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Poprawka 1
Tokia Saïfi, Mário David

Projekt opinii
Punkt Aa preambuły (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Aa. mając na uwadze, że w podstawowym 
interesie UE jest przyjęcie ambitnego 
stanowiska w zakresie współpracy 
gospodarczej oraz przyjęcie strategii 
obustronnie korzystnej, odpowiedzialnej i 
elastycznej, opartej na wsparciu dla 
procesów przejścia do demokracji i dla 
obrony praw człowieka;

Or. fr

Poprawka 2
Pino Arlacchi

Projekt opinii
Punkt B preambuły

Projekt opinii Poprawka

B. mając na uwadze wszystkie rezolucje 
przyjęte przez Parlament Europejski w 
kontekście Arabskiej Wiosny, dotyczące 
wolności religii, wyznania i sumienia jako 
podstawowych i uniwersalnych wartości, 
które są niezbędnym czynnikiem 
demokratycznego oraz gospodarczego 
rozwoju;

B. mając na uwadze wszystkie rezolucje 
przyjęte przez Parlament Europejski w 
kontekście Arabskiej Wiosny;

Or. en

Poprawka 3
Marielle De Sarnez

Projekt opinii
Ustęp 1
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Projekt opinii Poprawka

1. przypomina o swoim zdecydowanym 
poparciu dla uzasadnionych 
demokratycznych aspiracji wyrażanych 
przez narody w kilku krajach sąsiedzkich 
UE położonych w południowym rejonie 
Morza Śródziemnego; zachęca władze 
przejściowe do jak najszybszego 
dokonania pokojowego przejścia na ustrój 
prawdziwej demokracji; wzywa władze 
państwowe, by uszanowały prawo narodu 
do pokojowych manifestacji oraz 
wstrzymały się od wszelkich brutalnych 
represji;

1. przypomina o swoim pełnym poparciu 
dla uzasadnionych demokratycznych 
aspiracji wyrażanych przez narody w kilku 
krajach sąsiedzkich UE położonych w 
południowym rejonie Morza 
Śródziemnego; zachęca władze 
przejściowe do dokonania pokojowego 
przejścia na ustrój prawdziwej demokracji; 
nakłania władze państwowe, by 
uszanowały prawo narodu do pokojowych 
manifestacji oraz wstrzymały się od 
wszelkich brutalnych represji;

Or. fr

Poprawka 4
Pino Arlacchi

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. przypomina o znaczeniu tolerancji dla 
stabilności społeczeństwa i wzywa kraje 
przeżywające polityczne zmiany do
zagwarantowania pełnego poszanowania 
wszystkich praw podstawowych, w tym 
zagwarantowania swobody wypowiedzi 
oraz wolności religii, sumienia i myśli 
wszystkim obywatelom, w tym członkom 
chrześcijańskich społeczności Koptów;

2. przypomina o znaczeniu rozwoju 
gospodarczego i wyższego poziomu życia 
ludności, które są niezbędne dla 
długoterminowej stabilności politycznej i 
społecznej w tych krajach, i wzywa kraje 
przeżywające polityczne zmiany do 
zagwarantowania pełnego poszanowania 
wszystkich praw podstawowych, w tym 
zagwarantowania swobody wypowiedzi, 
wolności pokojowych zgromadzeń, 
zrzeszania się oraz religii, sumienia i myśli 
wszystkim obywatelom;

Or. en

Poprawka 5
Marielle De Sarnez
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Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. przypomina o znaczeniu tolerancji dla 
stabilności społeczeństwa i wzywa kraje 
przeżywające polityczne zmiany do 
zagwarantowania pełnego poszanowania 
wszystkich praw podstawowych, w tym 
zagwarantowania swobody wypowiedzi 
oraz wolności religii, sumienia i myśli 
wszystkim obywatelom, w tym członkom 
chrześcijańskich społeczności Koptów;

