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Poprawka 335
Andi Cristea

Projekt rezolucji
Ustęp 15 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. podkreśla znaczenie kształtowania 
społecznego wymiaru EPS poprzez 
angażowanie się wraz z partnerami w 
walkę z ubóstwem i wykluczeniem, 
stymulowanie zatrudnienia i 
sprawiedliwego wzrostu, wspieranie 
pozytywnych stosunków pracowniczych 
oraz promowanie kształcenia, rzetelnej 
pracy oraz europejskich standardów 
socjalnych w sąsiedztwie, a tym samym 
zwalczanie źródłowych przyczyn 
nieregularnej migracji i zapobieganie 
dumpingowi socjalnemu;

Or. en

Poprawka 336
Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Pablo Iglesias

Projekt rezolucji
Ustęp 15 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. wzywa Komisję, by rozwijając 
stosunki z państwami objętymi EPS 
odpowiednio uwzględniała panujący w 
tych państwach często delikatny układ 
wewnętrznych sił politycznych w 
odniesieniu do stowarzyszeń politycznych 
i integracji gospodarczej; ponownie 
domaga się zobowiązania partnerów EPS 
do podejmowania ostatecznych decyzji 
jedynie przy uwzględnieniu jak najszerzej 
rozumianej opinii publicznej, tym bardziej 
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jeżeli w państwach tych istnieją takie 
możliwości, jak na przykład możliwość 
przeprowadzenia referendum;

Or. de

Poprawka 337
Eduard Kukan

Projekt rezolucji
Ustęp 15 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. zwraca uwagę, że zmieniona EPS 
powinna wzmacniać promowanie 
podstawowych wolności w krajach nią 
objętych poprzez pielęgnowanie wolności 
wypowiedzi, stowarzyszania się i 
pokojowych zgromadzeń, jako praw 
umożliwiających realizację praw 
ekonomicznych, społecznych i 
kulturalnych;

Or. en

Poprawka 338
Mariya Gabriel, Tokia Saïfi

Projekt rezolucji
Ustęp 15 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. zauważa, że partie polityczne i grupy 
polityczne parlamentów państw 
członkowskich Unii oraz grupy polityczne 
Parlamentu Europejskiego mogą odegrać 
zasadniczą rolę we wspieraniu partii 
politycznych opowiadających się za 
demokracją;

Or. fr
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Poprawka 339
László Tőkés

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. podkreśla znaczenie rozwoju, w 
ramach procesów przekształceń i 
demokratyzacji, dobrze prosperującego i 
aktywnego społeczeństwa obywatelskiego, 
które obejmuje partnerów społecznych i 
przedstawicieli biznesu; podkreśla 
znaczenie przedsiębiorstw europejskich 
oraz ich roli w promowaniu i 
rozpowszechnianiu międzynarodowych 
standardów dla biznesu;

16. podkreśla istotną rolę, jako ma do 
odegrania EPS w rozwoju, w ramach 
procesów przekształceń i demokratyzacji, 
dobrze prosperującego i aktywnego 
społeczeństwa obywatelskiego, które 
obejmuje partnerów społecznych i 
przedstawicieli biznesu; dodatkowo 
podkreśla także istotną rolę, jaką ma do 
odegrania społeczeństwo obywatelskie w 
skutecznym i efektywnym reagowaniu na 
kluczowe problemy społeczne i 
zaspokajaniu lokalnych potrzeb poprzez 
włączanie młodzieży, podkreśla znaczenie 
przedsiębiorstw europejskich oraz ich roli 
w promowaniu i rozpowszechnianiu 
międzynarodowych standardów dla 
biznesu;

Or. en

Poprawka 340
Ulrike Lunacek, Tanja Fajon, Malin Björk, Sophia in 't Veld, Alyn Smith

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. podkreśla znaczenie rozwoju, w 
ramach procesów przekształceń i 
demokratyzacji, dobrze prosperującego i 
aktywnego społeczeństwa obywatelskiego, 
które obejmuje partnerów społecznych i 
przedstawicieli biznesu; podkreśla 
znaczenie przedsiębiorstw europejskich 
oraz ich roli w promowaniu i 

16. podkreśla znaczenie rozwoju, w 
ramach procesów przekształceń i 
demokratyzacji, dobrze prosperującego, 
aktywnego i niezależnego społeczeństwa 
obywatelskiego, a także znaczenie 
monitorowania i identyfikowania 
zagrożeń dla niezależności 
funkcjonowania społeczeństwa 
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rozpowszechnianiu międzynarodowych 
standardów dla biznesu;

obywatelskiego i podejmowania kroków 
przeciwdziałających tym zagrożeniom;. 
podkreśla znaczenie wsparcia 
obejmującego partnerów społecznych i 
przedstawicieli biznesu w procesie 
transformacji i demokratyzacji; podkreśla 
znaczenie przedsiębiorstw europejskich 
oraz ich roli w promowaniu i 
rozpowszechnianiu międzynarodowych 
standardów dla biznesu;

Or. en

Poprawka 341
Cristian Dan Preda, Ramona Nicole Mănescu

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. podkreśla znaczenie rozwoju, w 
ramach procesów przekształceń i 
demokratyzacji, dobrze prosperującego i 
aktywnego społeczeństwa obywatelskiego, 
które obejmuje partnerów społecznych i 
przedstawicieli biznesu; podkreśla 
znaczenie przedsiębiorstw europejskich 
oraz ich roli w promowaniu i 
rozpowszechnianiu międzynarodowych 
standardów dla biznesu;

16. podkreśla znaczenie rozwoju, w 
ramach procesów przekształceń i 
demokratyzacji, dobrze prosperującego i 
aktywnego społeczeństwa obywatelskiego, 
które obejmuje partnerów społecznych i 
przedstawicieli biznesu; wzywa do 
aktywniejszego dialogu między 
instytucjami społeczeństwa 
obywatelskiego krajów UE oraz krajów 
sąsiedzkich w ramach EPS; podkreśla 
znaczenie przedsiębiorstw europejskich 
oraz ich roli w promowaniu i 
rozpowszechnianiu międzynarodowych 
standardów dla biznesu;

Or. en

Poprawka 342
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias

Projekt rezolucji
Ustęp 16
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Projekt rezolucji Poprawka

16. podkreśla znaczenie rozwoju, w 
ramach procesów przekształceń i 
demokratyzacji, dobrze prosperującego i 
aktywnego społeczeństwa obywatelskiego, 
które obejmuje partnerów społecznych i 
przedstawicieli biznesu; podkreśla 
znaczenie przedsiębiorstw europejskich 
oraz ich roli w promowaniu i 
rozpowszechnianiu międzynarodowych 
standardów dla biznesu;

16. podkreśla znaczenie rozwoju, w 
ramach procesów przekształceń i 
demokratyzacji, dobrze prosperującego i 
aktywnego społeczeństwa obywatelskiego, 
które obejmuje partnerów społecznych;
zwraca uwagę na negatywne 
konsekwencje obecności przedsiębiorstw 
europejskich w niektórych krajach 
objętych europejską polityką sąsiedztwa;

Or. es

Poprawka 343
Andrzej Grzyb

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. podkreśla znaczenie rozwoju, w 
ramach procesów przekształceń i 
demokratyzacji, dobrze prosperującego i 
aktywnego społeczeństwa obywatelskiego, 
które obejmuje partnerów społecznych i 
przedstawicieli biznesu; podkreśla 
znaczenie przedsiębiorstw europejskich 
oraz ich roli w promowaniu i 
rozpowszechnianiu międzynarodowych 
standardów dla biznesu;

16. podkreśla znaczenie rozwoju, w 
ramach procesów przekształceń i 
demokratyzacji, dobrze prosperującego i 
aktywnego społeczeństwa obywatelskiego, 
które obejmuje partnerów społecznych i 
przedstawicieli małych i średnich 
przedsiębiorstw; podkreśla znaczenie 
przedsiębiorstw europejskich oraz ich roli 
w promowaniu i rozpowszechnianiu 
międzynarodowych standardów dla 
biznesu;

Or. pl

Poprawka 344
Georgios Epitideios

Projekt rezolucji
Ustęp 16
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Projekt rezolucji Poprawka

16. podkreśla znaczenie rozwoju, w 
ramach procesów przekształceń i 
demokratyzacji, dobrze prosperującego i 
aktywnego społeczeństwa obywatelskiego, 
które obejmuje partnerów społecznych i 
przedstawicieli biznesu; podkreśla 
znaczenie przedsiębiorstw europejskich 
oraz ich roli w promowaniu i 
rozpowszechnianiu międzynarodowych 
standardów dla biznesu;

16. podkreśla znaczenie rozwoju, w 
ramach procesów przekształceń i 
demokratyzacji, dobrze prosperującego i 
aktywnego społeczeństwa obywatelskiego, 
które obejmuje partnerów społecznych i 
przedstawicieli biznesu; podkreśla 
znaczenie przedsiębiorstw europejskich 
oraz ich roli w promowaniu i 
upowszechnianiu międzynarodowych 
standardów dla biznesu, z należytym 
uwzględnieniem czynnika ludzkiego i 
interesów pracowniczych;

Or. el

Poprawka 345
Richard Howitt

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. podkreśla znaczenie rozwoju, w 
ramach procesów przekształceń i 
demokratyzacji, dobrze prosperującego i 
aktywnego społeczeństwa obywatelskiego, 
które obejmuje partnerów społecznych i 
przedstawicieli biznesu; podkreśla 
znaczenie przedsiębiorstw europejskich 
oraz ich roli w promowaniu i 
rozpowszechnianiu międzynarodowych 
standardów dla biznesu;

16. podkreśla znaczenie rozwoju, w 
ramach procesów przekształceń i 
demokratyzacji, dobrze prosperującego i 
aktywnego społeczeństwa obywatelskiego, 
które obejmuje partnerów społecznych i 
przedstawicieli biznesu; podkreśla 
znaczenie przedsiębiorstw europejskich 
oraz ich roli w promowaniu i 
upowszechnianiu międzynarodowych 
standardów dla biznesu; apeluje o to, by 
częścią zmienionej EPS, w ramach której 
znacznie większe wsparcie kierowane 
będzie zwłaszcza w stronę instytucji 
społeczeństwa obywatelskiego, stał się 
bardziej dynamiczny dialog ze 
społeczeństwem obywatelskim;

