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Poprawka 1
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio

Projekt rezolucji
Nagłówek 1

Projekt rezolucji Poprawka

w sprawie strategicznej sytuacji militarnej 
w basenie Morza Czarnego po bezprawnej 
aneksji Krymu przez Rosję

w sprawie strategicznej sytuacji militarnej 
w basenie Morza Czarnego po 
zjednoczeniu Krymu z Rosją

Or. fr

Poprawka 2
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio

Projekt rezolucji
Umocowanie 1 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając Kartę Narodów 
Zjednoczonych,

Or. fr

Poprawka 3
Eleftherios Synadinos

Projekt rezolucji
Umocowanie 4 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając niewiążącą prawnie 
rezolucję 68/262 Zgromadzenia Ogólnego 
ONZ z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie 
integralności terytorialnej Ukrainy,
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Or. el

Poprawka 4
Ioan Mircea Pașcu

Projekt rezolucji
Umocowanie 8

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając swoje wcześniejsze 
rezolucje w sprawie Federacji Rosyjskiej,

– uwzględniając swoje wcześniejsze 
rezolucje w sprawie Federacji Rosyjskiej, 
w szczególności rezolucję z dnia 13 marca 
2014 r. w sprawie rosyjskiej napaści na 
Ukrainę1a, rezolucję z dnia 17 kwietnia 
2014 r. w sprawie nacisków Rosji na kraje 
Partnerstwa Wschodniego, a w 
szczególności destabilizacji wschodniej 
Ukrainy1b oraz rezolucję z dnia 18 
września 2014 r. w sprawie sytuacji na 
Ukrainie i stanu stosunków UE-Rosja1c,

__________________
1a Teksty przyjęte, P7_TA(2014)0248
1b Teksty przyjęte, P7_TA(2014)0457
1c Teksty przyjęte, P8_TA(2014)0025

Or. en

Poprawka 5
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio

Projekt rezolucji
Umocowanie 10

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając oświadczenie ze szczytu 
NATO w Walii z dnia 5 września 2014 r.,

skreślone

Or. fr
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Poprawka 6
Javier Nart, Fernando Maura Barandiarán

Projekt rezolucji
Umocowanie 12 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając Memorandum 
Budapeszteńskie o Gwarancjach 
Bezpieczeństwa z dnia 5 grudnia 1994 r.,

Or. es

Poprawka 7
Marek Jurek

Projekt rezolucji
Umocowanie 12 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając art. 2 ust. 4 Karty 
Narodów Zjednoczonych oraz w 
szczególności rezolucję 2625(XXV) z dnia 
24 października 1970 r. w sprawie 
przyjaznych stosunków i współdziałania 
państw,

Or. pl

Poprawka 8
Marek Jurek

Projekt rezolucji
Umocowanie 12 b (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając Akt końcowy KBWE z 
dnia 1 sierpnia 1975 r. ustanawiający
poszanowanie granic w Europie, której 
Rosja jest członkiem, w szczególności jego 
część II dotyczącą powstrzymywania się 
od groźby użycia siły lub jej użycia,
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Poprawka 9
Marek Jurek

Projekt rezolucji
Umocowanie 12 c (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając Traktat INF z dnia 8 
grudnia 1987 r., w którym zakazano
posiadania, produkcji i testowania 
pocisków balistycznych i manewrujących 
pośredniego zasięgu (od 500 do 5500 km),

Or. pl

Poprawka 10
Marek Jurek

Projekt rezolucji
Umocowanie 12 d (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając Memorandum 
Budapeszteńskie z dnia 5 grudnia 1994 r., 
którego przedmiotem była 
denuklearyzacja Ukrainy w zamian za 
gwarancje nienaruszalności jej granic,

Or. pl

Poprawka 11
Marek Jurek

Projekt rezolucji
Umocowanie 12 e (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając przyjacielskie 
porozumienie między Rosją a Ukrainą z 
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dnia 31 maja 1997 r. o poszanowaniu 
granic,

Or. pl

Poprawka 12
Marek Jurek

Projekt rezolucji
Umocowanie 12 f (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając porozumienie z Mińska z 
dnia 5 września 2014 r. m.in. o 
natychmiastowym wstrzymaniu ognia, 
uwolnieniu zakładników i nielegalnie 
przetrzymywanych osób,

Or. pl

Poprawka 13
Marek Jurek

Projekt rezolucji
Umocowanie 12 g (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając drugie porozumienie z 
Mińska z dnia 15 lutego 2015 r. m.in. o 
niezwłocznym i całkowitym przerwaniu 
ognia, wycofaniu wojsk przez obie strony 
do strefy zdemilitaryzowanej,

Or. pl

Poprawka 14
Eleftherios Synadinos

Projekt rezolucji
Motyw A
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Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że basen Morza 
Czarnego jest jednym z regionów świata o 
szczególnym znaczeniu strategicznym oraz 
o kluczowym znaczeniu dla UE i jej 
państw członkowskich, zwłaszcza ze 
względu na zapewnienie im 
bezpieczeństwa i obrony oraz na 
europejską politykę sąsiedztwa i 
Partnerstwo Wschodnie; mając na uwadze, 
że basen Morza Czarnego jest miejscem 
wszystkich długotrwałych konfliktów w 
Republice Mołdawii (Naddniestrze), Gruzji 
(Osetia Południowa i Abchazja) oraz 
między Armenią i Azerbejdżanem (Górski 
Karabach);

A. mając na uwadze, że basen Morza 
Czarnego jest jednym z regionów świata o 
szczególnym znaczeniu strategicznym oraz 
o kluczowym znaczeniu dla UE i jej 
państw członkowskich, zwłaszcza ze 
względu na zapewnienie im 
bezpieczeństwa i obrony oraz na 
europejską politykę sąsiedztwa i 
Partnerstwo Wschodnie; mając na uwadze, 
że wszystkie wcześniejsze konflikty w 
Republice Mołdawii (Naddniestrze), Gruzji 
(Osetia Południowa i Abchazja) oraz 
między Armenią i Azerbejdżanem (Górski 
Karabach) mają wpływ na geopolityczną i 
geostrategiczną sytuację w basenie Morza 
Czarnego;

Or. el

Poprawka 15
Angel Dzhambazki

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że basen Morza 
Czarnego jest jednym z regionów świata o 
szczególnym znaczeniu strategicznym oraz 
o kluczowym znaczeniu dla UE i jej 
państw członkowskich, zwłaszcza ze 
względu na zapewnienie im
bezpieczeństwa i obrony oraz na 
europejską politykę sąsiedztwa i 
Partnerstwo Wschodnie; mając na uwadze, 
że basen Morza Czarnego jest miejscem 
wszystkich długotrwałych konfliktów w 
Republice Mołdawii (Naddniestrze), Gruzji 
(Osetia Południowa i Abchazja) oraz 
między Armenią i Azerbejdżanem (Górski 
Karabach);

A. mając na uwadze, że basen Morza 
Czarnego jest jednym z regionów świata o 
szczególnym znaczeniu strategicznym oraz 
o kluczowym znaczeniu dla UE i jej 
państw członkowskich, zwłaszcza ze 
względu na zapewnienie im 
bezpieczeństwa i obrony oraz na 
europejską politykę sąsiedztwa i 
Partnerstwo Wschodnie; mając na uwadze, 
że dwa kraje członkowskie - Bułgaria i 
Rumunia - to kraje basenu Morza 
Czarnego o strategicznym znaczeniu dla 
UE; mając na uwadze, że basen Morza 
Czarnego jest miejscem wszystkich 
długotrwałych konfliktów we wschodniej 
Ukrainie, w Republice Mołdawii 
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(Naddniestrze), Gruzji (Osetia Południowa 
i Abchazja) oraz między Armenią i 
Azerbejdżanem (Górski Karabach);

Or. bg

Poprawka 16
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że basen Morza 
Czarnego jest jednym z regionów świata o 
szczególnym znaczeniu strategicznym oraz 
o kluczowym znaczeniu dla UE i jej 
państw członkowskich, zwłaszcza ze 
względu na zapewnienie im 
bezpieczeństwa i obrony oraz na 
europejską politykę sąsiedztwa i 
Partnerstwo Wschodnie; mając na uwadze, 
że basen Morza Czarnego jest miejscem 
wszystkich długotrwałych konfliktów w 
Republice Mołdawii (Naddniestrze), Gruzji 
(Osetia Południowa i Abchazja) oraz 
między Armenią i Azerbejdżanem (Górski 
Karabach);

A. mając na uwadze, że basen Morza 
Czarnego jest jednym z regionów świata o 
szczególnym znaczeniu strategicznym oraz 
o kluczowym znaczeniu zarówno dla UE i 
jej państw członkowskich, jak i dla Rosji,
zwłaszcza ze względu na zapewnienie im 
bezpieczeństwa i obrony oraz na 
europejską politykę sąsiedztwa i 
Partnerstwo Wschodnie; mając na uwadze, 
że basen Morza Czarnego jest miejscem 
wszystkich długotrwałych konfliktów w 
Republice Mołdawii (Naddniestrze), Gruzji 
(Osetia Południowa i Abchazja) oraz 
między Armenią i Azerbejdżanem (Górski 
Karabach);

Or. fr

Poprawka 17
Zdzisław Krasnodębski

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że basen Morza 
Czarnego jest jednym z regionów świata o 
szczególnym znaczeniu strategicznym oraz 
o kluczowym znaczeniu dla UE i jej 

A. mając na uwadze, że basen Morza 
Czarnego jest jednym z regionów świata o 
szczególnym znaczeniu strategicznym oraz 
o kluczowym znaczeniu dla UE i jej 
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państw członkowskich, zwłaszcza ze 
względu na zapewnienie im 
bezpieczeństwa i obrony oraz na 
europejską politykę sąsiedztwa i 
Partnerstwo Wschodnie; mając na uwadze, 
że basen Morza Czarnego jest miejscem 
wszystkich długotrwałych konfliktów w 
Republice Mołdawii (Naddniestrze), Gruzji 
(Osetia Południowa i Abchazja) oraz 
między Armenią i Azerbejdżanem (Górski 
Karabach);

państw członkowskich, zwłaszcza ze 
względu na zapewnienie im 
bezpieczeństwa i obrony oraz na 
europejską politykę sąsiedztwa i 
Partnerstwo Wschodnie; mając na uwadze, 
że znaczenie wzmocnionej współpracy 
między Unią Europejską a państwami 
tego regionu zostało uznane w synergii 
czarnomorskiej – regionalnej polityce UE 
zapoczątkowanej w 2008 r.; mając na 
uwadze, że basen Morza Czarnego jest 
miejscem wszystkich długotrwałych 
konfliktów w Republice Mołdawii 
(Naddniestrze), Gruzji (Osetia Południowa 
i Abchazja) oraz między Armenią i 
Azerbejdżanem (Górski Karabach);

Or. en

Poprawka 18
Hilde Vautmans

Projekt rezolucji
Motyw A a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że basen Morza 
Czarnego stanowi bardzo ważną granicę 
zewnętrzną Unii Europejskiej;

Or. en

Poprawka 19
Indrek Tarand
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw A a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że aneksja Krymu i 
użycie siły przez Federację Rosyjską 
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naruszają Memorandum Budapeszteńskie 
z 1994 r., ale także inne normy 
europejskie i międzynarodowe, takie jak 
Karta Narodów Zjednoczonych, Paryska 
karta dla nowej Europy i Akt końcowy 
KBWE;

Or. en

Poprawka 20
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias

Projekt rezolucji
Motyw A a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że Rosja jest 
jednym z największych partnerów 
handlowych Unii Europejskiej, co 
doprowadziło do powstania silnej 
współzależności między obiema 
gospodarkami;

Or. es

Poprawka 21
Charles Tannock

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że Rada Europejska 
zdecydowanie potępiła aneksję Krymu i 
Sewastopola przez Federację Rosyjską i 
nie uzna tej aneksji; mając na uwadze, że w 
rezultacie wprowadzono ograniczenia w 
handlu między UE a Krymem;

B. mając na uwadze, że Rada Europejska 
zdecydowanie potępiła aneksję Krymu i 
Sewastopola przez Federację Rosyjską i 
nie uzna tej aneksji; mając na uwadze, że 
Rosja podjęła działania mające na celu 
destabilizację sytuacji na wschodzie 
Ukrainy; mając na uwadze, że w 
rezultacie wprowadzono ograniczenia w 
handlu między UE a Krymem;
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Or. en

Poprawka 22
Eleftherios Synadinos

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że Rada Europejska 
zdecydowanie potępiła aneksję Krymu i 
Sewastopola przez Federację Rosyjską i 
nie uzna tej aneksji; mając na uwadze, że 
w rezultacie wprowadzono ograniczenia w 
handlu między UE a Krymem;

B. mając na uwadze, że Rada Europejska 
potępiła aneksję Krymu i Sewastopola 
przez Federację Rosyjską i nie zamierza 
uznać tej aneksji; mając na uwadze, że w 
rezultacie wprowadzono ograniczenia w 
handlu między UE a Krymem;

Or. el

Poprawka 23
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że Rada Europejska 
zdecydowanie potępiła aneksję Krymu i 
Sewastopola przez Federację Rosyjską i 
nie uzna tej aneksji; mając na uwadze, że 
w rezultacie wprowadzono ograniczenia w 
handlu między UE a Krymem;

B. mając na uwadze, że Rada Europejska 
zdecydowanie potępiła przyłączenie
Krymu i Sewastopola do Federacji 
Rosyjskiej pomimo faktu, że mieszkańcy 
Krymu – na mocy decyzji podjętych przez 
pochodzące z demokratycznych i 
zgodnych z ukraińskim prawem wyborów 
instytucje Republiki Autonomicznej,
potwierdzonych w referendum z dnia 16 
marca 2014 r. – skorzystali, zgodnie z 
Kartą Narodów Zjednoczonych, z prawa 
do samostanowienia; mając na uwadze, że 
w rezultacie wprowadzono ograniczenia w 
handlu między UE a Krymem;

Or. fr
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Poprawka 24
Ioan Mircea Pașcu

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że Rada Europejska 
zdecydowanie potępiła aneksję Krymu i 
Sewastopola przez Federację Rosyjską i 
nie uzna tej aneksji; mając na uwadze, że w 
rezultacie wprowadzono ograniczenia w 
handlu między UE a Krymem;

B. mając na uwadze, że Rada Europejska 
zdecydowanie potępiła aneksję Krymu i 
Sewastopola przez Federację Rosyjską, 
która to aneksja naruszyła Kartę Narodów 
Zjednoczonych i Akt końcowy KBWE, a 
także była sprzeczna ze zobowiązaniami 
Rosji wynikającymi z Memorandum 
Budapeszteńskiego, i nie uzna tej aneksji; 
mając na uwadze, że w rezultacie 
wprowadzono ograniczenia w handlu 
między UE a Krymem;

Or. en

Poprawka 25
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio

Projekt rezolucji
Motyw B a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że ukraiński rząd 
de facto uznał to przyłączenie, ponieważ 
nie zerwał stosunków dyplomatycznych z 
Federacją Rosyjską, dobrowolnie wycofał 
siły zbrojne z tego terytorium, ustanowił 
granicę migracyjną i celną z Krymem oraz 
utrzymał stosunki gospodarcze i 
finansowe z Rosją, również w dziedzinie 
przemysłu obronnego;

Or. fr
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Poprawka 26
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że NATO potępiło
eskalację działań zbrojnych prowadzonych 
przez Federację Rosyjską na Krymie, 
bezprawną i nieuprawnioną aneksję 
Krymu przez Federację Rosyjską oraz 
nieustającą i celową destabilizację
wschodniej Ukrainy przez Federację 
Rosyjską przy pogwałceniu prawa 
międzynarodowego;

C. mając na uwadze, że NATO 
spowodowało eskalację działań zbrojnych z 
udziałem Federacji Rosyjskiej na Krymie 
za sprawą operacji destabilizacyjnych 
prowadzonych przez rząd Stanów 
Zjednoczonych Ameryki, zwłaszcza za 
pośrednictwem prywatnych kompanii
wojskowych, we wschodniej Ukrainie przy 
pogwałceniu prawa międzynarodowego;

Or. fr

Poprawka 27
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że NATO potępiło 
eskalację działań zbrojnych prowadzonych 
przez Federację Rosyjską na Krymie, 
bezprawną i nieuprawnioną aneksję Krymu 
przez Federację Rosyjską oraz nieustającą i 
celową destabilizację wschodniej Ukrainy 
przez Federację Rosyjską przy 
pogwałceniu prawa międzynarodowego;

C. mając na uwadze, że NATO potępiło 
eskalację działań zbrojnych prowadzonych 
przez Federację Rosyjską na Krymie, 
„bezprawną i nieuprawnioną aneksję”
Krymu przez Federację Rosyjską oraz 
„nieustającą i celową destabilizację”
wschodniej Ukrainy przez Federację 
Rosyjską przy pogwałceniu prawa 
międzynarodowego; mając na uwadze, że 
to NATO prowadzi działania wojenne w 
celu przyspieszenia procesu secesji 
Kosowa;

Or. es
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Poprawka 28
Fabio Massimo Castaldo

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że NATO potępiło 
eskalację działań zbrojnych prowadzonych 
przez Federację Rosyjską na Krymie, 
bezprawną i nieuprawnioną aneksję
Krymu przez Federację Rosyjską oraz 
nieustającą i celową destabilizację
wschodniej Ukrainy przez Federację 
Rosyjską przy pogwałceniu prawa 
międzynarodowego;

C. mając na uwadze, że eskalacja działań 
zbrojnych prowadzonych przez Federację 
Rosyjską na Krymie, nieuprawniona
aneksja Krymu przez Federację Rosyjską 
oraz działania prowadzące do 
destabilizacji wschodniej Ukrainy przez 
Federację Rosyjską stanowią skrajne 
pogwałcenie prawa międzynarodowego; 
mając na uwadze, że również oddziały 
ukraińskie dopuszczają się poważnych 
naruszeń, a Unii Europejskiej nie udało 
się dotychczas odegrać znaczącej roli przy 
tworzeniu scenariusza dyplomatycznego 
zarządzania kryzysowego;

Or. it

Poprawka 29
Eleftherios Synadinos

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że NATO potępiło 
eskalację działań zbrojnych prowadzonych 
przez Federację Rosyjską na Krymie, 
bezprawną i nieuprawnioną aneksję Krymu 
przez Federację Rosyjską oraz nieustającą i 
celową destabilizację wschodniej Ukrainy 
przez Federację Rosyjską przy 
pogwałceniu prawa międzynarodowego;

C. mając na uwadze, że NATO potępiło 
eskalację działań zbrojnych prowadzonych 
przez Federację Rosyjską na Krymie, 
bezprawną i nieuprawnioną aneksję Krymu 
przez Federację Rosyjską oraz nieustającą i 
celową destabilizację wschodniej Ukrainy 
przez Federację Rosyjską;

Or. el
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Poprawka 30
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias

Projekt rezolucji
Motyw C a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że członkowie 
Organizacji Układu o Bezpieczeństwie 
Zbiorowym nie uważają NATO za wroga 
oraz że wielokrotnie odrzucali politykę 
tworzenia bloków promowaną przez tę 
organizację; mając na uwadze, że 
członkowie OUBZ wielokrotnie zachęcali
NATO do współpracy na rzecz 
zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa 
w regionie;

Or. es

Poprawka 31
Fabio Massimo Castaldo

Projekt rezolucji
Motyw D

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że po bezprawnej 
aneksji Krymu równowaga militarna w 
basenie Morza Czarnego została 
zachwiana, a Rosja kontroluje obecnie 
bezprawnie setki kilometrów linii 
brzegowej Krymu i sąsiednie wody w 
pobliżu granic morskich NATO i UE;
mając na uwadze, że Rosja podsycała 
agresywne działania na terytorium 
Ukrainy;

D. mając na uwadze, że po bezprawnej 
aneksji Krymu równowaga militarna w 
basenie Morza Czarnego została 
zachwiana, a Rosja kontroluje obecnie 
bezprawnie setki kilometrów linii 
brzegowej Krymu i sąsiednie wody w 
pobliżu granic morskich UE;

Or. it

Poprawka 32
Zdzisław Krasnodębski
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Projekt rezolucji
Motyw D

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że po bezprawnej 
aneksji Krymu równowaga militarna w 
basenie Morza Czarnego została 
zachwiana, a Rosja kontroluje obecnie 
bezprawnie setki kilometrów linii 
brzegowej Krymu i sąsiednie wody w 
pobliżu granic morskich NATO i UE; 
mając na uwadze, że Rosja podsycała 
agresywne działania na terytorium 
Ukrainy;

D. mając na uwadze, że po bezprawnej 
aneksji Krymu równowaga militarna w 
basenie Morza Czarnego została 
zachwiana, a Rosja kontroluje obecnie 
bezprawnie setki kilometrów linii 
brzegowej Krymu i sąsiednie wody w 
pobliżu granic morskich NATO i UE, oraz 
że po rosyjskiej inwazji na Ukrainie 
rosyjskie siły zbrojne bezprawnie 
przebywają w regionie Donbasu i 
koncentrują znaczne ilości wojsk wzdłuż 
granicy z Ukrainą;

Or. en

Poprawka 33
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio

Projekt rezolucji
Motyw D

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że po bezprawnej 
aneksji Krymu równowaga militarna w 
basenie Morza Czarnego została 
zachwiana, a Rosja kontroluje obecnie 
bezprawnie setki kilometrów linii 
brzegowej Krymu i sąsiednie wody w 
pobliżu granic morskich NATO i UE; 
mając na uwadze, że Rosja podsycała 
agresywne działania na terytorium 
Ukrainy;

D. mając na uwadze, że po manewrach
„Morska Bryza” przeprowadzanych przez 
NATO na terytorium Krymu w latach 
2004-2010, które zostały przez miejscową
ludność, przez lokalne instytucje Krymu i 
przez Rosję odebrane jako prawdziwe 
prowokacje, równowaga militarna w 
basenie Morza Czarnego została 
zachwiana; mając na uwadze, że Rosja 
zapewnia obecnie bezpieczeństwo na 
obszarze setek kilometrów linii brzegowej 
Krymu i sąsiednich wód w pobliżu granic 
morskich NATO i UE;

Or. fr
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Poprawka 34
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias

Projekt rezolucji
Motyw D

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że po bezprawnej 
aneksji Krymu równowaga militarna w 
basenie Morza Czarnego została 
zachwiana, a Rosja kontroluje obecnie 
bezprawnie setki kilometrów linii 
brzegowej Krymu i sąsiednie wody w 
pobliżu granic morskich NATO i UE; 
mając na uwadze, że Rosja podsycała 
agresywne działania na terytorium 
Ukrainy;

D. mając na uwadze, że po przyłączeniu
Krymu do Rosji równowaga militarna w 
basenie Morza Czarnego została 
zachwiana, a Rosja kontroluje obecnie 
setki kilometrów linii brzegowej Krymu i 
sąsiednie wody w pobliżu granic morskich 
NATO i UE;

Or. es

Poprawka 35
Fernando Maura Barandiarán

Projekt rezolucji
Motyw D

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że po bezprawnej 
aneksji Krymu równowaga militarna w 
basenie Morza Czarnego została 
zachwiana, a Rosja kontroluje obecnie 
bezprawnie setki kilometrów linii 
brzegowej Krymu i sąsiednie wody w 
pobliżu granic morskich NATO i UE; 
mając na uwadze, że Rosja podsycała 
agresywne działania na terytorium
Ukrainy;

D. mając na uwadze, że po bezprawnej 
aneksji Krymu równowaga militarna w 
basenie Morza Czarnego została 
zachwiana, a Rosja kontroluje obecnie 
bezprawnie setki kilometrów linii 
brzegowej Krymu i sąsiednie wody w 
pobliżu granic morskich NATO i UE;

Or. es

Poprawka 36
Gabrielius Landsbergis



AM\1055090PL.doc 19/135 PE552.050v01-00

PL

Projekt rezolucji
Motyw D

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że po bezprawnej 
aneksji Krymu równowaga militarna w 
basenie Morza Czarnego została 
zachwiana, a Rosja kontroluje obecnie 
bezprawnie setki kilometrów linii 
brzegowej Krymu i sąsiednie wody w 
pobliżu granic morskich NATO i UE; 
mając na uwadze, że Rosja podsycała 
agresywne działania na terytorium 
Ukrainy;

D. mając na uwadze, że po bezprawnej 
aneksji Krymu i zajęciu Abchazji oraz 
regionu Cchinwali w Osetii Południowej 
(w Gruzji) równowaga militarna w basenie 
Morza Czarnego została zachwiana, a 
Rosja kontroluje obecnie bezprawnie setki 
kilometrów linii brzegowej Krymu oraz 
Abchazji i sąsiednie wody w pobliżu 
granic morskich NATO i UE; mając na 
uwadze, że Rosja podsycała agresywne 
działania na terytorium Ukrainy;

Or. en

Poprawka 37
Eleftherios Synadinos

Projekt rezolucji
Motyw D

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że po bezprawnej 
aneksji Krymu równowaga militarna w 
basenie Morza Czarnego została 
zachwiana, a Rosja kontroluje obecnie 
bezprawnie setki kilometrów linii 
brzegowej Krymu i sąsiednie wody w 
pobliżu granic morskich NATO i UE; 
mając na uwadze, że Rosja podsycała 
agresywne działania na terytorium 
Ukrainy;

D. mając na uwadze, że po aneksji Krymu 
równowaga militarna w basenie Morza 
Czarnego została zachwiana, a Rosja 
kontroluje obecnie setki kilometrów linii 
brzegowej Krymu i sąsiednie wody państw 
członkowskich UE;

Or. el

Poprawka 38
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias
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Projekt rezolucji
Motyw D a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Da. mając na uwadze, że polityka 
prowadzona przez rząd Ukrainy stanowi 
zagrożenie dla stabilności w basenie
Morza Czarnego;

Or. es

Poprawka 39
Javier Nart

Projekt rezolucji
Motyw E

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że przed bezprawną 
aneksją Krymu rosyjskie siły lądowe i 
powietrzne na Krymie były minimalne i 
zajmowały się głównie obroną 
Sewastopola – głównej bazy rosyjskiej 
floty czarnomorskiej – i dwóch sąsiednich 
baz morskich; mając na uwadze, że dzięki 
koncentracji wojsk na Krymie oraz w 
basenie Morza Czarnego po aneksji 
Krymu Rosja zdołała utworzyć ofensywne 
połączone siły uderzeniowe obejmujące 
siły morskie, lądowe i powietrzne;

E. mając na uwadze, że przed bezprawną 
aneksją Krymu rosyjskie siły lądowe i 
powietrzne na Krymie były obecne w 
regionie i zajmowały się już wówczas
obroną Sewastopola – głównej bazy 
rosyjskiej floty czarnomorskiej – i dwóch 
sąsiednich baz morskich;

Or. es

Poprawka 40
Zdzisław Krasnodębski

Projekt rezolucji
Motyw E

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że przed bezprawną E. mając na uwadze, że przed bezprawną 
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aneksją Krymu rosyjskie siły lądowe i 
powietrzne na Krymie były minimalne i 
zajmowały się głównie obroną 
Sewastopola – głównej bazy rosyjskiej 
floty czarnomorskiej – i dwóch sąsiednich 
baz morskich; mając na uwadze, że dzięki 
koncentracji wojsk na Krymie oraz w 
basenie Morza Czarnego po aneksji Krymu 
Rosja zdołała utworzyć ofensywne 
połączone siły uderzeniowe obejmujące 
siły morskie, lądowe i powietrzne;

aneksją Krymu rosyjskie siły lądowe i 
powietrzne na Krymie były minimalne i 
zajmowały się głównie obroną 
Sewastopola – głównej bazy rosyjskiej 
floty czarnomorskiej – i dwóch sąsiednich 
baz morskich; mając na uwadze, że 
aneksja Krymu znacząco osłabiła 
ukraińskie siły zbrojne, w szczególności
marynarkę wojenną, która została przejęta 
przez wojska rosyjskie; mając na uwadze, 
że dzięki koncentracji wojsk na Krymie 
oraz w basenie Morza Czarnego po aneksji 
Krymu Rosja zdołała utworzyć ofensywne 
połączone siły uderzeniowe obejmujące 
siły morskie, lądowe i powietrzne;

Or. en

Poprawka 41
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio

Projekt rezolucji
Motyw E

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że przed bezprawną 
aneksją Krymu rosyjskie siły lądowe i 
powietrzne na Krymie były minimalne i 
zajmowały się głównie obroną 
Sewastopola – głównej bazy rosyjskiej 
floty czarnomorskiej – i dwóch sąsiednich 
baz morskich; mając na uwadze, że dzięki 
koncentracji wojsk na Krymie oraz w 
basenie Morza Czarnego po aneksji Krymu
Rosja zdołała utworzyć ofensywne
połączone siły uderzeniowe obejmujące 
siły morskie, lądowe i powietrzne;

E. mając na uwadze, że przed 
zjednoczeniem Krymu z Rosją rosyjskie 
siły lądowe i powietrzne na Krymie były 
znaczące (do 25 000 żołnierzy) i 
zajmowały się głównie obroną 
Sewastopola – głównej bazy rosyjskiej 
floty czarnomorskiej – i dwóch sąsiednich 
baz morskich; mając na uwadze, że dzięki 
koncentracji wojsk na Krymie oraz w 
basenie Morza Czarnego Rosja zdołała 
utworzyć defensywne połączone siły 
uderzeniowe obejmujące siły morskie, 
lądowe i powietrzne;

Or. fr

Poprawka 42
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias
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Projekt rezolucji
Motyw E