2. przypomina o znaczeniu tolerancji dla 
stabilności społeczeństwa i wzywa kraje 
dokonujące przejścia do demokracji do 
zagwarantowania pełnego poszanowania 
wszystkich praw podstawowych, w tym 
zagwarantowania swobody wyrażania 
religii, światopoglądu i myśli wszystkim 
obywatelom, mężczyznom i kobietom, w 
tym członkom chrześcijańskich 
społeczności Koptów; podkreśla, że 
swobodny dostęp do informacji, 
komunikacji i niecenzurowany dostęp do 
Internetu (wolność Internetu) są 
powszechnymi prawami, niezbędnymi do 
zapewnienia przejrzystości i 
odpowiedzialności w życiu publicznym;

Or. fr

Poprawka 6
Pino Arlacchi

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. z zadowoleniem przyjmuje 
indywidualne podejście do krajów 
partnerskich przyjęte w komunikacie 
Komisji i Wiceprzewodniczącej/Wysokiej 
Przedstawiciel zatytułowanym „Nowa 
koncepcja działań w obliczu zmian 
zachodzących w sąsiedztwie”; wzywa 
Europejską Służbę działań Zewnętrznych 
do bardziej szczegółowego wyjaśnienia, 
jak zasady takie jak wzajemna 
odpowiedzialność i warunkowość („więcej 
za więcej”), będą realizowane w praktyce;

3. z zadowoleniem przyjmuje 
indywidualne podejście do krajów 
partnerskich przyjęte w komunikacie 
Komisji i Wiceprzewodniczącej/Wysokiej 
Przedstawiciel zatytułowanym „Nowa 
koncepcja działań w obliczu zmian 
zachodzących w sąsiedztwie”; wzywa 
Europejską Służbę Działań Zewnętrznych i 
Komisję do bardziej szczegółowego 
wyjaśnienia, jak zasady takie jak wzajemna 
odpowiedzialność i warunkowość („więcej 
za więcej”), będą realizowane w praktyce;

Or. en
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Poprawka 7
Marielle De Sarnez

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. z zadowoleniem przyjmuje 
indywidualne podejście do krajów 
partnerskich przyjęte w komunikacie 
Komisji i Wiceprzewodniczącej/Wysokiej 
Przedstawiciel zatytułowanym „Nowa 
koncepcja działań w obliczu zmian 
zachodzących w sąsiedztwie”; wzywa 
Europejską Służbę działań Zewnętrznych 
do bardziej szczegółowego wyjaśnienia, 
jak zasady takie jak wzajemna 
odpowiedzialność i warunkowość („więcej 
za więcej”), będą realizowane w praktyce;

3. z zadowoleniem przyjmuje 
indywidualne podejście do krajów 
partnerskich przyjęte w komunikacie 
Komisji i Wiceprzewodniczącej/Wysokiej 
Przedstawiciel zatytułowanym „Nowa 
koncepcja działań w obliczu zmian 
zachodzących w sąsiedztwie”; w związku z 
niedawnym rozpoczęciem przez Komisję 
Europejską negocjacji mających na celu 
ustanowienie pogłębionych i 
kompleksowych stref wolnego handlu 
(DCFTA) z Egiptem, Jordanią, Marokiem 
i Tunezją, wzywa Europejską Służbę 
Działań Zewnętrznych do jak najszybszego 
bardziej szczegółowego wyjaśnienia, jak 
zasady takie jak wzajemna 
odpowiedzialność i warunkowość („więcej 
za więcej”), będą realizowane w praktyce i 
wzywa do pełnego włączenia Parlamentu 
Europejskiego w ocenę przestrzegania 
wprowadzonej warunkowości; domaga się 
z naciskiem, aby strategii Unii 
Europejskiej w zakresie handlu i 
inwestycji dla południowej części basenu 
Morza Śródziemnego towarzyszyło 
efektywne stosowanie klauzul praw 
człowieka;

Or. fr

Poprawka 8
Pino Arlacchi

Projekt opinii
Ustęp 4
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Projekt opinii Poprawka