Or. en
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Poprawka 346
Jacek Saryusz-Wolski

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. podkreśla znaczenie rozwoju, w 
ramach procesów przekształceń i 
demokratyzacji, dobrze prosperującego i 
aktywnego społeczeństwa obywatelskiego, 
które obejmuje partnerów społecznych i 
przedstawicieli biznesu; podkreśla 
znaczenie przedsiębiorstw europejskich 
oraz ich roli w promowaniu i 
rozpowszechnianiu międzynarodowych 
standardów dla biznesu;

16. podkreśla znaczenie rozwoju, w 
ramach procesów przekształceń i 
demokratyzacji, dobrze prosperującego i 
aktywnego społeczeństwa obywatelskiego, 
które obejmuje partnerów społecznych i 
przedstawicieli biznesu; podkreśla 
znaczenie przedsiębiorstw europejskich 
oraz ich roli w promowaniu i 
rozpowszechnianiu międzynarodowych 
standardów dla biznesu; zachęca do 
tworzenia i uruchamiania programów, do 
których dostęp miałyby społeczeństwa 
obywatelskie działające w obszarach 
zamrożonych konfliktów lub w 
zbuntowanych regionach, które nie są 
uznawane przez UE, w celu promowania 
demokracji, wartości i swobód;

Or. en

Poprawka 347
Fabio Massimo Castaldo

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. podkreśla znaczenie rozwoju, w 
ramach procesów przekształceń i 
demokratyzacji, dobrze prosperującego i 
aktywnego społeczeństwa obywatelskiego, 
które obejmuje partnerów społecznych i 
przedstawicieli biznesu; podkreśla 
znaczenie przedsiębiorstw europejskich 
oraz ich roli w promowaniu i 
rozpowszechnianiu międzynarodowych 
standardów dla biznesu;

16. podkreśla znaczenie rozwoju, w 
ramach procesów przekształceń i 
demokratyzacji, dobrze prosperującego i 
aktywnego społeczeństwa obywatelskiego, 
które obejmuje partnerów społecznych i 
przedstawicieli biznesu; podkreśla 
znaczenie przedsiębiorstw europejskich 
oraz ich roli w promowaniu i 
rozpowszechnianiu międzynarodowych 
standardów dla biznesu; przypomina o 
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konieczności skutecznego wsparcia 
gospodarczego dla tych państw objętych 
EPS, których rząd został demokratycznie 
legitymizowany w wyniku wyborów 
przeprowadzonych zgodnie z kryteriami 
międzynarodowymi; 

Or. it

Poprawka 348
Gilles Pargneaux

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. podkreśla znaczenie rozwoju, w 
ramach procesów przekształceń i 
demokratyzacji, dobrze prosperującego i 
aktywnego społeczeństwa obywatelskiego, 
które obejmuje partnerów społecznych i 
przedstawicieli biznesu; podkreśla 
znaczenie przedsiębiorstw europejskich 
oraz ich roli w promowaniu i 
rozpowszechnianiu międzynarodowych 
standardów dla biznesu;

16. podkreśla znaczenie rozwoju, w 
ramach procesów przekształceń i 
demokratyzacji, dobrze prosperującego i 
aktywnego społeczeństwa obywatelskiego, 
które obejmuje partnerów społecznych i 
przedstawicieli biznesu; podkreśla 
znaczenie przedsiębiorstw europejskich 
oraz ich roli w promowaniu i 
rozpowszechnianiu międzynarodowych 
standardów dla biznesu; w tym kontekście
podkreśla możliwość rozszerzenia zasad 
statusu „Partnerstwa na rzecz 
demokracji” na państwa, które chcą 
jeszcze bardziej zbliżyć się do stosowania 
do zasad europejskich;

Or. fr

Poprawka 349
Iratxe García Pérez, Mariya Gabriel
w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

Projekt rezolucji
Ustęp 16 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

16a. podkreśla znaczenie promowania, w 
ramach demokratycznych reform, 
równości płci i wzmocnienia pozycji kobiet 
poprzez edukację, szkolenia i pełne 
poszanowanie ich praw, a także podkreśla, 
że powinno to znaleźć swoje odbicie w 
politycznym i strategicznym wymiarze 
EPS;

Or. en

Poprawka 350
Eduard Kukan

Projekt rezolucji
Ustęp 16 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16 a. podkreśla, że należy wzmacniać i 
promować podejście oparte na 
„partnerstwie ze społeczeństwami”; 
wzywa do zdefiniowania wspólnych 
interesów i celów polityki w porozumieniu 
ze wszystkimi zainteresowanymi stronami 
reprezentującymi społeczeństwa, a nie 
tylko z władzami;

Or. en

Poprawka 351
Tunne Kelam

Projekt rezolucji
Ustęp 16 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16a. uznaje wolność mediów, wolność 
wyznania i sumienia, a także wolność 
zgromadzeń za kluczowe elementy 
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polityczne, które kraje objęte EPS 
powinny zagwarantować, by wykazać 
swoje zaangażowanie na rzecz 
demokracji, praw człowieka i 
praworządności;

Or. en

Poprawka 352
Jacek Saryusz-Wolski

Projekt rezolucji
Ustęp 16 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16a. wzywa Unię i państwa członkowskie 
do wzmacniania partnerstw między 
różnymi organizacjami i grupami 
społeczeństwa, aby przekazać im poczucie 
odpowiedzialności za proces 
europejskiego sąsiedztwa; potwierdza, że 
należy go prowadzić między innymi w 
drodze tworzenia horyzontalnych więzi 
między różnymi podmiotami 
społeczeństwa na zasadzie partnerstwa 
bliźniaczego między organizacjami 
społeczeństwa obywatelskiego 
(organizacjami pozarządowymi, 
związkami zawodowymi, organizacjami 
biznesowymi, mediami, organizacjami 
młodzieżowymi) i w oparciu o projekty 
partnerskie z władzami krajowymi i 
administracją (zwłaszcza w szkolnictwie);

Or. en

Poprawka 353
Helmut Scholz, Pablo Iglesias

Projekt rezolucji
Nagłówek 4
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Projekt rezolucji Poprawka

Zróżnicowanie i warunkowość Zróżnicowanie bez warunkowości

Or. de

Poprawka 354
Georgios Epitideios

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. wzywa do tego, aby EPS rozwijała się 
w bardziej dopasowanych do 
indywidualnych potrzeb i elastycznych 
ramach polityki, które umożliwiałyby 
dostosowanie się do istniejącej 
różnorodności; podkreśla, że 
zróżnicowanie powinno występować nie 
tylko między partnerami ze Wschodu i z 
Południa, ale także wśród samych państw 
objętych EPS;

skreślony

Or. el

Poprawka 355
Demetris Papadakis

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. wzywa do tego, aby EPS rozwijała się 
w bardziej dopasowanych do 
indywidualnych potrzeb i elastycznych 
ramach polityki, które umożliwiałyby 
dostosowanie się do istniejącej 
różnorodności; podkreśla, że 

17. wzywa do tego, aby EPS rozwijała się 
w bardziej dopasowanych do 
indywidualnych potrzeb i elastycznych 
ramach polityki, które umożliwiałyby 
dostosowanie się do istniejącej 
różnorodności; podkreśla, że 
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zróżnicowanie powinno występować nie 
tylko między partnerami ze Wschodu i z 
Południa, ale także wśród samych państw 
objętych EPS;

zróżnicowanie powinno występować nie
między partnerami ze Wschodu i z 
Południa, lecz między poszczególnymi 
państwami objętymi EPS; zwraca uwagę, 
że większe zróżnicowanie oraz podejście 
dopasowane do indywidualnych potrzeb 
powinno bazować na poczuciu 
odpowiedzialności i wspólnocie interesów, 
bez sztywnych klasyfikacji czy rankingu 
partnerów, a także na kompleksowej, 
wspólnej ocenie potencjału naszych 
stosunków z każdym z partnerów;

Or. en

Poprawka 356
Lorenzo Cesa

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. wzywa do tego, aby EPS rozwijała się 
w bardziej dopasowanych do 
indywidualnych potrzeb i elastycznych 
ramach polityki, które umożliwiałyby 
dostosowanie się do istniejącej 
różnorodności; podkreśla, że 
zróżnicowanie powinno występować nie 
tylko między partnerami ze Wschodu i z 
Południa, ale także wśród samych państw 
objętych EPS;

17. wzywa do tego, aby EPS rozwijała się 
w bardziej dopasowanych do 
indywidualnych potrzeb i elastycznych 
ramach polityki, które umożliwiałyby 
dostosowanie się do istniejącej 
różnorodności; podkreśla, że 
zróżnicowanie powinno występować nie
między partnerami ze Wschodu i z 
Południa, lecz między poszczególnymi 
państwami objętymi EPS; zwraca uwagę, 
że większe zróżnicowanie oraz podejście 
dopasowane do indywidualnych potrzeb 
powinno bazować na poczuciu 
odpowiedzialności i wspólnocie interesów, 
bez sztywnych klasyfikacji czy rankingu 
partnerów, a także na kompleksowej, 
wspólnej ocenie potencjału naszych 
stosunków z każdym z partnerów;

Or. en
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Poprawka 357
Manolis Kefalogiannis

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. wzywa do tego, aby EPS rozwijała się 
w bardziej dopasowanych do 
indywidualnych potrzeb i elastycznych 
ramach polityki, które umożliwiałyby 
dostosowanie się do istniejącej 
różnorodności; podkreśla, że 
zróżnicowanie powinno występować nie 
tylko między partnerami ze Wschodu i z 
Południa, ale także wśród samych państw 
objętych EPS;

17. wzywa do tego, aby EPS rozwijała się 
w bardziej dopasowanych do 
indywidualnych potrzeb i elastycznych 
ramach polityki, które umożliwiałyby 
dostosowanie się do istniejącej 
różnorodności; podkreśla, że 
zróżnicowanie nie powinno występować 
tylko między partnerami ze Wschodu i z 
Południa, lecz między poszczególnymi 
państwami objętymi EPS; zwraca uwagę, 
że większe zróżnicowanie oraz podejście 
dopasowane do indywidualnych potrzeb 
powinno bazować na poczuciu 
odpowiedzialności i wspólnych interesach, 
bez sztywnych klasyfikacji czy rankingu 
partnerów, a także na kompleksowej, 
wspólnej ocenie potencjału naszych 
stosunków z każdym z partnerów;

