
AM\1071115PL.doc PE565.180v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

Parlament Europejski
2014-2019

Komisja Spraw Konstytucyjnych

2015/2104(INI)

2.9.2015

POPRAWKI
1 - 41

Projekt opinii
David McAllister
(PE560.882v01-00)

Rola UE w ONZ – jak lepiej osiągać cele polityki zagranicznej UE
(2015/2104(INI))



PE565.180v01-00 2/25 AM\1071115PL.doc

PL

AM_Com_NonLegOpinion



AM\1071115PL.doc 3/25 PE565.180v01-00

PL

Poprawka 1
Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. uwzględnia zarówno złożoną strukturę 
instytucjonalną Organizacji Narodów 
Zjednoczonych (ONZ), jak i szczególny 
charakter Unii Europejskiej (UE), będącej 
ponadnarodową unią posiadającą
wzmocniony status obserwatora w ONZ, 
ale której państwa członkowskie są 
również indywidualnymi członkami ONZ;
wzywa do lepszej współpracy zarówno 
pomiędzy podmiotami ONZ, jak i jej 
różnymi strukturami poprzez poprawę 
ogólnej koordynacji i spójności;

1. uwzględnia zarówno złożoną strukturę 
instytucjonalną Organizacji Narodów 
Zjednoczonych (ONZ) jako 
międzynarodowej organizacji państw, jak i 
szczególny charakter Unii Europejskiej 
(UE), będącej unią ponadnarodową;
podkreśla, że rzeczywiste podmioty prawne 
ONZ są suwerennymi państwami 
wspólnoty międzynarodowej, podczas gdy 
UE posiada od 2011 r. wzmocniony status 
obserwatora w ONZ w porównaniu z 
innymi podmiotami regionalnymi i ma 
prawo do zabierania głosu w debatach, do 
składania wniosków i poprawek, do 
składania wniosków w sprawie 
przestrzegania Regulaminu i do 
wprowadzania do obiegu dokumentów na 
podstawie rezolucji ONZ nr 65/276 w 
sprawie udziału Unii Europejskiej w 
pracach Organizacji Narodów 
Zjednoczonych z dnia 3 maja 2011 r.;
wzywa, w obliczu rosnącej globalnej 
współzależności oraz nowych wyzwań 
cywilizacyjnych, do lepszej współpracy 
między państwami członkowskimi UE w 
zakresie ich wspólnych i wspólnotowych 
działań na rzecz wypełnienia zobowiązań 
do sprostania globalnym wyzwaniom w 
sposób pokojowy i niewojskowy, w 
oparciu o uznane normy obowiązującego 
prawa międzynarodowego oraz zasady 
multilateralizmu, w ramach równego 
partnerstwa i współpracy; wzywa zatem do 
zacieśniania współpracy i koordynacji 
między różnymi strukturami ONZ;

Or. en
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Poprawka 2
Marcus Pretzell

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. uwzględnia zarówno złożoną strukturę 
instytucjonalną Organizacji Narodów 
Zjednoczonych (ONZ), jak i szczególny 
charakter Unii Europejskiej (UE), będącej 
ponadnarodową unią posiadającą 
wzmocniony status obserwatora w ONZ,
ale której państwa członkowskie są 
również indywidualnymi członkami ONZ;
wzywa do lepszej współpracy zarówno 
pomiędzy podmiotami ONZ, jak i jej 
różnymi strukturami poprzez poprawę 
ogólnej koordynacji i spójności;

1. uwzględnia zarówno złożoną strukturę 
instytucjonalną Organizacji Narodów 
Zjednoczonych (ONZ), jak i szczególny 
charakter Unii Europejskiej (UE), będącej 
ponadnarodową unią posiadającą 
wzmocniony status obserwatora w ONZ, 
której państwa członkowskie są również 
indywidualnymi i niezależnymi członkami 
ONZ, jakimi z pewnością dalej będą, 
urzeczywistniając w ten sposób 
podstawową zasadę pomocniczości;
wzywa do stabilizacji wpływów 
poszczególnych państw członkowskich, 
przy jednoczesnym zachowaniu 
potwierdzonej współpracy między UE i 
ONZ;

Or. en

Poprawka 3
Claudia Tapardel

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. uwzględnia zarówno złożoną strukturę 
instytucjonalną Organizacji Narodów 
Zjednoczonych (ONZ), jak i szczególny 
charakter Unii Europejskiej (UE), będącej 
ponadnarodową unią posiadającą 
wzmocniony status obserwatora w ONZ, 
ale której państwa członkowskie są 
również indywidualnymi członkami ONZ; 
wzywa do lepszej współpracy zarówno 
pomiędzy podmiotami ONZ, jak i jej 
różnymi strukturami poprzez poprawę 
ogólnej koordynacji i spójności;