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że przed bezprawną 
aneksją Krymu rosyjskie siły lądowe i 
powietrzne na Krymie były minimalne i 
zajmowały się głównie obroną 
Sewastopola – głównej bazy rosyjskiej 
floty czarnomorskiej – i dwóch sąsiednich 
baz morskich; mając na uwadze, że dzięki 
koncentracji wojsk na Krymie oraz w 
basenie Morza Czarnego po aneksji 
Krymu Rosja zdołała utworzyć ofensywne 
połączone siły uderzeniowe obejmujące 
siły morskie, lądowe i powietrzne;

E. mając na uwadze, że przed 
przyłączeniem Krymu do Rosji rosyjskie 
siły lądowe i powietrzne na Krymie były 
minimalne i zajmowały się głównie obroną 
Sewastopola – głównej bazy rosyjskiej 
floty czarnomorskiej – i dwóch sąsiednich 
baz morskich;

Or. es

Poprawka 43
Fernando Maura Barandiarán

Projekt rezolucji
Motyw E

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że przed bezprawną 
aneksją Krymu rosyjskie siły lądowe i 
powietrzne na Krymie były minimalne i 
zajmowały się głównie obroną 
Sewastopola – głównej bazy rosyjskiej 
floty czarnomorskiej – i dwóch sąsiednich 
baz morskich; mając na uwadze, że dzięki 
koncentracji wojsk na Krymie oraz w 
basenie Morza Czarnego po aneksji Krymu 
Rosja zdołała utworzyć ofensywne 
połączone siły uderzeniowe obejmujące 
siły morskie, lądowe i powietrzne;

E. mając na uwadze, że po bezprawnej 
aneksji Krymu rosyjskie siły lądowe i 
powietrzne w basenie Morza Czarnego 
znacznie zwiększyły swą liczebność;

Or. es
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Poprawka 44
Gabrielius Landsbergis

Projekt rezolucji
Motyw E

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że przed bezprawną 
aneksją Krymu rosyjskie siły lądowe i 
powietrzne na Krymie były minimalne i 
zajmowały się głównie obroną 
Sewastopola – głównej bazy rosyjskiej 
floty czarnomorskiej – i dwóch sąsiednich 
baz morskich; mając na uwadze, że dzięki 
koncentracji wojsk na Krymie oraz w 
basenie Morza Czarnego po aneksji Krymu 
Rosja zdołała utworzyć ofensywne 
połączone siły uderzeniowe obejmujące 
siły morskie, lądowe i powietrzne;

E. mając na uwadze, że przed bezprawną 
aneksją Krymu rosyjskie siły lądowe i 
powietrzne na Krymie były minimalne i 
zajmowały się głównie obroną 
Sewastopola – głównej bazy rosyjskiej 
floty czarnomorskiej – i dwóch sąsiednich 
baz morskich; mając na uwadze, że dzięki 
koncentracji wojsk na Krymie, w Abchazji, 
w regionie Cchinwali w Osetii 
Południowej oraz w basenie Morza 
Czarnego po aneksji Krymu Rosja zdołała 
utworzyć ofensywne połączone siły 
uderzeniowe obejmujące siły morskie, 
lądowe i powietrzne;

Or. en

Poprawka 45
Eleftherios Synadinos

Projekt rezolucji
Motyw E

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że przed bezprawną 
aneksją Krymu rosyjskie siły lądowe i 
powietrzne na Krymie były minimalne i 
zajmowały się głównie obroną 
Sewastopola – głównej bazy rosyjskiej 
floty czarnomorskiej – i dwóch sąsiednich 
baz morskich; mając na uwadze, że dzięki 
koncentracji wojsk na Krymie oraz w 
basenie Morza Czarnego po aneksji Krymu 
Rosja zdołała utworzyć ofensywne 
połączone siły uderzeniowe obejmujące 
siły morskie, lądowe i powietrzne;

E. mając na uwadze, że przed aneksją 
Krymu obecność rosyjskich sił lądowych i 
powietrznych na Krymie była konieczna, a
zajmowały się one głównie obroną 
Sewastopola – głównej bazy rosyjskiej 
floty czarnomorskiej – i dwóch sąsiednich 
baz morskich; mając na uwadze, że dzięki 
koncentracji wojsk na Krymie oraz w 
basenie Morza Czarnego po aneksji Krymu 
Rosja zdołała utworzyć znaczne siły 
wojskowe obejmujące siły morskie, lądowe 
i powietrzne;
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Or. el

Poprawka 46
Javier Nart

Projekt rezolucji
Motyw F

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że po aneksji Krymu 
Rosja przyspieszyła rozbudowę i 
modernizację floty czarnomorskiej; mając 
na uwadze, że plan modernizacji floty 
czarnomorskiej stanowi jeden z najbardziej 
ambitnych elementów rosyjskiego 
państwowego programu zakupu broni na 
lata 2011–2020; mając na uwadze, że w 
grudniu 2014 r. rosyjski rząd zatwierdził 
nową doktrynę militarną, która uznaje 
NATO za główne zagrożenie dla 
bezpieczeństwa Rosji;

F. mając na uwadze, że po aneksji Krymu 
Rosja przyspieszyła rozbudowę i 
modernizację floty czarnomorskiej; mając 
na uwadze, że plan modernizacji floty 
czarnomorskiej stanowi jeden z najbardziej 
ambitnych elementów rosyjskiego 
państwowego programu zakupu broni na 
lata 2011–2020, a jednocześnie, że poziom
modernizacji floty rosyjskiej wciąż 
ustępuje poziomowi modernizacji floty 
amerykańskiej w skali światowej; mając na 
uwadze, że w grudniu 2014 r. rosyjski rząd 
zatwierdził nową doktrynę militarną, która 
uznaje NATO za główne zagrożenie dla 
bezpieczeństwa Rosji;

Or. es

Poprawka 47
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio

Projekt rezolucji
Motyw F

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że po aneksji Krymu 
Rosja przyspieszyła rozbudowę i 
modernizację floty czarnomorskiej; mając 
na uwadze, że plan modernizacji floty 
czarnomorskiej stanowi jeden z najbardziej 
ambitnych elementów rosyjskiego 
państwowego programu zakupu broni na 
lata 2011–2020; mając na uwadze, że w 

F. mając na uwadze, że po zjednoczeniu
Krymu z Rosją planuje ona rozbudowę i 
modernizację floty czarnomorskiej; mając 
na uwadze, że plan modernizacji floty 
czarnomorskiej stanowi jeden z najbardziej 
ambitnych elementów rosyjskiego 
państwowego programu zakupu broni na 
lata 2011–2020; mając na uwadze, że w 
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grudniu 2014 r. rosyjski rząd zatwierdził 
nową doktrynę militarną, która uznaje 
NATO za główne zagrożenie dla 
bezpieczeństwa Rosji;

grudniu 2014 r. rosyjski rząd zatwierdził 
nową doktrynę militarną, która uznaje 
NATO za główne zagrożenie dla 
bezpieczeństwa Rosji; mając na uwadze, 
że dokument ten został podpisany po
podjęciu na szczytach NATO w Chicago i 
w Newport decyzji w sprawie utworzenia 
tarczy antyrakietowej obejmującej swoim 
zasięgiem całą europejską część Rosji, jak 
również po przyjęciu w lipcu i w grudniu 
2014 r. przez Kongres Stanów 
Zjednoczonych Ameryki rezolucji S.2277 i
rezolucji H.Res.758, w których Rosja 
określana jest mianem „agresora” 
dokonującego napaści na Ukrainę i w 
których wzywa się do przygotowań do 
wojny przeciw Rosji, proponując 
militaryzację Europy Wschodniej i państw 
bałtyckich;

Or. fr

Poprawka 48
Marek Jurek

Projekt rezolucji
Motyw F

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że po aneksji Krymu 
Rosja przyspieszyła rozbudowę i 
modernizację floty czarnomorskiej; mając 
na uwadze, że plan modernizacji floty 
czarnomorskiej stanowi jeden z najbardziej 
ambitnych elementów rosyjskiego 
państwowego programu zakupu broni na 
lata 2011–2020; mając na uwadze, że w 
grudniu 2014 r. rosyjski rząd zatwierdził 
nową doktrynę militarną, która uznaje 
NATO za główne zagrożenie dla 
bezpieczeństwa Rosji;

F. mając na uwadze, że po aneksji Krymu 
Rosja przyspieszyła rozbudowę i 
modernizację floty czarnomorskiej; mając 
na uwadze, że plan modernizacji floty 
czarnomorskiej stanowi jeden z najbardziej 
ambitnych elementów rosyjskiego 
państwowego programu zakupu broni na 
lata 2011–2020; mając na uwadze, że w 
grudniu 2014 r. rosyjski rząd zatwierdził 
nową doktrynę militarną, która uznaje 
NATO za główne zagrożenie dla 
bezpieczeństwa Rosji; mając na uwadze, 
że doktryna ta dopuszcza użycie broni 
nuklearnej przeciw państwu, które jej nie 
posiada;

Or. pl
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Poprawka 49
Gabrielius Landsbergis

Projekt rezolucji
Motyw F

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że po aneksji Krymu 
Rosja przyspieszyła rozbudowę i 
modernizację floty czarnomorskiej; mając 
na uwadze, że plan modernizacji floty 
czarnomorskiej stanowi jeden z najbardziej 
ambitnych elementów rosyjskiego 
państwowego programu zakupu broni na 
lata 2011–2020; mając na uwadze, że w 
grudniu 2014 r. rosyjski rząd zatwierdził 
nową doktrynę militarną, która uznaje 
NATO za główne zagrożenie dla 
bezpieczeństwa Rosji;

F. mając na uwadze, że po aneksji Krymu 
Rosja przyspieszyła rozbudowę i 
modernizację floty czarnomorskiej; mając 
na uwadze, że plan modernizacji floty 
czarnomorskiej stanowi jeden z najbardziej 
ambitnych elementów rosyjskiego 
państwowego programu zakupu broni na 
lata 2011–2020; mając na uwadze, że w 
grudniu 2014 r. rosyjski rząd zatwierdził 
nową doktrynę militarną, która uznaje 
NATO za główne zagrożenie dla 
bezpieczeństwa Rosji; mając na uwadze, 
że w 2007 r. przedstawiciele Rosji
oświadczyli, iż „zawieszają” wykonywanie
Traktatu o konwencjonalnych siłach 
zbrojnych w Europie, a w dniu 11 marca 
2015 r. całkowicie się z niego wycofali;

Or. en

Poprawka 50
Indrek Tarand
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw F a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Fa. mając na uwadze, że w dniu 11 marca 
2015 r. przedstawiciele Federacji
Rosyjskiej zrezygnowali z uczestnictwa w 
pracach wspólnej grupy konsultacyjnej w 
ramach Traktatu o konwencjonalnych 
siłach zbrojnych w Europie na skutek
wycofania się z tego Traktatu, którego 
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wykonywanie było przez Rosję zawieszone 
już od 2007 r.;

Or. en

Poprawka 51
Marek Jurek

Projekt rezolucji
Motyw F a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Fa. mając na uwadze, że o globalnych 
konsekwencjach agresji rosyjskiej we 
wschodniej Ukrainie świadczą manewry 
nuklearne, które Rosja przeprowadziła w 
czasie trwania rokowań przed rozejmem 
Mińsk II; mając na uwadze, że [18 lutego] 
prezydent Ukrainy wyraził potrzebę 
zaproszenia na wschód kraju 
międzynarodowego kontyngentu 
pokojowego;

Or. pl

Poprawka 52
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias

Projekt rezolucji
Motyw F a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Fa. mając na uwadze, że NATO 
uruchomiło „Plan Działań na rzecz 
Gotowości”, który stanowi zagrożenie dla 
jego wschodnich sąsiadów, co stawia w 
trudnej sytuacji europejskich członków 
sojuszu;

Or. es
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Poprawka 53
Kati Piri

Projekt rezolucji
Motyw G

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że Turcja jest 
państwem sojuszniczym NATO, potęgą 
morską, aktywnym regionalnym graczem 
w polityce zagranicznej i kluczowym 
partnerem dla UE, zwłaszcza w kwestiach 
dotyczących energii i bezpieczeństwa 
granic; mając na uwadze, że strategiczne 
położenie Turcji ma również istotne 
znaczenie w przypadku innego poważnego 
zagrożenia, przed którym stoją NATO i 
UE, a mianowicie samozwańczego 
Państwa Islamskiego;

G. mając na uwadze, że Turcja jest krajem
kandydującym do członkostwa w UE,
państwem sojuszniczym NATO, potęgą 
morską, aktywnym regionalnym graczem 
w polityce zagranicznej i kluczowym 
partnerem dla UE, zwłaszcza w kwestiach 
dotyczących energii i bezpieczeństwa 
granic; mając na uwadze, że strategiczne 
położenie Turcji ma również istotne 
znaczenie w przypadku innego poważnego 
zagrożenia, przed którym stoją NATO i 
UE, a mianowicie samozwańczego 
Państwa Islamskiego;

Or. en

Poprawka 54
Charles Tannock

Projekt rezolucji
Motyw G

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że Turcja jest 
państwem sojuszniczym NATO, potęgą 
morską, aktywnym regionalnym graczem 
w polityce zagranicznej i kluczowym 
partnerem dla UE, zwłaszcza w kwestiach 
dotyczących energii i bezpieczeństwa 
granic; mając na uwadze, że strategiczne 
położenie Turcji ma również istotne 
znaczenie w przypadku innego poważnego 
zagrożenia, przed którym stoją NATO i 
UE, a mianowicie samozwańczego 
Państwa Islamskiego;

G. mając na uwadze, że Turcja jest 
państwem sojuszniczym NATO, potęgą 
morską, aktywnym regionalnym graczem 
w polityce zagranicznej, krajem
kandydującym do członkostwa w UE i 
kluczowym partnerem w dziedzinie energii 
i bezpieczeństwa granic; mając na uwadze, 
że Turcja ma do odegrania w regionie 
Morza Czarnego wyjątkową rolę, 
przewidzianą dla niej w postanowieniach 
Konwencji z Montreux z 1936 r.; mając 
na uwadze, że strategiczne położenie 
Turcji ma również istotne znaczenie w 
przypadku innego poważnego zagrożenia, 
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przed którym stoją NATO i UE, a 
mianowicie samozwańczego Państwa 
Islamskiego;

Or. en

Poprawka 55
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio

Projekt rezolucji
Motyw G

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że Turcja jest 
państwem sojuszniczym NATO, potęgą 
morską, aktywnym regionalnym graczem 
w polityce zagranicznej i kluczowym 
partnerem dla UE, zwłaszcza w kwestiach 
dotyczących energii i bezpieczeństwa 
granic; mając na uwadze, że strategiczne 
położenie Turcji ma również istotne 
znaczenie w przypadku innego poważnego 
zagrożenia, przed którym stoją NATO i 
UE, a mianowicie samozwańczego 
Państwa Islamskiego;

G. mając na uwadze, że Turcja jest 
państwem sojuszniczym NATO, potęgą 
morską, aktywnym regionalnym graczem 
w polityce zagranicznej i kluczowym 
partnerem dla UE, zwłaszcza w kwestiach 
dotyczących energii i bezpieczeństwa 
granic, a jednocześnie od 1974 r. 
nielegalnie zajmuje północną część 
Republiki Cypryjskiej; mając na uwadze, 
że strategiczne położenie Turcji pozwala 
krajom NATO i UE ignorować to
poważne naruszenie porządku 
międzynarodowego, które dotyka jedno z 
państw członkowskich Unii Europejskiej;

Or. fr

Poprawka 56
Ioan Mircea Pașcu

Projekt rezolucji
Motyw G

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że Turcja jest 
państwem sojuszniczym NATO, potęgą 
morską, aktywnym regionalnym graczem 
w polityce zagranicznej i kluczowym 
partnerem dla UE, zwłaszcza w kwestiach 

G. mając na uwadze, że Turcja jest 
państwem sojuszniczym NATO, potęgą 
morską, aktywnym regionalnym graczem 
w polityce zagranicznej i kluczowym 
partnerem dla UE, zwłaszcza w kwestiach 
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dotyczących energii i bezpieczeństwa 
granic; mając na uwadze, że strategiczne 
położenie Turcji ma również istotne 
znaczenie w przypadku innego poważnego 
zagrożenia, przed którym stoją NATO i 
UE, a mianowicie samozwańczego 
Państwa Islamskiego;

dotyczących energii i bezpieczeństwa 
granic; mając na uwadze, że strategiczne 
położenie Turcji ma również istotne 
znaczenie w przypadku innego poważnego 
zagrożenia, przed którym stoją NATO i 
UE, a mianowicie samozwańczego 
Państwa Islamskiego; mając na uwadze, że 
Turcja może odegrać ważną rolę w 
przeciwdziałaniu zagrożeniom
występującym w regionie Morza Czarnego 
oraz związanym z Państwem Islamskim;

Or. en

Poprawka 57
Javier Nart, Fernando Maura Barandiarán

Projekt rezolucji
Motyw G

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że Turcja jest 
państwem sojuszniczym NATO, potęgą 
morską, aktywnym regionalnym graczem 
w polityce zagranicznej i kluczowym 
partnerem dla UE, zwłaszcza w kwestiach 
dotyczących energii i bezpieczeństwa 
granic; mając na uwadze, że strategiczne 
położenie Turcji ma również istotne 
znaczenie w przypadku innego poważnego 
zagrożenia, przed którym stoją NATO i 
UE, a mianowicie samozwańczego 
Państwa Islamskiego;

G. mając na uwadze, że Turcja jest 
państwem sojuszniczym NATO, potęgą 
morską, aktywnym regionalnym graczem 
w polityce zagranicznej i kluczowym 
partnerem dla UE, zwłaszcza w kwestiach 
dotyczących energii i bezpieczeństwa 
granic; mając na uwadze, że strategiczne 
położenie Turcji ma również istotne 
znaczenie w przypadku innego poważnego 
zagrożenia, przed którym stoją NATO i 
UE, a mianowicie samozwańczego 
Państwa Islamskiego; mając na uwadze, że 
Turcja, pomimo uznania aneksji Krymu 
przez Rosję za działanie bezprawne, nie 
określiła jasno swego stanowiska wobec 
tego aktu i jego skutków;

Or. es

Poprawka 58
Eleftherios Synadinos
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Projekt rezolucji
Motyw G

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że Turcja jest 
państwem sojuszniczym NATO, potęgą 
morską, aktywnym regionalnym graczem 
w polityce zagranicznej i kluczowym 
partnerem dla UE, zwłaszcza w kwestiach 
dotyczących energii i bezpieczeństwa 
granic; mając na uwadze, że strategiczne 
położenie Turcji ma również istotne 
znaczenie w przypadku innego poważnego 
zagrożenia, przed którym stoją NATO i 
UE, a mianowicie samozwańczego 
Państwa Islamskiego;

G. mając na uwadze, że Turcja, chociaż
jest państwem członkowskim NATO, 
potęgą morską oraz aktywnym 
regionalnym graczem w polityce 
zagranicznej, nie przyjęła wytycznych 
wspólnej polityki zagranicznej i
bezpieczeństwa (WPZiB) UE, wykazując 
tolerancję dla nielegalnych i 
terrorystycznych działań Państwa 
Islamskiego, ani rezolucji Rady 
Bezpieczeństwa ONZ, nielegalnie 
zajmując północną część Republiki 
Cypryjskiej – państwa członkowskiego 
UE;

Or. el

Poprawka 59
Angel Dzhambazki

Projekt rezolucji
Motyw G

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że Turcja jest 
państwem sojuszniczym NATO, potęgą 
morską, aktywnym regionalnym graczem 
w polityce zagranicznej i kluczowym
partnerem dla UE, zwłaszcza w kwestiach 
dotyczących energii i bezpieczeństwa 
granic; mając na uwadze, że strategiczne 
położenie Turcji ma również istotne 
znaczenie w przypadku innego poważnego 
zagrożenia, przed którym stoją NATO i 
UE, a mianowicie samozwańczego 
Państwa Islamskiego;

G. mając na uwadze, że Turcja jest 
państwem sojuszniczym NATO, potęgą 
morską, aktywnym regionalnym graczem 
w polityce zagranicznej i obecnym
partnerem dla UE, zwłaszcza w kwestiach 
dotyczących energii i bezpieczeństwa 
granic; mając na uwadze, że Turcja nie 
poparła wspólnej polityki zagranicznej 
wobec Rosji i nie przłączyła się do sankcji 
nałożonych przez Unię, w przeciwieństwie 
do innych krajów posiadających status 
członków stowarzyszonych; mając na 
uwadze, że strategiczne położenie Turcji 
ma również istotne znaczenie w przypadku 
innego poważnego zagrożenia, przed 
którym stoją NATO i UE, a mianowicie 
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samozwańczego Państwa Islamskiego; 
mając na uwadze, że Turcja może odegrać 
kluczową rolę w walce z Państwem 
Islamskim, która nie ogranicza się jedynie 
do zapewnienia schronienia uchodźcom;

Or. bg

Poprawka 60
Kati Piri

Projekt rezolucji
Motyw H

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że UE, NATO i USA 
potępiły „traktat” podpisany w listopadzie 
2014 r. między Rosją i władzami 
separatystycznymi w Abchazji oraz 
ponownie potwierdziły swoje poparcie dla 
suwerenności i integralności terytorialnej 
Gruzji;

H. mając na uwadze, że UE, NATO i USA 
potępiły „traktat” podpisany w listopadzie 
2014 r. między Rosją i władzami 
separatystycznymi w Abchazji oraz 
„traktat” podpisany w marcu 2015 r. z 
Osetią Południową, a także ponownie 
potwierdziły swoje poparcie dla 
suwerenności i integralności terytorialnej 
Gruzji;

Or. en

Poprawka 61
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio

Projekt rezolucji
Motyw H

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że UE, NATO i USA 
potępiły „traktat” podpisany w listopadzie 
2014 r. między Rosją i władzami 
separatystycznymi w Abchazji oraz 
ponownie potwierdziły swoje poparcie dla 
suwerenności i integralności terytorialnej 
Gruzji;

H. mając na uwadze, że UE, NATO i USA 
potępiły traktat podpisany w listopadzie 
2014 r. między Rosją i Republiką Abchazji 
oraz ponownie potwierdziły swoje 
poparcie dla suwerenności i integralności 
terytorialnej Gruzji;
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Or. fr

Poprawka 62
Ioan Mircea Pașcu

Projekt rezolucji
Motyw H

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że UE, NATO i USA 
potępiły „traktat” podpisany w listopadzie 
2014 r. między Rosją i władzami 
separatystycznymi w Abchazji oraz 
ponownie potwierdziły swoje poparcie dla 
suwerenności i integralności terytorialnej 
Gruzji;

H. mając na uwadze, że reakcja UE na 
rosyjską agresję i naruszenie przez Rosję
integralności terytorialnej Gruzji w 2008 
r. mogła zachęcić Rosję do podjęcia 
podobnych działań na Ukrainie; mając na 
uwadze, że UE, NATO i USA potępiły 
„traktaty” podpisane w listopadzie 2014 r. 
i w marcu 2015 r. między Rosją i 
władzami separatystycznymi w Abchazji 
oraz w Osetii Południowej, ponownie 
potwierdzając swoje poparcie dla 
suwerenności i integralności terytorialnej 
Gruzji;

Or. en

Poprawka 63
Ramona Nicole Mănescu, Cristian Dan Preda

Projekt rezolucji
Motyw H

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że UE, NATO i USA 
potępiły „traktat” podpisany w listopadzie 
2014 r. między Rosją i władzami 
separatystycznymi w Abchazji oraz 
ponownie potwierdziły swoje poparcie dla 
suwerenności i integralności terytorialnej 
Gruzji;

H. mając na uwadze, że UE, NATO i USA 
potępiły „traktat” podpisany w listopadzie 
2014 r. między Rosją i władzami 
separatystycznymi w Abchazji oraz 
„traktat o sojuszu i integracji” podpisany 
w marcu 2015 r. między Rosją i Osetią 
Południową, a także ponownie 
potwierdziły swoje poparcie dla 
suwerenności i integralności terytorialnej 
Gruzji;
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Or. en

Poprawka 64
Gabrielius Landsbergis

Projekt rezolucji
Motyw H

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że UE, NATO i USA 
potępiły „traktat” podpisany w listopadzie 
2014 r. między Rosją i władzami 
separatystycznymi w Abchazji oraz 
ponownie potwierdziły swoje poparcie dla 
suwerenności i integralności terytorialnej 
Gruzji;

H. mając na uwadze, że UE, NATO i USA 
potępiły „traktat” podpisany w listopadzie 
2014 r. między Rosją i władzami 
separatystycznymi w Abchazji i „traktat” 
podpisany w marcu 2015 r. z Osetią
Południową, które stanowiły naruszenie
podstawowych zasad prawa 
międzynarodowego i międzynarodowych 
zobowiązań Rosji, w tym zobowiązań 
zaciągniętych w ramach porozumienia o 
zawieszeniu broni z dnia 12 sierpnia 2008 
r., oraz ponownie potwierdziły swoje 
poparcie dla suwerenności i integralności 
terytorialnej Gruzji;

Or. en

Poprawka 65
Tunne Kelam, Jaromír Štětina, Luděk Niedermayer

Projekt rezolucji
Motyw H a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ha. mając na uwadze, że w 2007 r. Rosja 
zawiesiła wykonywanie Traktatu o 
konwencjonalnych siłach zbrojnych w 
Europie, a w dniu 10 marca 2015 r. jej 
przedstawiciele ogłosili rezygnację z 
uczestnictwa w pracach grupy 
konsultacyjnej w ramach Traktatu, co 
spowodowało całkowite z niego 
wycofanie;
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Or. en

Poprawka 66
Javier Nart, Fernando Maura Barandiarán

Projekt rezolucji
Motyw H a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ha. mając na uwadze, że Rosja i Turcja 
osiągnęły porozumienie odnośnie trasy 
nowego gazociągu doprowadzającego 
rosyjski gaz do Europy, przechodzącej 
przez terytorium tych dwóch krajów oraz 
Grecji – państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej;

Or. es

Poprawka 67
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias

Projekt rezolucji
Motyw H a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ha. mając na uwadze, że NATO, USA 
oraz większość państw członkowskich UE 
poparło proces gwałtownej secesji Kosowa 
i patronowało jej przeprowadzeniu;

Or. es

Poprawka 68
Eleftherios Synadinos

Projekt rezolucji
Motyw I
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Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze, że po aneksji Krymu 
przez siły rosyjskie dochodzi tam do 
naruszeń praw człowieka, które dotykają 
szczególnie Tatarów krymskich;

skreślony

Or. el

Poprawka 69
Charles Tannock

Projekt rezolucji
Motyw I

Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze, że po aneksji Krymu 
przez siły rosyjskie dochodzi tam do 
naruszeń praw człowieka, które dotykają 
szczególnie Tatarów krymskich;

I. mając na uwadze, że po bezprawnej
aneksji Krymu przez siły rosyjskie 
dochodzi tam do naruszeń praw człowieka, 
które dotykają szczególnie rdzennych
Tatarów krymskich, posiadaczy 
ukraińskich paszportów i działaczy 
społeczeństwa obywatelskiego;

Or. en

Poprawka 70
Zdzisław Krasnodębski

Projekt rezolucji
Motyw I

Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze, że po aneksji Krymu 
przez siły rosyjskie dochodzi tam do 
naruszeń praw człowieka, które dotykają 
szczególnie Tatarów krymskich;

I. mając na uwadze, że po aneksji Krymu 
przez siły rosyjskie dochodzi tam do 
naruszeń praw człowieka, które dotykają 
szczególnie Tatarów krymskich, działaczy
proukraińskich i osoby pragnące 
zachować obywatelstwo ukraińskie;

Or. en
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Poprawka 71
Jean-Luc Schaffhauser, Aymeric Chauprade, Nicolas Bay, Mario Borghezio

Projekt rezolucji
Motyw I

Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze, że po aneksji Krymu 
przez siły rosyjskie dochodzi tam do 
naruszeń praw człowieka, które dotykają 
szczególnie Tatarów krymskich;

I. mając na uwadze, że przez 23 lata 
ukraińskiej suwerenności na Krymie 
dochodziło do naruszeń praw człowieka, 
szczególnie w zakresie praw językowych, 
których ofiarami byli Tatarzy należący do
101 grup etnicznych tworzących ludność 
Krymu;

Or. fr

Poprawka 72
Afzal Khan

Projekt rezolucji
Motyw I

Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze, że po aneksji Krymu 
przez siły rosyjskie dochodzi tam do 
naruszeń praw człowieka, które dotykają 
szczególnie Tatarów krymskich;

I. mając na uwadze, że po aneksji Krymu 
przez siły rosyjskie dochodzi tam do 
naruszeń praw człowieka, które dotykają 
ludność stanowiącą mniejszość oraz
przeciwników rosyjskiej aneksji; mając na
uwadze, że – w obawie przed 
powtórzeniem się wydarzeń z przeszłości –
tysiące rodzin Tatarów krymskich już 
uciekło z półwyspu w poszukiwaniu 
schronienia na terenie zachodniej 
Ukrainy, w Turcji oraz w innych 
miejscach; mając na uwadze, że ci, którzy 
pozostali, znajdują się pod coraz większą 
presją, gdyż niemal codziennie 
przekazywane są informacje o 
przypadkach fizycznego znęcania się, 
wymuszonych zaginięć, nalotów na domy, 
oznaczania drzwi, wywłaszczania 
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gruntów, niszczenia mienia i oskarżeń o 
udział w działaniach ekstremistycznych;

Or. en

Poprawka 73
Gabrielius Landsbergis

Projekt rezolucji
Motyw I

Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze, że po aneksji Krymu 
przez siły rosyjskie dochodzi tam do 
naruszeń praw człowieka, które dotykają 
szczególnie Tatarów krymskich;

I. mając na uwadze, że po aneksji 
Abchazji, regionu Cchinwali w Osetii 
Południowej, a w ostatnim czasie Krymu 
przez siły rosyjskie dochodzi tam do 
naruszeń praw człowieka, które dotykają 
szczególnie Tatarów krymskich;

