 
homoseksualizmu,

Or. en

Poprawka 112
Barbara Lochbihler

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – akapit dwunasty

Projekt rezolucji Poprawka

Zmiana klimatu Środowisko naturalne i zmiana klimatu

Or. en

Poprawka 113
Barbara Lochbihler

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera -t a) (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

-ta) dostrzeżenia potrzeby przekształcenia 
świata, aby funkcjonował w oparciu o 
ekologiczne surowce niemineralne przy 
zachowaniu wydajności energetycznej i 
bez konieczności stosowania energii 
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atomowej,

Or. en

Poprawka 114
Barbara Lochbihler

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera t)

Projekt rezolucji Poprawka

t) pełnienia przywództwa w obszarze 
zarządzania światowym klimatem i 
międzynarodowej współpracy w dziedzinie 
zmian klimatu, koncentrowania się na 
silnych politycznych kontaktach z krajami 
trzecimi i dalsze rozwijanie dialogu z 
innymi kluczowymi podmiotami, jak Stany 
Zjednoczone, Rosja, wschodzącymi 
potęgami (Chiny, Brazylia, Indie) oraz 
krajami rozwijającymi się, z uwagi na to, 
że zmiany klimatu stały się kluczowym 
elementem w stosunkach 
międzynarodowych i głównym 
zagrożeniem dla osiągnięcia MCR; 
położenia solidnych podwalin pod kolejne 
spotkanie negocjacyjne, które odbędzie się 
w 2. połowie 2011 r. w RPA (COP17); 
współpracowania w bardziej strategiczny 
sposób i wykazywania się szybszą reakcją 
na potrzeby krajów trzecich; przyczyniania 
się do tworzenia struktur instytucjonalnych 
cechujących się uniwersalnością, 
przejrzystością, sprawiedliwością oraz 
wyważoną reprezentacją zarówno krajów 
rozwiniętych, jak i rozwijających się 
w odpowiednich organach zarządzających;

t) pełnienia przywództwa w obszarze 
zarządzania światowym klimatem i 
międzynarodowej współpracy w dziedzinie 
zmian klimatu, koncentrowania się na 
silnych politycznych kontaktach z krajami 
trzecimi i dalsze rozwijanie dialogu z 
innymi kluczowymi podmiotami, jak Stany 
Zjednoczone, Rosja, wschodzącymi 
potęgami (Chiny, Brazylia, Indie) oraz 
krajami rozwijającymi się, z uwagi na to, 
że zmiany klimatu stały się kluczowym 
elementem w stosunkach 
międzynarodowych i głównym 
zagrożeniem dla osiągnięcia MCR; 
położenia solidnych podwalin pod kolejne 
spotkanie negocjacyjne, które odbędzie się 
w 2. połowie 2011 r. w RPA (COP17); 
rozpoczęcia debaty w sprawie definicji 
prawnej terminu „uchodźca klimatyczny”, 
który odnosi się do ludzi zmuszonych do 
opuszczenia miejsca zamieszkania i 
poszukiwania schronienia za granicą w 
wyniku zmiany klimatu i który nie jest 
jeszcze uwzględniony w prawie 
międzynarodowym ani w żadnej wiążącej 
umowie międzynarodowej;
współpracowania w bardziej strategiczny 
sposób i wykazywania się szybszą reakcją 
na potrzeby krajów trzecich; przyczyniania 
się do tworzenia struktur instytucjonalnych 
cechujących się uniwersalnością, 
przejrzystością, sprawiedliwością oraz 
wyważoną reprezentacją zarówno krajów 
rozwiniętych, jak i rozwijających się 
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w odpowiednich organach zarządzających;

Or. en

Poprawka 115
Jo Leinen

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera t)

Projekt rezolucji Poprawka

t) pełnienia przywództwa w obszarze 
zarządzania światowym klimatem i 
międzynarodowej współpracy w dziedzinie 
zmian klimatu, koncentrowania się na 
silnych politycznych kontaktach z krajami 
trzecimi i dalsze rozwijanie dialogu z 
innymi kluczowymi podmiotami, jak Stany 
Zjednoczone, Rosja, wschodzącymi 
potęgami (Chiny, Brazylia, Indie) oraz 
krajami rozwijającymi się, z uwagi na to, 
że zmiany klimatu stały się kluczowym 
elementem w stosunkach 
międzynarodowych i głównym 
zagrożeniem dla osiągnięcia MCR; 
położenia solidnych podwalin pod kolejne 
spotkanie negocjacyjne, które odbędzie się 
w 2. połowie 2011 r. w RPA (COP17); 
współpracowania w bardziej strategiczny
sposób i wykazywania się szybszą reakcją 
na potrzeby krajów trzecich; przyczyniania 
się do tworzenia struktur instytucjonalnych 
cechujących się uniwersalnością, 
przejrzystością, sprawiedliwością oraz 
wyważoną reprezentacją zarówno krajów 
rozwiniętych, jak i rozwijających się 
w odpowiednich organach zarządzających;