4. w tym kontekście z zadowoleniem 
przyjmuje utworzenie Grupy Zadaniowej 
UE-Tunezja, pierwszej grupy zadaniowej 
powołanej wspólnie z krajem 
południowego wybrzeża Morza 
Śródziemnego, aby dopilnować lepszej 
koordynacji europejskiego i 
międzynarodowego wsparcia dla 
zaprowadzenia zmian w tym kraju; z 
zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
Parlament brał udział w pierwszym 
posiedzeniu; zwraca się do 
Wiceprzewodniczącej/Wysokiej 
Przedstawiciel o włączenie Parlamentu 
jako obserwatora do tej inicjatywy i 
przyszłych inicjatyw;

4. w tym kontekście z zadowoleniem 
przyjmuje utworzenie Grupy Zadaniowej 
UE-Tunezja, pierwszej grupy zadaniowej 
powołanej wspólnie z krajem 
południowego wybrzeża Morza 
Śródziemnego, aby dopilnować lepszej 
koordynacji europejskiego i 
międzynarodowego wsparcia dla 
zaprowadzenia zmian w tym kraju; z 
zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
Parlament brał udział w pierwszym 
posiedzeniu; zwraca się do 
Wiceprzewodniczącej/Wysokiej 
Przedstawiciel o włączenie Parlamentu do 
tej inicjatywy i przyszłych inicjatyw;

Or. en

Poprawka 9
Marielle De Sarnez, Pier Antonio Panzeri, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. w tym kontekście z zadowoleniem 
przyjmuje utworzenie Grupy Zadaniowej
UE-Tunezja, pierwszej grupy zadaniowej 
powołanej wspólnie z krajem 
południowego wybrzeża Morza 
Śródziemnego, aby dopilnować lepszej 
koordynacji europejskiego i 
międzynarodowego wsparcia dla 
zaprowadzenia zmian w tym kraju; z 
zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
Parlament brał udział w pierwszym 
posiedzeniu; zwraca się do 
Wiceprzewodniczącej/Wysokiej 
Przedstawiciel o włączenie Parlamentu 
jako obserwatora do tej inicjatywy i 
przyszłych inicjatyw;

4. w tym kontekście z zadowoleniem 
przyjmuje utworzenie Grupy Zadaniowej 
UE-Tunezja, pierwszej grupy zadaniowej 
powołanej wspólnie z krajem 
południowego wybrzeża Morza 
Śródziemnego, aby dopilnować lepszej 
koordynacji europejskiego i 
międzynarodowego wsparcia dla 
zaprowadzenia zmian w tym kraju; z 
zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
Parlament brał udział w pierwszym 
posiedzeniu; zwraca się do 
Wiceprzewodniczącej/Wysokiej 
Przedstawiciel o włączenie Parlamentu 
jako obserwatora do tej inicjatywy i 
przyszłych inicjatyw; z zadowoleniem 
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przyjmuje utworzenie w Parlamencie 
Europejskim grupy monitorującej ds. 
południowego wybrzeża Morza 
Śródziemnego, której zadaniem jest 
nadzorowanie reakcji UE na kryzysy w 
krajach Morza Śródziemnego;

Or. en

Poprawka 10
Francisco José Millán Mon

Projekt opinii
Ustęp 4a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. wzywa do zawierania ambitnych i 
zrównoważonych umów handlowych w 
sprawie towarów i usług, które 
przynosiłyby obopólne korzyści i były 
poprzedzone odpowiednimi analizami 
skutków;

Or. es

Poprawka 11
Francisco José Millán Mon

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. nalega na Komisję, by przyjęła strategię, 
która zwiększy jej rolę jako inwestora 
dzięki opracowaniu konkretnych 
wytycznych dotyczących 
odpowiedzialnych inwestycji, w celu 
zredukowania nierówności społecznych i 
różnic terytorialnych oraz propagowania 
dywersyfikacji lokalnej gospodarki, oraz 
podkreśla, że podstawowym priorytetem 
UE w zakresie rozwoju handlu i stosunków 
finansowych z partnerami z Południa 
powinno być zwalczanie korupcji na 