Or. en

Poprawka 358
Boris Zala

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. wzywa do tego, aby EPS rozwijała się 
w bardziej dopasowanych do 
indywidualnych potrzeb i elastycznych 
ramach polityki, które umożliwiałyby 
dostosowanie się do istniejącej 
różnorodności; podkreśla, że 
zróżnicowanie powinno występować nie 
tylko między partnerami ze Wschodu i z 
Południa, ale także wśród samych państw 

17. wzywa do tego, aby EPS rozwijała się 
w bardziej dopasowanych do 
indywidualnych potrzeb i elastycznych 
ramach polityki, które umożliwiałyby 
dostosowanie się do istniejącej między 
krajami partnerskimi różnorodności; 
podkreśla, że zróżnicowanie powinno 
występować nie tylko między partnerami 
ze Wschodu i z Południa, ale także w 
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objętych EPS; obrębie obu tych wymiarów regionalnych;

Or. en

Poprawka 359
Francisco José Millán Mon

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. wzywa do tego, aby EPS rozwijała się 
w bardziej dopasowanych do 
indywidualnych potrzeb i elastycznych 
ramach polityki, które umożliwiałyby 
dostosowanie się do istniejącej 
różnorodności; podkreśla, że 
zróżnicowanie powinno występować nie 
tylko między partnerami ze Wschodu i z 
Południa, ale także wśród samych państw 
objętych EPS;

17. wzywa do tego, aby EPS rozwijała się 
w bardziej dopasowanych do 
indywidualnych potrzeb i elastycznych 
ramach polityki, które umożliwiałyby 
dostosowanie się do istniejącej 
różnorodności; podkreśla, że każdy kraj 
partnerski może rozwijać swoje stosunki z 
UE w inny sposób; podkreśla, że 
zróżnicowanie powinno występować nie 
tylko między partnerami ze Wschodu i z 
Południa, ale także wśród samych państw 
objętych EPS; podkreśla, że EPS stanowi 
kluczowy element polityki zagranicznej 
UE i musi pozostać jednolitą polityką, 
wyposażoną w te same instrumenty dla 
obu jej wymiarów;

Or. en

Poprawka 360
Andrzej Grzyb

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. wzywa do tego, aby EPS rozwijała się 
w bardziej dopasowanych do 
indywidualnych potrzeb i elastycznych 
ramach polityki, które umożliwiałyby 
dostosowanie się do istniejącej 

17. wzywa do tego, aby EPS rozwijała się 
w bardziej dopasowanych do 
indywidualnych potrzeb i elastycznych 
ramach polityki, które umożliwiałyby 
dostosowanie się do istniejącej 
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różnorodności; podkreśla, że 
zróżnicowanie powinno występować nie 
tylko między partnerami ze Wschodu i z 
Południa, ale także wśród samych państw 
objętych EPS;

różnorodności; zróżnicowanie powinno 
uwzględniać nietylko odmienne aspiracje i 
postępy poszczególnych państw, ale także 
ich geopolityczne uwarunkowania i 
strategiczne znaczenie dla UE; podkreśla, 
że zróżnicowanie powinno występować nie 
tylko między partnerami ze Wschodu i z 
Południa, ale także wśród samych państw 
objętych EPS;

Or. pl

Poprawka 361
Francisco Assis

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. wzywa do tego, aby EPS rozwijała się
w bardziej dopasowanych do 
indywidualnych potrzeb i elastycznych 
ramach polityki, które umożliwiałyby 
dostosowanie się do istniejącej 
różnorodności; podkreśla, że 
zróżnicowanie powinno występować nie 
tylko między partnerami ze Wschodu i z 
Południa, ale także wśród samych państw 
objętych EPS;

17. wzywa do tego, aby EPS rozwijała się 
w bardziej dopasowanych do 
indywidualnych potrzeb i elastycznych 
ramach polityki, które umożliwiałyby 
dostosowanie się do istniejącej 
różnorodności; podkreśla, że 
zróżnicowanie powinno występować nie
między partnerami ze Wschodu i z 
Południa, ale między poszczególnymi 
państwami objętymi EPS;

Or. en

Poprawka 362
Paulo Rangel

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. wzywa do tego, aby EPS rozwijała się 
w bardziej dopasowanych do 
indywidualnych potrzeb i elastycznych 

17. wzywa do tego, aby EPS rozwijała się 
w bardziej dopasowanych do 
indywidualnych potrzeb i elastycznych 
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ramach polityki, które umożliwiałyby 
dostosowanie się do istniejącej 
różnorodności; podkreśla, że 
zróżnicowanie powinno występować nie 
tylko między partnerami ze Wschodu i z 
Południa, ale także wśród samych państw 
objętych EPS;

ramach polityki, które umożliwiałyby 
dostosowanie się do istniejącej 
różnorodności; podkreśla, że 
zróżnicowanie powinno występować nie
między partnerami ze Wschodu i z 
Południa, a między poszczególnymi 
państwami objętymi EPS;

Or. en

Poprawka 363
Cristian Dan Preda, Ramona Nicole Mănescu

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. wzywa do tego, aby EPS rozwijała się 
w bardziej dopasowanych do 
indywidualnych potrzeb i elastycznych 
ramach polityki, które umożliwiałyby 
dostosowanie się do istniejącej 
różnorodności; podkreśla, że 
zróżnicowanie powinno występować nie 
tylko między partnerami ze Wschodu i z 
Południa, ale także wśród samych państw 
objętych EPS;

17. wzywa do tego, aby EPS rozwijała się 
w bardziej dopasowanych do 
indywidualnych potrzeb i elastycznych 
ramach polityki, które umożliwiałyby 
dostosowanie się do istniejącej 
różnorodności; podkreśla, że 
zróżnicowanie powinno występować nie 
tylko między partnerami ze Wschodu i z 
Południa, a między poszczególnymi 
państwami objętymi EPS z 
uwzględnieniem tego, że polityka 
obejmuje sąsiadów zarówno z Europy, jak 
i spoza niej;

Or. en

Poprawka 364
Mariya Gabriel, Tokia Saïfi

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. wzywa do tego, aby EPS rozwijała się 
w bardziej dopasowanych do 

17. wzywa do tego, aby EPS rozwijała się 
w bardziej dopasowanych do 
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indywidualnych potrzeb i elastycznych 
ramach polityki, które umożliwiałyby 
dostosowanie się do istniejącej 
różnorodności; podkreśla, że 
zróżnicowanie powinno występować nie 
tylko między partnerami ze Wschodu i z 
Południa, ale także wśród samych państw 
objętych EPS;

indywidualnych potrzeb i elastycznych 
ramach polityki, które umożliwiałyby 
dostosowanie się do istniejącej 
różnorodności; podkreśla, że 
zróżnicowanie powinno występować nie 
tylko między partnerami ze Wschodu i z 
Południa, ale także wśród samych państw 
objętych EPS; zauważa, że rozróżnienie to 
nie powinno mieć negatywnego wpływu 
na cele integracji regionalnej krajach 
południowych i wschodnich objętych 
europejską polityką sąsiedztwa;

Or. fr

Poprawka 365
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. podkreśla potrzebę wdrożenia 
warunkowości w odniesieniu do procesów 
reform; zaznacza, że UE nie może 
sprzeniewierzać się swoim podstawowym 
wartościom oraz że powinna unikać 
tworzenia podwójnych standardów; 
podkreśla, że państwom dokonującym 
postępów w realizacji reform i 
postępującym zgodnie z polityką 
europejską należy udzielać silniejszego 
wsparcia;

18. zaznacza, że UE nie może zgadzać się
na przypadki łamania praw człowieka 
oraz że powinna unikać tworzenia 
podwójnych standardów;

Or. es

Poprawka 366
Helmut Scholz

Projekt rezolucji
Ustęp 18
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Projekt rezolucji Poprawka

18. podkreśla potrzebę wdrożenia 
warunkowości w odniesieniu do procesów 
reform; zaznacza, że UE nie może 
sprzeniewierzać się swoim podstawowym 
wartościom oraz że powinna unikać 
tworzenia podwójnych standardów; 
podkreśla, że państwom dokonującym 
postępów w realizacji reform i 
postępującym zgodnie z polityką 
europejską należy udzielać silniejszego 
wsparcia;

18. podkreśla, że EPS, której celem jest 
zwiększenie potencjału krajów 
partnerskich, uwzględnia różne ambicje, 
interesy i cele, tradycje i kultury tych 
krajów, jak również wspólne wyzwania, i 
mając na względzie, że opiera się ona na 
normach prawa międzynarodowego w 
zakresie działania na obopólną korzyść i 
na rzecz równowagi interesów, nie można 
jej zatem pogodzić z warunkowością w 
odniesieniu do procesów reform; zaznacza, 
że UE nie może sprzeniewierzać się swoim 
podstawowym wartościom i zapisanym w 
przepisach prawom podstawowym oraz że 
powinna unikać tworzenia podwójnych 
standardów; podkreśla, że państwom 
dokonującym postępów w realizacji reform 
należy udzielać silniejszego wsparcia;

Or. de

Poprawka 367
Andrzej Grzyb

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. podkreśla potrzebę wdrożenia 
warunkowości w odniesieniu do procesów 
reform; zaznacza, że UE nie może 
sprzeniewierzać się swoim podstawowym 
wartościom oraz że powinna unikać 
tworzenia podwójnych standardów; 
podkreśla, że państwom dokonującym 
postępów w realizacji reform i 
postępującym zgodnie z polityką 
europejską należy udzielać silniejszego 
wsparcia;

18. podkreśla potrzebę wdrożenia 
warunkowości w odniesieniu do procesów 
reform; zaznacza, że UE nie może 
sprzeniewierzać się swoim podstawowym 
wartościom oraz że powinna unikać 
tworzenia podwójnych standardów;

Or. pl
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Poprawka 368
Tamás Meszerics, Ernest Urtasun, Alyn Smith, Heidi Hautala
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. podkreśla potrzebę wdrożenia
warunkowości w odniesieniu do procesów 
reform; zaznacza, że UE nie może 
sprzeniewierzać się swoim podstawowym 
wartościom oraz że powinna unikać 
tworzenia podwójnych standardów; 
podkreśla, że państwom dokonującym 
postępów w realizacji reform i 
postępującym zgodnie z polityką 
europejską należy udzielać silniejszego 
wsparcia;