(t) pełnienia przywództwa w obszarze 
zarządzania światowym klimatem i 
międzynarodowej współpracy w dziedzinie 
zmian klimatu, koncentrowania się na 
silnych politycznych kontaktach z krajami 
trzecimi i dalsze rozwijanie dialogu z 
innymi kluczowymi podmiotami, jak Stany 
Zjednoczone, Rosja, wschodzącymi 
potęgami (Chiny, Brazylia, Indie) oraz 
krajami rozwijającymi się, z uwagi na to, 
że zmiany klimatu stały się kluczowym 
elementem w stosunkach 
międzynarodowych i głównym 
zagrożeniem dla osiągnięcia MCR; 
położenia solidnych podwalin pod kolejne 
spotkanie negocjacyjne, które odbędzie się 
w 2. połowie 2011 r. w RPA (COP17) i 
będzie opierać się na znacznych postępach 
dokonanych na COP16 w Cancun, a także 
na wnioskach wyciągniętych z 
niezadowalających rezultatów COP15 w 
Kopenhadze; współpracowania w bardziej 
strategiczny sposób i wykazywania się 
szybszą reakcją na potrzeby krajów
trzecich przy jednoczesnym rozwijaniu 
potencjału ESDZ w zakresie wzmacniania 
dyplomacji na rzecz klimatu; 
przyczyniania się do tworzenia struktur 
instytucjonalnych cechujących się 
uniwersalnością, przejrzystością, 
sprawiedliwością oraz wyważoną 
reprezentacją zarówno krajów 
rozwiniętych, jak i rozwijających się 
w odpowiednich organach zarządzających;
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Or. en

Poprawka 116
Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, María Muñiz De Urquiza, Vittorio Prodi

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera t a) (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

ta) propagowania oficjalnej, prawnej 
legitymizacji terminu „uchodźca 
klimatyczny”, który ma obejmować ludzi 
zmuszonych do opuszczenia miejsca 
zamieszkania i poszukiwania schronienia 
za granicą z powodu zmiany klimatu i 
który nie jest jeszcze uznawany przez 
prawo międzynarodowe ani żadną 
prawnie wiążącą międzynarodową 
konwencję, choć „uchodźcy klimatyczni” 
mogliby zostać objęci ochroną dzięki 
szerszemu zastosowaniu istniejących 
konwencji międzynarodowych poprzez 
zasadę zobowiązania państw do ochrony
poszanowania praw każdego człowieka w 
przypadku katastrof; wspierania 
aktywnego udziału Komisji w toczącej się 
debacie na temat niedoskonałości systemu 
ochrony i reakcji ze strony Wysokiego 
Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. 
Uchodźców (UNHCR) w ramach dialogu, 
zainicjowanego przez niego w 2010 r., w 
sprawie wyzwań w zakresie ochrony 
uchodźców, który ma na celu 
usprawnienie istniejącego 
międzynarodowego systemu ochrony dla 
osób przymusowo wysiedlonych i 
bezpaństwowców,

Or. en

Poprawka 117
Jo Leinen
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Projekt rezolucji
Ustęp 1 – akapit trzynasty

Projekt rezolucji Poprawka

Zalecenia końcowe Reprezentacja obywatelska i światowa 
demokracja

Or. en

Poprawka 118
Kinga Gál

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera u)

Projekt rezolucji Poprawka

u) rozwijania debaty na temat roli 
parlamentów i zgromadzeń regionalnych w 
strukturach ONZ, która ma wejść do 
porządku obrad 66. sesji ZO ONZ, oraz 
propagowania współdziałania rządów i 
parlamentów w kwestiach o globalnym 
wymiarze;

u) rozwijania debaty na temat roli 
parlamentów i zgromadzeń regionalnych w 
strukturach ONZ, która ma wejść do 
porządku obrad 66. sesji ZO ONZ i na 
temat powołania Zgromadzenia 
Parlamentarnego ONZ; ponadto
propagowania współdziałania rządów i 
parlamentów w kwestiach o globalnym 
wymiarze;

Or. en

Poprawka 119
Helmut Scholz

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera u)

Projekt rezolucji Poprawka

u) rozwijania debaty na temat roli 
parlamentów i zgromadzeń regionalnych w 
strukturach ONZ, która ma wejść do 
porządku obrad 66. sesji ZO ONZ, oraz 
propagowania współdziałania rządów i 
parlamentów w kwestiach o globalnym 

u) rozwijania debaty na temat roli 
parlamentów i zgromadzeń regionalnych w 
strukturach ONZ, która ma wejść do 
porządku obrad 66. sesji ZO ONZ, oraz 
propagowania współdziałania rządów i 
parlamentów w kwestiach o globalnym 
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wymiarze; wymiarze; wspierania inicjatywy, 
zgłoszonej na Światowym Forum 
Społecznym w Dakarze (Senegal), na
rzecz powołania światowego parlamentu, 
który byłby wybierany przez ludność 
całego świata;

Or. en

Poprawka 120
Jo Leinen, Elmar Brok, Alexander Alvaro, Andrew Duff

Projekt rezolucji
Ustęp 5 – litera u a) (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

ua) wspierania powołania Zgromadzenia 
Parlamentarnego Narodów 
Zjednoczonych (UNPA) w ramach 
struktur ONZ, aby wzmocnić 
demokratyczny charakter organizacji, 
odpowiedzialność demokratyczną i 
przejrzystość globalnego sprawowania 
rządów i umożliwić szersze uczestnictwo 
obywateli w działaniach ONZ, przy czym 
UNPA byłoby uzupełnieniem istniejących 
instytucji, w tym Unii 
Międzyparlamentarnej;

Or. en


