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Poprawka 7
Paul Murphy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Konflikty i sytuacje kryzysowe, w tym 
klęski żywiołowe i katastrofy 
spowodowane przez człowieka, są często 
wynikiem nieudanej polityki gospodarczej, 
handlowej, społecznej i środowiskowej na 
wszystkich szczeblach decyzyjnych, w tym 
na szczeblu Unii. Dlatego też naprawa 
tych nieudanych działań politycznych 
musi być absolutnym priorytetem UE w 
realizacji jej zobowiązania do utrzymania 
pokoju i zapobiegania konfliktom. 
Skutecznym narzędziem realizacji tego 
zobowiązania może być międzynarodowa 
polityka handlowa, pod warunkiem że 
będzie wykorzystywana z myślą o 
zrównoważonym, nastawionym na 
człowieka rozwoju gospodarczym, o 
środowisku naturalnym i o solidarności 
oraz że będą w niej stosowane najwyższe 
normy środowiskowe i społeczne.

Or. en

Poprawka 8
Paul Murphy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) W celu dostosowania zakresu 
niniejszego rozporządzenia do szybko 
zmieniającej się sytuacji należy przekazać 
Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów 
zgodnie z art. 290 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 

(11) W celu dostosowania zakresu 
niniejszego rozporządzenia do szybko 
zmieniającej się sytuacji należy przekazać 
Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów 
zgodnie z art. 290 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
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w odniesieniu do obszarów pomocy 
technicznej i finansowej przewidzianych w 
załącznikach do niniejszego 
rozporządzenia, jak również do przyjęcia 
dodatkowych procedur wymiany 
informacji i współpracy. Szczególnie 
ważne jest, aby w czasie prac 
przygotowawczych Komisja prowadziła 
stosowne konsultacje, w tym na poziomie 
ekspertów. Przygotowując i opracowując 
akty delegowane, Komisja powinna
zapewnić terminowe przekazywanie 
stosownych dokumentów Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.

w odniesieniu do obszarów pomocy 
technicznej i finansowej przewidzianych w 
załącznikach do niniejszego 
rozporządzenia, jak również do przyjęcia 
dodatkowych procedur wymiany 
informacji i współpracy. Szczególnie 
ważne jest, aby w czasie prac 
przygotowawczych Komisja prowadziła 
stosowne konsultacje, w tym na poziomie 
ekspertów. Przygotowując i opracowując 
akty delegowane, Komisja musi zapewnić 
terminowe przekazywanie stosownych 
dokumentów Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie, by instytucje te miały możliwość 
wykonywania swoich uprawnień, w tym 
prawa do wyrażenia sprzeciwu wobec aktu 
delegowanego lub do odwołania 
przekazania uprawnień.

Or. en

Poprawka 9
Maria Eleni Koppa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) przeciwdziałanie szczególnym 
zagrożeniom globalnym i transregionalnym 
powodującym destabilizację, w tym 
zmianie klimatu.

c) przeciwdziałanie szczególnym 
zagrożeniom globalnym i transregionalnym 
powodującym destabilizację, a także 
zapewnienie gotowości do 
przeciwdziałania sytuacjom przed- i 
pokryzysowym, w tym zmianie klimatu.

Or. el

Poprawka 10
Paul Murphy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2 – litera c)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) przeciwdziałanie szczególnym 
zagrożeniom globalnym i 
transregionalnym powodującym
destabilizację, w tym zmianie klimatu.

c) przeciwdziałanie w trybie pilnym 
zmianom klimatu, które stanowią 
szczególne zagrożenie globalne i 
transregionalne powodujące
destabilizację.

Or. en

Poprawka 11
Maria Eleni Koppa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) wspieranie rozwoju demokratycznych i 
pluralistycznych instytucji państwowych, 
między innymi środków mających na celu 
zwiększenie roli kobiet w takich 
instytucjach, wspieranie skutecznej 
administracji cywilnej i związanych z nią 
ram prawnych na szczeblu krajowym i 
lokalnym, wspieranie niezależnego 
sądownictwa, dobrych rządów oraz 
porządku publicznego, w tym 
niewojskowej współpracy technicznej, 
mającej na celu wzmocnienie ogólnej 
kontroli cywilnej, wspieranie nadzoru nad 
systemem bezpieczeństwa, a także 
wspieranie środków wzmacniających 
zdolności organów ścigania i wymiaru 
sprawiedliwości w zakresie zwalczania 
terroryzmu, przestępczości zorganizowanej 
i wszelkich form nielegalnego handlu;