18. podkreśla potrzebę stosowania 
skutecznej warunkowości w odniesieniu do 
praw człowieka, praworządności i reform 
demokratycznych; zaznacza, że UE nie 
może sprzeniewierzać się swoim 
podstawowym wartościom oraz że 
powinna unikać tworzenia podwójnych 
standardów; podkreśla, że państwom 
dokonującym postępów w realizacji reform 
i postępującym zgodnie z polityką 
europejską należy udzielać silniejszego 
wsparcia; podkreśla znaczenie pełnego 
stosowania zasady „więcej za więcej”;

Or. en

Poprawka 369
Andi Cristea

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. podkreśla potrzebę wdrożenia 
warunkowości w odniesieniu do procesów 
reform; zaznacza, że UE nie może 
sprzeniewierzać się swoim podstawowym 
wartościom oraz że powinna unikać 
tworzenia podwójnych standardów; 
podkreśla, że państwom dokonującym 
postępów w realizacji reform i 
postępującym zgodnie z polityką 
europejską należy udzielać silniejszego 
wsparcia;

18. podkreśla potrzebę wdrożenia 
warunkowości w odniesieniu do procesów 
reform i potrzebę bardziej spójnego 
podejścia uwzględniającego warunkowość 
przyznawanych środków finansowych 
oraz stanowisko oficjalnej polityki; 
zaznacza, że UE nie może sprzeniewierzać 
się swoim podstawowym wartościom oraz 
że powinna unikać tworzenia podwójnych 
standardów; ponownie wskazuje na 
zastosowanie koncepcji „więcej za więcej” 
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i podkreśla, że państwom dokonujących 
postępów we realizacji reform i dążeniu do 
osiągnięcia konwergencji z unijnymi 
przepisami i normami należy udzielać 
silniejszego wsparcia;

Or. en

Poprawka 370
Kati Piri

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. podkreśla potrzebę wdrożenia 
warunkowości w odniesieniu do procesów 
reform; zaznacza, że UE nie może 
sprzeniewierzać się swoim podstawowym 
wartościom oraz że powinna unikać 
tworzenia podwójnych standardów; 
podkreśla, że państwom dokonującym 
postępów w realizacji reform i 
postępującym zgodnie z polityką 
europejską należy udzielać silniejszego 
wsparcia;

18. podkreśla potrzebę wdrożenia 
warunkowości w odniesieniu do procesów 
reform i do ścisłego stosowania zasady 
„więcej za więcej”; zaznacza, że UE nie 
może sprzeniewierzać się swoim 
podstawowym wartościom oraz że 
powinna unikać tworzenia podwójnych 
standardów; podkreśla, że państwom 
dokonującym postępów w realizacji reform 
i postępującym zgodnie z polityką 
europejską należy udzielać silniejszego 
wsparcia;

Or. en

Poprawka 371
Cristian Dan Preda, Ramona Nicole Mănescu

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. podkreśla potrzebę wdrożenia 
warunkowości w odniesieniu do procesów 
reform; zaznacza, że UE nie może 
sprzeniewierzać się swoim podstawowym 
wartościom oraz że powinna unikać 

18. podkreśla potrzebę wdrożenia 
warunkowości w odniesieniu do procesów 
reform; zaznacza, że UE nie może 
sprzeniewierzać się swoim podstawowym 
wartościom oraz że powinna unikać 
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tworzenia podwójnych standardów; 
podkreśla, że państwom dokonującym 
postępów w realizacji reform i 
postępującym zgodnie z polityką 
europejską należy udzielać silniejszego 
wsparcia;

tworzenia podwójnych standardów; 
podkreśla, że państwom dokonującym 
postępów w realizacji reform i szukających 
głębszego politycznego zaangażowania w 
relacje z UE należy udzielać silniejszego 
wsparcia;

Or. en

Poprawka 372
Manolis Kefalogiannis

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. Podkreśla potrzebę wdrożenia 
warunkowości w odniesieniu do procesów 
reform; zaznacza, że UE nie może 
sprzeniewierzać się swoim podstawowym 
wartościom oraz że powinna unikać 
tworzenia podwójnych standardów; 
podkreśla, że państwom dokonującym 
postępów w realizacji reform i 
postępującym zgodnie z polityką 
europejską należy udzielać silniejszego 
wsparcia;

18. podkreśla potrzebę wdrożenia 
podejścia zorientowanego na zachęty w 
odniesieniu do procesów reform; zaznacza, 
że UE nie może sprzeniewierzać się swoim 
podstawowym wartościom oraz że 
powinna unikać tworzenia podwójnych 
standardów; podkreśla, że państwom 
dokonującym postępów w realizacji reform 
i postępującym zgodnie z polityką 
europejską należy udzielać silniejszego 
wsparcia;

Or. en

Poprawka 373
Demetris Papadakis

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. Podkreśla potrzebę wdrożenia 
warunkowości w odniesieniu do procesów 
reform; zaznacza, że UE nie może 
sprzeniewierzać się swoim podstawowym 
wartościom oraz że powinna unikać 

18. podkreśla potrzebę wdrożenia 
podejścia zorientowanego na zachęty w 
odniesieniu do procesów reform; zaznacza, 
że UE nie może sprzeniewierzać się swoim 
podstawowym wartościom oraz że 
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tworzenia podwójnych standardów; 
podkreśla, że państwom dokonującym 
postępów w realizacji reform i 
postępującym zgodnie z polityką 
europejską należy udzielać silniejszego 
wsparcia;

powinna unikać tworzenia podwójnych 
standardów; podkreśla, że państwom 
dokonującym postępów w realizacji reform 
i postępującym zgodnie z polityką 
europejską należy udzielać silniejszego 
wsparcia;

Or. en

Poprawka 374
Lorenzo Cesa

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. Podkreśla potrzebę wdrożenia 
warunkowości w odniesieniu do procesów 
reform; zaznacza, że UE nie może 
sprzeniewierzać się swoim podstawowym 
wartościom oraz że powinna unikać 
tworzenia podwójnych standardów; 
podkreśla, że państwom dokonującym 
postępów w realizacji reform i 
postępującym zgodnie z polityką 
europejską należy udzielać silniejszego 
wsparcia;

18. podkreśla potrzebę wdrożenia 
podejścia zorientowanego na zachęty w 
odniesieniu do procesów reform; zaznacza, 
że UE nie może sprzeniewierzać się swoim 
podstawowym wartościom oraz że 
powinna unikać tworzenia podwójnych 
standardów; podkreśla, że państwom 
dokonującym postępów w realizacji reform 
i postępującym zgodnie z polityką 
europejską należy udzielać silniejszego 
wsparcia;

Or. en

Poprawka 375
Mario Borghezio

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. podkreśla potrzebę wdrożenia 
warunkowości w odniesieniu do procesów 
reform; zaznacza, że UE nie może 
sprzeniewierzać się swoim podstawowym 
wartościom oraz że powinna unikać

18. podkreśla potrzebę wdrożenia 
warunkowości w odniesieniu do procesów 
reform oraz unikania tworzenia 
podwójnych standardów; podkreśla, że 
państwom dokonującym postępów w 
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tworzenia podwójnych standardów; 
podkreśla, że państwom dokonującym
postępów w realizacji reform i 
postępującym zgodnie z polityką 
europejską należy udzielać silniejszego 
wsparcia;

realizacji reform i postępującym zgodnie z 
polityką europejską należy udzielać 
silniejszego wsparcia;

Or. it

Poprawka 376
Marie-Christine Vergiat

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. podkreśla potrzebę wdrożenia 
warunkowości w odniesieniu do procesów 
reform; zaznacza, że UE nie może 
sprzeniewierzać się swoim podstawowym 
wartościom oraz że powinna unikać 
tworzenia podwójnych standardów; 
podkreśla, że państwom dokonującym 
postępów w realizacji reform i 
postępującym zgodnie z polityką 
europejską należy udzielać silniejszego 
wsparcia;

18. podkreśla potrzebę wdrożenia 
warunkowości w dziedzinie demokracji i 
praw człowieka w odniesieniu do procesów 
reform; zaznacza, że UE nie może 
sprzeniewierzać się swoim podstawowym 
wartościom oraz że powinna unikać 
tworzenia podwójnych standardów; 
podkreśla, że państwom dokonującym 
postępów w realizacji reform 
demokratycznych należy udzielać 
silniejszego wsparcia;

Or. fr

Poprawka 377
Tunne Kelam

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. podkreśla potrzebę wdrożenia 
warunkowości w odniesieniu do procesów 
reform; zaznacza, że UE nie może 
sprzeniewierzać się swoim podstawowym 
wartościom oraz że powinna unikać 

18. podkreśla potrzebę wdrożenia 
warunkowości w odniesieniu do procesów 
reform; zaznacza, że UE nie może 
sprzeniewierzać się swoim podstawowym 
wartościom oraz że powinna unikać 
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tworzenia podwójnych standardów; 
podkreśla, że państwom dokonującym 
postępów w realizacji reform i 
postępującym zgodnie z polityką 
europejską należy udzielać silniejszego 
wsparcia;

tworzenia podwójnych standardów; 
podkreśla, że państwom dokonującym 
postępów w realizacji reform i 
postępującym zgodnie z polityką 
europejską oraz szanującym 
fundamentalne wartości, takie jak 
demokracja, prawa człowieka i 
praworządność, należy udzielać 
silniejszego wsparcia;

Or. en

Poprawka 378
Angel Dzhambazki

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. podkreśla potrzebę wdrożenia 
warunkowości w odniesieniu do procesów 
reform; zaznacza, że UE nie może 
sprzeniewierzać się swoim podstawowym 
wartościom oraz że powinna unikać 
tworzenia podwójnych standardów; 
podkreśla, że państwom dokonującym 
postępów w realizacji reform i 
postępującym zgodnie z polityką 
europejską należy udzielać silniejszego 
wsparcia;

18. podkreśla potrzebę wdrożenia 
warunkowości w odniesieniu do procesów 
reform; zaznacza, że UE nie może 
sprzeniewierzać się swoim podstawowym 
wartościom oraz że powinna unikać 
tworzenia podwójnych standardów; 
podkreśla, że państwom dokonującym 
postępów w realizacji niezbędnych reform
i postępującym zgodnie z polityką 
europejską należy udzielać silniejszego 
wsparcia;