1. uwzględnia zarówno złożoną strukturę 
instytucjonalną Organizacji Narodów 
Zjednoczonych (ONZ), jak i szczególny 
charakter Unii Europejskiej (UE), będącej 
ponadnarodową unią posiadającą 
wzmocniony status obserwatora w ONZ, 
ale której państwa członkowskie są 
również indywidualnymi członkami ONZ; 
wzywa do lepszej współpracy zarówno 
pomiędzy podmiotami ONZ, jak i jej 
różnymi strukturami (agencjami, 
funduszami, programami, komisją i 
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komitetami) poprzez poprawę ogólnej 
koordynacji i spójności;

Or. en

Poprawka 4
David McAllister

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. uwzględnia zarówno złożoną strukturę 
instytucjonalną Organizacji Narodów 
Zjednoczonych (ONZ), jak i szczególny 
charakter Unii Europejskiej (UE), będącej 
ponadnarodową unią posiadającą 
wzmocniony status obserwatora w ONZ, 
ale której państwa członkowskie są 
również indywidualnymi członkami ONZ; 
wzywa do lepszej współpracy zarówno 
pomiędzy podmiotami ONZ, jak i jej 
różnymi strukturami poprzez poprawę 
ogólnej koordynacji i spójności;

1. uwzględnia zarówno złożoną strukturę 
instytucjonalną Organizacji Narodów 
Zjednoczonych (ONZ), jak i szczególny 
charakter Unii Europejskiej (UE), będącej 
ponadnarodową unią posiadającą 
wzmocniony status obserwatora w ONZ, 
ale której państwa członkowskie są 
również indywidualnymi członkami ONZ; 
wzywa do lepszej współpracy zarówno 
pomiędzy podmiotami ONZ, jak i jej 
różnymi strukturami poprzez poprawę 
ogólnej koordynacji i spójności; w tym 
kontekście UE powinna naprawdę działać 
jako podmiot w wymiarze globalnym w 
ramach ONZ i dążyć do dalszej poprawy 
swej pozycji i widoczności na arenie 
międzynarodowej, zgodnie z literą i 
duchem Traktatu z Lizbony.

Or. en

Poprawka 5
Eva Paunova

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. uwzględnia zarówno złożoną strukturę 
instytucjonalną Organizacji Narodów 
Zjednoczonych (ONZ), jak i szczególny 

1. uwzględnia zarówno złożoną strukturę 
instytucjonalną Organizacji Narodów 
Zjednoczonych (ONZ), jak i szczególny 
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charakter Unii Europejskiej (UE), będącej 
ponadnarodową unią posiadającą 
wzmocniony status obserwatora w ONZ, 
ale której państwa członkowskie są 
również indywidualnymi członkami ONZ; 
wzywa do lepszej współpracy zarówno 
pomiędzy podmiotami ONZ, jak i jej 
różnymi strukturami poprzez poprawę 
ogólnej koordynacji i spójności;

charakter Unii Europejskiej (UE), będącej 
ponadnarodową unią posiadającą 
wzmocniony status obserwatora w ONZ, 
ale której państwa członkowskie są 
również indywidualnymi członkami ONZ; 
wzywa do lepszej i bardziej skutecznej
współpracy zarówno pomiędzy 
podmiotami ONZ, jak i jej różnymi 
strukturami poprzez poprawę ogólnej 
koordynacji i spójności;

Or. en

Poprawka 6
Helmut Scholz, Barbara Spinelli

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. uważa, że wzmocniony status UE w 
ONZ powinien utorować drogę do 
większej spójności i ściślejszej współpracy 
innych grup państw, w ich organizacjach 
regionalnych oraz w ramach systemu 
ONZ, tak aby mogły one w bardziej 
zdecydowany sposób wyrażać swoje 
poglądy w Radzie Bezpieczeństwa, co 
doprowadzi do bardziej zrównoważonej 
reprezentywności tego organu;

Or. en

Poprawka 7
Josep-Maria Terricabras
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. podkreśla, że UE w celu lepszego 
osiągnięcia celów polityki zagranicznej 
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koniecznie musi poprawić swą 
wewnętrzną koordynację w tej dziedzinie;   
wzywa państwa członkowskie i instytucje 
UE do rozważenia sposobów zapewnienia 
wszystkich niezbędnych narzędzi w celu 
osiągnięcia całkowicie wspólnej polityki 
zagranicznej i bezpieczeństwa, dzięki 
której UE stanie się jednolitym podmiotem 
na arenie międzynarodowej;

Or. en

Poprawka 8
Fabio Massimo Castaldo

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. wzywa państwa członkowskie, aby w 
celu nadania większej wagi roli Unii w 
organizacjach międzynarodowych, z 
wyprzedzeniem uzgodniły wspólne 
stanowisko we wszystkich istotnych 
kwestiach i przypomina, że aby umożliwić 
UE przemawianie jednym głosem w 
stosunkach międzynarodowych, zostało 
utworzone stanowisko Wysokiego 
Przedstawiciela do Spraw Zagranicznych i 
Polityki Bezpieczeństwa i że w związku z 
tym osoba sprawująca to stanowisko musi 
mieć możliwość odgrywania w pełni 
swojej roli, również w takich kontekstach;