Or. en

Poprawka 74
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. zdecydowanie popiera nieuznawanie 
aneksji Krymu przez Rosję; przypomina o 
swoim zobowiązaniu na rzecz 
niepodległości, suwerenności oraz 
nienaruszalności granic Ukrainy; w pełni
popiera konkluzje Rady Europejskiej, 
zgodnie z którymi UE nie uzna bezprawnej 
aneksji Krymu i Sewastopola;

1. zdecydowanie popiera samostanowienie
mieszkańców Krymu; przypomina o 
swoim zobowiązaniu na rzecz 
niepodległości, suwerenności oraz 
nienaruszalności granic Ukrainy; nie
popiera konkluzji Rady Europejskiej, 
zgodnie z którymi UE nie uzna 
przynależności Krymu i Sewastopola do 
Federacji Rosyjskiej;

Or. fr
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Poprawka 75
Afzal Khan

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. zdecydowanie popiera nieuznawanie 
aneksji Krymu przez Rosję; przypomina o 
swoim zobowiązaniu na rzecz 
niepodległości, suwerenności oraz 
nienaruszalności granic Ukrainy; w pełni 
popiera konkluzje Rady Europejskiej, 
zgodnie z którymi UE nie uzna bezprawnej 
aneksji Krymu i Sewastopola;

1. zdecydowanie popiera nieuznawanie 
bezprawnego i nieuprawnionego 
referendum na Krymie, jego wyniku, a 
także aneksji Krymu przez Rosję; 
przypomina o swoim zobowiązaniu na 
rzecz niepodległości, integralności 
terytorialnej, suwerenności oraz 
nienaruszalności granic Ukrainy; w pełni 
popiera konkluzje Rady Europejskiej, 
zgodnie z którymi UE nie uzna bezprawnej 
aneksji Krymu i Sewastopola; podkreśla 
potrzebę tego, aby UE i jej państwa 
członkowskie przemawiały jednym głosem 
w sprawie stosunków UE z Rosją;

Or. en

Poprawka 76
Indrek Tarand
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. zdecydowanie popiera nieuznawanie 
aneksji Krymu przez Rosję; przypomina o 
swoim zobowiązaniu na rzecz 
niepodległości, suwerenności oraz 
nienaruszalności granic Ukrainy; w pełni 
popiera konkluzje Rady Europejskiej, 
zgodnie z którymi UE nie uzna bezprawnej 
aneksji Krymu i Sewastopola;

1. zdecydowanie popiera nieuznawanie 
aneksji Krymu przez Rosję; przypomina o 
swoim zobowiązaniu na rzecz 
niepodległości, suwerenności oraz 
nienaruszalności granic Ukrainy; w pełni 
popiera konkluzje Rady Europejskiej, 
zgodnie z którymi UE nie uzna bezprawnej 
aneksji Krymu i Sewastopola; podkreśla, 
że aneksja narusza także umowę o 
przyjaźni, współpracy i partnerstwie 
zawartą między Ukrainą i Federacją 
Rosyjską w 1997 r.;
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Or. en

Poprawka 77
Ana Gomes

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. zdecydowanie popiera nieuznawanie 
aneksji Krymu przez Rosję; przypomina o 
swoim zobowiązaniu na rzecz 
niepodległości, suwerenności oraz 
nienaruszalności granic Ukrainy; w pełni 
popiera konkluzje Rady Europejskiej, 
zgodnie z którymi UE nie uzna bezprawnej 
aneksji Krymu i Sewastopola;

1. zdecydowanie popiera nieuznawanie 
aneksji Krymu przez Rosję, która to 
aneksja narusza Protokół Budapeszteński 
z 1999 r.; przypomina o swoim 
zobowiązaniu na rzecz niepodległości, 
suwerenności i integralności terytorialnej
Ukrainy, zgodnie z Kartą Narodów 
Zjednoczonych; w pełni popiera konkluzje 
Rady Europejskiej, zgodnie z którymi UE 
nie uzna bezprawnej aneksji Krymu i 
Sewastopola, a także przypomina, że w 
prawie międzynarodowym zabronione jest
przejmowanie terytorium przy użyciu siły;

Or. en

Poprawka 78
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. zdecydowanie popiera nieuznawanie 
aneksji Krymu przez Rosję; przypomina o 
swoim zobowiązaniu na rzecz 
niepodległości, suwerenności oraz 
nienaruszalności granic Ukrainy; w pełni 
popiera konkluzje Rady Europejskiej, 
zgodnie z którymi UE nie uzna bezprawnej 
aneksji Krymu i Sewastopola;

1. odnotowuje przyłączenie Krymu i 
Sewastopola do Federacji Rosyjskiej w 
wyniku decyzji podjętej podczas 
referendum przeprowadzonego dnia 16 
marca 2014 r.; przypomina o swoim 
zobowiązaniu na rzecz niepodległości, 
suwerenności oraz nienaruszalności granic 
Ukrainy; odnotowuje konkluzje Rady 
Europejskiej, zgodnie z którymi UE nie 
uzna bezprawnej aneksji Krymu i 



AM\1055090PL.doc 41/135 PE552.050v01-00

PL

Sewastopola;

Or. es

Poprawka 79
Georgios Epitideios

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. zdecydowanie popiera nieuznawanie
aneksji Krymu przez Rosję; przypomina o 
swoim zobowiązaniu na rzecz 
niepodległości, suwerenności oraz 
nienaruszalności granic Ukrainy; w pełni 
popiera konkluzje Rady Europejskiej, 
zgodnie z którymi UE nie uzna bezprawnej
aneksji Krymu i Sewastopola;

1. nie uznaje aneksji Krymu przez Rosję; 
przypomina o swoim zobowiązaniu na 
rzecz niepodległości, suwerenności oraz 
nienaruszalności granic Ukrainy; w pełni 
popiera konkluzje Rady Europejskiej, 
zgodnie z którymi UE nie uzna aneksji 
Krymu i Sewastopola;

Or. el

Poprawka 80
Fabio Massimo Castaldo

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. zdecydowanie popiera nieuznawanie 
aneksji Krymu przez Rosję; przypomina o 
swoim zobowiązaniu na rzecz 
niepodległości, suwerenności oraz 
nienaruszalności granic Ukrainy; w pełni 
popiera konkluzje Rady Europejskiej, 
zgodnie z którymi UE nie uzna bezprawnej 
aneksji Krymu i Sewastopola;

1. odnotowuje konkluzje Rady 
Europejskiej, zgodnie z którymi UE nie 
uzna bezprawnej aneksji Krymu i 
Sewastopola; uznaje jednak możliwość 
powrotu do poprzedniej sytuacji w 
regionie za mało prawdopodobną i uważa, 
iż należy podejmować dyplomatyczne
działania bez stawiania warunków 
wstępnych również w tej trudnej sytuacji;

Or. it
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Poprawka 81
Eleftherios Synadinos

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. zdecydowanie popiera nieuznawanie 
aneksji Krymu przez Rosję; przypomina o 
swoim zobowiązaniu na rzecz 
niepodległości, suwerenności oraz 
nienaruszalności granic Ukrainy; w pełni 
popiera konkluzje Rady Europejskiej, 
zgodnie z którymi UE nie uzna bezprawnej 
aneksji Krymu i Sewastopola;

1. popiera nieuznawanie aneksji Krymu 
przez Rosję; przypomina o swoim 
zobowiązaniu na rzecz niepodległości, 
suwerenności oraz nienaruszalności granic 
Ukrainy; w pełni popiera konkluzje Rady 
Europejskiej, zgodnie z którymi UE nie 
uzna bezprawnej aneksji Krymu i 
Sewastopola, chyba że inna decyzja 
zostanie podjęta na szczeblu ONZ;

Or. el

Poprawka 82
Indrek Tarand
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. uważa, że dokonana przy użyciu siły 
aneksja Krymu przez Rosję stanowi krok 
w kierunku zniszczenia obowiązujących 
po zimnej wojnie norm będących 
podstawą europejskiego systemu
bezpieczeństwa;

Or. en

Poprawka 83
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio

Projekt rezolucji
Ustęp 2
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Projekt rezolucji Poprawka

2. z zaniepokojeniem zauważa, że aneksja
Krymu doprowadziła do istotnej zmiany w 
strategicznym krajobrazie basenu Morza 
Czarnego i sąsiedniego obszaru; ostrzega, 
że zajmując cały półwysep, Rosja uzyskała 
niezmiernie ważny przyczółek sięgający 
zarówno zachodu (Naddniestrze i ujście 
Dunaju), Bałkanów i południa (wschodnia 
część basenu Morza Śródziemnego), gdzie 
rozmieściła stałe siły morskie, a ponadto 
bezprawna aneksja Krymu umożliwiła
Rosji utworzenie „południowego 
Kaliningradu” – kolejnego punktu 
bezpośrednio graniczącego z NATO, tym 
razem na morzu;

2. zauważa, że nowy status Krymu 
postrzegany w kontekście strategicznego
krajobrazu basenu Morza Czarnego i 
sąsiedniego obszaru przywrócił
równowagę między siłami rosyjskimi, 
siłami tureckimi oraz obecnością Stanów 
Zjednoczonych Ameryki; zauważa, że 
kontrolując cały półwysep, Rosja uzyskała 
niezmiernie ważny przyczółek sięgający 
zarówno zachodu (Naddniestrze i ujście 
Dunaju), jak również Bałkanów i południa 
(wschodnia część basenu Morza 
Śródziemnego), gdzie rozmieściła stałe siły 
morskie od 1783 r. i od stworzenia 
rosyjskiej floty czarnomorskiej; zwraca 
uwagę na fakt, że Krym umożliwia Rosji 
utworzenie „południowego Kaliningradu” 
– kolejnego punktu bezpośrednio 
graniczącego z NATO, tym razem na 
morzu; stwierdza, że ta nowa sytuacja jest 
wynikiem ofensywnej polityki NATO w 
regionie, zapoczątkowanej nielegalnym 
bombardowaniem Federalnej Republiki 
Jugosławii w 1999 r.;

Or. fr

Poprawka 84
Indrek Tarand
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. z zaniepokojeniem zauważa, że aneksja 
Krymu doprowadziła do istotnej zmiany w 
strategicznym krajobrazie basenu Morza 
Czarnego i sąsiedniego obszaru; ostrzega, 
że zajmując cały półwysep, Rosja uzyskała 
niezmiernie ważny przyczółek sięgający 
zarówno zachodu (Naddniestrze i ujście 

2. z zaniepokojeniem zauważa, że aneksja 
Krymu doprowadziła do istotnej zmiany w 
strategicznym krajobrazie basenu Morza 
Czarnego i sąsiedniego obszaru; ostrzega, 
że zajmując cały półwysep, Rosja uzyskała 
niezmiernie ważny przyczółek sięgający 
zarówno zachodu (Naddniestrze i ujście 
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Dunaju), Bałkanów i południa (wschodnia 
część basenu Morza Śródziemnego), gdzie 
rozmieściła stałe siły morskie, a ponadto 
bezprawna aneksja Krymu umożliwiła 
Rosji utworzenie „południowego 
Kaliningradu” – kolejnego punktu 
bezpośrednio graniczącego z NATO, tym 
razem na morzu;

Dunaju), Bałkanów i południa (wschodnia 
część basenu Morza Śródziemnego), gdzie 
rozmieściła stałe siły morskie, a ponadto 
bezprawna aneksja Krymu umożliwiła 
Rosji utworzenie „południowego 
Kaliningradu” – kolejnego punktu 
bezpośrednio graniczącego z NATO;

Or. en

Poprawka 85
Javier Nart, Fernando Maura Barandiarán

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. z zaniepokojeniem zauważa, że aneksja 
Krymu doprowadziła do istotnej zmiany w 
strategicznym krajobrazie basenu Morza 
Czarnego i sąsiedniego obszaru; ostrzega, 
że zajmując cały półwysep, Rosja uzyskała 
niezmiernie ważny przyczółek sięgający 
zarówno zachodu (Naddniestrze i ujście 
Dunaju), Bałkanów i południa (wschodnia 
część basenu Morza Śródziemnego), gdzie 
rozmieściła stałe siły morskie, a ponadto 
bezprawna aneksja Krymu umożliwiła 
Rosji utworzenie „południowego 
Kaliningradu” – kolejnego punktu 
bezpośrednio graniczącego z NATO, tym 
razem na morzu;

2. zauważa, że przez zajęcie całego 
półwyspu pozycja Rosji na tym obszarze
nie uległa znaczącej zmianie w stosunku 
do stanu poprzedniego i uważa, że 
niepokojące byłoby stwierdzenie, iż w ten 
sposób Rosja uzyskała przyczółek 
sięgający zarówno zachodu (Naddniestrze i 
ujście Dunaju), jak również Bałkanów i 
południa (wschodnia część basenu Morza 
Śródziemnego), gdzie rozmieściła stałe siły 
morskie; zauważa, że w obecnych czasach
oraz w kontekście istnienia strategicznej 
broni jądrowej i konwencjonalnej aneksja 
Krymu nie spowodowała radykalnej
zmiany w strategicznym krajobrazie 
basenu Morza Czarnego i sąsiedniego 
obszaru;

Or. es

Poprawka 86
Ramona Nicole Mănescu, Cristian Dan Preda

Projekt rezolucji
Ustęp 2
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Projekt rezolucji Poprawka

2. z zaniepokojeniem zauważa, że aneksja 
Krymu doprowadziła do istotnej zmiany w 
strategicznym krajobrazie basenu Morza 
Czarnego i sąsiedniego obszaru; ostrzega, 
że zajmując cały półwysep, Rosja uzyskała 
niezmiernie ważny przyczółek sięgający 
zarówno zachodu (Naddniestrze i ujście 
Dunaju), Bałkanów i południa (wschodnia 
część basenu Morza Śródziemnego), gdzie 
rozmieściła stałe siły morskie, a ponadto 
bezprawna aneksja Krymu umożliwiła 
Rosji utworzenie „południowego 
Kaliningradu” – kolejnego punktu 
bezpośrednio graniczącego z NATO, tym 
razem na morzu;

2. z zaniepokojeniem zauważa, że 
bezprawna aneksja Krymu doprowadziła 
do istotnej zmiany w strategicznym 
krajobrazie basenu Morza Czarnego i 
sąsiedniego obszaru; jest zdania, że 
agresywne działania Rosji symbolizują jej 
powrót do podejścia zakładającego 
istnienie wrogich sobie bloków; ostrzega, 
że zajmując cały półwysep, Rosja uzyskała 
niezmiernie ważny przyczółek sięgający 
zarówno zachodu (Naddniestrze i ujście 
Dunaju), Bałkanów i południa (wschodnia 
część basenu Morza Śródziemnego), gdzie 
rozmieściła stałe siły morskie, a ponadto 
bezprawna aneksja Krymu umożliwiła 
Rosji utworzenie „południowego 
Kaliningradu” – kolejnego punktu 
bezpośrednio graniczącego z NATO, tym 
razem na morzu;

Or. en

Poprawka 87
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. z zaniepokojeniem zauważa, że aneksja 
Krymu doprowadziła do istotnej zmiany w 
strategicznym krajobrazie basenu Morza 
Czarnego i sąsiedniego obszaru; ostrzega, 
że zajmując cały półwysep, Rosja uzyskała 
niezmiernie ważny przyczółek sięgający 
zarówno zachodu (Naddniestrze i ujście 
Dunaju), Bałkanów i południa 
(wschodnia część basenu Morza 
Śródziemnego), gdzie rozmieściła stałe siły 
morskie, a ponadto bezprawna aneksja 
Krymu umożliwiła Rosji utworzenie 
„południowego Kaliningradu” –

2. z zaniepokojeniem zauważa, że 
gwałtowna zmiana władzy na Ukrainie i 
przyłączenie Krymu do Rosji doprowadziły
do istotnej zmiany w strategicznym 
krajobrazie basenu Morza Czarnego i 
sąsiedniego obszaru; przypomina, że 
przybliżanie struktur NATO do granic 
Federacji Rosyjskiej następowało
stopniowo i wynikało z polityki
rozszerzenia tej organizacji od 1999 r.;
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kolejnego punktu bezpośrednio 
graniczącego z NATO, tym razem na 
morzu;

Or. es

Poprawka 88
Georgios Epitideios

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. z zaniepokojeniem zauważa, że aneksja 
Krymu doprowadziła do istotnej zmiany w 
strategicznym krajobrazie basenu Morza 
Czarnego i sąsiedniego obszaru; ostrzega, 
że zajmując cały półwysep, Rosja uzyskała 
niezmiernie ważny przyczółek sięgający 
zarówno zachodu (Naddniestrze i ujście 
Dunaju), Bałkanów i południa (wschodnia 
część basenu Morza Śródziemnego), gdzie 
rozmieściła stałe siły morskie, a ponadto 
bezprawna aneksja Krymu umożliwiła 
Rosji utworzenie „południowego 
Kaliningradu” – kolejnego punktu 
bezpośrednio graniczącego z NATO, tym 
razem na morzu;

2. zauważa, że aneksja Krymu 
doprowadziła do istotnej zmiany w 
strategicznym krajobrazie basenu Morza 
Czarnego i sąsiedniego obszaru; ostrzega, 
że zajmując cały półwysep, Rosja uzyskała 
niezmiernie ważny przyczółek sięgający 
zarówno zachodu (Naddniestrze i ujście 
Dunaju), Bałkanów i południa (wschodnia 
część basenu Morza Śródziemnego), gdzie 
rozmieściła stałe siły morskie, a ponadto 
aneksja Krymu umożliwiła Rosji 
utworzenie „południowego Kaliningradu” 
– kolejnego punktu bezpośrednio 
graniczącego z NATO, tym razem na 
morzu;

Or. el

Poprawka 89
Fabio Massimo Castaldo

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. z zaniepokojeniem zauważa, że aneksja 
Krymu doprowadziła do istotnej zmiany w 
strategicznym krajobrazie basenu Morza 
Czarnego i sąsiedniego obszaru; ostrzega, 

2. z zaniepokojeniem zauważa, że aneksja 
Krymu doprowadziła do istotnej zmiany w 
strategicznym krajobrazie basenu Morza 
Czarnego i sąsiedniego obszaru; 
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że zajmując cały półwysep, Rosja uzyskała 
niezmiernie ważny przyczółek sięgający
zarówno zachodu (Naddniestrze i ujście 
Dunaju), Bałkanów i południa (wschodnia 
część basenu Morza Śródziemnego), gdzie 
rozmieściła stałe siły morskie, a ponadto 
bezprawna aneksja Krymu umożliwiła 
Rosji utworzenie „południowego 
Kaliningradu” – kolejnego punktu 
bezpośrednio graniczącego z NATO, tym 
razem na morzu;

przypomina, że stan utajonej 
niestabilności utrzymujący się na 
południowo-zachodnim obszarze Rosji, 
gdzie przez dziesięciolecia skład etniczny, 
bogactwa lub przepływ surowców 
prowadziły do uzależnienia tych terenów 
zarówno od Rosji, jak i od Zachodu, nie 
wyłączając UE, miał dla mieszkańców 
potencjalnie katastrofalne skutki
gospodarcze, społeczne, obywatelskie oraz 
polityczne; ostrzega, że zajmując cały 
półwysep, Rosja uzyskała ważną pozycję 
strategiczną sięgającą zarówno zachodu 
(Naddniestrze i ujście Dunaju), jak 
również Bałkanów i południa (wschodnia 
część basenu Morza Śródziemnego), gdzie 
rozmieściła stałe siły morskie; stwierdza, iż 
dotychczas Zachód był bardziej 
nastawiony na rywalizację z Rosją
preferując w obecnej fazie kryzysu
sprzedaż broni oddziałom ukraińskim,
zamiast energicznie poszukiwać
rozwiązania dyplomatycznego;

Or. it

Poprawka 90
Fernando Maura Barandiarán

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. z zaniepokojeniem zauważa, że aneksja 
Krymu doprowadziła do istotnej zmiany w 
strategicznym krajobrazie basenu Morza 
Czarnego i sąsiedniego obszaru; ostrzega, 
że zajmując cały półwysep, Rosja uzyskała 
niezmiernie ważny przyczółek sięgający 
zarówno zachodu (Naddniestrze i ujście 
Dunaju), Bałkanów i południa (wschodnia 
część basenu Morza Śródziemnego), gdzie 
rozmieściła stałe siły morskie, a ponadto 
bezprawna aneksja Krymu umożliwiła 
Rosji utworzenie „południowego 

2. z zaniepokojeniem zauważa, że aneksja 
Krymu doprowadziła do istotnej zmiany w 
strategicznym krajobrazie basenu Morza 
Czarnego i sąsiedniego obszaru; ostrzega, 
że zajmując cały półwysep, Rosja uzyskała 
niezmiernie ważny przyczółek sięgający 
zarówno zachodu (Naddniestrze i ujście 
Dunaju), jak również Bałkanów i południa 
(wschodnia część basenu Morza 
Śródziemnego), gdzie rozmieściła stałe siły 
morskie;
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Kaliningradu” – kolejnego punktu 
bezpośrednio graniczącego z NATO, tym 
razem na morzu;

Or. es

Poprawka 91
Gabrielius Landsbergis

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. z zaniepokojeniem zauważa, że aneksja 
Krymu doprowadziła do istotnej zmiany w 
strategicznym krajobrazie basenu Morza 
Czarnego i sąsiedniego obszaru; ostrzega, 
że zajmując cały półwysep, Rosja uzyskała 
niezmiernie ważny przyczółek sięgający 
zarówno zachodu (Naddniestrze i ujście 
Dunaju), Bałkanów i południa (wschodnia 
część basenu Morza Śródziemnego), gdzie 
rozmieściła stałe siły morskie, a ponadto 
bezprawna aneksja Krymu umożliwiła 
Rosji utworzenie „południowego 
Kaliningradu” – kolejnego punktu 
bezpośrednio graniczącego z NATO, tym 
razem na morzu;

Nie dotyczy polskiej wersji językowej.

Or. en

Poprawka 92
Eleftherios Synadinos

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. z zaniepokojeniem zauważa, że aneksja 
Krymu doprowadziła do istotnej zmiany w 
strategicznym krajobrazie basenu Morza 
Czarnego i sąsiedniego obszaru; ostrzega, 

2. z zaniepokojeniem zauważa, że aneksja 
Krymu doprowadziła do istotnej zmiany w 
strategicznym krajobrazie basenu Morza 
Czarnego i sąsiedniego obszaru; ostrzega, 
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że zajmując cały półwysep, Rosja uzyskała 
niezmiernie ważny przyczółek sięgający
zarówno zachodu (Naddniestrze i ujście 
Dunaju), Bałkanów i południa (wschodnia 
część basenu Morza Śródziemnego), gdzie 
rozmieściła stałe siły morskie, a ponadto 
bezprawna aneksja Krymu umożliwiła 
Rosji utworzenie „południowego 
Kaliningradu” – kolejnego punktu 
bezpośrednio graniczącego z NATO, tym 
razem na morzu;

że przez aneksję całego półwyspu Rosja 
uzyskała większy zasięg wpływów zarówno 
na zachodzie (Naddniestrze i ujście 
Dunaju), na Bałkanach i na południu
(wschodnia część basenu Morza 
Śródziemnego), gdzie rozmieściła stałe siły 
morskie, a ponadto aneksja Krymu 
umożliwiła Rosji utworzenie kolejnego 
punktu bezpośrednio graniczącego z UE, 
tym razem na morzu;

Or. el

Poprawka 93
Georgios Epitideios

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. jest zdania, że zmiana w krajobrazie 
strategicznym oraz ewoluująca sytuacja
militarna w basenie Morza Czarnego 
wskazują na szersze i systemowe 
wyzwania dla europejskiego 
bezpieczeństwa; jest zdania, że UE i 
państwa członkowskie muszą mieć 
odpowiedź na te wyzwania w zakresie 
bezpieczeństwa;

skreślony

Or. el

Poprawka 94
Javier Nart

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. jest zdania, że zmiana w krajobrazie 
strategicznym oraz ewoluująca sytuacja 

3. jest zdania, że obecnego krajobrazu 
strategicznego oraz sytuacji militarnej w 
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militarna w basenie Morza Czarnego 
wskazują na szersze i systemowe 
wyzwania dla europejskiego 
bezpieczeństwa; jest zdania, że UE i 
państwa członkowskie muszą mieć 
odpowiedź na te wyzwania w zakresie
bezpieczeństwa;

basenie Morza Czarnego nie można uznać 
za szersze i systemowe wyzwania dla 
europejskiego bezpieczeństwa; jest jednak
zdania, że UE i państwa członkowskie 
muszą uważnie monitorować tę sytuację w 
kontekście bezpieczeństwa;

Or. es

Poprawka 95
James Carver

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. jest zdania, że zmiana w krajobrazie 
strategicznym oraz ewoluująca sytuacja 
militarna w basenie Morza Czarnego 
wskazują na szersze i systemowe 
wyzwania dla europejskiego
bezpieczeństwa; jest zdania, że UE i
państwa członkowskie muszą mieć 
odpowiedź na te wyzwania w zakresie 
bezpieczeństwa;

3. jest zdania, że zmiana w krajobrazie 
strategicznym oraz ewoluująca sytuacja 
militarna w basenie Morza Czarnego 
wskazują na szersze i systemowe 
wyzwania dla bezpieczeństwa; jest zdania, 
że państwa członkowskie muszą mieć 
odpowiedź na te wyzwania w zakresie 
bezpieczeństwa;

Or. en

Poprawka 96
Charles Tannock

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. jest zdania, że zmiana w krajobrazie 
strategicznym oraz ewoluująca sytuacja 
militarna w basenie Morza Czarnego 
wskazują na szersze i systemowe 
wyzwania dla europejskiego 
bezpieczeństwa; jest zdania, że UE i 

3. jest zdania, że zmiana w krajobrazie 
strategicznym oraz ewoluująca sytuacja 
militarna w basenie Morza Czarnego 
wskazują na szersze i systemowe 
wyzwania dla europejskiego 
bezpieczeństwa; jest zdania, że UE i 
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państwa członkowskie muszą mieć 
odpowiedź na te wyzwania w zakresie
bezpieczeństwa;

państwa członkowskie muszą w tym 
kontekście zrewidować swoją politykę 
zagraniczną i politykę w dziedzinie
bezpieczeństwa;

Or. en

Poprawka 97
Angel Dzhambazki

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. jest zdania, że zmiana w krajobrazie 
strategicznym oraz ewoluująca sytuacja 
militarna w basenie Morza Czarnego 
wskazują na szersze i systemowe 
wyzwania dla europejskiego 
bezpieczeństwa; jest zdania, że UE i 
państwa członkowskie muszą mieć 
odpowiedź na te wyzwania w zakresie 
bezpieczeństwa;

3. jest zdania, że zmiana w krajobrazie 
strategicznym oraz ewoluująca sytuacja 
militarna w basenie Morza Czarnego 
wskazują na szersze i systemowe 
wyzwania dla europejskiego 
bezpieczeństwa; jest zdania, że UE i 
państwa członkowskie muszą mieć 
odpowiedź na te wyzwania w zakresie 
bezpieczeństwa; uważa, że Unia powinna 
zapewnić, przy użyciu wszystkich 
możliwych środków, bezpieczeństwo i 
stabilność swoim państwom członkowskim
leżącym w basenie Morza Czarnego;

Or. bg

Poprawka 98
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. jest zdania, że zmiana w krajobrazie 
strategicznym oraz ewoluująca sytuacja 
militarna w basenie Morza Czarnego 
wskazują na szersze i systemowe 
wyzwania dla europejskiego 

3. jest zdania, że zmiana w krajobrazie 
strategicznym oraz ewoluująca sytuacja 
militarna w basenie Morza Czarnego 
wskazują na szersze i systemowe 
wyzwania dla europejskiego 
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bezpieczeństwa; jest zdania, że UE i 
państwa członkowskie muszą mieć 
odpowiedź na te wyzwania w zakresie
bezpieczeństwa;

bezpieczeństwa; jest zdania, że UE i 
państwa członkowskie muszą mieć 
odpowiedź na te wyzwania stosując środki
bezpieczeństwa, a także prowadząc z 
Rosją i państwami Organizacji Układu o 
Bezpieczeństwie Zbiorowym negocjacje w 
sprawie nowego europejskiego systemu
bezpieczeństwa, jak to zostało 
zaproponowane przez rosyjskiego 
prezydenta Dmitrija Miedwiediewa w 
2008 r., oraz negocjacje w sprawie strefy 
wolnego handlu między Euroazjatycką 
Unią Gospodarczą, Ukrainą i Unią 
Europejską, jak to zostało zaproponowane 
przez Władimira Putina w jego artykule 
opublikowanym w dzienniku Izwiestia w 
dniu 3 października 2011 r. (projekt ten 
spotkał się z negatywną reakcją Komisji 
Europejskiej, która uznała go za 
niedopuszczalny);

Or. fr

Poprawka 99
Ramona Nicole Mănescu, Cristian Dan Preda

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. jest zdania, że zmiana w krajobrazie 
strategicznym oraz ewoluująca sytuacja 
militarna w basenie Morza Czarnego 
wskazują na szersze i systemowe 
wyzwania dla europejskiego 
bezpieczeństwa; jest zdania, że UE i 
państwa członkowskie muszą mieć 
odpowiedź na te wyzwania w zakresie 
bezpieczeństwa;