5. nalega na Komisję, by przyjęła strategię, 
która zwiększy jej rolę jako inwestora 
dzięki opracowaniu konkretnych 
wytycznych dotyczących 
odpowiedzialnych inwestycji, w celu 
zredukowania nierówności społecznych i 
różnic terytorialnych oraz propagowania 
dywersyfikacji lokalnej gospodarki, oraz 
podkreśla, że podstawowym priorytetem 
UE w zakresie rozwoju handlu i stosunków 
finansowych z partnerami z Południa 
powinno być zwalczanie korupcji na 
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wszystkich szczeblach; wszystkich szczeblach oraz promowanie 
warunków sprzyjających inwestycjom, dla 
których bezpieczeństwo i stabilność 
prawna mają zasadnicze znaczenie;

Or. es

Poprawka 12
Marielle De Sarnez

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. nalega na Komisję, by przyjęła strategię, 
która zwiększy jej rolę jako inwestora 
dzięki opracowaniu konkretnych 
wytycznych dotyczących 
odpowiedzialnych inwestycji, w celu 
zredukowania nierówności społecznych i 
różnic terytorialnych oraz propagowania 
dywersyfikacji lokalnej gospodarki, oraz 
podkreśla, że podstawowym priorytetem 
UE w zakresie rozwoju handlu i stosunków 
finansowych z partnerami z Południa 
powinno być zwalczanie korupcji na 
wszystkich szczeblach;

5. nalega, by Komisja przyjęła strategię, 
która zwiększy jej rolę jako inwestora 
dzięki opracowaniu konkretnych 
wytycznych dotyczących 
odpowiedzialnych inwestycji, w celu 
zredukowania nierówności społecznych i 
różnic terytorialnych oraz propagowania 
dywersyfikacji lokalnej gospodarki, oraz 
podkreśla, że podstawowym priorytetem 
UE w zakresie rozwoju handlu i stosunków 
finansowych z partnerami z Południa
powinno być zwalczanie korupcji na 
wszystkich szczeblach; wyraża 
zadowolenie z działań podjętych przez 
Europejski Bank Inwestycyjny, przede 
wszystkim w ramach Instrumentu 
Eurośródziemnomorskiego Partnerstwa i 
Inwestycji, oraz przez Europejski Bank 
Odbudowy i Rozwoju (EBOR) i podkreśla 
wagę i konieczność ustanowienia większej 
synergii z innymi krajowymi i 
międzynarodowymi instytucjami 
finansowymi, także działającymi w tych 
krajach;

Or. fr

Poprawka 13
Tokia Saïfi
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Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. nalega na Komisję, by przyjęła strategię, 
która zwiększy jej rolę jako inwestora 
dzięki opracowaniu konkretnych 
wytycznych dotyczących 
odpowiedzialnych inwestycji, w celu 
zredukowania nierówności społecznych i 
różnic terytorialnych oraz propagowania 
dywersyfikacji lokalnej gospodarki, oraz 
podkreśla, że podstawowym priorytetem 
UE w zakresie rozwoju handlu i stosunków 
finansowych z partnerami z Południa 
powinno być zwalczanie korupcji na 
wszystkich szczeblach;

5. nalega na Komisję, by przyjęła strategię, 
która zwiększy jej rolę jako inwestora 
dzięki opracowaniu konkretnych 
wytycznych dotyczących 
odpowiedzialnych inwestycji, w celu 
zredukowania nierówności społecznych i 
różnic terytorialnych oraz propagowania 
dywersyfikacji lokalnej gospodarki; 
zachęca Komisję w tym kontekście do 
uwzględnienia programów inwestycyjnych 
już uruchomionych w regionie (w 
szczególności programów krajowych 
agencji państw członkowskich, 
partnerstwa z Deauville, Europejskiego 
Banku Inwestycyjnego oraz 
Europejskiego Banku Odbudowy i 
Rozwoju) w celu zapewnienia ich 
spójności i maksymalnej skuteczności 
strategii Komisji; podkreśla, że
podstawowym priorytetem UE w zakresie 
rozwoju handlu i stosunków finansowych z 
partnerami z Południa powinno być 
zwalczanie korupcji na wszystkich 
szczeblach;