Or. it

Poprawka 9
Josep-Maria Terricabras
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

1b. zwraca się do ONZ, Komisji i Rady, 
aby w pełni informowały Parlament o ich 
koordynacji, tak aby Parlament mógł 
uczestniczyć w określaniu i przeglądzie 
celów polityki zagranicznej UE;

Or. en

Poprawka 10
Helmut Scholz, Barbara Spinelli

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. popiera program reform ONZ na rzecz
wyrażania skutecznej wielostronności przy 
jednoczesnym uznaniu wzmocnionego 
statusu UE w Zgromadzeniu Ogólnym 
ONZ w następstwie wejścia w życie 
Traktatu z Lizbony w dniu 1 grudnia 2009 
r. oraz przyjęcia rezolucji ONZ 65/276 z 
dnia 3 maja 2011 r. w sprawie udziału 
Unii Europejskiej w pracach Organizacji
Narodów Zjednoczonych;

2. ponownie potwierdza centralną rolę 
ONZ w legalizacji stosunków 
międzynarodowych, w instytucjonalizacji 
dialogu między narodami wspólnoty 
międzynarodowej w sprawach 
politycznych, gospodarczych, społecznych, 
ekologicznych, kulturalnych, finansowych 
i prawnych, a także w pokojowym 
rozwiązywaniu konfliktów między nimi; 
popiera program reform ONZ, którego 
celem powinna być - przy jednoczesnym 
uwzględnieniu zasadniczych zmian 
charakterystyki międzynarodowej 
wspólnoty państw od czasu powstania 
Narodów Zjednoczonych, w tym 
pojawienia się podmiotu UE - zasadnicza 
demokratyzacja istniejących struktur 
poprzez nadanie Zgromadzeniu 
Ogólnemu szerszych uprawnień w 
zakresie kontroli i podejmowania decyzji 
w stosunku do Rady Bezpieczeństwa, 
wzmocnienie istniejącego 
multilateralizmu poprzez zwiększenie 
reprezentatywności, głównie państw 
Afryki i Ameryki Łacińskiej, w Radzie 
Bezpieczeństwa, jak również poprzez 
znaczne wzmocnienie, zarówno pod 
względem politycznym, jak i finansowym, 
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roli istniejących organizacji regionalnych, 
organów pomocniczych i organów o 
specjalnym statusie we wnoszeniu ich 
szczególnego wkładu na rzecz realizacji 
celów Karty Narodów Zjednoczonych;

Or. en

Poprawka 11
Marcus Pretzell

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. popiera program reform ONZ na rzecz 
wyrażania skutecznej wielostronności przy 
jednoczesnym uznaniu wzmocnionego
statusu UE w Zgromadzeniu Ogólnym 
ONZ w następstwie wejścia w życie 
Traktatu z Lizbony w dniu 1 grudnia 2009 
r. oraz przyjęcia rezolucji ONZ 65/276 z 
dnia 3 maja 2011 r. w sprawie udziału Unii 
Europejskiej w pracach Organizacji 
Narodów Zjednoczonych;

2. popiera program reform ONZ na rzecz 
wyrażania skutecznego multilateralizmu
przy jednoczesnym uznaniu specjalnego
statusu UE w Zgromadzeniu Ogólnym 
ONZ w następstwie wejścia w życie 
Traktatu z Lizbony w dniu 1 grudnia 2009 
r., w którym pomocniczość jest w pełni 
uznana za zasadniczą cechę 
charakterystyczną oraz przyjęcia rezolucji 
ONZ 65/276 z dnia 3 maja 2011 r. w 
sprawie udziału Unii Europejskiej w 
pracach Organizacji Narodów 
Zjednoczonych;

Or. en

Poprawka 12
Claudia Tapardel

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. popiera program reform ONZ na rzecz 
wyrażania skutecznej wielostronności przy 
jednoczesnym uznaniu wzmocnionego 
statusu UE w Zgromadzeniu Ogólnym 

2. popiera program reform ONZ na rzecz 
wyrażania skutecznej wielostronności przy 
jednoczesnym uznaniu wzmocnionego 
statusu UE w Zgromadzeniu Ogólnym 
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ONZ w następstwie wejścia w życie 
Traktatu z Lizbony w dniu 1 grudnia 2009 
r. oraz przyjęcia rezolucji ONZ 65/276 z 
dnia 3 maja 2011 r. w sprawie udziału Unii 
Europejskiej w pracach Organizacji 
Narodów Zjednoczonych;

ONZ w następstwie wejścia w życie 
Traktatu z Lizbony w dniu 1 grudnia 2009 
r. oraz przyjęcia rezolucji ONZ 65/276 z 
dnia 3 maja 2011 r. w sprawie udziału Unii 
Europejskiej w pracach Organizacji 
Narodów Zjednoczonych; wzywa Komisję 
Europejską do przedłożenia Parlamentowi 
Europejskiemu sprawozdania na temat 
sposobu, w jaki rezolucja została 
wdrożona i na temat wniosków, jakie 
można wyciągnąć w celu zapewnienia 
bardziej skutecznego multilateralizmu.