3. jest zdania, że zmiana w krajobrazie 
strategicznym oraz ewoluująca sytuacja 
militarna w basenie Morza Czarnego 
wskazują na szersze i systemowe 
wyzwania dla europejskiego 
bezpieczeństwa; jest zaniepokojony 
zwiększoną presją rosyjską na wschodnią 
granicę UE, w tym na Rumunię i Polskę, 
dwa państwa, które odgrywają zasadniczą 
rolę w dziedzinie ochrony bezpieczeństwa 
na wschodnich obrzeżach; ta presja oraz 
zintensyfikowane działania i zdolności 
wojskowe Rosji na wschodnich obrzeżach 
UE stanowią poważne zagrożenie; jest 
zdania, że UE i państwa członkowskie 
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muszą mieć odpowiedź na te wyzwania w 
zakresie bezpieczeństwa oraz 
konsekwentnie stosować zaktualizowaną 
wspólną i kompleksową strategię 
bezpieczeństwa, co obejmuje dostosowanie 
unijnej strategii na rzecz regionu Morza 
Czarnego poprzez stosowanie postanowień 
strategii Unii Europejskiej w zakresie 
bezpieczeństwa morskiego;

Or. en

Poprawka 100
Ana Gomes

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. jest zdania, że zmiana w krajobrazie 
strategicznym oraz ewoluująca sytuacja 
militarna w basenie Morza Czarnego 
wskazują na szersze i systemowe 
wyzwania dla europejskiego 
bezpieczeństwa; jest zdania, że UE i 
państwa członkowskie muszą mieć 
odpowiedź na te wyzwania w zakresie 
bezpieczeństwa;

3. jest zdania, że zmiana w krajobrazie 
geostrategicznym oraz ewoluująca sytuacja 
militarna w basenie Morza Czarnego 
wskazują na szersze i systemowe 
wyzwania dla europejskiego 
bezpieczeństwa; jest zdania, że UE i 
państwa członkowskie muszą mieć 
odpowiedź na te wyzwania w zakresie 
bezpieczeństwa , a ponadto że wyzwania te 
muszą być odzwierciedlone w 
zrewidowanej europejskiej strategii 
bezpieczeństwa i strategii Unii 
Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa 
morskiego;

Or. en

Poprawka 101
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias

Projekt rezolucji
Ustęp 3
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Projekt rezolucji Poprawka

3. jest zdania, że zmiana w krajobrazie 
strategicznym oraz ewoluująca sytuacja 
militarna w basenie Morza Czarnego 
wskazują na szersze i systemowe 
wyzwania dla europejskiego 
bezpieczeństwa; jest zdania, że UE i 
państwa członkowskie muszą mieć 
odpowiedź na te wyzwania w zakresie 
bezpieczeństwa;

3. jest zdania, że zmiana w krajobrazie 
strategicznym oraz ewoluująca sytuacja 
militarna w basenie Morza Czarnego 
wskazują na szersze i systemowe 
wyzwania dla europejskiego 
bezpieczeństwa; jest zdania, że UE i 
państwa członkowskie muszą mieć 
odpowiedź na te wyzwania w zakresie 
bezpieczeństwa; wyraża zaniepokojenie z 
powodu zależności UE i jej państw 
członkowskich od Stanów Zjednoczonych 
oraz z powodu wystąpienia sytuacji
zagrożenia, w jakiej znalazły się państwa 
członkowskie na skutek polityki 
prowadzonej przez USA wobec sąsiadów 
UE;

Or. es

Poprawka 102
Fernando Maura Barandiarán

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. jest zdania, że zmiana w krajobrazie 
strategicznym oraz ewoluująca sytuacja 
militarna w basenie Morza Czarnego 
wskazują na szersze i systemowe 
wyzwania dla europejskiego 
bezpieczeństwa; jest zdania, że UE i 
państwa członkowskie muszą mieć 
odpowiedź na te wyzwania w zakresie 
bezpieczeństwa;

3. jest zdania, że zmiana w krajobrazie 
strategicznym oraz ewoluująca sytuacja 
militarna w basenie Morza Czarnego 
wskazują na szersze i systemowe 
wyzwania dla europejskiego 
bezpieczeństwa; jest zdania, że UE i 
państwa członkowskie muszą opracować 
wspólną strategię w zakresie 
bezpieczeństwa jako środek 
zapobiegawczy;

Or. es
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Poprawka 103
Gabrielius Landsbergis

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. jest zdania, że zmiana w krajobrazie 
strategicznym oraz ewoluująca sytuacja 
militarna w basenie Morza Czarnego 
wskazują na szersze i systemowe 
wyzwania dla europejskiego 
bezpieczeństwa; jest zdania, że UE i 
państwa członkowskie muszą mieć 
odpowiedź na te wyzwania w zakresie 
bezpieczeństwa;

3. jest zdania, że zmiana w krajobrazie 
strategicznym oraz ewoluująca sytuacja 
militarna w basenie Morza Czarnego 
wskazują na szersze i systemowe 
wyzwania dla europejskiego 
bezpieczeństwa; jest zdania, że UE i 
państwa członkowskie muszą mieć 
odpowiedź na te wyzwania w zakresie 
bezpieczeństwa; UE powinna także 
poprawić swoją własną odporność oraz 
odpowiedzieć na wyzwanie związane z 
militaryzacją informacji i 
bezpieczeństwem informacji;

Or. en

Poprawka 104
Marek Jurek

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. jest zdania, że zmiana w krajobrazie 
strategicznym oraz ewoluująca sytuacja 
militarna w basenie Morza Czarnego 
wskazują na szersze i systemowe 
wyzwania dla europejskiego 
bezpieczeństwa; jest zdania, że UE i 
państwa członkowskie muszą mieć 
odpowiedź na te wyzwania w zakresie 
bezpieczeństwa;

3. jest zdania, że zmiana w krajobrazie 
strategicznym oraz ewoluująca sytuacja 
militarna w basenie Morza Czarnego 
wskazują na szersze i systemowe 
wyzwania dla europejskiego 
bezpieczeństwa; jest zdania, że UE i 
państwa członkowskie muszą mieć 
odpowiedź na te wyzwania w zakresie 
bezpieczeństwa; wyraża głęboki sprzeciw 
wobec porzucenia przez Rosję formatu 
rokowań w sprawie Traktatu o 
Konwencjonalnych Siłach Zbrojnych w 
Europie;

Or. pl
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Poprawka 105
Eleftherios Synadinos

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. jest zdania, że zmiana w krajobrazie 
strategicznym oraz ewoluująca sytuacja 
militarna w basenie Morza Czarnego 
wskazują na szersze i systemowe 
wyzwania dla europejskiego 
bezpieczeństwa; jest zdania, że UE i 
państwa członkowskie muszą mieć 
odpowiedź na te wyzwania w zakresie 
bezpieczeństwa;

3. jest zdania, że zmiana w krajobrazie 
strategicznym w basenie Morza Czarnego 
stanowi wyzwanie dla europejskiego 
bezpieczeństwa; jest zdania, że UE i 
państwa członkowskie muszą mieć 
odpowiedź na to wyzwanie w zakresie 
bezpieczeństwa;

Or. el

Poprawka 106
Javier Nart

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. jest głęboko zaniepokojony obecną 
defensywną i ofensywną koncentracją
wojsk rosyjskich w basenie Morza 
Czarnego oraz planowaną rozbudową i 
modernizacją rosyjskiej floty 
czarnomorskiej, w tym zakupem sześciu 
nowych i nowoczesnych okrętów 
podwodnych z silnikiem wysokoprężnym 
typu Rostów nad Donem oraz sześciu 
nowych fregat typu Admirał Grigorowicz; 
zauważa, że rozmieszczenie ofensywnych 
sił powietrznych oraz modernizacja 
krymskiej infrastruktury wojskowej 
umocni ofensywną pozycję militarną Rosji 
i zwiększy jej zdolność do wywierania 
wpływu poza swoim terytorium;

4. odnotowuje obecną defensywną i 
ofensywną koncentrację wojsk rosyjskich 
w basenie Morza Czarnego oraz planowaną 
rozbudowę i modernizację rosyjskiej floty
czarnomorskiej, w tym zakup sześciu 
nowych i nowoczesnych okrętów 
podwodnych z silnikiem wysokoprężnym 
typu Rostów nad Donem oraz sześciu 
nowych fregat typu Admirał Grigorowicz;
przypomina, że rozmieszczenie 
ofensywnych sił powietrznych oraz 
modernizacja krymskiej infrastruktury 
wojskowej nadal znacznie ustępują 
poziomowi modernizacji floty 
amerykańskiej w skali światowej oraz że 
działania te w rzeczywistości nie powodują
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istotnej zmiany;

Or. es

Poprawka 107
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. jest głęboko zaniepokojony obecną
defensywną i ofensywną koncentracją
wojsk rosyjskich w basenie Morza 
Czarnego oraz planowaną rozbudową i 
modernizacją rosyjskiej floty 
czarnomorskiej, w tym zakupem sześciu 
nowych i nowoczesnych okrętów 
podwodnych z silnikiem wysokoprężnym 
typu Rostów nad Donem oraz sześciu 
nowych fregat typu Admirał Grigorowicz; 
zauważa, że rozmieszczenie ofensywnych
sił powietrznych oraz modernizacja 
krymskiej infrastruktury wojskowej 
umocni ofensywną pozycję militarną Rosji 
i zwiększy jej zdolność do wywierania 
wpływu poza swoim terytorium;

4. odnotowuje defensywną koncentrację
wojsk rosyjskich w basenie Morza 
Czarnego oraz planowaną rozbudowę i 
modernizację rosyjskiej floty 
czarnomorskiej, w tym zakup sześciu 
nowych i nowoczesnych okrętów 
podwodnych z silnikiem wysokoprężnym 
typu Rostów nad Donem oraz sześciu 
nowych fregat typu Admirał Grigorowicz; 
zauważa, że rozmieszczenie defensywnych
sił powietrznych oraz modernizacja 
krymskiej infrastruktury wojskowej 
umocni ofensywną pozycję militarną Rosji 
i zwiększy jej zdolność do wywierania 
wpływu poza swoim terytorium;

Or. fr

Poprawka 108
Fabio Massimo Castaldo

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. jest głęboko zaniepokojony obecną 
defensywną i ofensywną koncentracją
wojsk rosyjskich w basenie Morza 
Czarnego oraz planowaną rozbudową i 
modernizacją rosyjskiej floty 

4. odnotowuje obecną defensywną i 
ofensywną koncentrację wojsk rosyjskich 
w basenie Morza Czarnego oraz planowaną 
rozbudowę i modernizację rosyjskiej floty 
czarnomorskiej, w tym zakup sześciu 
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czarnomorskiej, w tym zakupem sześciu 
nowych i nowoczesnych okrętów 
podwodnych z silnikiem wysokoprężnym 
typu Rostów nad Donem oraz sześciu 
nowych fregat typu Admirał Grigorowicz; 
zauważa, że rozmieszczenie ofensywnych 
sił powietrznych oraz modernizacja 
krymskiej infrastruktury wojskowej 
umocni ofensywną pozycję militarną Rosji 
i zwiększy jej zdolność do wywierania 
wpływu poza swoim terytorium;

nowych i nowoczesnych okrętów 
podwodnych z silnikiem wysokoprężnym 
typu Rostów nad Donem oraz sześciu 
nowych fregat typu Admirał Grigorowicz; 
zauważa, że rozmieszczenie ofensywnych 
sił powietrznych oraz modernizacja 
krymskiej infrastruktury wojskowej 
umocni ofensywną pozycję militarną Rosji;
w związku z tym uważa, że teraz bardziej 
niż kiedykolwiek niezbędne jest 
zastosowanie wszelkich możliwych 
środków dyplomatycznych w celu 
rozładowania napięć;

Or. it

Poprawka 109
Fernando Maura Barandiarán

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. jest głęboko zaniepokojony obecną 
defensywną i ofensywną koncentracją 
wojsk rosyjskich w basenie Morza 
Czarnego oraz planowaną rozbudową i 
modernizacją rosyjskiej floty 
czarnomorskiej, w tym zakupem sześciu 
nowych i nowoczesnych okrętów 
podwodnych z silnikiem wysokoprężnym
typu Rostów nad Donem oraz sześciu 
nowych fregat typu Admirał Grigorowicz; 
zauważa, że rozmieszczenie ofensywnych 
sił powietrznych oraz modernizacja 
krymskiej infrastruktury wojskowej 
umocni ofensywną pozycję militarną Rosji 
i zwiększy jej zdolność do wywierania 
wpływu poza swoim terytorium;

4. jest głęboko zaniepokojony obecną 
defensywną i ofensywną koncentracją 
wojsk rosyjskich w basenie Morza 
Czarnego oraz planowaną rozbudową i 
modernizacją rosyjskiej floty 
czarnomorskiej, w tym zakupem sześciu 
nowych i nowoczesnych okrętów 
podwodnych z silnikiem wysokoprężnym 
typu Rostów nad Donem oraz sześciu 
nowych fregat typu Admirał Grigorowicz; 
przypomina, że rozmieszczenie 
ofensywnych sił powietrznych oraz 
modernizacja krymskiej infrastruktury 
wojskowej umocni ofensywną pozycję 
militarną Rosji i zwiększy jej zdolność do 
wywierania wpływu poza swoim 
terytorium;

Or. es
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Poprawka 110
Eleftherios Synadinos

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. jest głęboko zaniepokojony obecną 
defensywną i ofensywną koncentracją 
wojsk rosyjskich w basenie Morza 
Czarnego oraz planowaną rozbudową i 
modernizacją rosyjskiej floty 
czarnomorskiej, w tym zakupem sześciu 
nowych i nowoczesnych okrętów 
podwodnych z silnikiem wysokoprężnym 
typu Rostów nad Donem oraz sześciu 
nowych fregat typu Admirał Grigorowicz; 
zauważa, że rozmieszczenie ofensywnych
sił powietrznych oraz modernizacja 
krymskiej infrastruktury wojskowej 
umocni ofensywną pozycję militarną Rosji 
i zwiększy jej zdolność do wywierania 
wpływu poza swoim terytorium;

4. jest głęboko zaniepokojony obecną 
koncentracją wojsk rosyjskich w basenie 
Morza Czarnego oraz planowaną
modernizacją rosyjskiej floty 
czarnomorskiej; zauważa, że 
rozmieszczenie sił powietrznych oraz 
modernizacja krymskiej infrastruktury 
wojskowej umocni pozycję militarną Rosji 
i zwiększy jej zdolność do wywierania 
wpływu poza swoim terytorium;

Or. el

Poprawka 111
Gabrielius Landsbergis

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. z zaniepokojeniem zauważa, że Rosja 
nieustannie zwiększa swoją obecność 
militarną w zajętych regionach Gruzji:
Abchazji i Cchinwali w Osetii 
Południowej; infrastruktura militarna o 
charakterze obronnym i ofensywnym, 
charakteryzująca się dużym zasięgiem 
operacyjnym i obejmująca systemy 
wieloprowadnicowych wyrzutni 
rakietowych (tzw. jednostki „Smiercz”, 
„Grad” i „Uragan”), zestawy rakietowe 
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klasy ziemia-powietrze (S-300, OSA, 
Toczka/Toczka U), artyleryjskie zestawy 
rakietowe klasy ziemia-powietrze (Strieła-
10, 2S6 Tunguska), samobieżne 
armatohaubice (2S3 „Akacja”), stanowi 
poważne zagrożenie dla całego regionu 
Morza Czarnego; obszar morski zajętego 
regionu Abchazji jest kontrolowany przez 
kutry patrolowe, w tym typu „Mangusta” i 
„Sobol”, które stacjonują w portach w 
Oczamczyrze i Suchumi;

Or. en

Poprawka 112
Javier Nart

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. z zaniepokojeniem zauważa, że Rosja 
znacznie zwiększyła swoje zdolności 
obrony powietrznej i morskiej w basenie 
Morza Czarnego, rozmieszczając nowe 
pociski przeciwokrętowe (o zasięgu 600 
km, potencjalnie docierające do Bosforu) 
oraz doprowadzając do tego, że rosyjskie 
myśliwce kontrolują około trzech 
czwartych obszaru powietrznego basenu 
Morza Czarnego (w praktyce zwiększając 
trzykrotnie liczbę lotnisk na Krymie); w 
związku z tym zauważa, że Rosja 
zwiększyła swoje zdolności zarówno pod 
względem strategicznym, jak i taktycznym: 
ze strategicznego punktu widzenia 
bombowce dalekiego zasięgu zdolne do 
przenoszenia pocisków manewrujących 
oraz samoloty zwiadowcze operujące w 
pobliżu zachodnich wybrzeży Morza 
Czarnego mogą penetrować terytorium 
sięgające w głąb Europy Środkowej; z 
taktycznego punktu widzenia dwie 
brygady piechoty morskiej – potencjalnie 
wspierane przez śmigłowcowce typu 

skreślony
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Mistral – stanowią potencjalnie poważne 
zagrożenie lądowe;

Or. es

Poprawka 113
Charles Tannock

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. z zaniepokojeniem zauważa, że Rosja 
znacznie zwiększyła swoje zdolności 
obrony powietrznej i morskiej w basenie 
Morza Czarnego, rozmieszczając nowe 
pociski przeciwokrętowe (o zasięgu 600 
km, potencjalnie docierające do Bosforu) 
oraz doprowadzając do tego, że rosyjskie 
myśliwce kontrolują około trzech 
czwartych obszaru powietrznego basenu 
Morza Czarnego (w praktyce zwiększając 
trzykrotnie liczbę lotnisk na Krymie); w 
związku z tym zauważa, że Rosja 
zwiększyła swoje zdolności zarówno pod 
względem strategicznym, jak i taktycznym: 
ze strategicznego punktu widzenia 
bombowce dalekiego zasięgu zdolne do 
przenoszenia pocisków manewrujących 
oraz samoloty zwiadowcze operujące w 
pobliżu zachodnich wybrzeży Morza 
Czarnego mogą penetrować terytorium 
sięgające w głąb Europy Środkowej; z 
taktycznego punktu widzenia dwie brygady 
piechoty morskiej – potencjalnie wspierane 
przez śmigłowcowce typu Mistral –
stanowią potencjalnie poważne zagrożenie 
lądowe;

5. z zaniepokojeniem zauważa, że Rosja 
znacznie zwiększyła swoje zdolności 
obrony powietrznej i morskiej w basenie 
Morza Czarnego, rozmieszczając nowe 
pociski przeciwokrętowe (o zasięgu 600 
km, potencjalnie docierające do Bosforu) 
oraz doprowadzając do tego, że rosyjskie 
myśliwce kontrolują około trzech 
czwartych obszaru powietrznego basenu 
Morza Czarnego (w praktyce zwiększając 
trzykrotnie liczbę lotnisk na Krymie); w 
związku z tym zauważa, że Rosja 
zwiększyła swoje zdolności zarówno pod 
względem strategicznym, jak i taktycznym: 
ze strategicznego punktu widzenia 
bombowce dalekiego zasięgu zdolne do 
przenoszenia pocisków manewrujących 
oraz samoloty zwiadowcze operujące w 
pobliżu zachodnich wybrzeży Morza 
Czarnego mają potencjał, by penetrować 
terytorium sięgające w głąb Europy 
Środkowej; z taktycznego punktu widzenia 
dwie brygady piechoty morskiej –
potencjalnie wspierane przez 
śmigłowcowce typu Mistral – stanowią 
potencjalnie poważne zagrożenie lądowe;

Or. en

Poprawka 114
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio
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Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. z zaniepokojeniem zauważa, że Rosja 
znacznie zwiększyła swoje zdolności 
obrony powietrznej i morskiej w basenie 
Morza Czarnego, rozmieszczając nowe 
pociski przeciwokrętowe (o zasięgu 600 
km, potencjalnie docierające do Bosforu) 
oraz doprowadzając do tego, że rosyjskie 
myśliwce kontrolują około trzech 
czwartych obszaru powietrznego basenu 
Morza Czarnego (w praktyce zwiększając 
trzykrotnie liczbę lotnisk na Krymie); w 
związku z tym zauważa, że Rosja 
zwiększyła swoje zdolności zarówno pod 
względem strategicznym, jak i taktycznym: 
ze strategicznego punktu widzenia 
bombowce dalekiego zasięgu zdolne do 
przenoszenia pocisków manewrujących 
oraz samoloty zwiadowcze operujące w 
pobliżu zachodnich wybrzeży Morza 
Czarnego mogą penetrować terytorium 
sięgające w głąb Europy Środkowej; z 
taktycznego punktu widzenia dwie brygady 
piechoty morskiej – potencjalnie wspierane 
przez śmigłowcowce typu Mistral –
stanowią potencjalnie poważne zagrożenie 
lądowe;

5. stwierdza, że Rosja znacznie zwiększyła 
swoje zdolności obrony powietrznej i 
morskiej w basenie Morza Czarnego, 
rozmieszczając nowe pociski 
przeciwokrętowe (o zasięgu 600 km, 
potencjalnie docierające do Bosforu) oraz
doprowadzając do tego, że rosyjskie 
myśliwce kontrolują około trzech 
czwartych obszaru powietrznego basenu 
Morza Czarnego (w praktyce zwiększając 
trzykrotnie liczbę lotnisk na Krymie); w 
związku z tym zauważa, że Rosja 
zwiększyła swoje zdolności zarówno pod 
względem strategicznym, jak i taktycznym: 
ze strategicznego punktu widzenia 
bombowce dalekiego zasięgu zdolne do 
przenoszenia pocisków manewrujących 
oraz samoloty zwiadowcze operujące w 
pobliżu zachodnich wybrzeży Morza 
Czarnego mogą penetrować terytorium 
sięgające w głąb Europy Środkowej; z 
taktycznego punktu widzenia dwie brygady 
piechoty morskiej – potencjalnie wspierane 
przez śmigłowcowce typu Mistral –
stanowią potencjalnie poważne zagrożenie 
lądowe;

Or. fr

Poprawka 115
Fabio Massimo Castaldo

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. z zaniepokojeniem zauważa, że Rosja 
znacznie zwiększyła swoje zdolności 
obrony powietrznej i morskiej w basenie 

5. z zaniepokojeniem zauważa, że Rosja 
znacznie zwiększyła swoje zdolności 
obrony powietrznej i morskiej w basenie 
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Morza Czarnego, rozmieszczając nowe 
pociski przeciwokrętowe (o zasięgu 600 
km, potencjalnie docierające do Bosforu) 
oraz doprowadzając do tego, że rosyjskie 
myśliwce kontrolują około trzech 
czwartych obszaru powietrznego basenu 
Morza Czarnego (w praktyce zwiększając 
trzykrotnie liczbę lotnisk na Krymie); w 
związku z tym zauważa, że Rosja 
zwiększyła swoje zdolności zarówno pod 
względem strategicznym, jak i taktycznym: 
ze strategicznego punktu widzenia 
bombowce dalekiego zasięgu zdolne do 
przenoszenia pocisków manewrujących 
oraz samoloty zwiadowcze operujące w 
pobliżu zachodnich wybrzeży Morza 
Czarnego mogą penetrować terytorium 
sięgające w głąb Europy Środkowej; z 
taktycznego punktu widzenia dwie 
brygady piechoty morskiej – potencjalnie 
wspierane przez śmigłowcowce typu 
Mistral – stanowią potencjalnie poważne 
zagrożenie lądowe;

Morza Czarnego, rozmieszczając nowe 
pociski przeciwokrętowe (o zasięgu 600 
km, potencjalnie docierające do Bosforu) 
oraz doprowadzając do tego, że rosyjskie 
myśliwce kontrolują około trzech 
czwartych obszaru powietrznego basenu 
Morza Czarnego (w praktyce zwiększając
trzykrotnie liczbę lotnisk na Krymie); w 
związku z tym zauważa, że Rosja 
zwiększyła swoje zdolności zarówno pod 
względem strategicznym, jak i taktycznym;
uważa, iż w tej sytuacji każda placówka 
dyplomatyczna, regionalna i 
międzynarodowa znajdująca się w 
miejscu, w którym przedstawiciele 
Moskwy odgrywają kluczową rolę, 
powinna stanowić przestrzeń dla
dokonania porównania, co będzie miało
istotne znaczenie dla pomyślnego i 
dyplomatycznego rozwiązania problemu;

Or. it

Poprawka 116
Fernando Maura Barandiarán

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. z zaniepokojeniem zauważa, że Rosja 
znacznie zwiększyła swoje zdolności 
obrony powietrznej i morskiej w basenie 
Morza Czarnego, rozmieszczając nowe 
pociski przeciwokrętowe (o zasięgu 600 
km, potencjalnie docierające do Bosforu) 
oraz doprowadzając do tego, że rosyjskie 
myśliwce kontrolują około trzech 
czwartych obszaru powietrznego basenu 
Morza Czarnego (w praktyce zwiększając 
trzykrotnie liczbę lotnisk na Krymie); w 
związku z tym zauważa, że Rosja 

5. z zaniepokojeniem zauważa, że Rosja 
znacznie zwiększyła swoje zdolności 
obrony powietrznej i morskiej w basenie 
Morza Czarnego, rozmieszczając nowe 
pociski przeciwokrętowe (o zasięgu 600 
km) oraz doprowadzając do tego, że 
rosyjskie myśliwce kontrolują około trzech 
czwartych obszaru powietrznego basenu 
Morza Czarnego (w praktyce zwiększając 
trzykrotnie liczbę lotnisk na Krymie); w 
związku z tym zauważa, że Rosja 
zwiększyła swoje zdolności zarówno pod 
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zwiększyła swoje zdolności zarówno pod 
względem strategicznym, jak i taktycznym: 
ze strategicznego punktu widzenia 
bombowce dalekiego zasięgu zdolne do 
przenoszenia pocisków manewrujących 
oraz samoloty zwiadowcze operujące w 
pobliżu zachodnich wybrzeży Morza 
Czarnego mogą penetrować terytorium 
sięgające w głąb Europy Środkowej; z 
taktycznego punktu widzenia dwie brygady 
piechoty morskiej – potencjalnie wspierane 
przez śmigłowcowce typu Mistral –
stanowią potencjalnie poważne zagrożenie 
lądowe;

względem strategicznym, jak i taktycznym: 
ze strategicznego punktu widzenia 
bombowce dalekiego zasięgu zdolne do 
przenoszenia pocisków manewrujących 
oraz samoloty zwiadowcze operujące w 
pobliżu zachodnich wybrzeży Morza 
Czarnego; z taktycznego punktu widzenia 
dwie brygady piechoty morskiej –
potencjalnie wspierane przez 
śmigłowcowce typu Mistral – stanowią 
potencjalnie poważne zagrożenie;

Or. es

Poprawka 117
Marek Jurek

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. z zaniepokojeniem zauważa, że Rosja 
znacznie zwiększyła swoje zdolności 
obrony powietrznej i morskiej w basenie 
Morza Czarnego, rozmieszczając nowe 
pociski przeciwokrętowe (o zasięgu 600 
km, potencjalnie docierające do Bosforu) 
oraz doprowadzając do tego, że rosyjskie 
myśliwce kontrolują około trzech 
czwartych obszaru powietrznego basenu 
Morza Czarnego (w praktyce zwiększając 
trzykrotnie liczbę lotnisk na Krymie); w 
związku z tym zauważa, że Rosja 
zwiększyła swoje zdolności zarówno pod 
względem strategicznym, jak i taktycznym: 
ze strategicznego punktu widzenia 
bombowce dalekiego zasięgu zdolne do 
przenoszenia pocisków manewrujących 
oraz samoloty zwiadowcze operujące w 
pobliżu zachodnich wybrzeży Morza 
Czarnego mogą penetrować terytorium 
sięgające w głąb Europy Środkowej; z 
taktycznego punktu widzenia dwie brygady 
piechoty morskiej – potencjalnie wspierane 

5. z zaniepokojeniem zauważa, że Rosja 
znacznie zwiększyła swoje zdolności 
obrony powietrznej i morskiej w basenie 
Morza Czarnego, rozmieszczając nowe 
pociski przeciwokrętowe (o zasięgu 600 
km, potencjalnie docierające do Bosforu) 
oraz doprowadzając do tego, że rosyjskie 
myśliwce kontrolują około trzech 
czwartych obszaru powietrznego basenu 
Morza Czarnego (w praktyce zwiększając 
trzykrotnie liczbę lotnisk na Krymie); w 
związku z tym zauważa, że Rosja 
zwiększyła swoje zdolności zarówno pod 
względem strategicznym, jak i taktycznym: 
ze strategicznego punktu widzenia 
bombowce dalekiego zasięgu zdolne do 
przenoszenia pocisków manewrujących 
oraz samoloty zwiadowcze operujące w 
pobliżu zachodnich wybrzeży Morza 
Czarnego mogą penetrować terytorium 
sięgające w głąb Europy Środkowej; z 
taktycznego punktu widzenia dwie brygady 
piechoty morskiej – potencjalnie wspierane 
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przez śmigłowcowce typu Mistral –
stanowią potencjalnie poważne zagrożenie 
lądowe;

przez śmigłowcowce typu Mistral –
stanowią potencjalnie poważne zagrożenie 
lądowe; wzywa Francję do jednoznacznej i 
ostatecznej rezygnacji ze sprzedaży Rosji 
okrętów desantowych;

Or. pl

Poprawka 118
Eleftherios Synadinos

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. z zaniepokojeniem zauważa, że Rosja 
znacznie zwiększyła swoje zdolności 
obrony powietrznej i morskiej w basenie 
Morza Czarnego, rozmieszczając nowe 
pociski przeciwokrętowe (o zasięgu 600 
km, potencjalnie docierające do Bosforu) 
oraz doprowadzając do tego, że rosyjskie 
myśliwce kontrolują około trzech 
czwartych obszaru powietrznego basenu 
Morza Czarnego (w praktyce zwiększając 
trzykrotnie liczbę lotnisk na Krymie); w 
związku z tym zauważa, że Rosja 
zwiększyła swoje zdolności zarówno pod 
względem strategicznym, jak i taktycznym: 
ze strategicznego punktu widzenia 
bombowce dalekiego zasięgu zdolne do 
przenoszenia pocisków manewrujących 
oraz samoloty zwiadowcze operujące w 
pobliżu zachodnich wybrzeży Morza 
Czarnego mogą penetrować terytorium 
sięgające w głąb Europy Środkowej; z 
taktycznego punktu widzenia dwie 
brygady piechoty morskiej – potencjalnie 
wspierane przez śmigłowcowce typu 
Mistral – stanowią potencjalnie poważne 
zagrożenie lądowe;