Or. bg

Poprawka 379
Javi López, Elena Valenciano

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. podkreśla potrzebę wdrożenia 18. podkreśla potrzebę wdrożenia 
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warunkowości w odniesieniu do procesów 
reform; zaznacza, że UE nie może 
sprzeniewierzać się swoim podstawowym 
wartościom oraz że powinna unikać 
tworzenia podwójnych standardów; 
podkreśla, że państwom dokonującym 
postępów w realizacji reform i 
postępującym zgodnie z polityką 
europejską należy udzielać silniejszego 
wsparcia;

warunkowości w odniesieniu do procesów 
reform; zaznacza, że UE nie może 
sprzeniewierzać się swoim podstawowym 
wartościom oraz że powinna unikać 
tworzenia podwójnych standardów; 
podkreśla, że państwom dokonującym 
postępów w realizacji reform należy 
udzielać silniejszego wsparcia w celu 
ułatwienia ich rozwoju gospodarczego i 
politycznego;

Or. es

Poprawka 380
Louis Michel, Hilde Vautmans

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. podkreśla potrzebę wdrożenia 
warunkowości w odniesieniu do procesów 
reform; zaznacza, że UE nie może 
sprzeniewierzać się swoim podstawowym 
wartościom oraz że powinna unikać 
tworzenia podwójnych standardów; 
podkreśla, że państwom dokonującym 
postępów w realizacji reform i 
postępującym zgodnie z polityką 
europejską należy udzielać silniejszego 
wsparcia;

18. podkreśla potrzebę wdrożenia 
warunkowości w odniesieniu do procesów 
reform; zaznacza, że UE nie może 
sprzeniewierzać się swoim podstawowym 
wartościom oraz że powinna unikać 
tworzenia podwójnych standardów; 
podkreśla, że państwom dokonującym 
postępów w realizacji trwałych i 
demokratycznych reform i postępującym 
zgodnie z polityką europejską należy 
udzielać silniejszego wsparcia;

Or. nl

Poprawka 381
Andrej Plenković

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. podkreśla potrzebę wdrożenia 18. podkreśla potrzebę wdrożenia 
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warunkowości w odniesieniu do procesów 
reform; zaznacza, że UE nie może 
sprzeniewierzać się swoim podstawowym 
wartościom oraz że powinna unikać 
tworzenia podwójnych standardów; 
podkreśla, że państwom dokonującym 
postępów w realizacji reform i 
postępującym zgodnie z polityką 
europejską należy udzielać silniejszego 
wsparcia;

warunkowości w odniesieniu do procesów 
reform; zaznacza, że UE nie może 
sprzeniewierzać się swoim podstawowym 
wartościom oraz że powinna unikać 
tworzenia podwójnych standardów; 
podkreśla, że państwom dokonującym 
postępów w realizacji reform i 
postępującym zgodnie z polityką 
europejską należy udzielać silniejszego 
wsparcia; uważa, że każde państwo objęte 
EPS powinno być oceniane na podstawie 
indywidualnych osiągnięć w procesie 
reform i w kontekście celu bliższej 
współpracy z UE;

Or. hr

Poprawka 382
David McAllister

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. podkreśla potrzebę wdrożenia 
warunkowości w odniesieniu do procesów 
reform; zaznacza, że UE nie może 
sprzeniewierzać się swoim podstawowym 
wartościom oraz że powinna unikać 
tworzenia podwójnych standardów; 
podkreśla, że państwom dokonującym 
postępów w realizacji reform i 
postępującym zgodnie z polityką 
europejską należy udzielać silniejszego 
wsparcia;

18. podkreśla potrzebę wdrożenia 
warunkowości w odniesieniu do procesów 
reform; zaznacza, że UE nie może 
sprzeniewierzać się swoim podstawowym 
wartościom oraz że powinna unikać 
tworzenia podwójnych standardów; 
podkreśla, że państwom dokonującym 
postępów w realizacji reform i 
postępującym zgodnie z polityką 
europejską należy udzielać silniejszego 
wsparcia; podkreśla jednak, że wobec 
państw objętych EPS, które nie starają się 
angażować we współpracę z EU, 
nieodzowne jest realistyczne i 
pragmatyczne podejście odzwierciedlające 
szczególne potrzeby każdego z nich, a 
także ich wspólne interesy z UE;

Or. en
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Poprawka 383
Javier Nart, Petras Auštrevičius, Anneli Jäätteenmäki, Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Fernando 
Maura Barandiarán, Ilhan Kyuchyuk, Marietje Schaake

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. podkreśla potrzebę wdrożenia 
warunkowości w odniesieniu do procesów 
reform; zaznacza, że UE nie może 
sprzeniewierzać się swoim podstawowym 
wartościom oraz że powinna unikać 
tworzenia podwójnych standardów; 
podkreśla, że państwom dokonującym 
postępów w realizacji reform i 
postępującym zgodnie z polityką 
europejską należy udzielać silniejszego 
wsparcia;

18. podkreśla potrzebę wdrożenia 
warunkowości w odniesieniu do procesów 
reform; zaznacza, że UE nie może 
sprzeniewierzać się swoim podstawowym 
wartościom oraz że powinna unikać 
tworzenia podwójnych standardów; 
podkreśla, że państwom dokonującym 
postępów w realizacji reform mających 
dalekosiężne skutki polityczne, 
gospodarcze i społeczne i postępującym 
zgodnie z polityką europejską UE powinna 
udzielać silniejszego wsparcia i 
wykazywać silniejsze zaangażowanie na 
ich rzecz;

Or. en

Poprawka 384
Richard Howitt

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. podkreśla potrzebę wdrożenia 
warunkowości w odniesieniu do procesów 
reform; zaznacza, że UE nie może 
sprzeniewierzać się swoim podstawowym 
wartościom oraz że powinna unikać 
tworzenia podwójnych standardów; 
podkreśla, że państwom dokonującym 
postępów w realizacji reform i 
postępującym zgodnie z polityką 
europejską należy udzielać silniejszego 
wsparcia;

18. podkreśla potrzebę wdrożenia 
warunkowości w odniesieniu do procesów 
reform; zaznacza, że UE nie może 
sprzeniewierzać się swoim podstawowym 
wartościom oraz że powinna unikać 
tworzenia podwójnych standardów; 
podkreśla, że państwom dokonującym 
postępów w realizacji reform i 
postępującym zgodnie z polityką 
europejską należy udzielać silniejszego 
wsparcia; wspiera koncepcję „więcej za 
więcej”, ale uważa jednak, że EPS musi 
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także stanowić odpowiedź na trudne, lecz 
istotne kwestie związane z koncepcją 
„mniej za mniej”;

Or. en

Poprawka 385
Georgios Epitideios

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. podkreśla potrzebę wdrożenia 
warunkowości w odniesieniu do procesów 
reform; zaznacza, że UE nie może 
sprzeniewierzać się swoim podstawowym 
wartościom oraz że powinna unikać 
tworzenia podwójnych standardów; 
podkreśla, że państwom dokonującym 
postępów w realizacji reform i 
postępującym zgodnie z polityką 
europejską należy udzielać silniejszego 
wsparcia;

18. podkreśla potrzebę wdrożenia 
warunkowości w odniesieniu do procesów 
reform; zaznacza, że UE nie może 
sprzeniewierzać się swoim podstawowym 
wartościom oraz że powinna unikać 
tworzenia podwójnych standardów; 
podkreśla, że państwom dokonującym 
postępów w realizacji reform i 
postępującym zgodnie z polityką 
europejską należy udzielać silniejszego 
wsparcia; powinno to odbywać się na 
podstawie jednogłośnej decyzji wszystkich 
państw członkowskich;

Or. el

Poprawka 386
Andrzej Grzyb

Projekt rezolucji
Ustęp 18 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18a. podkreśla, że państwom wdrażającym 
AA/DCFTA, dokonującym postępów w 
realizacji reform i postępującym zgodnie z 
polityką europejską należy udzielać 
silniejszego wsparcia; dla pozostałych 
partnerów na wschodzie i południu należy 
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jasno zdefiniować oczekiwania, od 
których realizacji uzależnione byłoby 
wsparcie w poszczególnych sektorach;

Or. pl

Poprawka 387
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias

Projekt rezolucji
Ustęp 18 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18a. wzywa władze państw członkowskich 
UE i krajów Bliskiego Wschodu i Afryki 
Północnej do przestrzegania zakazu 
tortur, zawartego w szczególności w 
podpisanej i ratyfikowanej przez 
większość z nich Konwencji w sprawie 
zakazu stosowania tortur oraz innego 
okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego 
traktowania albo karania; powtarza, że 
zeznania wymuszone torturami nie są 
ważne i potępia tę praktykę;

Or. es

Poprawka 388
Demetris Papadakis

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. jest zdania, że UE powinna zaprosić 
niestowarzyszone kraje partnerskie do 
angażowania się we współpracę sektorową 
zgodnie z modelem „EPS Plus”, w tym 
umożliwiać zawieranie porozumień 
sektorowych ułatwiających integrację 
niestowarzyszonych krajów partnerskich w 
ramach określonych części sektorowych 

19. jest zdania, że UE powinna zaprosić 
niestowarzyszone kraje partnerskie do 
angażowania się we współpracę sektorową, 
w tym umożliwiać zawieranie porozumień 
sektorowych ułatwiających integrację 
niestowarzyszonych krajów partnerskich w 
ramach określonych części sektorowych 
jednolitego obszaru czterech 
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jednolitego obszaru czterech 
podstawowych swobód UE;

podstawowych swobód UE;

Or. en

Poprawka 389
Lorenzo Cesa

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. jest zdania, że UE powinna zaprosić 
niestowarzyszone kraje partnerskie do 
angażowania się we współpracę sektorową 
zgodnie z modelem „EPS Plus”, w tym 
umożliwiać zawieranie porozumień 
sektorowych ułatwiających integrację 
niestowarzyszonych krajów partnerskich w 
ramach określonych części sektorowych 
jednolitego obszaru czterech 
podstawowych swobód UE;

19. jest zdania, że UE powinna zaprosić 
niestowarzyszone kraje partnerskie do 
angażowania się we współpracę sektorową, 
w tym umożliwiać zawieranie porozumień 
sektorowych ułatwiających integrację 
niestowarzyszonych krajów partnerskich w 
ramach określonych części sektorowych 
jednolitego obszaru czterech 
podstawowych swobód UE;