Or. en

Poprawka 13
Josep-Maria Terricabras
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. wzywa do przeprowadzenia reformy 
Rady Bezpieczeństwa, która zapewni Unii 
Europejskiej stałe miejsce w składzie tego 
organu zamiast dwóch stałych i dwóch 
rotacyjnych członków z Unii Europejskiej; 
sugeruje, aby UE dysponowała jednym 
głosem w tym organie;

Or. en

Poprawka 14
Fabio Massimo Castaldo

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. występuje z wnioskiem o wszczęcie 
negocjacji i procedur niezbędnych do 
tego, aby UE stała się jak najszybciej 
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stałym członkiem Rady Bezpieczeństwa 
ONZ;

Or. it

Poprawka 15
Josep-Maria Terricabras
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2b. proponuje przeprowadzenie reformy 
Rady Bezpieczeństwa, zgodnie z którą 
prawo weta będzie przysługiwało jedynie 
w przypadku, gdy decyzja ta uzyska 
poparcie co najmniej połowy członków 
stałych Rady;

Or. en

Poprawka 16
Claudia Tapardel

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że solidne i stabilne 
partnerstwo UE-ONZ ma podstawowe 
znaczenie dla działań ONZ 
podejmowanych w ramach wszystkich 
trzech filarów – pokoju i bezpieczeństwa, 
praw człowieka oraz rozwoju – a także ma 
kluczowe znaczenie dla roli UE jako 
podmiotu na arenie międzynarodowej;

3. podkreśla, że solidne i stabilne 
partnerstwo UE-ONZ ma podstawowe 
znaczenie dla działań ONZ 
podejmowanych w ramach wszystkich 
trzech filarów – pokoju i bezpieczeństwa, 
praw człowieka oraz zrównoważonego
rozwoju – a także ma kluczowe znaczenie 
dla roli UE jako podmiotu na arenie 
międzynarodowej;

Or. en
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Poprawka 17
Marcus Pretzell

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że solidne i stabilne 
partnerstwo UE-ONZ ma podstawowe 
znaczenie dla działań ONZ 
podejmowanych w ramach wszystkich 
trzech filarów – pokoju i bezpieczeństwa, 
praw człowieka oraz rozwoju – a także ma 
kluczowe znaczenie dla roli UE jako 
podmiotu na arenie międzynarodowej;

3. podkreśla, że solidne i stabilne 
partnerstwo UE-ONZ ma podstawowe 
znaczenie dla działań ONZ 
podejmowanych w ramach wszystkich 
trzech filarów – pokoju i bezpieczeństwa, 
praw człowieka oraz rozwoju – a także ma 
kluczowe znaczenie dla roli UE jako 
podmiotu na arenie międzynarodowej, 
którego działanie ma dodatkowy 
charakter w stosunku do indywidualnych 
działań każdego z jej państw 
członkowskich, jak to jest zapisane w 
Traktacie z Lizbony i Maastricht, w 
których to traktatach jest szczególnie 
podkreślone, że pomocniczość jest 
niezbędną i ważną zasadą dla unii państw 
federalnych jaką jest UE oraz kluczowym 
i centralnym elementem jej koncepcji 
regulacyjnej;

Or. en

Poprawka 18
Eva Paunova

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że solidne i stabilne 
partnerstwo UE-ONZ ma podstawowe 
znaczenie dla działań ONZ 
podejmowanych w ramach wszystkich
trzech filarów – pokoju i bezpieczeństwa, 
praw człowieka oraz rozwoju – a także ma 
kluczowe znaczenie dla roli UE jako 
podmiotu na arenie międzynarodowej;

3. podkreśla, że solidne i stabilne 
partnerstwo UE-ONZ ma podstawowe 
znaczenie dla działań ONZ 
podejmowanych w ramach wszystkich 
trzech filarów – pokoju i bezpieczeństwa, 
praw człowieka oraz rozwoju – a także ma 
kluczowe znaczenie dla roli UE jako 
aktywnego podmiotu na arenie 
międzynarodowej;
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Or. en

Poprawka 19
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Charles Goerens

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że solidne i stabilne 
partnerstwo UE-ONZ ma podstawowe 
znaczenie dla działań ONZ 
podejmowanych w ramach wszystkich 
trzech filarów – pokoju i bezpieczeństwa, 
praw człowieka oraz rozwoju – a także ma 
kluczowe znaczenie dla roli UE jako 
podmiotu na arenie międzynarodowej;

3. przypomina, że podstawowe zasady obu 
międzynarodowych podmiotów są wspólne 
i podkreśla, że na tych wspólnych 
wartościach i kompromisach powinna 
opierać się wspólna praca; podkreśla, że 
solidne i stabilne partnerstwo UE-ONZ ma 
podstawowe znaczenie dla działań ONZ 
podejmowanych w ramach wszystkich 
trzech filarów – pokoju i bezpieczeństwa, 
praw człowieka oraz rozwoju – a także ma 
kluczowe znaczenie dla roli UE jako 
podmiotu na arenie międzynarodowej;