5. zauważa, że Rosja znacznie zwiększyła 
swoje zdolności obrony powietrznej i 
morskiej w basenie Morza Czarnego;

Or. el
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Poprawka 119
Ioan Mircea Pașcu

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. jest głęboko zaniepokojony złożoną 
przez prezydenta Putina deklaracją o 
możliwości postawienia w stan gotowości 
rosyjskich sił jądrowych podczas operacji 
zajmowania Krymu przez Rosję w 
przypadku gdyby Zachód zdecydował się 
interweniować przeciwko aneksji; jest 
także głęboko zaniepokojony utrzymanymi 
w tonie gróźb oświadczeniami składanymi 
przez wysokich rangą rosyjskich 
urzędników o przysługującym Rosji 
prawie do rozmieszczania i utrzymywania
na Krymie broni jądrowej; z 
zaniepokojeniem zauważa, że w marcu 
2015 r., podczas sprawdzianu gotowości 
bojowej, Rosja rozmieściła na Krymie 
nieokreśloną liczbę strategicznych 
bombowców TU22M3 zdolnych do 
przenoszenia głowic jądrowych;

Or. en

Poprawka 120
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. z głębokim zaniepokojeniem 
obserwuje działania przedstawicieli NATO 
stanowiące podżeganie do wojny, takie jak 
ćwiczenia prowadzone na terytorium kilku 
państw graniczących z Rosją; przypomina, 
że już w lutym przetransportowano 140 
pojazdów i 1400 żołnierzy na obszar
położony zaledwie 300 metrów od granicy 
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Estonii z Rosją; wyraża swe 
zaniepokojenie ćwiczeniami wojskowymi
sojuszu przeprowadzonymi na wybrzeżu 
Bułgarii;

Or. es

Poprawka 121
Javier Nart

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. zauważa, że potencjalne rozmieszczenie 
przez Rosję na Krymie systemów broni 
podwójnego przeznaczenia podaje w 
wątpliwość przyjazne zamiary Rosji, jeśli 
chodzi o osiągnięcie postępów w 
wielostronnym programie rozbrojenia 
nuklearnego w nadchodzącym przeglądzie 
Układu o nierozprzestrzenianiu broni 
jądrowej, podważając podjęte do tej pory 
wysiłki w tym celu;

skreślony

Or. es

Poprawka 122
Georgios Epitideios

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. zauważa, że potencjalne rozmieszczenie 
przez Rosję na Krymie systemów broni 
podwójnego przeznaczenia podaje w 
wątpliwość przyjazne zamiary Rosji, jeśli 
chodzi o osiągnięcie postępów w 
wielostronnym programie rozbrojenia 
nuklearnego w nadchodzącym przeglądzie 
Układu o nierozprzestrzenianiu broni 

skreślony
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jądrowej, podważając podjęte do tej pory 
wysiłki w tym celu;

Or. el

Poprawka 123
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. zauważa, że potencjalne rozmieszczenie 
przez Rosję na Krymie systemów broni 
podwójnego przeznaczenia podaje w 
wątpliwość przyjazne zamiary Rosji, jeśli 
chodzi o osiągnięcie postępów w 
wielostronnym programie rozbrojenia 
nuklearnego w nadchodzącym przeglądzie 
Układu o nierozprzestrzenianiu broni 
jądrowej, podważając podjęte do tej pory 
wysiłki w tym celu;

6. zauważa, że potencjalne rozmieszczenie 
przez Rosję na Krymie systemów broni 
podwójnego przeznaczenia podaje w 
wątpliwość przyjazne zamiary Rosji, jeśli 
chodzi o osiągnięcie postępów w 
wielostronnym programie rozbrojenia 
nuklearnego w nadchodzącym przeglądzie 
Układu o nierozprzestrzenianiu broni 
jądrowej, podważając podjęte do tej pory 
wysiłki w tym celu, a także stwierdza, że 
taka polityka jest konsekwencją 
wypowiedzenia przez Stany Zjednoczone 
Ameryki traktatu ABM oraz 
rozmieszczenia w Europie tarczy 
antyrakietowej NATO skierowanej 
przeciwko Rosji;

Or. fr

Poprawka 124
Marek Jurek

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. zauważa, że potencjalne rozmieszczenie 
przez Rosję na Krymie systemów broni 
podwójnego przeznaczenia podaje w 
wątpliwość przyjazne zamiary Rosji, jeśli 
chodzi o osiągnięcie postępów w 
wielostronnym programie rozbrojenia 

6. zauważa, że potencjalne rozmieszczenie 
przez Rosję na Krymie systemów broni 
podwójnego przeznaczenia podaje w 
wątpliwość przyjazne zamiary Rosji, jeśli 
chodzi o osiągnięcie postępów w 
wielostronnym programie rozbrojenia 
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nuklearnego w nadchodzącym przeglądzie 
Układu o nierozprzestrzenianiu broni 
jądrowej, podważając podjęte do tej pory 
wysiłki w tym celu;

nuklearnego w nadchodzącym przeglądzie 
Układu o nierozprzestrzenianiu broni 
jądrowej, podważając podjęte do tej pory 
wysiłki w tym celu; wyraża głęboki 
sprzeciw wobec utrzymywania i 
modernizowania przez Rosję arsenału 
taktycznych głowic nuklearnych o 
rozmiarach wielokrotnie 
przewyższających analogiczny arsenał 
NATO; wyraża zaniepokojenie sygnałami 
dotyczącymi łamania przez Rosję traktatu 
o likwidacji pocisków średniego i 
pośredniego zasięgu, co stwarzałoby 
sytuację istotnego zagrożenia dla Europy i 
innych bezpośrednich sąsiadów Rosji;

Or. pl

Poprawka 125
Eleftherios Synadinos

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. zauważa, że potencjalne rozmieszczenie 
przez Rosję na Krymie systemów broni 
podwójnego przeznaczenia podaje w 
wątpliwość przyjazne zamiary Rosji, jeśli 
chodzi o osiągnięcie postępów w 
wielostronnym programie rozbrojenia 
nuklearnego w nadchodzącym przeglądzie 
Układu o nierozprzestrzenianiu broni 
jądrowej, podważając podjęte do tej pory 
wysiłki w tym celu;

6. zauważa, że potencjalne rozmieszczenie 
przez Rosję na Krymie systemów broni 
podwójnego przeznaczenia podważa 
podjęte do tej pory wysiłki w 
wielostronnym programie rozbrojenia 
nuklearnego w nadchodzącym przeglądzie 
Układu o nierozprzestrzenianiu broni 
jądrowej;

Or. el

Poprawka 126
Javier Nart

Projekt rezolucji
Ustęp 7
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Projekt rezolucji Poprawka

7. uważa, że ostatnie przypadki 
przelatywania rosyjskich myśliwców w 
pobliżu okrętów wojennych NATO i 
platform poszukiwawczych na Morzu 
Czarnym wskazują jednoznacznie na 
agresywniejszą postawę Rosji w basenie 
Morza Czarnego, i ostrzega przed 
zwiększonym ryzykiem eskalacji;

7. uważa, że ostatnie przypadki 
przelatywania rosyjskich myśliwców w 
pobliżu okrętów wojennych NATO i 
platform poszukiwawczych na Morzu 
Czarnym mogą wskazywać na 
agresywniejszą postawę Rosji w basenie 
Morza Czarnego i ostrzega przed 
zwiększonym ryzykiem eskalacji; uważa, 
że dzięki złagodzeniu języka wypowiedzi i 
stosowaniu „miękkiej dyplomacji” – tak
przez strony konfliktu, jak i przez 
podmioty zewnętrzne – można uzyskać
więcej, niż dzięki nasileniu wojskowego 
ruchu lotniczego między oboma 
państwami;

Or. es

Poprawka 127
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. uważa, że ostatnie przypadki 
przelatywania rosyjskich myśliwców w 
pobliżu okrętów wojennych NATO i 
platform poszukiwawczych na Morzu 
Czarnym wskazują jednoznacznie na 
agresywniejszą postawę Rosji w basenie 
Morza Czarnego, i ostrzega przed 
zwiększonym ryzykiem eskalacji;

7. uważa, że ostatnie przypadki 
przelatywania rosyjskich myśliwców w 
pobliżu okrętów wojennych NATO i 
platform poszukiwawczych na Morzu 
Czarnym wskazują jednoznacznie na 
agresywniejszą postawę w basenie Morza 
Czarnego i ostrzega przed zwiększonym 
ryzykiem eskalacji;

Or. fr

Poprawka 128
Indrek Tarand
w imieniu grupy Verts/ALE
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Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. uważa, że ostatnie przypadki 
przelatywania rosyjskich myśliwców w 
pobliżu okrętów wojennych NATO i 
platform poszukiwawczych na Morzu 
Czarnym wskazują jednoznacznie na 
agresywniejszą postawę Rosji w basenie 
Morza Czarnego, i ostrzega przed 
zwiększonym ryzykiem eskalacji;

7. uważa, że ostatnie przypadki 
przelatywania rosyjskich myśliwców w 
pobliżu okrętów wojennych NATO i 
platform poszukiwawczych na Morzu 
Czarnym wskazują jednoznacznie na 
agresywniejszą postawę Rosji w basenie 
Morza Czarnego i ostrzega przed 
zwiększonym ryzykiem eskalacji; wzywa 
do ustanowienia bezpośrednich linii 
łączności wojskowej w celu uniknięcia 
tragicznych nieporozumień o daleko 
idących skutkach militarnych oraz w 
dziedzinie bezpieczeństwa;

Or. en

Poprawka 129
Fabio Massimo Castaldo

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. uważa, że ostatnie przypadki 
przelatywania rosyjskich myśliwców w 
pobliżu okrętów wojennych NATO i 
platform poszukiwawczych na Morzu 
Czarnym wskazują jednoznacznie na 
agresywniejszą postawę Rosji w basenie 
Morza Czarnego, i ostrzega przed 
zwiększonym ryzykiem eskalacji;

7. uważa, że ostatnie przypadki 
przelatywania rosyjskich myśliwców w 
pobliżu okrętów wojennych NATO i 
platform poszukiwawczych na Morzu 
Czarnym wskazują jednoznacznie na 
agresywniejszą postawę Rosji w basenie 
Morza Czarnego i ostrzega przed 
zwiększonym ryzykiem eskalacji; 
odnotowuje ćwiczenia NATO na Morzu 
Czarnym oraz czterokrotne zwiększenie 
liczby lotów samolotów NATO w regionie 
Morza Bałtyckiego; sprzeciwia się takiej 
eskalacji demonstracji siły z obydwu 
stron, która prowadzi wyłącznie do
potęgowania napięć;

Or. it
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Poprawka 130
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. uważa, że rozmieszczenie sił 
powietrznych NATO nad Bałtykiem w 
ramach „środków natychmiastowego 
reagowania”, które stanowią rozszerzenie 
operacji „Baltic Air Policing”, jest 
nieuzasadnione i powoduje eskalację
podżegających do wojny działań sojuszu
wojskowego; przypomina, że wszystkie 
przypadki identyfikacji rosyjskich 
samolotów, których dokonano w ramach 
manewrów NATO, miały miejsce 
wyłącznie nad wodami 
międzynarodowymi;

Or. es

Poprawka 131
Javier Nart

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. jest głęboko zaniepokojony niezwykle 
poważną sytuacją na wschodniej Ukrainie, 
gdzie wojna prowadzi do destabilizacji 
Ukrainy oraz całego regionu – w tym 
widoczną próbą utworzenia korytarza 
lądowego łączącego terytorium Rosji z 
Krymem przez tereny kontrolowane przez 
separatystów wzdłuż zachodniego 
wybrzeża Morza Azowskiego (Mariupol);

8. jest głęboko zaniepokojony niezwykle 
poważną sytuacją na wschodniej Ukrainie, 
gdzie wojna prowadzi do destabilizacji 
Ukrainy oraz całego regionu;

Or. es
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Poprawka 132
Charles Tannock

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. jest głęboko zaniepokojony niezwykle 
poważną sytuacją na wschodniej Ukrainie, 
gdzie wojna prowadzi do destabilizacji 
Ukrainy oraz całego regionu – w tym 
widoczną próbą utworzenia korytarza 
lądowego łączącego terytorium Rosji z 
Krymem przez tereny kontrolowane przez 
separatystów wzdłuż zachodniego 
wybrzeża Morza Azowskiego (Mariupol);

8. jest głęboko zaniepokojony niezwykle 
poważną sytuacją na wschodniej Ukrainie, 
gdzie wojna prowadzi do destabilizacji 
Ukrainy oraz całego regionu – w tym 
ciągłym niebezpieczeństwem utworzenia
korytarza lądowego do Mariupola wzdłuż 
zachodniego wybrzeża Morza Azowskiego
przez tereny kontrolowane przez
separatystów;

Or. en

Poprawka 133
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. jest głęboko zaniepokojony niezwykle 
poważną sytuacją na wschodniej Ukrainie, 
gdzie wojna prowadzi do destabilizacji 
Ukrainy oraz całego regionu – w tym 
widoczną próbą utworzenia korytarza 
lądowego łączącego terytorium Rosji z 
Krymem przez tereny kontrolowane przez 
separatystów wzdłuż zachodniego 
wybrzeża Morza Azowskiego (Mariupol);

8. jest głęboko zaniepokojony niezwykle 
poważną sytuacją na wschodniej Ukrainie, 
gdzie wojna – spowodowana
nieprzestrzeganiem porozumień z dnia 21 
lutego 2014 r. podpisanych przez 
ówczesnych przywódców ugrupowań 
opozycyjnych oraz ministrów spraw 
zagranicznych Francji, Niemiec i Polski, 
jak również naruszeniem art. 108, 110, 
112 i 126 Konstytucji ukraińskiej, którego 
dopuściła się Rada w decyzji z dnia 22 
lutego 2015 r. (usunięcie prezydenta 
Janukowycza z urzędu) i w decyzji z dnia 
24 lutego 2015 r. (odwołanie sędziów 
Trybunału Konstytucyjnego), a także 
faktem, że w marcu i w kwietniu 2014 r. 
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rząd w Kijowie odmówił negocjacji w 
sprawie przyznania obwodom 
ługańskiemu i donieckiemu statusu 
dostosowanego do szczególnej sytuacji 
politycznej, gospodarczej, społecznej i 
kulturalnej – prowadzi do destabilizacji 
Ukrainy oraz całego regionu;

Or. fr

Poprawka 134
Ana Gomes

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. jest głęboko zaniepokojony niezwykle 
poważną sytuacją na wschodniej Ukrainie, 
gdzie wojna prowadzi do destabilizacji 
Ukrainy oraz całego regionu – w tym 
widoczną próbą utworzenia korytarza 
lądowego łączącego terytorium Rosji z 
Krymem przez tereny kontrolowane przez 
separatystów wzdłuż zachodniego 
wybrzeża Morza Azowskiego (Mariupol);

8. jest głęboko zaniepokojony niezwykle 
poważną sytuacją na wschodniej Ukrainie, 
gdzie wojna prowadzi do destabilizacji 
Ukrainy oraz całego regionu – w tym 
możliwą próbą utworzenia korytarza 
lądowego łączącego terytorium Rosji z 
Krymem przez tereny kontrolowane przez 
separatystów wzdłuż zachodniego 
wybrzeża Morza Azowskiego (Mariupol);

Or. en

Poprawka 135
Marek Jurek

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. jest głęboko zaniepokojony niezwykle 
poważną sytuacją na wschodniej Ukrainie, 
gdzie wojna prowadzi do destabilizacji 
Ukrainy oraz całego regionu – w tym 
widoczną próbą utworzenia korytarza 
lądowego łączącego terytorium Rosji z 
Krymem przez tereny kontrolowane przez 
separatystów wzdłuż zachodniego 

8. jest głęboko zaniepokojony niezwykle 
poważną sytuacją na wschodniej Ukrainie, 
gdzie wojna prowadzi do destabilizacji 
Ukrainy oraz całego regionu – w tym 
widoczną próbą utworzenia korytarza 
lądowego łączącego terytorium Rosji z 
Krymem przez tereny kontrolowane przez 
separatystów wzdłuż zachodniego 
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wybrzeża Morza Azowskiego (Mariupol); wybrzeża Morza Azowskiego (Mariupol),
czego skutkiem może być zupełne odcięcie 
Ukrainy od morza;

Or. pl

Poprawka 136
Eleftherios Synadinos

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. jest głęboko zaniepokojony niezwykle 
poważną sytuacją na wschodniej Ukrainie, 
gdzie wojna prowadzi do destabilizacji 
Ukrainy oraz całego regionu – w tym 
widoczną próbą utworzenia korytarza 
lądowego łączącego terytorium Rosji z 
Krymem przez tereny kontrolowane przez 
separatystów wzdłuż zachodniego 
wybrzeża Morza Azowskiego (Mariupol);

8. jest głęboko zaniepokojony niezwykle 
poważną sytuacją na wschodniej Ukrainie, 
gdzie wojna prowadzi do destabilizacji 
Ukrainy oraz całego regionu;

Or. el

Poprawka 137
Marek Jurek

Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. popiera wyrażoną przez prezydenta 
Petra Poroszenkę ideę wysłania sił 
pokojowych na wschodnią Ukrainę; 
przypomina, że nie istnieje żadne embargo 
uniemożliwiające pomoc w uzbrojeniu dla 
Ukrainy i wyraża przekonanie, że 
udzielenie takiej pomocy przez państwa 
Unii Europejskiej mogłoby się efektywnie 
przyczynić do zahamowania rozszerzania 
rosyjskiej agresji; apeluje o uruchomienie 
przez społeczność międzynarodową stałej 
misji obserwacyjnej nadzorującej 
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przestrzeganie praw społeczności 
ukraińskiej i tatarskiej na Krymie;

Or. pl

Poprawka 138
Marek Jurek

Projekt rezolucji
Ustęp 8 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8b. uznaje, że najwłaściwszą reakcją w 
przypadku przedłużającej się okupacji 
Krymu byłoby poparcie należących do 
NATO państw Unii Europejskiej dla 
przyspieszenia przyjęcia Gruzji do Paktu
Północnoatlantyckiego; wzywa Ukrainę i 
Mołdawię do podjęcia działań na rzecz 
uniemożliwienia dostaw broni i 
zaopatrzenia militarnego do Naddniestrza,
zarówno drogą lądową jak i lotniczą; 
wzywa UE i NATO do udzielenia Ukrainie 
wsparcia dla zabezpieczenia jej granicy z
Naddniestrzem;

Or. pl

Poprawka 139
Georgios Epitideios

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. potępia fakt, że Rosja udziela 
bezpośredniego i pośredniego wsparcia 
działaniom separatystycznym, ułatwiając 
w ten sposób kontynuowanie wojny; jest 
zaniepokojony doniesieniami o 
zbrodniach wojennych popełnianych w 
regionie kontrolowanym przez 

skreślony
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separatystów wspieranych przez Rosję; 
wzywa Rosję do użycia swoich wpływów, 
by powstrzymać działania wojenne;

Or. el

Poprawka 140
Eleftherios Synadinos

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. potępia fakt, że Rosja udziela 
bezpośredniego i pośredniego wsparcia 
działaniom separatystycznym, ułatwiając 
w ten sposób kontynuowanie wojny; jest 
zaniepokojony doniesieniami o 
zbrodniach wojennych popełnianych w 
regionie kontrolowanym przez 
separatystów wspieranych przez Rosję; 
wzywa Rosję do użycia swoich wpływów, 
by powstrzymać działania wojenne;

skreślony

Or. el

Poprawka 141
Javier Nart

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. potępia fakt, że Rosja udziela 
bezpośredniego i pośredniego wsparcia 
działaniom separatystycznym, ułatwiając w 
ten sposób kontynuowanie wojny; jest 
zaniepokojony doniesieniami o zbrodniach 
wojennych popełnianych w regionie 
kontrolowanym przez separatystów 
wspieranych przez Rosję; wzywa Rosję do 
użycia swoich wpływów, by powstrzymać 

9. potępia fakt, że Rosja udziela 
bezpośredniego i pośredniego wsparcia 
działaniom separatystycznym, ułatwiając w 
ten sposób kontynuowanie wojny; jest 
zaniepokojony doniesieniami o zbrodniach 
wojennych popełnianych zarówno w 
regionie kontrolowanym przez 
separatystów wspieranych przez Rosję, jak 
i po stronie ukraińskiej dzięki 
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działania wojenne; finansowaniu przez oligarchów; wzywa 
oba państwa do użycia swoich wpływów, 
by powstrzymać działania wojenne;

Or. es

Poprawka 142
Kati Piri

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. potępia fakt, że Rosja udziela 
bezpośredniego i pośredniego wsparcia 
działaniom separatystycznym, ułatwiając w 
ten sposób kontynuowanie wojny; jest 
zaniepokojony doniesieniami o zbrodniach 
wojennych popełnianych w regionie 
kontrolowanym przez separatystów 
wspieranych przez Rosję; wzywa Rosję do 
użycia swoich wpływów, by powstrzymać 
działania wojenne;

9. potępia fakt, że Rosja udziela 
bezpośredniego i pośredniego wsparcia 
działaniom separatystycznym, ułatwiając w 
ten sposób kontynuowanie wojny; jest 
zaniepokojony doniesieniami o zbrodniach 
wojennych popełnianych w regionie 
kontrolowanym przez separatystów 
wspieranych przez Rosję, w tym o 
zestrzeleniu cywilnego samolotu 
pasażerskiego (lot MH-17); wzywa Rosję 
do użycia swoich wpływów, by 
powstrzymać działania wojenne i 
przypomina, że popełnione zbrodnie 
wojenne nie mogą podlegać amnestii;

Or. en

Poprawka 143
Zdzisław Krasnodębski

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. potępia fakt, że Rosja udziela 
bezpośredniego i pośredniego wsparcia 
działaniom separatystycznym, ułatwiając w 
ten sposób kontynuowanie wojny; jest 
zaniepokojony doniesieniami o zbrodniach 

9. potępia fakt, że Rosja udziela 
bezpośredniego i pośredniego wsparcia 
działaniom separatystycznym, które 
obejmują dostarczanie broni oraz 
rekrutację, ułatwiając w ten sposób 
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wojennych popełnianych w regionie 
kontrolowanym przez separatystów 
wspieranych przez Rosję; wzywa Rosję do 
użycia swoich wpływów, by powstrzymać 
działania wojenne;

kontynuowanie wojny; jest zaniepokojony 
doniesieniami o zbrodniach wojennych 
popełnianych w regionie kontrolowanym 
przez separatystów wspieranych przez 
Rosję; wzywa Rosję do natychmiastowego 
wycofania wszystkich swoich sił zbrojnych 
z terytorium Ukrainy oraz do użycia 
swoich wpływów, by powstrzymać 
działania wojenne;

Or. en

Poprawka 144
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. potępia fakt, że Rosja udziela 
bezpośredniego i pośredniego wsparcia 
działaniom separatystycznym, ułatwiając 
w ten sposób kontynuowanie wojny; jest 
zaniepokojony doniesieniami o 
zbrodniach wojennych popełnianych w 
regionie kontrolowanym przez 
separatystów wspieranych przez Rosję;
wzywa Rosję do użycia swoich wpływów, 
by powstrzymać działania wojenne;

9. pochwala fakt, że Rosja udziela 
bezpośredniego i pośredniego wsparcia 
lokalnej ludności, zwłaszcza przez 
przyjęcie na swoim terytorium 1,2 mln 
uchodźców i wysłanie 14 konwojów z 
pomocą humanitarną do strefy objętej 
konfliktem; wzywa Rosję i Stany 
Zjednoczone Ameryki do użycia swoich 
wpływów, by powstrzymać działania 
wojenne;

Or. fr

Poprawka 145
Ana Gomes

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. potępia fakt, że Rosja udziela 
bezpośredniego i pośredniego wsparcia 
działaniom separatystycznym, ułatwiając 

9. potępia fakt, że Rosja udziela 
bezpośredniego i pośredniego wsparcia 
grupom separatystycznym na Ukrainie, 
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w ten sposób kontynuowanie wojny; jest 
zaniepokojony doniesieniami o zbrodniach 
wojennych popełnianych w regionie 
kontrolowanym przez separatystów 
wspieranych przez Rosję; wzywa Rosję do 
użycia swoich wpływów, by powstrzymać 
działania wojenne;

ułatwiając w ten sposób kontynuowanie 
wojny; jest zaniepokojony doniesieniami o 
zbrodniach wojennych popełnianych w 
regionie kontrolowanym przez 
separatystów wspieranych przez Rosję; 
wzywa Rosję do użycia swoich wpływów, 
by powstrzymać działania wojenne, a także 
do przestrzegania porozumień z Mińska;

Or. en

Poprawka 146
Tonino Picula

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. potępia fakt, że Rosja udziela 
bezpośredniego i pośredniego wsparcia 
działaniom separatystycznym, ułatwiając w 
ten sposób kontynuowanie wojny; jest 
zaniepokojony doniesieniami o zbrodniach 
wojennych popełnianych w regionie 
kontrolowanym przez separatystów 
wspieranych przez Rosję; wzywa Rosję do 
użycia swoich wpływów, by powstrzymać 
działania wojenne;

9. potępia fakt, że Rosja udziela 
bezpośredniego i pośredniego wsparcia 
działaniom separatystycznym, ułatwiając w 
ten sposób kontynuowanie wojny; jest 
zaniepokojony doniesieniami o zbrodniach 
wojennych popełnianych w regionie 
kontrolowanym przez separatystów 
wspieranych przez Rosję; wzywa Rosję do 
użycia swoich wpływów, by powstrzymać 
działania wojenne i kolejne zbrodnie 
wojenne, a także by zapobiec nowym
ofiarom;

Or. hr

Poprawka 147
Fernando Maura Barandiarán

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. potępia fakt, że Rosja udziela 
bezpośredniego i pośredniego wsparcia 

9. potępia fakt, że Rosja udziela 
bezpośredniego i pośredniego wsparcia 
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działaniom separatystycznym, ułatwiając 
w ten sposób kontynuowanie wojny; jest 
zaniepokojony doniesieniami o zbrodniach 
wojennych popełnianych w regionie 
kontrolowanym przez separatystów 
wspieranych przez Rosję; wzywa Rosję do 
użycia swoich wpływów, by powstrzymać 
działania wojenne;

działaniom separatystycznym; jest 
zaniepokojony doniesieniami o zbrodniach 
wojennych popełnianych w regionie 
kontrolowanym przez separatystów 
wspieranych przez Rosję; wzywa Rosję do 
użycia swoich wpływów, by powstrzymać 
działania wojenne;

Or. es

Poprawka 148
Fabio Massimo Castaldo

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. potępia fakt, że Rosja udziela 
bezpośredniego i pośredniego wsparcia 
działaniom separatystycznym, ułatwiając 
w ten sposób kontynuowanie wojny; jest 
zaniepokojony doniesieniami o zbrodniach 
wojennych popełnianych w regionie 
kontrolowanym przez separatystów 
wspieranych przez Rosję; wzywa Rosję do 
użycia swoich wpływów, by powstrzymać 
działania wojenne;

9. potępia fakt, że Rosja udziela 
bezpośredniego i pośredniego wsparcia 
działaniom separatystycznym;
jednocześnie dystansuje się od uznania za 
użyteczną sprzedaży broni przez kraje 
zachodnie oddziałom ukraińskim, jak 
również od działań paramilitarnych grup 
skrajnie prawicowych wolontariuszy, 
takich jak na przykład batalion „Azow”; 
uważa, że powyższe czynniki ułatwiają 
kontynuowanie wojny; jest zaniepokojony 
doniesieniami o zbrodniach wojennych; 
wzywa Rosję oraz wszystkie 
zaangażowane strony do użycia swoich 
wpływów, by powstrzymać działania 
wojenne;

Or. it

Poprawka 149
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

9a. potępia fakt, że rząd ukraiński i 
regionalne władze Dniepropetrowska 
udzielają bezpośredniego wsparcia 
grupom zbrojnym złożonym z bojówkarzy 
o jawnie nacjonalistycznych i 
ekstremistycznych poglądach, takim jak: 
batalion specjalny „Donbas”, batalion 
specjalny „Ajdar”, batalion specjalny 
„Sicz”, pułk specjalny „Azow”, batalion 
specjalny „Dnipro-1”, batalion specjalny 
„Dnipro-2”, Ukraiński Ochotniczy 
Korpus Prawego Sektora, jak również 40
innym grupom tego typu; potępia 
powtarzające się naruszenia praw 
człowieka i zbrodnie wojenne popełniane 
przez te grupy zbrojne na cywilach z 
obwodów donieckiego i ługańskiego, w 
szczególności te, o których mowa w 
raporcie EUR 50/040/2014 z dnia 8 
września 2014 r. sporządzonym przez 
pozarządową organizację Amnesty 
International; domaga się od rządu 
ukraińskiego rozwiązania i rozbrojenia 
tych grup zbrojnych, które nie mają prawa 
bytu w systemie demokratycznym, w 
ramach którego jedynie siły policyjne oraz 
siły zbrojne, prawnie ustanowione i 
kontrolowane przez władze cywilne, są 
uprawnione do noszenia broni, 
dokonywania aresztowań i 
przeprowadzania akcji policyjnych;

Or. fr

Poprawka 150
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. potępia wsparcie Zachodu dla rządu 
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ukraińskiego; przypomina, że rząd ten 
powstał w wyniku zamachu stanu z
udziałem sił faszystowskich i 
neonazistowskich;