Or. en

Poprawka 390
Francisco Assis

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. jest zdania, że UE powinna zaprosić 
niestowarzyszone kraje partnerskie do 
angażowania się we współpracę sektorową 
zgodnie z modelem „EPS Plus”, w tym 
umożliwiać zawieranie porozumień 
sektorowych ułatwiających integrację 
niestowarzyszonych krajów partnerskich w 
ramach określonych części sektorowych 
jednolitego obszaru czterech 
podstawowych swobód UE;

19. jest zdania, że UE powinna zaprosić 
niestowarzyszone kraje partnerskie do 
angażowania się we współpracę sektorową, 
w tym umożliwiać zawieranie porozumień 
sektorowych ułatwiających integrację 
niestowarzyszonych krajów partnerskich w 
ramach określonych części sektorowych 
jednolitego obszaru czterech 
podstawowych swobód UE;
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Or. en

Poprawka 391
Paulo Rangel

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. jest zdania, że UE powinna zaprosić 
niestowarzyszone kraje partnerskie do 
angażowania się we współpracę sektorową 
zgodnie z modelem „EPS Plus”, w tym 
umożliwiać zawieranie porozumień 
sektorowych ułatwiających integrację 
niestowarzyszonych krajów partnerskich w 
ramach określonych części sektorowych 
jednolitego obszaru czterech 
podstawowych swobód UE;

19. jest zdania, że UE powinna zaprosić 
niestowarzyszone kraje partnerskie do 
angażowania się we współpracę sektorową, 
w tym umożliwiać zawieranie porozumień 
sektorowych ułatwiających integrację 
niestowarzyszonych krajów partnerskich w 
ramach określonych części sektorowych 
jednolitego obszaru czterech 
podstawowych swobód UE;

Or. en

Poprawka 392
Manolis Kefalogiannis

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. jest zdania, że UE powinna zaprosić 
niestowarzyszone kraje partnerskie do 
angażowania się we współpracę sektorową 
zgodnie z modelem „EPS Plus”, w tym 
umożliwiać zawieranie porozumień 
sektorowych ułatwiających integrację 
niestowarzyszonych krajów partnerskich w 
ramach określonych części sektorowych 
jednolitego obszaru czterech 
podstawowych swobód UE;

19. jest zdania, że UE powinna zaprosić 
niestowarzyszone kraje partnerskie do 
angażowania się we współpracę sektorową, 
w tym umożliwiać zawieranie porozumień 
sektorowych ułatwiających integrację 
niestowarzyszonych krajów partnerskich w
ramach określonych części sektorowych 
jednolitego obszaru czterech 
podstawowych swobód UE;

Or. en
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Poprawka 393
Jerzy Buzek

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. jest zdania, że UE powinna zaprosić 
niestowarzyszone kraje partnerskie do 
angażowania się we współpracę sektorową 
zgodnie z modelem „EPS Plus”, w tym 
umożliwiać zawieranie porozumień 
sektorowych ułatwiających integrację 
niestowarzyszonych krajów partnerskich w 
ramach określonych części sektorowych 
jednolitego obszaru czterech 
podstawowych swobód UE;

19. jest zdania, że UE powinna zaprosić 
niestowarzyszone kraje partnerskie do 
angażowania się we współpracę sektorową 
zgodnie z modelem „EPS Plus”, w tym 
umożliwiać zawieranie nowych lub 
wzmacnianie istniejących porozumień 
sektorowych, takich jak Wspólnota 
Energetyczna, ułatwiających integrację 
niestowarzyszonych krajów partnerskich w
ramach określonych części sektorowych 
jednolitego obszaru czterech 
podstawowych swobód UE;

Or. en

Poprawka 394
Fabio Massimo Castaldo

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. jest zdania, że UE powinna zaprosić 
niestowarzyszone kraje partnerskie do 
angażowania się we współpracę sektorową 
zgodnie z modelem „EPS Plus”, w tym 
umożliwiać zawieranie porozumień 
sektorowych ułatwiających integrację 
niestowarzyszonych krajów partnerskich w 
ramach określonych części sektorowych 
jednolitego obszaru czterech 
podstawowych swobód UE;

19. jest zdania, że UE powinna zaprosić 
niestowarzyszone kraje partnerskie do 
angażowania się we współpracę sektorową 
zgodnie z modelem „EPS Plus”, w tym 
umożliwiać zawieranie porozumień 
sektorowych ułatwiających integrację 
niestowarzyszonych krajów partnerskich w 
ramach określonych części sektorowych 
jednolitego obszaru czterech 
podstawowych swobód UE, sprawdzając 
za każdym razem, czy porozumienia te w 
żaden sposób nie działają na szkodę 
mieszkańców, a co więcej, mają na celu 
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głównie zapewnienie im korzyści;

Or. it

Poprawka 395
Georgios Epitideios

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. jest zdania, że UE powinna zaprosić 
niestowarzyszone kraje partnerskie do 
angażowania się we współpracę sektorową 
zgodnie z modelem „EPS Plus”, w tym 
umożliwiać zawieranie porozumień 
sektorowych ułatwiających integrację 
niestowarzyszonych krajów partnerskich w 
ramach określonych części sektorowych 
jednolitego obszaru czterech 
podstawowych swobód UE;

19. jest zdania, że UE powinna zaprosić 
niestowarzyszone kraje partnerskie do 
angażowania się we współpracę sektorową 
zgodnie z modelem „EPS Plus”, w tym 
umożliwiać zawieranie porozumień 
sektorowych ułatwiających integrację 
niestowarzyszonych krajów partnerskich w 
ramach określonych części sektorowych 
jednolitego obszaru czterech 
podstawowych swobód UE; wystarczy 
jedynie zagwarantować, by porozumienia 
te nie godziły w interesy narodowe państw 
członkowskich;

Or. el

Poprawka 396
Andrej Plenković

Projekt rezolucji
Ustęp 19 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19a. jest zdania, że w ramach realizacji 
EPS szczególną uwagę należy zwrócić na 
współpracę w zakresie zarządzania 
gospodarką i zrównoważony charakter 
finansów publicznych w państwach 
objętych EPS;

Or. hr
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Poprawka 397
Andrey Kovatchev

Projekt rezolucji
Ustęp 19 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19a. podkreśla wagę pilnego wspierania i 
realizowania ambicji UE w zakresie 
współpracy z państwami objętymi EPS, 
które stosują normy i wartości UE w 
obszarze praw człowieka i demokracji oraz 
we wszystkich możliwych obszarach, 
pamiętając o swoich zobowiązaniach 
międzynarodowych;

Or. en

Poprawka 398
Angel Dzhambazki

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. zauważa, że bezpieczeństwo i 
stabilność stanowią podstawowe problemy 
występujące w sąsiedztwie oraz że obecne 
przekształcenia w regionie przemawiają za 
uwzględnieniem w ramach EPS silnego 
elementu bezpieczeństwa, którego dotąd 
niestety brakowało;

20. z zaniepokojeniem zauważa, że 
bezpieczeństwo i stabilność państw w 
regionie są zagrożone, mając na uwadze 
zagrożenia nie tylko zewnętrzne, ale i 
wewnętrzne, takie jak terroryzm, 
przestępczość zorganizowana i 
przestępstwa jej towarzyszące, które 
osiągają w niektórych państwach 
rozmiary zagrażające podstawom 
państwowości; podkreśla, że brak silnego 
elementu bezpieczeństwa w ramach EPS 
stanowi jeden z najistotniejszych minusów 
Unii;

Or. bg
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Poprawka 399
Charles Tannock, Marek Jurek, Anna Elżbieta Fotyga, Mark Demesmaeker, Ryszard 
Antoni Legutko, Bas Belder, Amjad Bashir, Geoffrey Van Orden

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. zauważa, że bezpieczeństwo i 
stabilność stanowią podstawowe problemy 
występujące w sąsiedztwie oraz że obecne 
przekształcenia w regionie przemawiają za 
uwzględnieniem w ramach EPS silnego
elementu bezpieczeństwa, którego dotąd 
niestety brakowało;

20. zauważa, że bezpieczeństwo i 
stabilność stanowią zasadnicze problemy 
występujące w sąsiedztwie oraz że obecne 
przekształcenia w regionie przemawiają za 
bliższą współpracą w rozwiązaniu 
problemów bezpieczeństwa w duchu 
solidarności między państwami 
członkowskimi UE w obliczu agresji 
skierowanej przeciwko jednemu z państw 
sąsiednich przez Rosję i ekstremistyczne 
ugrupowania terrorystyczne;

Or. en

Poprawka 400
Boris Zala

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. zauważa, że bezpieczeństwo i 
stabilność stanowią podstawowe problemy 
występujące w sąsiedztwie oraz że obecne 
przekształcenia w regionie przemawiają za 
uwzględnieniem w ramach EPS silnego 
elementu bezpieczeństwa, którego dotąd 
niestety brakowało;

20. zauważa, że bezpieczeństwo i 
stabilność stanowią podstawowe problemy 
występujące w sąsiedztwie oraz że 
gwałtownie pogarszająca się sytuacja w 
zakresie bezpieczeństwa w regionie 
przemawia za uwzględnieniem w ramach 
EPS silnego elementu bezpieczeństwa, 
którego dotąd niestety brakowało;

Or. en

Poprawka 401
Ana Gomes
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Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. zauważa, że bezpieczeństwo i 
stabilność stanowią podstawowe problemy 
występujące w sąsiedztwie oraz że obecne 
przekształcenia w regionie przemawiają za 
uwzględnieniem w ramach EPS silnego 
elementu bezpieczeństwa, którego dotąd 
niestety brakowało;

20. zauważa, że pokój, bezpieczeństwo i 
demokracja stanowią podstawowe 
problemy występujące w sąsiedztwie oraz 
że obecne przekształcenia w regionie 
przemawiają za uwzględnieniem w ramach 
EPS silnego elementu bezpieczeństwa, 
którego dotąd niestety brakowało;

Or. en

Poprawka 402
Tamás Meszerics, Ernest Urtasun, Alyn Smith, Heidi Hautala
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. zauważa, że bezpieczeństwo i 
stabilność stanowią podstawowe problemy 
występujące w sąsiedztwie oraz że obecne 
przekształcenia w regionie przemawiają za 
uwzględnieniem w ramach EPS silnego
elementu bezpieczeństwa, którego dotąd 
niestety brakowało;