Or. fr

Poprawka 14
Francisco José Millán Mon

Projekt opinii
Ustęp 5a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. podkreśla ważną rolę, jaką odgrywają 
południowe kraje sąsiednie w zakresie 
dostaw energii do różnych państw 
członkowskich; zwraca uwagę na znaczny 
potencjał, jaki tkwi we współpracy w 
dziedzinie energetyki; podkreśla potrzebę 
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promowania europejsko-
śródziemnomorskich połączeń w 
sektorach gazownictwa i energetyki;

Or. es

Poprawka 15
Pino Arlacchi

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. Z zadowoleniem przyjmuje niedawne 
uczciwe i przejrzyste wybory w Tunezji, co 
jest dobrym przykładem dla innych krajów 
w regionie; podkreśla znaczenie wolnych i 
uczciwych wyborów dla budowy 
integracyjnych, przejrzystych i 
demokratycznych społeczeństw, będących 
podstawą większej stabilności, która jest 
niezbędnym warunkiem wstępnym 
przyciągania zagranicznych inwestycji i 
osiągnięcia trwałego wzrostu.

skreślony

Or. en

Poprawka 16
Francisco José Millán Mon

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. z zadowoleniem przyjmuje niedawne 
uczciwe i przejrzyste wybory w Tunezji, co 
jest dobrym przykładem dla innych krajów 
w regionie; podkreśla znaczenie wolnych i 
uczciwych wyborów dla budowy 
integracyjnych, przejrzystych i 
demokratycznych społeczeństw, będących 
podstawą większej stabilności, która jest 
niezbędnym warunkiem wstępnym 
przyciągania zagranicznych inwestycji i 

6. z zadowoleniem przyjmuje niedawne 
uczciwe i przejrzyste wybory w Tunezji, co 
jest dobrym przykładem dla innych krajów 
w regionie; podkreśla znaczenie wolnych i 
uczciwych wyborów dla budowy 
integracyjnych, przejrzystych i 
demokratycznych społeczeństw, będących 
podstawą większej stabilności, która jest 
niezbędnym warunkiem wstępnym 
przyciągania zagranicznych inwestycji i 
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osiągnięcia trwałego wzrostu. osiągnięcia trwałego wzrostu; zwraca 
uwagę na potrzebę, aby wraz ze zmianami 
demokratycznymi przeprowadzano 
reformy w dziedzinie gospodarki, 
porządku prawnego i społecznego w celu 
otworzenia i zmodernizowania struktur 
społeczno-gospodarczych tych krajów.

Or. es

Poprawka 17
Marielle De Sarnez

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. z zadowoleniem przyjmuje niedawne 
uczciwe i przejrzyste wybory w Tunezji, co 
jest dobrym przykładem dla innych krajów 
w regionie; podkreśla znaczenie wolnych i 
uczciwych wyborów dla budowy 
integracyjnych, przejrzystych i 
demokratycznych społeczeństw, będących 
podstawą większej stabilności, która jest 
niezbędnym warunkiem wstępnym 
przyciągania zagranicznych inwestycji i 
osiągnięcia trwałego wzrostu.

6. z zadowoleniem przyjmuje niedawne 
uczciwe i przejrzyste wybory w Tunezji, co 
jest dobrym przykładem dla innych krajów 
w regionie; podkreśla znaczenie wolnych i 
uczciwych wyborów dla zapewnienia 
jedności tych krajów poprzez 
wprowadzenie instytucji demokratycznych 
i pluralistycznych, będących podstawą 
większej stabilności, która jest niezbędnym 
warunkiem wstępnym przyciągania 
zagranicznych inwestycji i osiągnięcia 
trwałego wzrostu.

Or. fr