Or. es

Poprawka 151
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio

Projekt rezolucji
Ustęp 9 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9b. wzywa Komisję Europejską i 
Międzynarodowy Fundusz Walutowy do 
zablokowania pomocy finansowej dla 
Ukrainy, ponieważ służy ona do 
finansowania wojny prowadzonej przez 
ten kraj przeciwko ludności z obwodów
donieckiego i ługańskiego – wojny, która 
została fałszywie określona mianem 
„operacji antyterrorystycznej”;

Or. fr

Poprawka 152
Ramona Nicole Mănescu, Cristian Dan Preda

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. ubolewa, że inicjatywy na rzecz 
współpracy regionalnej w dziedzinie 
bezpieczeństwa w basenie Morza 
Czarnego – BLACKSEAFOR i 
„Czarnomorska Harmonia” –
opracowane w celu zademonstrowania 
światu, że kraje przybrzeżne mogą ponosić 
główną odpowiedzialność za swoje 
bezpieczeństwo, okazały się za słabe i są 

skreślony
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obecnie sparaliżowane;

Or. en

Poprawka 153
Arnaud Danjean

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. uważa, że Turcja, jako członek 
NATO i państwo oficjalnie kandydujące 
do UE, jest strategicznym partnerem w 
kwestii bezpieczeństwa w regionie; 
ubolewa jednak, że ostatnie posunięcia 
dyplomatyczne Turcji, w szczególności 
dotyczące kryzysów na Bliskim i 
Środkowym Wschodzie, okazały się co 
najmniej dwuznaczne i mało zbieżne ze 
stanowiskami UE i NATO;

Or. fr

Poprawka 154
Charles Tannock

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. podkreśla, że stosunki z Rosją, która 
jest jednym z głównych podmiotów w 
systemie międzynarodowym, powinny 
opierać się w dłuższej perspektywie na 
współpracy, a nie na konflikcie; jest jednak 
zdania, że w perspektywie 
krótkoterminowej i średnioterminowej ze 
względu na brak zaufania w wyniku 
ostatnich działań Rosji jakiekolwiek 
wznowienie współpracy powinno w 
dalszym ciągu opierać się, po pierwsze, na 

11. podkreśla, że stosunki z Rosją, która 
jest jednym z głównych podmiotów w 
systemie międzynarodowym, powinny 
opierać się w dłuższej perspektywie na 
współpracy, a nie na konfrontacji; jest 
jednak zdania, że w perspektywie 
krótkoterminowej i średnioterminowej ze 
względu na brak zaufania w wyniku 
ostatnich działań Rosji jakiekolwiek 
wznowienie współpracy powinno w 
dalszym ciągu opierać się, po pierwsze, na 
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udzieleniu przez NATO silnych gwarancji 
strategicznych wschodnim członkom 
sojuszu, a po drugie na fakcie, że 
niemożliwe jest rozwiązanie polityczne 
oparte na zaakceptowaniu bezprawnej 
aneksji Krymu;

udzieleniu przez NATO silnych gwarancji 
strategicznych wschodnim członkom 
sojuszu, a po drugie na fakcie, że 
niemożliwe jest rozwiązanie polityczne 
oparte na zaakceptowaniu bezprawnej 
aneksji Krymu;

Or. en

Poprawka 155
Angel Dzhambazki

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. podkreśla, że stosunki z Rosją, która 
jest jednym z głównych podmiotów w 
systemie międzynarodowym, powinny 
opierać się w dłuższej perspektywie na 
współpracy, a nie na konflikcie; jest jednak 
zdania, że w perspektywie 
krótkoterminowej i średnioterminowej ze 
względu na brak zaufania w wyniku 
ostatnich działań Rosji jakiekolwiek 
wznowienie współpracy powinno w 
dalszym ciągu opierać się, po pierwsze, na 
udzieleniu przez NATO silnych gwarancji 
strategicznych wschodnim członkom 
sojuszu, a po drugie na fakcie, że 
niemożliwe jest rozwiązanie polityczne 
oparte na zaakceptowaniu bezprawnej 
aneksji Krymu;

11. podkreśla, że stosunki z Rosją, która 
jest jednym z głównych podmiotów w 
systemie międzynarodowym, powinny 
opierać się w dłuższej perspektywie na 
współpracy oraz na dialogu politycznym w 
duchu dobrej woli, a nie na konfrontacji; 
jest jednak zdania, że w perspektywie 
krótkoterminowej i średnioterminowej ze 
względu na brak zaufania w wyniku 
ostatnich działań Rosji jakiekolwiek 
wznowienie współpracy powinno w 
dalszym ciągu opierać się, po pierwsze, na 
udzieleniu przez NATO silnych gwarancji 
strategicznych wschodnim członkom 
sojuszu, a po drugie na fakcie, że 
niemożliwe jest rozwiązanie polityczne 
oparte na zaakceptowaniu bezprawnej 
aneksji Krymu;

Or. bg

Poprawka 156
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio

Projekt rezolucji
Ustęp 11



PE552.050v01-00 86/135 AM\1055090PL.doc

PL

Projekt rezolucji Poprawka

11. podkreśla, że stosunki z Rosją, która 
jest jednym z głównych podmiotów w 
systemie międzynarodowym, powinny 
opierać się w dłuższej perspektywie na 
współpracy, a nie na konflikcie; jest jednak
zdania, że w perspektywie 
krótkoterminowej i średnioterminowej ze 
względu na brak zaufania w wyniku 
ostatnich działań Rosji jakiekolwiek 
wznowienie współpracy powinno w 
dalszym ciągu opierać się, po pierwsze, na 
udzieleniu przez NATO silnych gwarancji 
strategicznych wschodnim członkom 
sojuszu, a po drugie na fakcie, że 
niemożliwe jest rozwiązanie polityczne 
oparte na zaakceptowaniu bezprawnej 
aneksji Krymu;

11. podkreśla, że stosunki z Rosją, która 
jest jednym z głównych podmiotów w 
systemie międzynarodowym, powinny 
opierać się w dłuższej perspektywie na 
współpracy, a nie na konflikcie; jest 
zdania, że w perspektywie 
krótkoterminowej i średnioterminowej 
jakiekolwiek wznowienie współpracy 
powinno opierać się na wycofaniu sił 
NATO z Europy Wschodniej;

Or. fr

Poprawka 157
Ioan Mircea Pașcu

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. podkreśla, że stosunki z Rosją, która 
jest jednym z głównych podmiotów w 
systemie międzynarodowym, powinny 
opierać się w dłuższej perspektywie na 
współpracy, a nie na konflikcie; jest jednak 
zdania, że w perspektywie 
krótkoterminowej i średnioterminowej ze 
względu na brak zaufania w wyniku 
ostatnich działań Rosji jakiekolwiek 
wznowienie współpracy powinno w 
dalszym ciągu opierać się, po pierwsze, na 
udzieleniu przez NATO silnych gwarancji 
strategicznych wschodnim członkom 
sojuszu, a po drugie na fakcie, że 
niemożliwe jest rozwiązanie polityczne 

11. podkreśla, że stosunki z Rosją, która 
jest jednym z głównych podmiotów w 
systemie międzynarodowym, powinny co 
do zasady opierać się w dłuższej 
perspektywie na współpracy, a nie na 
konflikcie; jest jednak zdania, że w 
perspektywie krótkoterminowej i 
średnioterminowej ze względu na brak 
zaufania w wyniku ostatnich działań Rosji 
jakakolwiek deeskalacja i jakiekolwiek 
wznowienie współpracy muszą opierać się, 
niezależnie od całkowitej realizacji przez 
Rosję porozumień z Mińska (które dotyczą 
wyłącznie konfliktu na wschodniej 
Ukrainie), na powrocie Krymu do 
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oparte na zaakceptowaniu bezprawnej 
aneksji Krymu;

Ukrainy, co doprowadzi do przywrócenia 
statusu quo ante, a także na dalszym 
udzielaniu przez NATO silnych gwarancji 
strategicznych wschodnim członkom 
sojuszu;

Or. en

Poprawka 158
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. podkreśla, że stosunki z Rosją, która 
jest jednym z głównych podmiotów w 
systemie międzynarodowym, powinny 
opierać się w dłuższej perspektywie na 
współpracy, a nie na konflikcie; jest jednak 
zdania, że w perspektywie 
krótkoterminowej i średnioterminowej ze 
względu na brak zaufania w wyniku 
ostatnich działań Rosji jakiekolwiek 
wznowienie współpracy powinno w 
dalszym ciągu opierać się, po pierwsze, na 
udzieleniu przez NATO silnych gwarancji 
strategicznych wschodnim członkom 
sojuszu, a po drugie na fakcie, że 
niemożliwe jest rozwiązanie polityczne 
oparte na zaakceptowaniu bezprawnej 
aneksji Krymu;

11. podkreśla, że stosunki z Rosją, która 
jest jednym z głównych podmiotów w 
systemie międzynarodowym, powinny 
opierać się w dłuższej perspektywie na 
współpracy, a nie na konflikcie;

Or. es

Poprawka 159
Fabio Massimo Castaldo

Projekt rezolucji
Ustęp 11
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Projekt rezolucji Poprawka

11. podkreśla, że stosunki z Rosją, która 
jest jednym z głównych podmiotów w 
systemie międzynarodowym, powinny 
opierać się w dłuższej perspektywie na 
współpracy, a nie na konflikcie; jest jednak
zdania, że w perspektywie 
krótkoterminowej i średnioterminowej ze 
względu na brak zaufania w wyniku 
ostatnich działań Rosji jakiekolwiek 
wznowienie współpracy powinno w 
dalszym ciągu opierać się, po pierwsze, na 
udzieleniu przez NATO silnych gwarancji 
strategicznych wschodnim członkom 
sojuszu, a po drugie na fakcie, że 
niemożliwe jest rozwiązanie polityczne 
oparte na zaakceptowaniu bezprawnej 
aneksji Krymu;

11. podkreśla, że stosunki z Rosją, która 
jest jednym z głównych podmiotów w 
systemie międzynarodowym, ale
stopniowo skłania się ku współpracy ze 
Wschodem, w szczególności z Pekinem, 
który potencjalnie może stanowić 
podstawę dla systemu alternatywnych 
sojuszy niezależnych od Zachodu, 
powinny opierać się na współpracy, a nie 
na konflikcie; jest zdania, że w 
perspektywie krótkoterminowej i 
średnioterminowej jakiekolwiek 
wznowienie współpracy powinno opierać 
się na założeniu, że niemożliwe jest inne 
rozwiązanie kryzysu niż rozwiązanie 
polityczne i dyplomatyczne;

Or. it

Poprawka 160
Gabrielius Landsbergis

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. podkreśla, że stosunki z Rosją, która 
jest jednym z głównych podmiotów w 
systemie międzynarodowym, powinny 
opierać się w dłuższej perspektywie na 
współpracy, a nie na konflikcie; jest jednak 
zdania, że w perspektywie 
krótkoterminowej i średnioterminowej ze 
względu na brak zaufania w wyniku 
ostatnich działań Rosji jakiekolwiek 
wznowienie współpracy powinno w 
dalszym ciągu opierać się, po pierwsze, na 
udzieleniu przez NATO silnych gwarancji 
strategicznych wschodnim członkom 
sojuszu, a po drugie na fakcie, że 
niemożliwe jest rozwiązanie polityczne 

11. podkreśla, że stosunki z Rosją, która 
jest jednym z głównych podmiotów w 
systemie międzynarodowym, powinny 
opierać się w dłuższej perspektywie na 
współpracy, a nie na konflikcie; jest jednak 
zdania, że w perspektywie 
krótkoterminowej i średnioterminowej ze 
względu na brak zaufania w wyniku 
ostatnich działań Rosji jakiekolwiek 
wznowienie współpracy powinno w sposób 
mocny opierać się, po pierwsze, na 
udzieleniu przez NATO silnych gwarancji 
strategicznych wschodnim członkom 
sojuszu, a po drugie na zmianie polityki 
Rosji w stosunku do Ukrainy, w 
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oparte na zaakceptowaniu bezprawnej 
aneksji Krymu;

szczególności na całkowitej i 
bezwarunkowej realizacji podpisanych we 
wrześniu 2014 r. i w lutym 2015 r. 
porozumień z Mińska, w tym na 
przywróceniu kontroli władz ukraińskich 
nad własnym terytorium w obrębie 
uznanych na szczeblu międzynarodowym 
granic, czyli na powrocie Krymu do 
Ukrainy;

Or. en

Poprawka 161
Eleftherios Synadinos

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. podkreśla, że stosunki z Rosją, która 
jest jednym z głównych podmiotów w 
systemie międzynarodowym, powinny 
opierać się w dłuższej perspektywie na 
współpracy, a nie na konflikcie; jest jednak 
zdania, że w perspektywie 
krótkoterminowej i średnioterminowej ze 
względu na brak zaufania w wyniku 
ostatnich działań Rosji jakiekolwiek 
wznowienie współpracy powinno w 
dalszym ciągu opierać się, po pierwsze, na 
udzieleniu przez ΝΑΤΟ silnych gwarancji 
strategicznych wschodnim członkom 
sojuszu, a po drugie na fakcie, że 
niemożliwe jest rozwiązanie polityczne 
oparte na zaakceptowaniu bezprawnej 
aneksji Krymu;

11. podkreśla, że stosunki z Rosją, która 
jest jednym z głównych podmiotów w 
systemie międzynarodowym, powinny 
opierać się w dłuższej perspektywie na 
współpracy, a nie na konflikcie; jest jednak 
zdania, że w perspektywie 
krótkoterminowej i średnioterminowej ze 
względu na brak zaufania w wyniku 
ostatnich działań Rosji jakiekolwiek 
wznowienie współpracy powinno w 
dalszym ciągu opierać się na udzieleniu 
przez UE silnych gwarancji strategicznych 
wschodnim członkom Wspólnoty;

Or. el

Poprawka 162
Gabrielius Landsbergis
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Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. wyraża nadzieję, że porozumienie o
zawieszeniu broni z Mińska zawarte w 
dniu 12 lutego 2015 r. będzie dotrzymane i 
da czas potrzebny na wynegocjowanie 
rozwiązania politycznego;

skreślony

Or. en

Poprawka 163
Zdzisław Krasnodębski

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. wyraża nadzieję, że porozumienie o 
zawieszeniu broni z Mińska zawarte w 
dniu 12 lutego 2015 r. będzie dotrzymane i 
da czas potrzebny na wynegocjowanie 
rozwiązania politycznego;

12. jest głęboko zaniepokojony tym, że 
porozumienie o zawieszeniu broni z 
Mińska zawarte w dniu 12 lutego 2015 r. 
było wielokrotnie naruszane przez 
separatystów wspieranych przez Rosję, 
zwłaszcza w rejonie Debalcewe i w 
okolicach Mariupola; wyraża nadzieję, że 
porozumienie to będzie respektowane i 
realizowane przez wszystkie strony i da 
czas potrzebny na wynegocjowanie 
rozwiązania politycznego;

Or. en

Poprawka 164
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. wyraża nadzieję, że porozumienie o 12. wyraża nadzieję, że porozumienie o 
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zawieszeniu broni z Mińska zawarte w 
dniu 12 lutego 2015 r. będzie dotrzymane i 
da czas potrzebny na wynegocjowanie 
rozwiązania politycznego;

zawieszeniu broni z Mińska zawarte w 
dniu 12 lutego 2015 r. będzie dotrzymane i 
da czas potrzebny na wynegocjowanie z 
faktycznymi władzami obwodów
ługańskiego i donieckiego rozwiązania 
politycznego w oparciu o polityczne i 
gospodarcze ramy ustalone w 
porozumieniach z Mińska;

Or. fr

Poprawka 165
Ramona Nicole Mănescu, Cristian Dan Preda

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. wyraża nadzieję, że porozumienie o 
zawieszeniu broni z Mińska zawarte w 
dniu 12 lutego 2015 r. będzie dotrzymane i 
da czas potrzebny na wynegocjowanie 
rozwiązania politycznego;

12. wyraża nadzieję, że wkrótce nastąpi 
skuteczne wdrożenie pakietu 
pozwalającego na prawidłową realizację 
porozumienia z Mińska;

Or. en

Poprawka 166
Tunne Kelam, Jaromír Štětina, Luděk Niedermayer

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. wyraża nadzieję, że porozumienie o 
zawieszeniu broni z Mińska zawarte w 
dniu 12 lutego 2015 r. będzie dotrzymane i 
da czas potrzebny na wynegocjowanie 
rozwiązania politycznego;

12. wyraża nadzieję, że porozumienie o 
zawieszeniu broni z Mińska zawarte w 
dniu 12 lutego 2015 r. będzie dotrzymane, 
choć widoczne są oznaki jego naruszania 
przez stronę rosyjską oraz przez 
separatystów, i da czas potrzebny na 
wynegocjowanie rozwiązania 
politycznego;
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Or. en

Poprawka 167
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. uważa, że jeżeli Rosja nie będzie 
przestrzegać porozumienia o zawieszeniu 
broni z Mińska i będzie w dalszym ciągu 
destabilizować wschodnią Ukrainę oraz 
trwać przy bezprawnej aneksji Krymu, 
trzeba będzie utrzymać system sankcji, a 
nawet go zaostrzyć;

skreślony

Or. es

Poprawka 168
Georgios Epitideios

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. uważa, że jeżeli Rosja nie będzie 
przestrzegać porozumienia o zawieszeniu 
broni z Mińska i będzie w dalszym ciągu 
destabilizować wschodnią Ukrainę oraz 
trwać przy bezprawnej aneksji Krymu, 
trzeba będzie utrzymać system sankcji, a 
nawet go zaostrzyć;

skreślony

Or. el

Poprawka 169
Javier Nart
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Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. uważa, że jeżeli Rosja nie będzie 
przestrzegać porozumienia o zawieszeniu 
broni z Mińska i będzie w dalszym ciągu 
destabilizować wschodnią Ukrainę oraz 
trwać przy bezprawnej aneksji Krymu, 
trzeba będzie utrzymać system sankcji, a 
nawet go zaostrzyć;

13. uważa, że jeżeli Rosja nie będzie 
przestrzegać porozumienia o zawieszeniu 
broni z Mińska i będzie w dalszym ciągu 
destabilizować wschodnią Ukrainę oraz 
trwać przy bezprawnej aneksji Krymu, 
trzeba będzie utrzymać system sankcji;

Or. es

Poprawka 170
Kati Piri

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. uważa, że jeżeli Rosja nie będzie 
przestrzegać porozumienia o zawieszeniu 
broni z Mińska i będzie w dalszym ciągu 
destabilizować wschodnią Ukrainę oraz 
trwać przy bezprawnej aneksji Krymu, 
trzeba będzie utrzymać system sankcji, a 
nawet go zaostrzyć;

13. uważa, że jeżeli Rosja nie będzie 
przestrzegać porozumienia o zawieszeniu 
broni z Mińska i będzie w dalszym ciągu 
destabilizować wschodnią Ukrainę oraz 
trwać przy bezprawnej aneksji Krymu, 
trzeba będzie nie tylko utrzymać system 
sankcji, ale także go zaostrzyć;

Or. en

Poprawka 171
Charles Tannock

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. uważa, że jeżeli Rosja nie będzie 
przestrzegać porozumienia o zawieszeniu 
broni z Mińska i będzie w dalszym ciągu 

13. uważa, że jeżeli Rosja nie będzie 
przestrzegać warunków 
ostatniego porozumienia o zawieszeniu 
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destabilizować wschodnią Ukrainę oraz 
trwać przy bezprawnej aneksji Krymu, 
trzeba będzie utrzymać system sankcji, a 
nawet go zaostrzyć;

broni z Mińska i będzie w dalszym ciągu 
destabilizować wschodnią Ukrainę oraz 
trwać przy bezprawnej aneksji Krymu, 
trzeba będzie zaostrzyć system sankcji 
wobec Federacji Rosyjskiej oraz rozważyć 
możliwość dostarczenia Ukrainie zasobów 
wojskowych pozwalających jej na obronę;

Or. en

Poprawka 172
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. uważa, że jeżeli Rosja nie będzie 
przestrzegać porozumienia o zawieszeniu 
broni z Mińska i będzie w dalszym ciągu 
destabilizować wschodnią Ukrainę oraz 
trwać przy bezprawnej aneksji Krymu, 
trzeba będzie utrzymać system sankcji, a 
nawet go zaostrzyć;

13. uważa, że Rosja przestrzega
porozumienia o zawieszeniu broni z 
Mińska, czego dowodem są raporty z misji 
obserwacyjnej OBWE, w których 
stwierdza się, że powstańcy wycofali 
ciężką broń oraz że nastąpiło ogólne 
wstrzymanie walk, z wyjątkiem kilku 
bardzo lokalnych incydentów; system 
sankcji powinien zatem zostać zniesiony;

Or. fr

Poprawka 173
Indrek Tarand
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. uważa, że jeżeli Rosja nie będzie 
przestrzegać porozumienia o zawieszeniu 
broni z Mińska i będzie w dalszym ciągu 
destabilizować wschodnią Ukrainę oraz 
trwać przy bezprawnej aneksji Krymu, 

13. uważa, że jeżeli Rosja nie będzie 
przestrzegać porozumień o zawieszeniu 
broni z Mińska i będzie w dalszym ciągu 
destabilizować wschodnią Ukrainę oraz 
trwać przy bezprawnej aneksji Krymu, 
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trzeba będzie utrzymać system sankcji, a 
nawet go zaostrzyć;

trzeba będzie utrzymać system sankcji, a 
nawet go zaostrzyć;

Or. en

Poprawka 174
Ramona Nicole Mănescu, Cristian Dan Preda

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. uważa, że jeżeli Rosja nie będzie 
przestrzegać porozumienia o zawieszeniu 
broni z Mińska i będzie w dalszym ciągu 
destabilizować wschodnią Ukrainę oraz 
trwać przy bezprawnej aneksji Krymu, 
trzeba będzie utrzymać system sankcji, a 
nawet go zaostrzyć;

13. uważa, że jeżeli Rosja nie będzie 
przestrzegać porozumienia o zawieszeniu 
broni z Mińska i będzie w dalszym ciągu 
destabilizować wschodnią Ukrainę oraz 
trwać przy bezprawnej aneksji Krymu, 
trzeba będzie utrzymać system sankcji, a 
nawet go zaostrzyć; jest zdania, że UE 
musi zademonstrować jedność, 
solidarność i zaangażowanie przy 
potępianiu działań Rosji, które 
sprzeciwiają się obowiązującym zasadom 
prawa międzynarodowego; podkreśla, że 
obecne międzynarodowe ramy prawne 
muszą być w pełni przestrzegane, a dialog 
między UE a Rosją może być utrzymany 
jedynie równocześnie z utrzymaniem 
obowiązujących sankcji, które 
przewidziano w porozumieniu z Mińska;

Or. en

Poprawka 175
Ana Gomes

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. uważa, że jeżeli Rosja nie będzie 
przestrzegać porozumienia o zawieszeniu 

13. uważa, że jeżeli Rosja nie będzie 
przestrzegać porozumienia o zawieszeniu 
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broni z Mińska i będzie w dalszym ciągu 
destabilizować wschodnią Ukrainę oraz 
trwać przy bezprawnej aneksji Krymu, 
trzeba będzie utrzymać system sankcji, a 
nawet go zaostrzyć;

broni z Mińska i będzie w dalszym ciągu 
destabilizować wschodnią Ukrainę oraz 
trwać przy bezprawnej aneksji Krymu, 
trzeba będzie utrzymać system sankcji i go 
zaostrzyć;

Or. en

Poprawka 176
Tunne Kelam, Jaromír Štětina, Luděk Niedermayer

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. uważa, że jeżeli Rosja nie będzie 
przestrzegać porozumienia o zawieszeniu 
broni z Mińska i będzie w dalszym ciągu 
destabilizować wschodnią Ukrainę oraz 
trwać przy bezprawnej aneksji Krymu, 
trzeba będzie utrzymać system sankcji, a 
nawet go zaostrzyć;

13. uważa, że dopóki Rosja nie będzie w 
pełni realizować porozumienia o 
zawieszeniu broni z Mińska i będzie w 
dalszym ciągu destabilizować wschodnią 
Ukrainę oraz trwać przy bezprawnej 
aneksji Krymu, trzeba będzie utrzymać 
system sankcji i go zaostrzyć;

Or. en

Poprawka 177
Fabio Massimo Castaldo

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. uważa, że jeżeli Rosja nie będzie 
przestrzegać porozumienia o zawieszeniu 
broni z Mińska i będzie w dalszym ciągu 
destabilizować wschodnią Ukrainę oraz 
trwać przy bezprawnej aneksji Krymu, 
trzeba będzie utrzymać system sankcji, a 
nawet go zaostrzyć;

13. uważa za zasadne, aby UE 
zaproponowało zwołanie okrągłego stołu 
negocjacyjnego, w obradach którego
uczestniczyć będą Rosja, Ukraina oraz 
wszystkie podmioty regionalne, jak 
również sama Unia;

Or. it



AM\1055090PL.doc 97/135 PE552.050v01-00

PL

Poprawka 178
Eleftherios Synadinos

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. uważa, że jeżeli Rosja nie będzie
przestrzegać porozumienia o zawieszeniu 
broni z Mińska i będzie w dalszym ciągu 
destabilizować wschodnią Ukrainę oraz 
trwać przy bezprawnej aneksji Krymu, 
trzeba będzie utrzymać system sankcji, a 
nawet go zaostrzyć;

13. uważa, że jeżeli Rosja lub Ukraina nie 
będą przestrzegać porozumienia o 
zawieszeniu broni z Mińska i będą w 
dalszym ciągu destabilizować wschodnią 
Ukrainę, będzie można podjąć stosowne 
działania;

Or. el

Poprawka 179
Hilde Vautmans

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. wzywa Rosję do otwarcia – w geście 
dobrej woli i gotowości do rozmów –
swojego rynku dla owoców, warzyw, mięsa 
i produktów mleczarskich pochodzących z 
Europy;

Or. en

Poprawka 180
Gabrielius Landsbergis

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

13a. wzywa do przywrócenia równowagi w 
krajobrazie strategicznym basenu Morza 
Czarnego; przypomina, że można to 
osiągnąć dzięki zwiększonej obecności 
NATO i USA w regionie, co poprawi
zdolności odstraszania najbardziej 
dotkniętych sojuszników oraz NATO jako 
całości w tym konkretnym regionie; jest 
zdania, że państwa nadbrzeżne mogą 
wnieść znaczny wkład przez połączenie 
swoich wysiłków, dlatego wzywa Ukrainę, 
Mołdawię i Gruzję, aby przeanalizowały 
kwestię powołania wspólnego batalionu, a 
członków NATO wzywa do rozważenia 
wsparcia takiej inicjatywy;

Or. en

Poprawka 181
Gabrielius Landsbergis

Projekt rezolucji
Ustęp 13 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13b. wzywa państwa członkowskie UE do 
utrzymania twardego i spójnego 
stanowiska w odniesieniu do zobowiązań 
dotyczących uzgodnionych wobec Rosji 
sankcji, także przez zamrożenie wszelkiej 
współpracy w dziedzinie wojskowości i 
obronności oraz przez anulowanie umów, 
na przykład umowy dotyczącej dostawy do
Rosji okrętów desantowych typu Mistral;

Or. en

Poprawka 182
James Carver
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Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. z zadowoleniem przyjmuje realizację 
polityki energetycznej UE, której celem 
jest wspieranie bezpieczeństwa 
energetycznego wszystkich państw 
członkowskich; wzywa państwa 
członkowskie do podjęcia działań 
koniecznych dla zapewnienia 
bezpieczeństwa wydobycia oraz przesyłu 
ropy naftowej i gazu w regionie Morza 
Czarnego;

14. wzywa państwa członkowskie do 
podjęcia działań koniecznych dla 
zapewnienia bezpieczeństwa wydobycia 
oraz przesyłu ropy naftowej i gazu w 
regionie Morza Czarnego;

Or. en

Poprawka 183
Angel Dzhambazki

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. z zadowoleniem przyjmuje realizację 
polityki energetycznej UE, której celem 
jest wspieranie bezpieczeństwa 
energetycznego wszystkich państw 
członkowskich; wzywa państwa 
członkowskie do podjęcia działań 
koniecznych dla zapewnienia 
bezpieczeństwa wydobycia oraz przesyłu 
ropy naftowej i gazu w regionie Morza 
Czarnego;

14. z zadowoleniem przyjmuje realizację 
polityki energetycznej UE, której celem 
jest wspieranie bezpieczeństwa 
energetycznego wszystkich państw 
członkowskich; wzywa państwa 
członkowskie do podjęcia działań 
koniecznych dla zapewnienia 
bezpieczeństwa wydobycia oraz przesyłu 
ropy naftowej i gazu w regionie Morza 
Czarnego; wzywa Komisję i Radę do 
aktywnego wsparcia Bułgarii przez 
inwestycje i środki finansowe w celu 
zapewnienia jej bezpieczeństwa 
energetycznego, uznając że jest ona 
najbardziej zagrożona możliwością 
zawieszenia dostaw gazu;

Or. bg
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Poprawka 184
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. z zadowoleniem przyjmuje realizację 
polityki energetycznej UE, której celem 
jest wspieranie bezpieczeństwa 
energetycznego wszystkich państw 
członkowskich; wzywa państwa 
członkowskie do podjęcia działań 
koniecznych dla zapewnienia 
bezpieczeństwa wydobycia oraz przesyłu 
ropy naftowej i gazu w regionie Morza 
Czarnego;

14. z zadowoleniem przyjmuje wkład Rosji 
w zapewnienie bezpieczeństwa
energetycznego wszystkich państw 
członkowskich; wzywa państwa 
członkowskie do podjęcia działań 
koniecznych dla zapewnienia 
bezpieczeństwa wydobycia oraz przesyłu 
ropy naftowej i gazu w regionie Morza 
Czarnego, w szczególności do prowadzenia 
negocjacji w sprawie wznowienia projektu 
Gazociągu Południowego;