Or. en

Poprawka 20
Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że solidne i stabilne 
partnerstwo UE-ONZ ma podstawowe
znaczenie dla działań ONZ 
podejmowanych w ramach wszystkich 
trzech filarów – pokoju i bezpieczeństwa, 
praw człowieka oraz rozwoju – a także ma 
kluczowe znaczenie dla roli UE jako 
podmiotu na arenie międzynarodowej;

3. podkreśla, że solidne i stabilne 
partnerstwo UE-ONZ ma podstawowe 
znaczenie dla działań ONZ 
podejmowanych w ramach wszystkich 
trzech filarów – pokoju i bezpieczeństwa, 
praw człowieka oraz rozwoju – a także ma 
kluczowe znaczenie dla roli UE jako 
podmiotu na arenie międzynarodowej; 
ponownie podkreśla kluczową rolę 
zapobiegania przyczynom powstawania 
konfliktów zbrojnych i zwalczania ich, a 
także stawiania czoła nowym wyzwaniom 
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cywilizacyjnym;

Or. en

Poprawka 21
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Charles Goerens

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. podkreśla rolę, jaką zgodnie z art. 18 
TUE pełni Wysoki Przedstawiciel Unii w 
prowadzeniu wspólnej unijnej polityki 
zagranicznej i bezpieczeństwa; ponawia 
swój apel o to, aby Wysoki Przedstawiciel 
Unii stał się głównym przedstawicielem 
zewnętrznym UE na forach 
międzynarodowych, zwłaszcza na forum 
ONZ;

Or. en

Poprawka 22
Helmut Scholz, Barbara Spinelli

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. podkreśla, że Zgromadzenie 
Parlamentarne NZ (ZP ONZ), 
ustanowione w art. 22 Karty Narodów 
Zjednoczonych, mogłoby stanowić punkt 
wyjścia dla demokratyzacji ONZ;

Or. en

Poprawka 23
Marcus Pretzell
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Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. zobowiązuje się do sprawienia, aby 
system ONZ był lepiej dostosowany do 
nowego globalnego układu sił, oraz do 
zwiększenia jego przejrzystości, 
rozliczalności i skuteczności poprzez 
unikanie powielania działań i bardziej 
racjonalne wykorzystanie różnych struktur 
ONZ;

4. zobowiązuje się do sprawienia, aby 
system ONZ był lepiej dostosowany do 
nowego globalnego układu sił, między 
innymi poprzez dodanie Niemiec jako 
stałego członka Rady Bezpieczeństwa 
ONZ, oraz do zwiększenia jego 
przejrzystości, rozliczalności i 
skuteczności poprzez unikanie powielania 
działań i bardziej racjonalne wykorzystanie 
różnych struktur ONZ, lecz bez 
ograniczania zasady pomocniczości, a 
zatem z poszanowaniem środków kontroli 
pomocniczości i środków 
zapobiegawczych, takich jak dezaprobata i 
skarga, przyznanych parlamentowi 
krajowemu każdego państwa 
członkowskiego UE w Traktacie z 
Lizbony;

Or. en

Poprawka 24
Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. zobowiązuje się do sprawienia, aby 
system ONZ był lepiej dostosowany do 
nowego globalnego układu sił, oraz do 
zwiększenia jego przejrzystości, 
rozliczalności i skuteczności poprzez 
unikanie powielania działań i bardziej 
racjonalne wykorzystanie różnych struktur 
ONZ;

4. zobowiązuje się do sprawienia, aby 
system ONZ i jego liczne instytucje i 
struktury były lepiej dostosowane do 
nowych wyzwań i sytuacji, oraz do 
zwiększenia jego przejrzystości, 
rozliczalności i skuteczności poprzez 
unikanie powielania działań i bardziej 
racjonalne wykorzystanie różnych struktur 
ONZ; ponawia swoje wsparcie na rzecz 
nadania podmiotom parlamentarnym i 
społecznym prawa pełnienia roli 
przedstawicieli w dyskusjach w ramach 
ONZ dotyczących tematów, które 
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bezpośrednio ich dotyczą;

Or. en

Poprawka 25
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Charles Goerens

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. zobowiązuje się do sprawienia, aby 
system ONZ był lepiej dostosowany do 
nowego globalnego układu sił, oraz do 
zwiększenia jego przejrzystości, 
rozliczalności i skuteczności poprzez 
unikanie powielania działań i bardziej 
racjonalne wykorzystanie różnych struktur 
ONZ;

4. zobowiązuje się do sprawienia, aby 
system ONZ był lepiej dostosowany do 
nowego globalnego układu sił, oraz do 
zwiększenia jego przejrzystości, 
rozliczalności i skuteczności poprzez 
unikanie powielania działań i bardziej 
racjonalne wykorzystanie różnych struktur 
ONZ; sugeruje, że doświadczenie 
podejmowania decyzji przez UE na 
szczeblu transnarodowym mogłoby być 
źródłem przydatnej wiedzy w ramach 
procesu reformy ONZ, zwłaszcza w 
odniesieniu do Rady Bezpieczeństwa;