20. zauważa, że bezpieczeństwo i 
stabilność stanowią podstawowe problemy 
występujące w sąsiedztwie oraz że obecne 
przekształcenia w regionie przemawiają za 
uwzględnieniem w ramach EPS elementu 
bezpieczeństwa; przypomina o 
uniwersalnych wartościach, które leżą u 
podstaw tej polityki bez względu na 
panujące uwarunkowania; podkreśla, że 
wysiłki EPS w obszarze bezpieczeństwa 
należy w pełni kontynuować, 
uwzględniając źródłowe przyczyny 
bieżącego braku stabilizacji, w tym brak 
demokratycznego i integracyjnego modelu 
sprawowania władzy, powszechne 
naruszenia praw człowieka i bezkarność, 
a także usunięcie na margines i 
dyskryminacja całych grup społecznych, 
wszechobecna korupcja i nierówności 
społeczno-ekonomiczne;
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Or. en

Poprawka 403
Fabio Massimo Castaldo

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. zauważa, że bezpieczeństwo i 
stabilność stanowią podstawowe problemy 
występujące w sąsiedztwie oraz że obecne 
przekształcenia w regionie przemawiają za 
uwzględnieniem w ramach EPS silnego 
elementu bezpieczeństwa, którego dotąd 
niestety brakowało;

20. zauważa, że bezpieczeństwo i 
stabilność stanowią podstawowe problemy 
występujące w sąsiedztwie oraz że obecne 
przekształcenia w regionie przemawiają za 
uwzględnieniem w ramach EPS silnego 
elementu bezpieczeństwa opartego na 
uniwersalnych wartościach, które muszą 
być przestrzegane w każdej sytuacji, oraz 
możliwego do osiągnięcia tylko poprzez 
promowanie dialogu i pokojowego 
rozwiązywania sporów oraz poprzez 
korzystanie z europejskiej „miękkiej siły”;

Or. it

Poprawka 404
Petras Auštrevičius, Javier Nart, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Ilhan 
Kyuchyuk, Urmas Paet, Jozo Radoš, Anneli Jäätteenmäki, Ivo Vajgl, Marietje Schaake

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. zauważa, że bezpieczeństwo i 
stabilność stanowią podstawowe problemy 
występujące w sąsiedztwie oraz że obecne 
przekształcenia w regionie przemawiają za 
uwzględnieniem w ramach EPS silnego 
elementu bezpieczeństwa, którego dotąd 
niestety brakowało;

20. zauważa, że bezpieczeństwo i 
stabilność stanowią podstawowe problemy 
występujące w sąsiedztwie oraz że obecne 
przekształcenia w regionie przemawiają za 
uwzględnieniem w ramach EPS silnego
elementu bezpieczeństwa, wyposażonego 
w odpowiednie narzędzia, których dotąd 
niestety brakowało;

Or. en
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Poprawka 405
Mario Borghezio

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. zauważa, że bezpieczeństwo i 
stabilność stanowią podstawowe problemy 
występujące w sąsiedztwie oraz że obecne 
przekształcenia w regionie przemawiają za 
uwzględnieniem w ramach EPS silnego 
elementu bezpieczeństwa, którego dotąd 
niestety brakowało;

20. zauważa, że bezpieczeństwo i 
stabilność stanowią podstawowe problemy 
występujące w sąsiedztwie oraz że obecne 
przekształcenia w regionie przemawiają za 
uwzględnieniem w ramach EPS silnego 
elementu bezpieczeństwa, którego dotąd 
brakowało;

Or. it

Poprawka 406
Antonio López-Istúriz White, Anna Maria Corazza Bildt, Gérard Deprez, Monika 
Flašíková Beňová, Nicola Caputo, Filiz Hyusmenova, Gabriel Mato, Julie Ward, 
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ramón Luis Valcárcel Siso, Sofia Ribeiro, 
Beatriz Becerra Basterrechea, Jana Žitňanská, Nathalie Griesbeck

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. zauważa, że bezpieczeństwo i 
stabilność stanowią podstawowe problemy 
występujące w sąsiedztwie oraz że obecne 
przekształcenia w regionie przemawiają za 
uwzględnieniem w ramach EPS silnego 
elementu bezpieczeństwa, którego dotąd 
niestety brakowało;

20. zauważa, że bezpieczeństwo i 
stabilność stanowią podstawowe problemy 
występujące w sąsiedztwie oraz że obecne 
przekształcenia w regionie przemawiają za 
uwzględnieniem w ramach EPS silnego 
elementu bezpieczeństwa i przywracania 
pokoju, którego dotąd niestety brakowało; 
podkreśla wagę inwestowania w edukację 
w celu tworzenia długofalowych 
perspektyw dla stabilności w regionach 
objętych Europejską Polityką Sąsiedztwa;

Or. en
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Poprawka 407
Urmas Paet

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. zauważa, że bezpieczeństwo i 
stabilność stanowią podstawowe problemy 
występujące w sąsiedztwie oraz że obecne 
przekształcenia w regionie przemawiają za 
uwzględnieniem w ramach EPS silnego 
elementu bezpieczeństwa, którego dotąd 
niestety brakowało;

20. zauważa, że bezpieczeństwo i 
stabilność stanowią podstawowe problemy 
występujące w sąsiedztwie oraz że obecne 
przekształcenia w regionie przemawiają za 
uwzględnieniem w ramach EPS silnego 
elementu bezpieczeństwa, którego dotąd 
niestety brakowało; problemy związane z 
bezpieczeństwem oraz przemoc 
bezpośrednio wpływają na sytuację w 
zakresie bezpieczeństwa także w UE;

Or. en

Poprawka 408
Kati Piri

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. zauważa, że bezpieczeństwo i 
stabilność stanowią podstawowe problemy 
występujące w sąsiedztwie oraz że obecne 
przekształcenia w regionie przemawiają za 
uwzględnieniem w ramach EPS silnego 
elementu bezpieczeństwa, którego dotąd 
niestety brakowało;

20. zauważa, że bezpieczeństwo i 
stabilność stanowią podstawowe problemy 
występujące w sąsiedztwie oraz że obecne 
przekształcenia w regionie przemawiają za 
uwzględnieniem w ramach EPS silnego 
elementu bezpieczeństwa, którego dotąd 
niestety brakowało; podkreśla, że 
bezpieczeństwo, stabilność i rozwój 
stanowią nierozłączne elementy oraz że 
należy kompleksowo podejść do 
rozwiązania problemów bezpieczeństwa w 
regionie;

Or. en
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Poprawka 409
Marie-Christine Vergiat, Helmut Scholz

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. zauważa, że bezpieczeństwo i 
stabilność stanowią podstawowe problemy 
występujące w sąsiedztwie oraz że obecne 
przekształcenia w regionie przemawiają za 
uwzględnieniem w ramach EPS silnego 
elementu bezpieczeństwa, którego dotąd 
niestety brakowało;

20. zauważa, że bezpieczeństwo i 
stabilność stanowią podstawowe problemy 
występujące w sąsiedztwie oraz że obecne 
przekształcenia w regionie przemawiają za 
uwzględnieniem w ramach EPS silnego 
elementu bezpieczeństwa, którego dotąd 
niestety brakowało; przypomina, że 
rozważania w zakresie bezpieczeństwa, a 
w szczególności w zakresie zwalczania 
terroryzmu nie powinny być postrzegane 
jako część walki między cywilizacjami czy 
religiami, prowadząc do stwierdzeń 
rasistowskich czy ksenofobicznych, ani też 
odchodzić od poszanowania najbardziej 
podstawowych praw;

Or. fr

Poprawka 410
Javi López, Elena Valenciano

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. zauważa, że bezpieczeństwo i 
stabilność stanowią podstawowe problemy 
występujące w sąsiedztwie oraz że obecne 
przekształcenia w regionie przemawiają za 
uwzględnieniem w ramach EPS silnego 
elementu bezpieczeństwa, którego dotąd 
niestety brakowało;

20. zauważa, że bezpieczeństwo i 
stabilność stanowią podstawowe problemy 
występujące w sąsiedztwie oraz że obecne 
przekształcenia w regionie przemawiają za 
uwzględnieniem w ramach EPS silnego 
elementu bezpieczeństwa, którego dotąd 
niestety brakowało; jest zdania, że 
demokracja i praworządność są najlepszą 
gwarancją trwałego klimatu 
bezpieczeństwa i stabilności;

Or. es
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Poprawka 411
Arnaud Danjean

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. zauważa, że bezpieczeństwo i 
stabilność stanowią podstawowe problemy 
występujące w sąsiedztwie oraz że obecne 
przekształcenia w regionie przemawiają za 
uwzględnieniem w ramach EPS silnego 
elementu bezpieczeństwa, którego dotąd 
niestety brakowało;

20. zauważa, że bezpieczeństwo i 
stabilność stanowią podstawowe problemy 
występujące w sąsiedztwie oraz że obecne 
przekształcenia w regionie przemawiają za 
uwzględnieniem w ramach EPS silnego 
elementu bezpieczeństwa, którego dotąd 
niestety brakowało; jest zdania, że sytuacja 
w zakresie bezpieczeństwa we wschodnich 
i południowych państwach sąsiadujących 
z UE jest coraz bardziej niestabilna i 
zmienna; uważa, że działania wojenne na 
wschodniej Ukrainie, kryzys w Libii oraz 
wzrost zagrożenia terrorystycznego w 
państwach południowych stanowią 
bezpośrednie zagrożenie dla 
bezpieczeństwa UE i państw 
sąsiadujących;

Or. fr

Poprawka 412
Tonino Picula

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. zauważa, że bezpieczeństwo i 
stabilność stanowią podstawowe problemy 
występujące w sąsiedztwie oraz że obecne 
przekształcenia w regionie przemawiają za 
uwzględnieniem w ramach EPS silnego 
elementu bezpieczeństwa, którego dotąd 
niestety brakowało;

20. zauważa, że bezpieczeństwo i 
stabilność stanowią podstawowe problemy 
występujące w sąsiedztwie oraz że obecne 
przekształcenia w regionie przemawiają za 
uwzględnieniem w ramach EPS silnego 
elementu bezpieczeństwa, którego dotąd 
niestety brakowało; podkreśla, że UE 
powinna skupić się na poprawie 
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efektywności i skuteczności posiadanych 
obecnie instrumentów zarządzania 
kryzysowego w celu stworzenia możliwości 
rozszerzenia spektrum interwencji 
kryzysowych;