Or. fr

Poprawka 185
Ramona Nicole Mănescu, Cristian Dan Preda

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. z zadowoleniem przyjmuje realizację 
polityki energetycznej UE, której celem 
jest wspieranie bezpieczeństwa 
energetycznego wszystkich państw 
członkowskich; wzywa państwa 
członkowskie do podjęcia działań 
koniecznych dla zapewnienia 
bezpieczeństwa wydobycia oraz przesyłu 
ropy naftowej i gazu w regionie Morza 
Czarnego;

14. z zadowoleniem przyjmuje realizację 
polityki energetycznej UE, której celem 
jest wspieranie bezpieczeństwa 
energetycznego wszystkich państw 
członkowskich; wzywa państwa 
członkowskie do podjęcia działań 
koniecznych dla zapewnienia 
bezpieczeństwa wydobycia oraz przesyłu 
ropy naftowej i gazu w regionie Morza 
Czarnego; wzywa UE do wspierania 
inicjatyw na rzecz dywersyfikacji 
surowców energetycznych z regionu 
Morza Czarnego w ramach strategii 
niezależności energetycznej;

Or. en
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Poprawka 186
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. z zadowoleniem przyjmuje realizację 
polityki energetycznej UE, której celem 
jest wspieranie bezpieczeństwa 
energetycznego wszystkich państw 
członkowskich; wzywa państwa 
członkowskie do podjęcia działań 
koniecznych dla zapewnienia 
bezpieczeństwa wydobycia oraz przesyłu 
ropy naftowej i gazu w regionie Morza 
Czarnego;

14. odnotowuje realizację polityki 
energetycznej UE, której celem jest 
wspieranie bezpieczeństwa energetycznego 
wszystkich państw członkowskich; wzywa 
państwa członkowskie do podjęcia działań 
koniecznych dla zapewnienia 
bezpieczeństwa wydobycia oraz przesyłu 
ropy naftowej i gazu w regionie Morza 
Czarnego; uważa, że konstruktywne i 
pełne zaufania relacje z krajami 
sąsiednimi stanowią najlepszą gwarancję
dostaw energii dla państw członkowskich;

Or. es

Poprawka 187
Tonino Picula

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. z zadowoleniem przyjmuje realizację 
polityki energetycznej UE, której celem 
jest wspieranie bezpieczeństwa 
energetycznego wszystkich państw 
członkowskich; wzywa państwa 
członkowskie do podjęcia działań 
koniecznych dla zapewnienia 
bezpieczeństwa wydobycia oraz przesyłu 
ropy naftowej i gazu w regionie Morza 
Czarnego;

14. z zadowoleniem przyjmuje realizację 
polityki energetycznej UE, której celem 
jest wspieranie bezpieczeństwa 
energetycznego i zmniejszanie zależności 
energetycznej wszystkich państw 
członkowskich;

Or. hr
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Poprawka 188
Marek Jurek

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. z zadowoleniem przyjmuje realizację 
polityki energetycznej UE, której celem 
jest wspieranie bezpieczeństwa 
energetycznego wszystkich państw 
członkowskich; wzywa państwa 
członkowskie do podjęcia działań 
koniecznych dla zapewnienia 
bezpieczeństwa wydobycia oraz przesyłu 
ropy naftowej i gazu w regionie Morza 
Czarnego;

14. z zadowoleniem przyjmuje realizację 
polityki energetycznej UE, której celem 
jest wspieranie bezpieczeństwa 
energetycznego wszystkich państw 
członkowskich; wzywa państwa 
członkowskie do podjęcia działań 
koniecznych dla zapewnienia 
bezpieczeństwa wydobycia oraz przesyłu 
ropy naftowej i gazu w regionie Morza 
Czarnego; wzywa Komisję Europejską do 
wznowienia prac zmierzających do 
budowy gazociągu Nabucco;

Or. pl

Poprawka 189
Javier Nart, Fernando Maura Barandiarán

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. jest zaniepokojony, że korzyści płynące 
z wydobycia oraz przesyłu ropy naftowej i 
gazu w regionie Morza Czarnego są w 
coraz większym stopniu zależne od stopnia 
militaryzacji w wyniku bezprawnej aneksji 
Krymu przez Rosję oraz stopniowego 
zwiększania jej potencjału w tym regionie;

skreślony

Or. es

Poprawka 190
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio
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Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. jest zaniepokojony, że korzyści płynące 
z wydobycia oraz przesyłu ropy naftowej i 
gazu w regionie Morza Czarnego są w 
coraz większym stopniu zależne od stopnia 
militaryzacji w wyniku bezprawnej aneksji 
Krymu przez Rosję oraz stopniowego 
zwiększania jej potencjału w tym regionie;

15. jest zaniepokojony, że korzyści płynące 
z wydobycia oraz przesyłu ropy naftowej i 
gazu w regionie Morza Czarnego są w 
coraz większym stopniu zależne od stopnia 
militaryzacji w wyniku amerykańskich 
prowokacji na Krymie skierowanych 
przeciw Rosji, które prowadzą do
stopniowego zwiększania jej potencjału w 
tym regionie;

Or. fr

Poprawka 191
Ana Gomes

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. jest zaniepokojony, że korzyści płynące 
z wydobycia oraz przesyłu ropy naftowej i 
gazu w regionie Morza Czarnego są w 
coraz większym stopniu zależne od stopnia 
militaryzacji w wyniku bezprawnej aneksji 
Krymu przez Rosję oraz stopniowego 
zwiększania jej potencjału w tym regionie;

15. jest zaniepokojony, że korzyści płynące 
z wydobycia oraz przesyłu ropy naftowej i 
gazu w regionie Morza Czarnego są w 
coraz większym stopniu zależne od stopnia 
militaryzacji w wyniku bezprawnej aneksji 
Krymu przez Rosję oraz stopniowego 
zwiększania jej potencjału w tym regionie; 
przypomina, że ze względu na potencjalną 
niestabilność, a w szczególności ze 
względu na zależność Europy od Morza 
Czarnego w odniesieniu do dostaw 
energii, UE ma strategiczny interes w 
powstrzymywaniu regionalnych 
podmiotów od ryzykanctwa, przy czym 
może w tym celu zmobilizować europejskie 
siły morskie i powietrzne w regionie 
Morza Czarnego;

Or. en
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Poprawka 192
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. jest zaniepokojony, że korzyści płynące 
z wydobycia oraz przesyłu ropy naftowej i 
gazu w regionie Morza Czarnego są w 
coraz większym stopniu zależne od stopnia 
militaryzacji w wyniku bezprawnej aneksji 
Krymu przez Rosję oraz stopniowego 
zwiększania jej potencjału w tym regionie;

15. jest zaniepokojony, że korzyści płynące 
z wydobycia oraz przesyłu ropy naftowej i 
gazu w regionie Morza Czarnego są w 
coraz większym stopniu zależne od stopnia 
militaryzacji w wyniku destabilizacji 
Ukrainy zapoczątkowanej pod koniec
2013 r.;

Or. es

Poprawka 193
Georgios Epitideios

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. jest zaniepokojony, że korzyści płynące 
z wydobycia oraz przesyłu ropy naftowej i 
gazu w regionie Morza Czarnego są w 
coraz większym stopniu zależne od stopnia 
militaryzacji w wyniku bezprawnej aneksji 
Krymu przez Rosję oraz stopniowego 
zwiększania jej potencjału w tym regionie;

15. jest zaniepokojony, że korzyści płynące 
z wydobycia oraz przesyłu ropy naftowej i 
gazu w regionie Morza Czarnego są w 
coraz większym stopniu zależne od stopnia 
militaryzacji w wyniku aneksji Krymu 
przez Rosję oraz stopniowego zwiększania 
jej potencjału w tym regionie;

Or. el

Poprawka 194
Tonino Picula

Projekt rezolucji
Ustęp 15
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Projekt rezolucji Poprawka

15. jest zaniepokojony, że korzyści płynące 
z wydobycia oraz przesyłu ropy naftowej i 
gazu w regionie Morza Czarnego są w 
coraz większym stopniu zależne od stopnia 
militaryzacji w wyniku bezprawnej aneksji 
Krymu przez Rosję oraz stopniowego 
zwiększania jej potencjału w tym regionie;

15. jest zaniepokojony, że korzyści płynące 
z wydobycia oraz przesyłu ropy naftowej i 
gazu w regionie Morza Czarnego są w 
coraz większym stopniu zależne od stopnia 
militaryzacji w wyniku bezprawnej aneksji 
Krymu przez Rosję oraz stopniowego 
zwiększania jej potencjału w tym regionie; 
wzywa państwa członkowskie do podjęcia
działań koniecznych dla zagwarantowania 
bezpieczeństwa eksploatacji oraz przesyłu 
ropy naftowej i gazu w regionie Morza 
Czarnego;

Or. hr

Poprawka 195
Eleftherios Synadinos

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. jest zaniepokojony, że korzyści płynące 
z wydobycia oraz przesyłu ropy naftowej i 
gazu w regionie Morza Czarnego są w 
coraz większym stopniu zależne od stopnia 
militaryzacji w wyniku bezprawnej aneksji 
Krymu przez Rosję oraz stopniowego 
zwiększania jej potencjału w tym regionie;

15. jest zaniepokojony, że korzyści płynące 
z wydobycia oraz przesyłu ropy naftowej i 
gazu w regionie Morza Czarnego są 
zależne od pokojowego rozwiązania 
występujących problemów;

Or. el

Poprawka 196
Angel Dzhambazki

Projekt rezolucji
Ustęp 15 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

15a. z zaniepokojeniem odnotowuje
zacieśnienie współpracy między Turcją i 
Rosją w dziedzinie zagadnień 
energetycznych, w szczególności w 
odniesieniu do planowanej budowy 
gazociągu „Turecki Potok”, która 
przyczyni się do całkowitej zmiany sytuacji 
w regionie;

Or. bg

Poprawka 197
Ana Gomes

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. podkreśla, że obecny kryzys wpływa na 
współpracę w innych istotnych 
dziedzinach, takich jak zarządzanie 
granicami i bezpieczeństwo granic 
(szczególnie kontrola migracji), nielegalny
handel i zwalczanie przestępczości 
zorganizowanej;

16. podkreśla, że obecny kryzys wpływa na 
współpracę w innych istotnych 
dziedzinach, takich jak zarządzanie 
granicami i bezpieczeństwo granic 
(szczególnie kontrola migracji), handel i 
zwalczanie przestępczości zorganizowanej;

Or. en

Poprawka 198
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. podkreśla, że obecny kryzys wpływa 
na współpracę w innych istotnych 
dziedzinach, takich jak zarządzanie 
granicami i bezpieczeństwo granic 

16. wyraża ubolewanie, że obecny kryzys 
wpływa na współpracę w innych istotnych 
dziedzinach, takich jak zarządzanie 
granicami i bezpieczeństwo granic, 
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(szczególnie kontrola migracji), nielegalny 
handel i zwalczanie przestępczości 
zorganizowanej;

nielegalny handel i zwalczanie 
przestępczości zorganizowanej;

Or. es

Poprawka 199
Kati Piri

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. wzywa Rosję, by szanowała prawa 
lokalnej ludności na Krymie, zwłaszcza 
rdzennych Tatarów krymskich, których 
tysiące opuściło ojczyznę ze strachu przed 
prześladowaniami, szukając schronienia w 
innych częściach Ukrainy;

17. wzywa Rosję, by szanowała prawa 
człowieka przysługujące lokalnej ludności 
na Krymie, zwłaszcza rdzennym Tatarom
krymskim, których tysiące opuściło 
ojczyznę ze strachu przed 
prześladowaniami, szukając schronienia w 
innych częściach Ukrainy;

Or. en

Poprawka 200
Tibor Szanyi

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. wzywa Rosję, by szanowała prawa 
lokalnej ludności na Krymie, zwłaszcza 
rdzennych Tatarów krymskich, których 
tysiące opuściło ojczyznę ze strachu przed 
prześladowaniami, szukając schronienia w 
innych częściach Ukrainy;

17. wzywa Rosję, by w pełni szanowała 
prawa lokalnej ludności na Krymie, ze 
szczególnym uwzględnieniem mniejszości 
etnicznych i narodowych, zwłaszcza 
rdzennych Tatarów krymskich, których 
tysiące opuściło ojczyznę ze strachu przed 
prześladowaniami, szukając schronienia w 
innych częściach Ukrainy;

Or. en
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Poprawka 201
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. wzywa Rosję, by szanowała prawa 
lokalnej ludności na Krymie, zwłaszcza 
rdzennych Tatarów krymskich, których
tysiące opuściło ojczyznę ze strachu przed 
prześladowaniami, szukając schronienia 
w innych częściach Ukrainy;

17. wzywa Rosję, by nadal szanowała 
prawa lokalnej ludności na Krymie, 
zwłaszcza rdzennych krymskich Tatarów, 
Greków, Ormian i Niemców, którym w 
dekrecie prezydenckim nr 268 z dnia 21 
kwietnia 2014 r. rosyjski rząd przyznał 
status ludności niesłusznie 
represjonowanej i w związku z tym podjął 
działania w celu ich pełnej rehabilitacji 
oraz wypłaty odszkodowań, czego rząd 
ukraiński do tej pory wcale nie uczynił; z 
zadowoleniem przyjmuje fakt, że język 
Tatarów krymskich został uznany na 
podstawie art. 10 Konstytucji Republiki 
Krymu z dnia 11 kwietnia 2014 r. za język 
urzędowy Republiki Krymu, co nadaje mu 
na tym terytorium status języka 
urzędowego zgodnie z art. 68 Konstytucji 
Federacji Rosyjskiej;

Or. fr

Poprawka 202
Afzal Khan

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. wzywa Rosję, by szanowała prawa 
lokalnej ludności na Krymie, zwłaszcza 
rdzennych Tatarów krymskich, których 
tysiące opuściło ojczyznę ze strachu przed 
prześladowaniami, szukając schronienia w 
innych częściach Ukrainy;

17. potępia bulwersujące przypadki 
naruszania praw człowieka, w tym 
ograniczania wolności słowa i 
prześladowania mniejszości; wzywa 
Rosję, by szanowała prawa lokalnej 
ludności na Krymie, zwłaszcza szczególnie 
zagrożonych rdzennych Tatarów 
krymskich, których tysiące opuściło 
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ojczyznę ze strachu przed 
prześladowaniami, szukając schronienia w 
innych częściach Ukrainy; wyraża swoją 
solidarność z nimi i wzywa do poprawy 
sytuacji oraz ochrony praw człowieka;

Or. en

Poprawka 203
Javier Nart, Fernando Maura Barandiarán

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. wzywa Rosję, by szanowała prawa 
lokalnej ludności na Krymie, zwłaszcza 
rdzennych Tatarów krymskich, których 
tysiące opuściło ojczyznę ze strachu przed 
prześladowaniami, szukając schronienia w 
innych częściach Ukrainy;

17. wzywa Rosję, by szanowała prawa 
lokalnej ludności na Krymie, zwłaszcza 
rdzennych Tatarów krymskich, których 
tysiące opuściło ojczyznę ze strachu przed 
prześladowaniami, szukając schronienia w 
innych częściach Ukrainy; z drugiej strony
przypomina o tysiącach uchodźców 
tamilskich, którzy zbiegli z Doniecka do 
Rosji, i wzywa władze Doniecka do 
poszanowania ich praw;

Or. es

Poprawka 204
Ana Gomes

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. wzywa Rosję, by szanowała prawa 
lokalnej ludności na Krymie, zwłaszcza 
rdzennych Tatarów krymskich, których 
tysiące opuściło ojczyznę ze strachu przed 
prześladowaniami, szukając schronienia w 
innych częściach Ukrainy;

17. wzywa Rosję, by szanowała prawa 
lokalnej ludności na Krymie, zwłaszcza 
rdzennych Tatarów krymskich, których 
tysiące uciekło z ojczyzny ze strachu przed 
prześladowaniami, szukając schronienia w 
innych częściach Ukrainy;
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Or. en

Poprawka 205
Tunne Kelam, Jaromír Štětina, Luděk Niedermayer

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. wzywa Rosję, by szanowała prawa 
lokalnej ludności na Krymie, zwłaszcza 
rdzennych Tatarów krymskich, których 
tysiące opuściło ojczyznę ze strachu przed 
prześladowaniami, szukając schronienia w 
innych częściach Ukrainy;

17. wzywa Rosję, by szanowała prawa 
lokalnej ludności na Krymie, zwłaszcza 
rdzennych Tatarów krymskich, których 
tysiące opuściło ojczyznę ze strachu przed 
prześladowaniami, szukając schronienia w 
innych częściach Ukrainy; potępia 
systematyczne prześladowania, zwłaszcza 
Tatarów krymskich, którzy uczestniczyli w 
demonstracjach poparcia integralności 
terytorialnej Ukrainy; wzywa władze 
rosyjskie do natychmiastowego 
zaprzestania nękania Mejlisu – organu 
wykonawczego Tatarów krymskich;

Or. en

Poprawka 206
Ioan Mircea Pașcu

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. wzywa Rosję, by szanowała prawa 
lokalnej ludności na Krymie, zwłaszcza 
rdzennych Tatarów krymskich, których 
tysiące opuściło ojczyznę ze strachu przed 
prześladowaniami, szukając schronienia w 
innych częściach Ukrainy;

17. potępia naruszenia praw człowieka na 
Krymie, mające miejsce od chwili jego 
zajęcia przez siły rosyjskie, na które 
składają się zastraszanie i przypadki 
zaginięć, zwłaszcza Tatarów krymskich, 
których tysiące opuściło ojczyznę ze 
strachu przed prześladowaniami, szukając 
schronienia w innych częściach Ukrainy; 
wzywa Rosję, by szanowała prawa 
lokalnej ludności na Krymie, a także 
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wzywa Ukrainę, Unię Europejską oraz jej 
państwa członkowskie, by monitorowały 
przestrzeganie praw człowieka na Krymie;

Or. en

Poprawka 207
Daniel Caspary

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. wzywa Rosję, by szanowała prawa 
lokalnej ludności na Krymie, zwłaszcza 
rdzennych Tatarów krymskich, których 
tysiące opuściło ojczyznę ze strachu przed 
prześladowaniami, szukając schronienia w 
innych częściach Ukrainy;

17. wzywa Rosję, by szanowała prawa 
lokalnej ludności na Krymie, zwłaszcza 
rdzennych Tatarów krymskich, których 
tysiące opuściło ojczyznę ze strachu przed 
prześladowaniami, szukając schronienia w 
innych częściach Ukrainy; wyraża 
najwyższe zaniepokojenie rosnącą liczbą 
przypadków zaginięć i wymuszonych 
zaginięć osób1a;

__________________
1a W rozumieniu art. 7 ust. 1 (i) Statutu 
Rzymskiego (2002).

Or. de

Poprawka 208
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias

Projekt rezolucji
Ustęp 17 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17a. wyraża ubolewanie, że władze w
Kijowie przyczyniły się do wybuchu wojny 
wewnętrznej próbując pozbawić dużą
część ludności swego kraju 
przysługujących jej praw językowych i 
kulturalnych;
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Or. es

Poprawka 209
Javier Nart

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. wzywa rząd ukraiński, by uczynił 
wszystko, co w jego mocy i przeprowadził 
dochodzenia w sprawie zbrodni 
wojennych popełnionych na terytorium 
kraju oraz ścigał sądownie sprawców tych 
zbrodni;

skreślony

Or. es

Poprawka 210
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. wzywa rząd ukraiński, by uczynił 
wszystko, co w jego mocy i przeprowadził 
dochodzenia w sprawie zbrodni wojennych 
popełnionych na terytorium kraju oraz 
ścigał sądownie sprawców tych zbrodni;

18. wzywa rząd ukraiński, by uczynił 
wszystko, co w jego mocy i przeprowadził 
dochodzenia w sprawie zbrodni wojennych 
popełnionych na terytorium kraju –
zwłaszcza w sprawie masakry dokonanej
w Odessie w dniu 2 maja 2014 r. przez
prorządowych bojówkarzy i w sprawie
masakry w Mariupolu w dniu 9 maja 2014 
r., której autorami byli członkowie grupy 
zbrojnej pułku specjalnego „Azow” – oraz 
ścigał sądownie sprawców tych zbrodni;

Or. fr
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Poprawka 211
Fabio Massimo Castaldo

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. wzywa rząd ukraiński, by uczynił 
wszystko, co w jego mocy i przeprowadził 
dochodzenia w sprawie zbrodni wojennych 
popełnionych na terytorium kraju oraz 
ścigał sądownie sprawców tych zbrodni;

18. wzywa rząd ukraiński, by wykorzystał 
wszystkie środki dyplomatyczne
pozostające w jego dyspozycji i
przeprowadził dochodzenia w sprawie 
zbrodni wojennych popełnionych na 
terytorium kraju oraz ścigał sądownie 
sprawców tych zbrodni;

Or. it

Poprawka 212
Indrek Tarand
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. wzywa rząd ukraiński, by uczynił 
wszystko, co w jego mocy i przeprowadził 
dochodzenia w sprawie zbrodni wojennych 
popełnionych na terytorium kraju oraz 
ścigał sądownie sprawców tych zbrodni;

18. wzywa rząd ukraiński, by uczynił 
wszystko, co w jego mocy i przeprowadził 
dochodzenia w sprawie zbrodni wojennych 
popełnionych podczas tego konfliktu oraz 
ścigał sądownie sprawców tych zbrodni;

Or. en

Poprawka 213
Afzal Khan

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. wzywa rząd ukraiński, by uczynił 18. wzywa do przeprowadzenia dochodzeń 
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wszystko, co w jego mocy i przeprowadził 
dochodzenia w sprawie zbrodni wojennych 
popełnionych na terytorium kraju oraz 
ścigał sądownie sprawców tych zbrodni;

i umożliwienia międzynarodowym 
organizacjom monitorującym 
przestrzeganie praw człowieka lepszego 
wglądu we wszystkie przypadki poważnych 
naruszeń praw człowieka na Krymie;
wzywa rząd ukraiński, by uczynił 
wszystko, co w jego mocy i przeprowadził 
dochodzenia w sprawie zbrodni wojennych 
popełnionych na terytorium kraju oraz 
ścigał sądownie sprawców tych zbrodni;

Or. en

Poprawka 214
Fernando Maura Barandiarán

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. wzywa rząd ukraiński, by uczynił 
wszystko, co w jego mocy i przeprowadził 
dochodzenia w sprawie zbrodni wojennych 
popełnionych na terytorium kraju oraz 
ścigał sądownie sprawców tych zbrodni;

18. wzywa rząd ukraiński, by uczynił 
wszystko, co w jego mocy i przeprowadził 
dochodzenia w sprawie zbrodni wojennych 
popełnionych na całym terytorium kraju 
przez wszystkie siły zbrojne oraz ścigał 
sądownie sprawców tych zbrodni;

Or. es

Poprawka 215
Marek Jurek

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. wzywa rząd ukraiński, by uczynił 
wszystko, co w jego mocy i przeprowadził 
dochodzenia w sprawie zbrodni wojennych 
popełnionych na terytorium kraju oraz 
ścigał sądownie sprawców tych zbrodni;

18. wzywa rząd ukraiński, by uczynił 
wszystko, co w jego mocy i przeprowadził 
dochodzenia w sprawie zbrodni wojennych 
popełnionych na terytorium kraju oraz 
ścigał sądownie sprawców tych zbrodni; 
wzywa społeczność międzynarodową, ze
Stałym Trybunałem Arbitrażowym
włącznie, do podjęcia śledztwa w sprawie 
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ewentualnych przestępstw popełnionych w 
trakcie nielegalnej aneksji Krymu i 
konfliktu we wschodniej Ukrainie;

Or. pl

Poprawka 216
Indrek Tarand
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 18 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18a. zwraca uwagę na wyjątkową 
podatność środowiskową basenu Morza 
Czarnego; podkreśla, że coraz większa 
militaryzacja regionu rodzi nowe 
zagrożenia dla tego delikatnego 
ekosystemu oraz wzywa do ustanowienia 
skutecznego mechanizmu zapobiegania 
incydentom, który obejmowałby system 
niezawodnej wymiany informacji między 
wszystkimi państwami nadbrzeżnymi w 
sytuacjach alarmowych;

Or. en

Poprawka 217
Gabrielius Landsbergis

Projekt rezolucji
Ustęp 18 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18a. przypomina, że w obliczu rosyjskiej 
wojny hybrydowej na Ukrainie UE musi 
pozostać zjednoczona i przemawiać 
jednym głosem; jest głęboko przekonany, 
że jedność stanowi niezbędny warunek 
skutecznej odpowiedzi na wszystkie 
zagrożenia bezpieczeństwa i wyzwania 
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polityczne wynikające z połączenia
rosyjskich działań wojskowych i 
niewojskowych na Ukrainie;

Or. en

Poprawka 218
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio

Projekt rezolucji
Ustęp 18 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18a. wzywa rząd ukraiński do 
zaprzestania zamachów na wolność 
wypowiedzi, takich jak wywieranie
nacisków na przedstawicieli niezależnej
prasy, w szczególności na pracowników 
gazety „Wiesti”, których w maju i we 
wrześniu 2014 r. poddano dwóm 
poniżającym rewizjom, a pomieszczenia 
siedziby gazety atakowano dwukrotnie w 
lipcu 2014 r.; domaga się zniesienia 
sankcji administracyjnych zastosowanych 
przez ukraiński państwowy komitet 
radiowo-telewizyjny wobec kanałów 
telewizyjnych „Inter” i „112” oraz wobec 
stacji radiowej „Wiesti”, jak również 
ogłoszonego w lipcu 2014 r. zakazu 
nadawania na terytorium ukraińskim 
przez kanał telewizyjny WNP „Mir” i 
przez 15 kanałów telewizji rosyjskiej;

Or. fr

Poprawka 219
Gabrielius Landsbergis

Projekt rezolucji
Ustęp 18 b (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

18b. przypomina, że w dniu 16 lipca 2014 
r. Rada Unii Europejskiej zniosła 
embargo na dostawy broni na Ukrainę, 
zatem obecnie nie ma żadnych przeszkód, 
w tym ograniczeń prawnych, które 
uniemożliwiałyby państwom 
członkowskim dostarczanie Ukrainie 
broni obronnej;

Or. en

Poprawka 220
James Carver

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. podkreśla, że region Morza Czarnego 
powinien stanowić rzeczywisty priorytet 
dla UE; jest zdania, że obecny format 
synergii czarnomorskiej jest już 
nieaktualny; ponownie wzywa Komisję i 
ESDZ do opracowania kompleksowej 
unijnej strategii dla regionu Morza 
Czarnego;

skreślony

Or. en

Poprawka 221
Zdzisław Krasnodębski

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. podkreśla, że region Morza Czarnego 
powinien stanowić rzeczywisty priorytet 
dla UE; jest zdania, że obecny format 

19. podkreśla, że region Morza Czarnego 
powinien stanowić rzeczywisty priorytet 
dla UE; jest zdania, że obecny format 
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synergii czarnomorskiej jest już 
nieaktualny; ponownie wzywa Komisję i 
ESDZ do opracowania kompleksowej 
unijnej strategii dla regionu Morza 
Czarnego;

synergii czarnomorskiej jest już 
nieaktualny; wyraża ubolewanie, że obawy 
Parlamentu związane ze stosunkowo 
ograniczonymi wynikami synergii 
czarnomorskiej oraz wniosek o 
opracowanie unijnej strategii na rzecz 
regionu Morza Czarnego, które ujęto w 
rezolucji z dnia 20 stycznia 2011 r. w 
sprawie strategii UE na rzecz regionu 
Morza Czarnego (2010/2087(INI)), nie 
zostały wzięte pod uwagę; ponownie 
wzywa Komisję i ESDZ do opracowania 
kompleksowej unijnej strategii dla regionu 
Morza Czarnego w kontekście trwającego 
przeglądu europejskiej polityki sąsiedztwa, 
która to strategia będzie zapewniała 
dostosowane podejście uwzględniające 
wszystkie odnośne programy dotyczące 
tego regionu;

Or. en

Poprawka 222
Ramona Nicole Mănescu, Cristian Dan Preda

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. podkreśla, że region Morza Czarnego 
powinien stanowić rzeczywisty priorytet 
dla UE; jest zdania, że obecny format 
synergii czarnomorskiej jest już 
nieaktualny; ponownie wzywa Komisję i 
ESDZ do opracowania kompleksowej 
unijnej strategii dla regionu Morza 
Czarnego;

19. podkreśla, że region Morza Czarnego 
powinien stanowić rzeczywisty priorytet 
dla UE; wzywa Komisję do wsparcia 
państw członkowskich w podejmowanych 
przez nie wysiłkach na rzecz 
zidentyfikowania rozwiązań 
pozwalających zwiększyć budżet na 
obronę do optymalnego poziomu 2%;
wzywa Komisję do wsparcia Rumunii przy 
identyfikacji rozwiązań pozwalających 
usprawnić jej zdolności militarne w 
świetle rosyjskiego zagrożenia w regionie 
Morza Czarnego; jest zdania, że obecna 
synergia czarnomorska musi zostać 
zaktualizowana, przekształcona i 
wzmocniona; ponownie wzywa Komisję i 
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ESDZ do opracowania kompleksowej 
unijnej strategii dla regionu Morza 
Czarnego; podkreśla, że postanowienia 
strategii Unii Europejskiej w zakresie 
bezpieczeństwa morskiego powinny być 
stosowane także w przypadku postanowień 
dotyczących Morza Czarnego;

Or. en

Poprawka 223
Tonino Picula

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. podkreśla, że region Morza Czarnego 
powinien stanowić rzeczywisty priorytet 
dla UE; jest zdania, że obecny format 
synergii czarnomorskiej jest już 
nieaktualny; ponownie wzywa Komisję i 
ESDZ do opracowania kompleksowej 
unijnej strategii dla regionu Morza 
Czarnego;