Or. en

Poprawka 26
Claudia Tapardel, Mercedes Bresso

Projekt opinii
Ustęp 4 – punkt 1 (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1) przypomina, że reforma Rady 
Bezpieczeństwa ONZ jest jednym z 
elementów ogólnego programu na rzecz 
reformy systemu ONZ, a także głównym i 
długoterminowym celem UE; wzywa w 
związku z tym do aktywnego wspierania 
kompleksowej reformy Rady 
Bezpieczeństwa ONZ w celu nadania UE 
stałego miejsca w jej składzie. 
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Or. en

Poprawka 27
Claudia Tapardel, Mercedes Bresso

Projekt opinii
Ustęp 4 – punkt 2 (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2) wzywa do wspierania europejskiej 
kandydatki płci żeńskiej na stanowisko 
sekretarza generalnego ONZ w 
nadchodzących wyborach.

Or. en

Poprawka 28
Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. w obliczu nadchodzących wyborów 
nowego sekretarza generalnego ONZ, 
przewidzianych na 2017 r., wzywa do 
wprowadzenia zmian do procedury 
selekcji, tak aby jej kryteria i jej procedury 
były przejrzyste dla państw członkowskich 
ONZ, a także dla ich struktur 
wykonawczych i parlamentarnych, dla 
społeczeństwa obywatelskiego, dla ogółu 
społeczeństwa, mediów, a jednocześnie 
aby promowała ona parytet płci;

Or. en

Poprawka 29
Jo Leinen
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Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. ponawia apel o nieustawanie w 
wysiłkach na rzecz powołania 
Zgromadzenia Parlamentarnego (ZP 
ONZ), będącego uzupełnieniem 
Zgromadzenia Ogólnego w ramach 
systemu ONZ, aby zwiększyć 
demokratyczną rozliczalność i 
przejrzystość globalnego sprawowania 
rządów, a także umożliwić większe 
uczestnictwo obywateli w działaniach 
ONZ;

Or. en

Poprawka 30
Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. przypomina, że UE i jej państwa 
członkowskie są wspólnie największym 
dostarczycielem wkładu finansowego do 
budżetu ONZ; w związku z tym, w duchu 
inicjatywy „Zjednoczeni w działaniu”
(jeden lider, jeden budżet, jeden program, 
jeden urząd), nalega na konieczność 
zapewnienia większej widoczności dla 
finansowania z UE kierowanego za 
pośrednictwem ONZ, a także skutecznego 
wykorzystania odnośnych funduszy;
zwraca się do ONZ i Komisji o pełne 
informowanie Parlamentu o wdrażaniu 
przez ONZ wkładów z UE;

5. przypomina, że UE i jej państwa 
członkowskie są wspólnie największym 
dostarczycielem wkładu finansowego do 
budżetu ONZ; w związku z tym, w duchu 
inicjatywy „Zjednoczeni w działaniu”
(jeden lider, jeden budżet, jeden program, 
jeden urząd), nalega na konieczność 
zapewnienia większej widoczności dla 
finansowania z UE kierowanego za 
pośrednictwem ONZ, a także skutecznego 
wykorzystania odnośnych funduszy;
zwraca się do Komisji i państw 
członkowskich UE o wywarcie nacisku na
ONZ, aby konsekwentnie wdrażała 
inicjatywę ONZ na rzecz przejrzystości i
rozliczalności, oraz o pełne informowanie 
Parlamentu Europejskiego o wdrażaniu 
przez ONZ wkładów z UE;

Or. en
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Poprawka 31
Claudia Tapardel

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. przypomina, że UE i jej państwa 
członkowskie są wspólnie największym 
dostarczycielem wkładu finansowego do 
budżetu ONZ; w związku z tym, w duchu 
inicjatywy „Zjednoczeni w działaniu” 
(jeden lider, jeden budżet, jeden program,
jeden urząd), nalega na konieczność 
zapewnienia większej widoczności dla 
finansowania z UE kierowanego za 
pośrednictwem ONZ, a także skutecznego 
wykorzystania odnośnych funduszy; 
zwraca się do ONZ i Komisji o pełne 
informowanie Parlamentu o wdrażaniu 
przez ONZ wkładów z UE;

5. przypomina, że UE i jej państwa 
członkowskie są wspólnie największym 
dostarczycielem wkładu finansowego do 
budżetu ONZ; w związku z tym, w duchu 
inicjatywy „Zjednoczeni w działaniu” 
(jeden lider, jeden budżet, jeden program, 
jeden urząd), nalega na konieczność 
zapewnienia większej widoczności dla 
finansowania z UE kierowanego za 
pośrednictwem ONZ, a także skutecznego 
wykorzystania odnośnych funduszy; 
wzywa Wysoką 
Przedstawiciel/Wiceprzewodniczącą 
Komisji Europejskiej do opracowania w 
tym celu wspólnego stanowiska państw 
członkowskich; zwraca się do ONZ i 
Komisji o pełne informowanie Parlamentu 
o wdrażaniu przez ONZ wkładów z UE;