c) wspieranie rozwoju demokratycznych i 
pluralistycznych instytucji państwowych, 
między innymi środków mających na celu 
zwiększenie roli kobiet w takich 
instytucjach, wspieranie skutecznej 
administracji cywilnej i związanych z nią 
ram prawnych na szczeblu krajowym i 
lokalnym, wspieranie niezależnego 
sądownictwa, dobrych rządów oraz 
porządku publicznego, w tym 
niewojskowej współpracy technicznej, 
mającej na celu wzmocnienie ogólnej 
kontroli cywilnej, wspieranie nadzoru nad 
systemem bezpieczeństwa, a także 
wspieranie środków wzmacniających 
zdolności organów ścigania i wymiaru 
sprawiedliwości w zakresie zwalczania 
terroryzmu, przestępczości zorganizowanej 
i wszelkich form nielegalnego handlu, w 
tym handlu ludźmi;

Or. el

Poprawka 12
Maria Eleni Koppa
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) wspieranie działań niezbędnych do 
rozpoczęcia odbudowy i odnowy 
najważniejszych zasobów infrastruktury, 
zasobów mieszkalnych, budynków 
publicznych i zasobów gospodarczych, jak 
i podstawowych mocy produkcyjnych, 
ponownego uruchomienia działalności 
gospodarczej i tworzenia miejsc pracy oraz
zapewnienia minimalnych warunków 
koniecznych dla trwałego rozwoju 
społecznego;

e) wspieranie działań niezbędnych do 
rozpoczęcia odbudowy i odnowy 
najważniejszych zasobów infrastruktury, 
zasobów mieszkalnych, budynków 
publicznych i zasobów gospodarczych, jak 
i podstawowych mocy produkcyjnych, 
ponownego uruchomienia działalności 
gospodarczej oraz tworzenia i 
utrzymywania miejsc pracy, a także
zapewnienia minimalnych warunków 
koniecznych dla trwałego rozwoju 
społecznego;

Or. el

Poprawka 13
Maria Eleni Koppa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – litera m)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

m) wspieranie działań społeczno-
gospodarczych służących propagowaniu 
sprawiedliwego dostępu do zasobów 
naturalnych i przejrzystości zarządzania 
nimi w sytuacji kryzysu lub początku 
kryzysu;

m) wspieranie działań społeczno-
gospodarczych służących propagowaniu 
sprawiedliwego dostępu do zasobów 
naturalnych oraz zrównoważonego 
charakteru i przejrzystości zarządzania 
nimi w sytuacji kryzysu lub początku 
kryzysu;

Or. el

Poprawka 14
Maria Eleni Koppa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – litera o)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

o) wspieranie działań przyczyniających się 
do rozwoju i organizowania społeczeństwa 
obywatelskiego oraz jego uczestnictwa w 
życiu politycznym, między innymi działań 
służących zwiększeniu roli kobiet w życiu 
politycznym, jak i działań wspierających 
niezależne, pluralistyczne i profesjonalne 
media;

o) wspieranie działań przyczyniających się 
do rozwoju i organizowania społeczeństwa 
obywatelskiego oraz jego uczestnictwa w 
życiu politycznym, między innymi działań 
służących zwiększeniu roli kobiet w życiu 
politycznym, jak i działań wspierających 
internet oraz niezależne, pluralistyczne i 
profesjonalne media;

Or. el

Poprawka 15
Damien Abad

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W odniesieniu do wspierania starań o 
hamowanie konfliktów, do których 
finansowania ugrupowania zbrojne lub 
ich sprzymierzeńcy wykorzystują 
nieobrobione minerały, należy zwrócić 
szczególną uwagę na pomaganie legalnym 
organom w zwalczaniu takich praktyk 
oraz w zachowywaniu zgodności z 
systemem certyfikacji procesu Kimberley, 
zwłaszcza jeśli chodzi o wdrażanie 
skutecznych krajowych kontroli produkcji 
nieoszlifowanych diamentów i handlu 
nimi.

Or. en

Poprawka 16
Maria Eleni Koppa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – punkt 1 – ustęp 2 – litera a) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wzmocnienie zdolności organów 
ścigania, władz sądowniczych i cywilnych 
zaangażowanych w walkę z terroryzmem, 
przestępczością zorganizowaną i wszelkimi 
formami przemytu, a także w skuteczną 
kontrolę nielegalnego handlu i tranzytu.

a) wzmocnienie zdolności organów 
ścigania, władz sądowniczych i cywilnych 
zaangażowanych w walkę z terroryzmem, 
przestępczością zorganizowaną i wszelkimi 
formami przemytu, w tym z handlem 
ludźmi, a także w skuteczną kontrolę 
nielegalnego handlu i tranzytu.

Or. el