19. podkreśla, że region Morza Czarnego 
powinien stanowić rzeczywisty priorytet w 
działaniach z zakresu polityki 
zagranicznej UE; jest zdania, że obecny 
format synergii czarnomorskiej jest już 
nieaktualny; ponownie wzywa Komisję i 
ESDZ do opracowania – możliwie jak 
najszybciej – nowej, kompleksowej unijnej 
strategii dla regionu Morza Czarnego;

Or. hr

Poprawka 224
Gabrielius Landsbergis

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. podkreśla, że region Morza Czarnego 
powinien stanowić rzeczywisty priorytet 
dla UE; jest zdania, że obecny format 
synergii czarnomorskiej jest już 
nieaktualny; ponownie wzywa Komisję i 
ESDZ do opracowania kompleksowej 
unijnej strategii dla regionu Morza 

19. podkreśla, że region Morza Czarnego 
powinien stanowić rzeczywisty priorytet 
dla UE; jest zdania, że obecny format 
synergii czarnomorskiej jest już 
nieaktualny; ponownie wzywa Komisję i 
ESDZ do opracowania kompleksowej 
unijnej strategii dla regionu Morza 



PE552.050v01-00 120/135 AM\1055090PL.doc

PL

Czarnego; Czarnego; wzywa do dokonania przeglądu 
europejskiej strategii bezpieczeństwa i 
oczekuje, że przegląd europejskiej polityki 
sąsiedztwa doprowadzi do intensywniejszej 
współpracy w ramach WPBiO z krajami 
partnerskimi basenu Morza Czarnego;

Or. en

Poprawka 225
James Carver

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. podkreśla, że chociaż synergia 
czarnomorska jest w praktyce zawieszona, 
należy kontynuować współpracę z krajami 
basenu Morza Czarnego; z zadowoleniem 
przyjmuje trwające misje w ramach 
WPBiO – misję doradczą UE, misję 
obserwacyjną UE i misję graniczną UE –
będące istotnymi elementami podejścia 
UE do rozwiązywania długotrwałych 
konfliktów w tym regionie;

20. podkreśla, że chociaż synergia 
czarnomorska jest w praktyce zawieszona, 
należy kontynuować współpracę z krajami 
basenu Morza Czarnego;

Or. en

Poprawka 226
Zdzisław Krasnodębski

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. podkreśla, że chociaż synergia 
czarnomorska jest w praktyce zawieszona, 
należy kontynuować współpracę z krajami 
basenu Morza Czarnego; z zadowoleniem 
przyjmuje trwające misje w ramach 
WPBiO – misję doradczą UE, misję 

20. podkreśla, że chociaż synergia 
czarnomorska jest w praktyce zawieszona, 
należy kontynuować współpracę z krajami 
basenu Morza Czarnego; z zadowoleniem 
przyjmuje trwające misje w ramach 
WPBiO – misję doradczą UE, misję 
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obserwacyjną UE i misję graniczną UE –
będące istotnymi elementami podejścia UE 
do rozwiązywania długotrwałych 
konfliktów w tym regionie;

obserwacyjną UE i misję graniczną UE –
będące istotnymi elementami podejścia UE 
do rozwiązywania długotrwałych 
konfliktów w tym regionie; z 
zadowoleniem przyjmuje podejmowane 
przez państwa członkowskie UE wysiłki 
zmierzające do zwiększenia zdolności 
wojskowych krajów basenu Morza 
Czarnego, które mają na celu poprawę ich 
potencjału reagowania na sytuacje 
kryzysowe w regionie;

Or. en

Poprawka 227
Indrek Tarand
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. podkreśla, że chociaż synergia 
czarnomorska jest w praktyce zawieszona, 
należy kontynuować współpracę z krajami 
basenu Morza Czarnego; z zadowoleniem 
przyjmuje trwające misje w ramach 
WPBiO – misję doradczą UE, misję 
obserwacyjną UE i misję graniczną UE –
będące istotnymi elementami podejścia 
UE do rozwiązywania długotrwałych 
konfliktów w tym regionie;

20. podkreśla, że chociaż synergia 
czarnomorska jest w praktyce zawieszona, 
należy kontynuować współpracę z krajami 
basenu Morza Czarnego; z zadowoleniem 
przyjmuje trwające misje w ramach 
WPBiO – misję doradczą UE, misję 
obserwacyjną UE i misję graniczną UE;

Or. en

Poprawka 228
Ramona Nicole Mănescu, Cristian Dan Preda

Projekt rezolucji
Ustęp 20



PE552.050v01-00 122/135 AM\1055090PL.doc

PL

Projekt rezolucji Poprawka

20. podkreśla, że chociaż synergia 
czarnomorska jest w praktyce zawieszona, 
należy kontynuować współpracę z krajami 
basenu Morza Czarnego; z zadowoleniem 
przyjmuje trwające misje w ramach 
WPBiO – misję doradczą UE, misję 
obserwacyjną UE i misję graniczną UE –
będące istotnymi elementami podejścia UE 
do rozwiązywania długotrwałych 
konfliktów w tym regionie;

20. podkreśla, że chociaż synergia 
czarnomorska jest w praktyce zawieszona, 
należy kontynuować skuteczną współpracę 
z krajami basenu Morza Czarnego; z 
zadowoleniem przyjmuje trwające misje w 
ramach WPBiO – misję doradczą UE, 
misję obserwacyjną UE i misję graniczną 
UE – będące istotnymi elementami 
podejścia UE do rozwiązywania 
długotrwałych konfliktów w tym regionie;
jest zdania, że UE potrzebuje odważnego i 
skutecznego podejścia, szczególnie w 
obszarze gospodarki, obrony i 
bezpieczeństwa, które doprowadzi do 
wewnętrznego wzmocnienia UE, 
zaktualizowania i usprawnienia 
istniejących instrumentów oraz 
wzmocnienia zdolności reagowania na 
zachodzące w sąsiedztwie zmiany, które 
mają wpływ na bezpieczeństwo 
europejskie;

Or. en

Poprawka 229
Ana Gomes

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. podkreśla, że chociaż synergia 
czarnomorska jest w praktyce zawieszona, 
należy kontynuować współpracę z krajami 
basenu Morza Czarnego; z zadowoleniem 
przyjmuje trwające misje w ramach 
WPBiO – misję doradczą UE, misję 
obserwacyjną UE i misję graniczną UE –
będące istotnymi elementami podejścia UE 
do rozwiązywania długotrwałych 
konfliktów w tym regionie;

20. podkreśla, że chociaż synergia 
czarnomorska jest w praktyce zawieszona, 
należy kontynuować współpracę z krajami 
basenu Morza Czarnego; z zadowoleniem 
przyjmuje trwające misje w ramach 
WPBiO – misję doradczą UE, misję 
obserwacyjną UE i misję graniczną UE –
będące istotnymi elementami 
pozwalającymi UE przyczyniać się do 
rozwiązywania długotrwałych konfliktów 
w tym regionie;
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Or. en

Poprawka 230
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. podkreśla, że chociaż synergia 
czarnomorska jest w praktyce zawieszona, 
należy kontynuować współpracę z krajami 
basenu Morza Czarnego; z zadowoleniem 
przyjmuje trwające misje w ramach 
WPBiO – misję doradczą UE, misję 
obserwacyjną UE i misję graniczną UE –
będące istotnymi elementami podejścia UE 
do rozwiązywania długotrwałych 
konfliktów w tym regionie;

20. podkreśla, że chociaż synergia 
czarnomorska jest w praktyce zawieszona, 
należy kontynuować współpracę z krajami 
basenu Morza Czarnego; odnotowuje
trwające misje w ramach WPBiO – misję 
doradczą UE, misję obserwacyjną UE i 
misję graniczną UE – będące istotnymi 
elementami podejścia UE do 
rozwiązywania długotrwałych konfliktów 
w tym regionie;

Or. es

Poprawka 231
Angel Dzhambazki

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21 podkreśla zasadnicze znaczenie 
koordynacji działań z NATO i ONZ, gdyż 
basen Morza Czarnego stanowi kluczowy 
element bezpieczeństwa euroatlantyckiego; 
z zadowoleniem przyjmuje zobowiązanie 
NATO do wspierania regionalnych 
wysiłków krajów basenu Morza Czarnego 
na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i 
stabilności; wzywa OBWE, by zwiększyła 
zakres swoich działań na rzecz 
bezpieczeństwa Morza Czarnego;

21. podkreśla zasadnicze znaczenie 
koordynacji działań z NATO, gdyż basen 
Morza Czarnego stanowi kluczowy 
element bezpieczeństwa euroatlantyckiego; 
podkreśla, że modernizacja i zwiększenie 
zdolności wojskowych oraz możliwości 
krajów basenu Morza Czarnego, państw 
członkowskich UE i NATO, ma kluczowe 
znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa 
i stabilności w regionie oraz z 
zadowoleniem przyjmuje zobowiązanie 
NATO do wspierania regionalnych 
wysiłków tych krajów; wzywa OBWE, by 
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zwiększyła zakres swoich działań na rzecz 
bezpieczeństwa Morza Czarnego;

Or. bg

Poprawka 232
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. podkreśla zasadnicze znaczenie
koordynacji działań z NATO i ONZ, gdyż 
basen Morza Czarnego stanowi kluczowy 
element bezpieczeństwa 
euroatlantyckiego; z zadowoleniem 
przyjmuje zobowiązanie NATO do 
wspierania regionalnych wysiłków krajów 
basenu Morza Czarnego na rzecz 
zapewnienia bezpieczeństwa i stabilności;
wzywa OBWE, by zwiększyła zakres 
swoich działań na rzecz bezpieczeństwa 
Morza Czarnego;

21. podkreśla, że koordynacja działań z 
NATO i ONZ przynosi niepożądane 
rezultaty, gdyż basen Morza Czarnego 
stanowi kluczowy element bezpieczeństwa 
europejskiego i euroazjatyckiego; wzywa 
OBWE, by zwiększyła zakres swoich 
działań na rzecz bezpieczeństwa Morza 
Czarnego;

Or. fr

Poprawka 233
Fabio Massimo Castaldo

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. podkreśla zasadnicze znaczenie 
koordynacji działań z NATO i ONZ, gdyż 
basen Morza Czarnego stanowi kluczowy 
element bezpieczeństwa 
euroatlantyckiego; z zadowoleniem 
przyjmuje zobowiązanie NATO do 
wspierania regionalnych wysiłków krajów 
basenu Morza Czarnego na rzecz 
zapewnienia bezpieczeństwa i stabilności;

21. wzywa OBWE, by zwiększyła zakres 
swoich działań na rzecz bezpieczeństwa 
Morza Czarnego;
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wzywa OBWE, by zwiększyła zakres 
swoich działań na rzecz bezpieczeństwa 
Morza Czarnego;

Or. it

Poprawka 234
Indrek Tarand
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. podkreśla zasadnicze znaczenie 
koordynacji działań z NATO i ONZ, gdyż 
basen Morza Czarnego stanowi kluczowy 
element bezpieczeństwa euroatlantyckiego; 
z zadowoleniem przyjmuje zobowiązanie 
NATO do wspierania regionalnych 
wysiłków krajów basenu Morza Czarnego 
na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i 
stabilności; wzywa OBWE, by zwiększyła 
zakres swoich działań na rzecz 
bezpieczeństwa Morza Czarnego;

21. podkreśla zasadnicze znaczenie 
koordynacji działań z NATO i ONZ, gdyż 
basen Morza Czarnego stanowi kluczowy 
element bezpieczeństwa euroatlantyckiego; 
z zadowoleniem przyjmuje zobowiązanie 
NATO do wspierania regionalnych 
wysiłków krajów basenu Morza Czarnego 
na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i 
stabilności; wzywa OBWE, by zwiększyła 
zakres swoich działań na rzecz 
bezpieczeństwa Morza Czarnego, a 
ponadto wzywa UE do wsparcia 
zwiększonej obecności OBWE i nowych 
inicjatyw OBWE w tym regionie, co 
przyczyni się do uspokojenia sytuacji w 
dziedzinie bezpieczeństwa;

Or. en

Poprawka 235
Javier Nart, Fernando Maura Barandiarán

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. podkreśla zasadnicze znaczenie 
koordynacji działań z NATO i ONZ, gdyż 

21. podkreśla zasadnicze znaczenie 
koordynacji działań z NATO, gdyż basen 
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basen Morza Czarnego stanowi kluczowy 
element bezpieczeństwa euroatlantyckiego; 
z zadowoleniem przyjmuje zobowiązanie 
NATO do wspierania regionalnych 
wysiłków krajów basenu Morza Czarnego 
na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i 
stabilności; wzywa OBWE, by zwiększyła 
zakres swoich działań na rzecz 
bezpieczeństwa Morza Czarnego;

Morza Czarnego stanowi kluczowy 
element bezpieczeństwa euroatlantyckiego; 
z zadowoleniem przyjmuje zobowiązanie 
NATO do wspierania regionalnych 
wysiłków krajów basenu Morza Czarnego 
na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i 
stabilności; wzywa OBWE, by zwiększyła 
zakres swoich działań na rzecz 
bezpieczeństwa Morza Czarnego;

Or. es

Poprawka 236
Ramona Nicole Mănescu, Cristian Dan Preda

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. podkreśla zasadnicze znaczenie 
koordynacji działań z NATO i ONZ, gdyż 
basen Morza Czarnego stanowi kluczowy 
element bezpieczeństwa euroatlantyckiego; 
z zadowoleniem przyjmuje zobowiązanie 
NATO do wspierania regionalnych 
wysiłków krajów basenu Morza Czarnego 
na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i 
stabilności; wzywa OBWE, by zwiększyła 
zakres swoich działań na rzecz 
bezpieczeństwa Morza Czarnego;

21. podkreśla zasadnicze znaczenie 
koordynacji działań z NATO i ONZ, gdyż 
basen Morza Czarnego stanowi kluczowy 
element bezpieczeństwa euroatlantyckiego; 
z zadowoleniem przyjmuje zobowiązanie 
NATO do wspierania regionalnych 
wysiłków krajów basenu Morza Czarnego 
na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i 
stabilności; podkreśla konieczność 
wsparcia ze strony UE i NATO
utrzymania przez Morze Czarne statusu 
otwartego obszaru gospodarczego; jest 
zdania, że umacnianie stosunków 
transatlantyckich z OBWE stanowi 
konieczność; wzywa OBWE, by 
zwiększyła zakres swoich działań na rzecz 
bezpieczeństwa Morza Czarnego; 
podkreśla konieczność przyjęcia przez UE 
innowacyjnego podejścia w celu 
zidentyfikowania rozwiązań dotyczących 
nowych wyzwań stwarzanych przez wojnę 
informatyczną i ataki cybernetyczne; z 
zadowoleniem przyjmuje decyzję Rady z 
dnia 19 i 20 marca o uruchomieniu 
projektu mającego na celu zwalczanie
rosyjskiej propagandy, m.in. przez 
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finansowanie kilku rosyjskojęzycznych 
kanałów telewizyjnych;

Or. en

Poprawka 237
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. podkreśla zasadnicze znaczenie 
koordynacji działań z NATO i ONZ, gdyż 
basen Morza Czarnego stanowi kluczowy 
element bezpieczeństwa 
euroatlantyckiego; z zadowoleniem 
przyjmuje zobowiązanie NATO do 
wspierania regionalnych wysiłków krajów 
basenu Morza Czarnego na rzecz 
zapewnienia bezpieczeństwa i stabilności; 
wzywa OBWE, by zwiększyła zakres 
swoich działań na rzecz bezpieczeństwa 
Morza Czarnego;

21. wyraża ubolewanie z powodu 
uzależnienia Europy od polityki Stanów 
Zjednoczonych prowadzonej za 
pośrednictwem NATO, gdyż basen Morza 
Czarnego stanowi kluczowy element 
bezpieczeństwa europejskiego; wyraża 
obawy, że zobowiązanie NATO do 
wspierania regionalnych wysiłków krajów 
basenu Morza Czarnego zmierza do 
narzucenia celów elit euroatlantyckich, 
nie zaś do zaspokojenia dążenia do pokoju
i stabilności ludności zamieszkującej jego
wybrzeża; wzywa OBWE, by zwiększyła 
zakres swoich działań na rzecz 
bezpieczeństwa Morza Czarnego;

Or. es

Poprawka 238
Gabrielius Landsbergis

Projekt rezolucji
Ustęp 21 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21a. przypomina, że szczególnie ze 
względu na sytuację dotyczącą
bezpieczeństwa w basenie Morza 
Czarnego wszystkie państwa członkowskie 
UE muszą mieć zapewniony ten sam 
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poziom bezpieczeństwa zgodnie z art. 42 
ust. 7 TUE;

Or. en

Poprawka 239
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. z zadowoleniem przyjmuje 
zobowiązanie państw członkowskich 
NATO do zapewnienia bezpieczeństwa 
zbiorowego oraz art. 5 traktatu 
waszyngtońskiego; z zadowoleniem 
przyjmuje decyzję podjętą na szczycie 
NATO w Walii w sprawie działań 
dotyczących gwarancji strategicznych oraz 
plan działania na rzecz gotowości, które 
mają istotne znaczenie dla zapewnienia 
bezpieczeństwa państwom członkowskim 
NATO, których to najbardziej dotyczy; 
wzywa NATO do dalszego rozwoju swoich 
zdolności do obrony cybernetycznej i 
przeciwrakietowej, w tym w regionie 
Morza Czarnego, a także do opracowania 
planów awaryjnych, których celem jest 
odstraszanie oraz reakcja na wojnę 
asymetryczną i hybrydową;

skreślony

Or. fr

Poprawka 240
Fabio Massimo Castaldo

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. z zadowoleniem przyjmuje skreślony
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zobowiązanie państw członkowskich 
NATO do zapewnienia bezpieczeństwa 
zbiorowego oraz art. 5 traktatu 
waszyngtońskiego; z zadowoleniem 
przyjmuje decyzję podjętą na szczycie 
NATO w Walii w sprawie działań 
dotyczących gwarancji strategicznych oraz 
plan działania na rzecz gotowości, które 
mają istotne znaczenie dla zapewnienia 
bezpieczeństwa państwom członkowskim 
NATO, których to najbardziej dotyczy; 
wzywa NATO do dalszego rozwoju swoich 
zdolności do obrony cybernetycznej i 
przeciwrakietowej, w tym w regionie 
Morza Czarnego, a także do opracowania 
planów awaryjnych, których celem jest 
odstraszanie oraz reakcja na wojnę 
asymetryczną i hybrydową;

Or. it

Poprawka 241
Charles Tannock

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. z zadowoleniem przyjmuje 
zobowiązanie państw członkowskich 
NATO do zapewnienia bezpieczeństwa 
zbiorowego oraz art. 5 traktatu 
waszyngtońskiego; z zadowoleniem 
przyjmuje decyzję podjętą na szczycie 
NATO w Walii w sprawie działań 
dotyczących gwarancji strategicznych oraz 
plan działania na rzecz gotowości, które 
mają istotne znaczenie dla zapewnienia 
bezpieczeństwa państwom członkowskim 
NATO, których to najbardziej dotyczy; 
wzywa NATO do dalszego rozwoju swoich 
zdolności do obrony cybernetycznej i 
przeciwrakietowej, w tym w regionie 
Morza Czarnego, a także do opracowania 
planów awaryjnych, których celem jest 

22. z zadowoleniem przyjmuje 
zobowiązanie państw członkowskich 
NATO do zapewnienia bezpieczeństwa 
zbiorowego oraz art. 5 traktatu 
waszyngtońskiego; z zadowoleniem 
przyjmuje decyzję podjętą na szczycie 
NATO w Walii w sprawie działań 
dotyczących gwarancji strategicznych oraz 
plan działania na rzecz gotowości, które 
mają istotne znaczenie dla zapewnienia 
bezpieczeństwa państwom członkowskim 
NATO, których to najbardziej dotyczy; z 
zadowoleniem przyjmuje złożone przez 
członków NATO na szczycie sojuszu w 
Walii zobowiązanie do zapewnienia, by 
ich wydatki na obronność osiągnęły do 
2024 r. poziom co najmniej 2% PKB;
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odstraszanie oraz reakcja na wojnę 
asymetryczną i hybrydową;

wzywa NATO do dalszego rozwoju swoich 
zdolności do obrony cybernetycznej i 
przeciwrakietowej, w tym w regionie 
Morza Czarnego, a także do opracowania 
planów awaryjnych, których celem jest 
odstraszanie oraz reakcja na wojnę 
asymetryczną i hybrydową;

Or. en

Poprawka 242
Javier Nart, Fernando Maura Barandiarán

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. z zadowoleniem przyjmuje 
zobowiązanie państw członkowskich 
NATO do zapewnienia bezpieczeństwa 
zbiorowego oraz art. 5 traktatu 
waszyngtońskiego; z zadowoleniem 
przyjmuje decyzję podjętą na szczycie 
NATO w Walii w sprawie działań 
dotyczących gwarancji strategicznych oraz 
plan działania na rzecz gotowości, które 
mają istotne znaczenie dla zapewnienia 
bezpieczeństwa państwom członkowskim 
NATO, których to najbardziej dotyczy; 
wzywa NATO do dalszego rozwoju swoich 
zdolności do obrony cybernetycznej i 
przeciwrakietowej, w tym w regionie 
Morza Czarnego, a także do opracowania 
planów awaryjnych, których celem jest 
odstraszanie oraz reakcja na wojnę 
asymetryczną i hybrydową;

22. z zadowoleniem przyjmuje 
zobowiązanie państw członkowskich 
NATO do zapewnienia bezpieczeństwa 
zbiorowego oraz art. 5 traktatu 
waszyngtońskiego; z zadowoleniem 
przyjmuje decyzję podjętą na szczycie 
NATO w Walii w sprawie działań 
dotyczących gwarancji strategicznych oraz 
plan działania na rzecz gotowości, które 
mają istotne znaczenie dla zapewnienia 
bezpieczeństwa państwom członkowskim 
NATO, których to najbardziej dotyczy; 
wzywa NATO do dalszego rozwoju swoich 
zdolności do obrony cybernetycznej i 
przeciwrakietowej, w tym w regionie 
Morza Czarnego, a także do opracowania 
planów awaryjnych, których celem jest 
odstraszanie oraz reakcja na wojnę 
asymetryczną i hybrydową; zauważa 
jednak, że Turcja, będąca głównym 
członkiem NATO na tym obszarze, wciąż 
nie określiła swego stanowiska w tej 
sprawie;

Or. es
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Poprawka 243
Ana Gomes

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. z zadowoleniem przyjmuje 
zobowiązanie państw członkowskich 
NATO do zapewnienia bezpieczeństwa 
zbiorowego oraz art. 5 traktatu 
waszyngtońskiego; z zadowoleniem 
przyjmuje decyzję podjętą na szczycie 
NATO w Walii w sprawie działań 
dotyczących gwarancji strategicznych oraz 
plan działania na rzecz gotowości, które 
mają istotne znaczenie dla zapewnienia 
bezpieczeństwa państwom członkowskim 
NATO, których to najbardziej dotyczy; 
wzywa NATO do dalszego rozwoju swoich 
zdolności do obrony cybernetycznej i 
przeciwrakietowej, w tym w regionie 
Morza Czarnego, a także do opracowania 
planów awaryjnych, których celem jest 
odstraszanie oraz reakcja na wojnę 
asymetryczną i hybrydową;

22. z zadowoleniem przyjmuje 
zobowiązanie państw członkowskich 
NATO do zapewnienia bezpieczeństwa 
zbiorowego oraz, w razie konieczności, do 
zastosowania art. 5 traktatu 
waszyngtońskiego; z zadowoleniem 
przyjmuje decyzję podjętą na szczycie 
NATO w Walii w sprawie działań 
dotyczących gwarancji strategicznych oraz 
plan działania na rzecz gotowości, które 
mają istotne znaczenie dla zapewnienia 
bezpieczeństwa państwom członkowskim 
NATO, których to najbardziej dotyczy; 
wzywa NATO do dalszego rozwoju swoich 
zdolności do obrony cybernetycznej i 
przeciwrakietowej, w tym w regionie 
Morza Czarnego, a także do opracowania 
planów awaryjnych, których celem jest 
odstraszanie oraz reakcja na wojnę 
asymetryczną i hybrydową;

Or. en

Poprawka 244
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. z zadowoleniem przyjmuje
zobowiązanie państw członkowskich 
NATO do zapewnienia bezpieczeństwa 
zbiorowego oraz art. 5 traktatu 
waszyngtońskiego; z zadowoleniem 
przyjmuje decyzję podjętą na szczycie 
NATO w Walii w sprawie działań 

22. wyraża obawę, że zobowiązanie państw 
członkowskich NATO do zapewnienia 
bezpieczeństwa zbiorowego oraz art. 5 
traktatu waszyngtońskiego uniemożliwią
dialog między instytucjami europejskimi i 
państwami członkowskimi UE a krajami 
sąsiednimi; wyraża głębokie 
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dotyczących gwarancji strategicznych oraz 
plan działania na rzecz gotowości, które 
mają istotne znaczenie dla zapewnienia
bezpieczeństwa państwom członkowskim
NATO, których to najbardziej dotyczy; 
wzywa NATO do dalszego rozwoju swoich 
zdolności do obrony cybernetycznej i 
przeciwrakietowej, w tym w regionie 
Morza Czarnego, a także do opracowania 
planów awaryjnych, których celem jest 
odstraszanie oraz reakcja na wojnę 
asymetryczną i hybrydową;

zaniepokojenie decyzją podjętą na szczycie 
NATO w Walii w sprawie działań 
dotyczących gwarancji strategicznych oraz 
planem działania na rzecz gotowości, które 
stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa 
państw członkowskich NATO, których to 
najbardziej dotyczy;

Or. es

Poprawka 245
Ioan Mircea Pașcu

Projekt rezolucji
Ustęp 22 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22a. przypomina, że chociaż złożone w 
2008 r. przez Gruzję i Ukrainę wnioski o 
uczestnictwo w Planie działań na rzecz 
członkostwa w NATO nie zostały przyjęte, 
to NATO ogłosiło podczas szczytu w 
Bukareszcie, że Gruzja i Ukraina staną się 
członkami sojuszu; zauważa, że na skutek 
wojny w Gruzji w 2008 r. oraz bezprawnej 
aneksji Krymu w 2014 r. Rosja okaleczyła
terytorialnie te dwa państwa, tak aby 
uniemożliwić im członkostwo w NATO; 
jest zdania, że choć NATO nie może 
bezpośrednio bronić Gruzji i Ukrainy, to 
jednak ma moralny obowiązek wspierania 
ich samodzielnej obrony;

Or. en

Poprawka 246
Gabrielius Landsbergis
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Projekt rezolucji
Ustęp 22 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22a. z zadowoleniem przyjmuje złożone 
przez sojuszników NATO na ostatnim 
szczycie sojuszu w Newport zobowiązanie 
do zapewnienia, by w ciągu kolejnych 
dziesięciu lat wydatki na obronę sięgnęły
2% PKB; wyraża zaniepokojenie 
oświadczeniami niektórych sojuszników, 
którzy ogłosili nowe cięcia wydatków, i 
przypomina w tym kontekście art. 3 
traktatu waszyngtońskiego;

Or. en

Poprawka 247
Fabio Massimo Castaldo

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. podkreśla, że NATO powinno 
utrzymać swoją ogólną przewagę na 
morzu i w powietrzu w basenie Morza 
Czarnego oraz zdolność do 
monitorowania tego regionu;

skreślony

Or. it

Poprawka 248
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. podkreśla, że NATO powinno 
utrzymać swoją ogólną przewagę na 
morzu i w powietrzu w basenie Morza 
Czarnego oraz zdolność do monitorowania 

23. podkreśla, że przewaga NATO na 
morzu i w powietrzu w basenie Morza 
Czarnego może zwiększyć napięcie w 
stosunkach z Rosją;
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tego regionu;

Or. fr

Poprawka 249
Javier Nart, Fernando Maura Barandiarán

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. podkreśla, że NATO powinno 
utrzymać swoją ogólną przewagę na morzu 
i w powietrzu w basenie Morza Czarnego 
oraz zdolność do monitorowania tego 
regionu;

23. podkreśla, że NATO powinno 
utrzymać swoją ogólną obecność na morzu 
i w powietrzu w basenie Morza Czarnego;

Or. es

Poprawka 250
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. podkreśla, że NATO powinno 
utrzymać swoją ogólną przewagę na 
morzu i w powietrzu w basenie Morza 
Czarnego oraz zdolność do 
monitorowania tego regionu;

23. podkreśla konieczność wspierania 
dialogu i współpracy między wszystkimi
państwami nadbrzeżnymi w dziedzinie 
bezpieczeństwa i obrony, aby mogły one 
stawić czoła wspólnym zagrożeniom i 
wyzwaniom, odrzucając tzw. podżegaczy 
wojennych i wszelkie przejawy ich 
działań, takie jak ćwiczenia wojskowe;

Or. es

Poprawka 251
Eleftherios Synadinos
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Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. podkreśla, że NATO powinno 
utrzymać swoją ogólną przewagę na morzu 
i w powietrzu w basenie Morza Czarnego 
oraz zdolność do monitorowania tego 
regionu;

23. podkreśla, że NATO powinno 
utrzymać swoją ogólną równowagę na 
morzu i w powietrzu w basenie Morza 
Czarnego oraz zdolność do monitorowania 
tego regionu;

Or. el

Poprawka 252
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias

Projekt rezolucji
Ustęp 23 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

23a. uważa, że tylko niezależny system 
bezpieczeństwa zbiorowego zapewni pokój 
i stabilność mieszkańcom państw
nadbrzeżnych, niezależnie od interesów 
innych mocarstw; wyraża ubolewanie, że 
ingerencja Stanów Zjednoczonych i ich 
ataki na instytucje europejskie stworzyły 
bardzo niekorzystne ramy dla zapewnienia 
strategicznej stabilności regionu Morza 
Czarnego;

Or. es