Or. en

Poprawka 32
Marcus Pretzell

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. przypomina, że UE i jej państwa 
członkowskie są wspólnie największym 
dostarczycielem wkładu finansowego do 
budżetu ONZ; w związku z tym, w duchu 
inicjatywy „Zjednoczeni w działaniu” 
(jeden lider, jeden budżet, jeden program, 
jeden urząd), nalega na konieczność 
zapewnienia większej widoczności dla 

5. przypomina, że UE, a także, dodatkowo, 
jej państwa członkowskie są wspólnie 
największym dostarczycielem wkładu 
finansowego do budżetu ONZ; w związku 
z tym, w duchu inicjatywy „Zjednoczeni w 
działaniu” (jeden lider, jeden budżet, jeden 
program, jeden urząd), nalega na 
konieczność zapewnienia większej 
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finansowania z UE kierowanego za 
pośrednictwem ONZ, a także skutecznego 
wykorzystania odnośnych funduszy; 
zwraca się do ONZ i Komisji o pełne 
informowanie Parlamentu o wdrażaniu 
przez ONZ wkładów z UE;

widoczności dla finansowania z UE 
kierowanego za pośrednictwem ONZ, a 
także skutecznego wykorzystania 
odnośnych funduszy; zwraca się do ONZ i 
Komisji o pełne informowanie Parlamentu 
o wdrażaniu przez ONZ wkładów z UE, a 
także apeluje o lepsze włączenie państw 
członkowskich UE do procesów 
decyzyjnych ONZ poprzez ich 
reprezentację w odpowiednich komitetach 
na wszystkich szczeblach;

Or. en

Poprawka 33
Eva Paunova

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. przypomina, że UE i jej państwa 
członkowskie są wspólnie największym 
dostarczycielem wkładu finansowego do 
budżetu ONZ; w związku z tym, w duchu 
inicjatywy „Zjednoczeni w działaniu” 
(jeden lider, jeden budżet, jeden program, 
jeden urząd), nalega na konieczność 
zapewnienia większej widoczności dla 
finansowania z UE kierowanego za 
pośrednictwem ONZ, a także skutecznego 
wykorzystania odnośnych funduszy; 
zwraca się do ONZ i Komisji o pełne 
informowanie Parlamentu o wdrażaniu 
przez ONZ wkładów z UE;

5. przypomina, że UE i jej państwa 
członkowskie są wspólnie największym 
dostarczycielem wkładu finansowego do 
budżetu ONZ; w związku z tym, w duchu 
inicjatywy „Zjednoczeni w działaniu” 
(jeden lider, jeden budżet, jeden program, 
jeden urząd), nalega na konieczność 
zapewnienia większej widoczności dla 
finansowania z UE kierowanego za 
pośrednictwem ONZ, a także skutecznego 
wykorzystania odnośnych funduszy; 
zwraca się do ONZ i Komisji o pełne i 
terminowe informowanie Parlamentu o 
wdrażaniu przez ONZ wkładów z UE;

Or. en

Poprawka 34
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Charles Goerens

Projekt opinii
Ustęp 5
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Projekt opinii Poprawka

5. przypomina, że UE i jej państwa 
członkowskie są wspólnie największym 
dostarczycielem wkładu finansowego do 
budżetu ONZ; w związku z tym, w duchu 
inicjatywy „Zjednoczeni w działaniu” 
(jeden lider, jeden budżet, jeden program, 
jeden urząd), nalega na konieczność 
zapewnienia większej widoczności dla 
finansowania z UE kierowanego za 
pośrednictwem ONZ, a także skutecznego 
wykorzystania odnośnych funduszy; 
zwraca się do ONZ i Komisji o pełne 
informowanie Parlamentu o wdrażaniu 
przez ONZ wkładów z UE;

5. przypomina, że UE i jej państwa 
członkowskie są wspólnie największym 
dostarczycielem wkładu finansowego do 
budżetu ONZ; przypomina, że 
zaangażowanie UE znajduje 
odzwierciedlenie nie tylko we wkładzie 
finansowym, ale także we współpracy z 
kapitałem ludzkim i know-how 
technicznym; w związku z tym, w duchu 
inicjatywy „Zjednoczeni w działaniu” 
(jeden lider, jeden budżet, jeden program, 
jeden urząd), nalega na konieczność 
zapewnienia większej widoczności dla 
finansowania z UE kierowanego za 
pośrednictwem ONZ, a także skutecznego 
wykorzystania odnośnych funduszy; 
zwraca się do ONZ i Komisji o pełne 
informowanie Parlamentu o wdrażaniu 
przez ONZ wkładów z UE;

Or. en

Poprawka 35
David McAllister

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. docenia fakt, że realizowanie pomocy 
unijnej za pośrednictwem ONZ umożliwia 
UE wspieranie regionów świata, do 
których być może nie byłaby ona w stanie 
dotrzeć samodzielnie; jest świadomy 
wysokiego poziomu ryzyka nieodłącznie 
związanego z niesieniem pomocy w 
regionach dotkniętych konfliktami; 
wyraża jednak ubolewanie, że 
sprawozdania dla Komisji dostarczane 
przez jej podmioty partnerskie 
odpowiedzialne za wykonanie budżetu 
Unii w ramach zarządzania pośredniego 
są często opóźnione, niekompletne lub 
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niewystarczająco zorientowane na wyniki, 
co uniemożliwia Komisji prawidłowe 
wykonywanie swojej funkcji 
monitorującej;

Or. en

Poprawka 36
Eva Paunova

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. jest zdania, że współpraca UE-ONZ w 
zakresie wspierania pokoju ma 
podstawowe znaczenie dla wspierania 
misji politycznych i działań związanych z 
mediacją, jak również dla usprawnienia 
procedur planowania.

6. jest zdania, że współpraca UE-ONZ w 
zakresie wspierania pokoju ma 
podstawowe znaczenie dla wspierania 
misji politycznych i działań związanych z 
mediacją, jak również dla usprawnienia 
procedur planowania i w związku z tym w 
pełni popiera przegląd operacji 
pokojowych ONZ.

Or. en

Poprawka 37
Helmut Scholz, Barbara Spinelli

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. jest zdania, że współpraca UE-ONZ w 
zakresie wspierania pokoju ma
podstawowe znaczenie dla wspierania 
misji politycznych i działań związanych z 
mediacją, jak również dla usprawnienia 
procedur planowania.

6. jest zdania, że współpraca UE-ONZ w 
zakresie wspierania pokoju musi mieć 
podstawowe znaczenie dla wspierania 
misji politycznych i działań związanych z 
mediacją, jak również dla usprawnienia 
procedur planowania, w szczególności w 
odniesieniu do konsekwentnego 
wprowadzania procesów przewidzianych 
na okres po zakończeniu wdrażania 
milenijnych celów rozwoju (MCR) w 2015 
r. poprzez większą spójność polityki 
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również w działaniach UE w ramach 
polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, 
handlu międzynarodowego i globalnej 
polityki gospodarczej, polityki rozwoju i 
międzynarodowej polityki 
przeciwdziałania zmianie klimatu, a także 
politycznych i społecznych strategii 
politycznych w dziedzinie praw człowieka;

Or. en

Poprawka 38
David McAllister

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. przyznaje, że UE musi sprawić, aby 
system ONZ był lepiej dostosowany do 
nowego globalnego układu sił, ale 
zauważa, że dalsza realizacja tych reform 
jest utrudniona przez brak wspólnego 
stanowiska wśród państw członkowskich, 
zwłaszcza w odniesieniu do kwestii 
struktur na rzecz pokoju 
międzynarodowego i bezpieczeństwa i 
przyczyniła się do obecnego impasu w 
zakresie reformy Rady Bezpieczeństwa, 
lub przynajmniej nie rozwiązała tej 
kwestii. 

Or. en

Poprawka 39
David McAllister

Projekt opinii
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6b. podkreśla obecne priorytety UE, 
przyjęte na 69. Zgromadzeniu Ogólnym 
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ONZ, w których powtórzony jest wyrażany 
od dawna postulat Unii, aby ONZ 
usprawniła swoje struktury, budżet i 
metody pracy oraz aby nie unikała 
trudnych tematów, takich jak reforma 
Rady Bezpieczeństwa. 

Or. en

Poprawka 40
David McAllister

Projekt opinii
Ustęp 6 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6c. podkreśla, że Zgromadzenie Ogólne 
reprezentujące rządy wszystkich krajów 
członkowskich musi dysponować 
środkami i sposobami nadawania 
kierunku działaniom w ramach systemu 
Narodów Zjednoczonych oraz koordynacji 
wszystkich tych działań;

Or. en

Poprawka 41
David McAllister

Projekt opinii
Ustęp 6 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6d. zaleca Radzie, aby aktywnie 
promowała kompleksową reformę systemu 
ONZ, szczególnie Rady Bezpieczeństwa, w 
celu wzmocnienia jej legitymacji, 
przedstawicielstwa regionalnego, 
rozliczalności i skuteczności; aby dążyła 
do osiągnięcia długoterminowego celu, 
jakim jest przyznanie UE miejsca w 
powiększonej Radzie Bezpieczeństwa 
ONZ; a także, aby zagwarantowała 
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spójność i skuteczność UE jako podmiotu 
na arenie międzynarodowej, tak aby 
umożliwić szybkie, kompleksowe i 
jednomyślne działanie dzięki lepszej 
koordynacji stanowisk państw 
członkowskich oraz współpracy między 
ESDZ a państwami członkowskimi; w tym 
kontekście – aby zachęciła ESDZ, 
szczególnie przez delegatury UE w Nowym 
Jorku i Genewie - do pracy nad większą 
spójnością działań UE;

Or. en