Or. en

Poprawka 413
Jacek Saryusz-Wolski

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. zauważa, że bezpieczeństwo i 
stabilność stanowią podstawowe problemy 
występujące w sąsiedztwie oraz że obecne 
przekształcenia w regionie przemawiają za 
uwzględnieniem w ramach EPS silnego 
elementu bezpieczeństwa, którego dotąd 
niestety brakowało;

20. zauważa, że bezpieczeństwo i 
stabilność stanowią podstawowe problemy 
występujące w sąsiedztwie oraz że obecne 
przekształcenia w regionie przemawiają za 
uwzględnieniem w ramach EPS silnego 
elementu bezpieczeństwa, którego dotąd 
niestety brakowało; uznaje, że 
niestabilność w sąsiedztwie stanowi 
bezpośrednie zagrożenie dla 
bezpieczeństwa państw członkowskich 
UE; 

Or. en

Poprawka 414
Richard Howitt

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. zauważa, że bezpieczeństwo i 
stabilność stanowią podstawowe problemy 
występujące w sąsiedztwie oraz że obecne 
przekształcenia w regionie przemawiają za 
uwzględnieniem w ramach EPS silnego 
elementu bezpieczeństwa, którego dotąd 

20. zauważa, że bezpieczeństwo i 
stabilność stanowią podstawowe problemy 
występujące w sąsiedztwie oraz że obecne 
przekształcenia w regionie przemawiają za 
uwzględnieniem w ramach EPS silnego 
elementu bezpieczeństwa, którego dotąd 
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niestety brakowało; niestety brakowało; zwraca się do państw 
sąsiedzkich o wsparcie stosownych misji w 
ramach WPBiO;

Or. en

Poprawka 415
Pier Antonio Panzeri

Projekt rezolucji
Ustęp 20 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

20a. podkreśla, że strategia na rzecz 
Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej nie 
może pomijać kwestii praw człowieka i w 
związku z tym potrzebne jest wyważone 
działanie łączące politykę bezpieczeństwa 
z polityką w zakresie praw człowieka, 
która to polityka jest jednym z priorytetów 
UE;

Or. en

Poprawka 416
Gilles Pargneaux

Projekt rezolucji
Ustęp 20 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

20a. zauważa, że stabilność regionu 
Sahelu i Sahary należy uznać za 
newralgiczne ognisko zagrożenia 
bezpieczeństwa zarówno na północy, jak i 
na południu Afryki oraz że brak 
stabilności w tym regionie wynika z 
rozprzestrzeniania się sieci handlu bronią, 
narkotykami, ludźmi, czego konsekwencją 
jest zmniejszenie się stabilności w 
Europie;
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Or. fr

Poprawka 417
Tamás Meszerics, Ernest Urtasun, Heidi Hautala
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 20 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

20a. podtrzymuje swój pogląd, że 
zamrożone lub przedłużające się konflikty 
utrudniają pełen rozwój EPS; w związku z 
tym ubolewa, że od początku istnienia 
EPS nie poczyniono żadnego postępu na 
drodze rozwiązania trwających 
konfliktów; wzywa wysoką 
przedstawiciel/wiceprzewodniczącą do 
odgrywania bardziej aktywnej roli, dając 
wyraźnie do zrozumienia, że pogłębienie 
stosunków dwustronnych jest powiązane z 
pokojowym rozwiązywaniem konfliktów i 
przestrzeganiem przepisów prawa 
międzynarodowego; w tym kontekście 
podkreśla wagę realizowania opartej na 
jasnych zasadach polityki pociągania do 
odpowiedzialności za wszystkie naruszenia 
praw człowieka i międzynarodowego 
prawa humanitarnego; wzywa Komisję do 
zintensyfikowania programów budowania 
zaufania na obszarach ogarniętych 
konfliktami w celu przywrócenia dialogu i 
ułatwienia kontaktów międzyludzkich;

Or. en

Poprawka 418
Georgios Epitideios

Projekt rezolucji
Ustęp 21
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Projekt rezolucji Poprawka

21. wzywa do ściślejszej koordynacji 
między działaniami podejmowanymi w 
ramach EPS i w ramach szerszej wspólnej 
polityki zagranicznej i bezpieczeństwa 
(WPZiB) oraz wspólnej polityki 
bezpieczeństwa i obrony (WPBiO), które 
dotyczą różnych aspektów bezpieczeństwa 
państw objętych EPS oraz UE;

skreślony

Or. el

Poprawka 419
Charles Tannock, Marek Jurek, Anna Elżbieta Fotyga, Mark Demesmaeker, Ryszard 
Antoni Legutko, Bas Belder, Amjad Bashir, Geoffrey Van Orden

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. wzywa do ściślejszej koordynacji 
między działaniami podejmowanymi w 
ramach EPS i w ramach szerszej wspólnej 
polityki zagranicznej i bezpieczeństwa 
(WPZiB) oraz wspólnej polityki 
bezpieczeństwa i obrony (WPBiO), które
dotyczą różnych aspektów bezpieczeństwa 
państw objętych EPS oraz UE;

21. uważa, że ściślejsza koordynacja 
między działaniami podejmowanymi w 
ramach EPS i w ramach szerszej wspólnej 
polityki zagranicznej i bezpieczeństwa 
(WPZiB) oraz wspólnej polityki 
bezpieczeństwa i obrony (WPBiO), może 
być nieodzowna dla objęcia nimi aspektów 
bezpieczeństwa państw objętych EPS oraz 
UE;

Or. en

Poprawka 420
Andi Cristea

Projekt rezolucji
Ustęp 21
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Projekt rezolucji Poprawka

21. wzywa do ściślejszej koordynacji 
między działaniami podejmowanymi w 
ramach EPS i w ramach szerszej wspólnej 
polityki zagranicznej i bezpieczeństwa 
(WPZiB) oraz wspólnej polityki 
bezpieczeństwa i obrony (WPBiO), które 
dotyczą różnych aspektów bezpieczeństwa 
państw objętych EPS oraz UE;

21. wzywa do ściślejszej koordynacji 
między działaniami podejmowanymi w 
ramach EPS i w ramach szerszej wspólnej 
polityki zagranicznej i bezpieczeństwa 
(WPZiB), wspólnej polityki 
bezpieczeństwa i obrony (WPBiO) i w 
ramach polityki rozwoju, które dotyczą 
różnych aspektów bezpieczeństwa państw 
objętych EPS oraz UE, a także są 
odpowiedzią na źródłowe przyczyny 
wyzwań z tym związanych; zwraca w tym 
kontekście uwagę na konieczność 
utworzenia silnego powiązania między 
przeglądem EPS a Przeglądem 
Strategicznym;

Or. en

Poprawka 421
Tonino Picula

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. wzywa do ściślejszej koordynacji 
między działaniami podejmowanymi w 
ramach EPS i w ramach szerszej wspólnej 
polityki zagranicznej i bezpieczeństwa 
(WPZiB) oraz wspólnej polityki 
bezpieczeństwa i obrony (WPBiO), które 
dotyczą różnych aspektów bezpieczeństwa 
państw objętych EPS oraz UE;

21. wzywa do ściślejszej koordynacji 
między działaniami podejmowanymi w 
ramach EPS i w ramach szerszej wspólnej 
polityki zagranicznej i bezpieczeństwa 
(WPZiB) oraz wspólnej polityki 
bezpieczeństwa i obrony (WPBiO), które 
dotyczą różnych aspektów bezpieczeństwa 
państw objętych EPS oraz UE, wraz ze 
wzmacnianiem więzów między polityką 
wewnętrzną a zewnętrzną;

Or. en

Poprawka 422
Petras Auštrevičius, Javier Nart, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Ilhan 
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Kyuchyuk, Urmas Paet, Jozo Radoš, Anneli Jäätteenmäki, Ivo Vajgl, Marietje Schaake

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. wzywa do ściślejszej koordynacji 
między działaniami podejmowanymi w 
ramach EPS i w ramach szerszej wspólnej 
polityki zagranicznej i bezpieczeństwa 
(WPZiB) oraz wspólnej polityki 
bezpieczeństwa i obrony (WPBiO), które 
dotyczą różnych aspektów bezpieczeństwa 
państw objętych EPS oraz UE;

21. wzywa do ściślejszej koordynacji 
między działaniami podejmowanymi w 
ramach EPS i w ramach szerszej wspólnej 
polityki zagranicznej i bezpieczeństwa 
(WPZiB) oraz wspólnej polityki 
bezpieczeństwa i obrony (WPBiO), które 
dotyczą wyrażanych jednym głosem
różnych aspektów bezpieczeństwa państw 
objętych EPS oraz UE; wzywa do 
zachowania spójności między EPS a 
Strategią bezpieczeństwa UE; przyjmuje z 
zadowoleniem wkład rzeczowy partnerów 
ze Wschodu w działania i misje pod 
kierunkiem UE na całym świecie;

Or. en

Poprawka 423
Gabrielius Landsbergis

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. wzywa do ściślejszej koordynacji 
między działaniami podejmowanymi w 
ramach EPS i w ramach szerszej wspólnej 
polityki zagranicznej i bezpieczeństwa 
(WPZiB) oraz wspólnej polityki 
bezpieczeństwa i obrony (WPBiO), które 
dotyczą różnych aspektów bezpieczeństwa 
państw objętych EPS oraz UE;

21. wzywa do ściślejszej koordynacji 
między działaniami podejmowanymi w 
ramach EPS i w ramach szerszej wspólnej 
polityki zagranicznej i bezpieczeństwa 
(WPZiB), wspólnej polityki 
bezpieczeństwa i obrony (WPBiO), które 
dotyczą różnych aspektów bezpieczeństwa 
państw objętych EPS oraz UE, a także do 
promowania wspólnych inicjatyw z 
państwami sąsiedzkimi w obszarze 
bezpieczeństwa, by umożliwić im 
podejmowanie większej odpowiedzialności 
i wnoszenie pozytywnego wkładu w 
bezpieczeństwo w swoim regionie;
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Or. en

Poprawka 424
Fabio Massimo Castaldo

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. wzywa do ściślejszej koordynacji 
między działaniami podejmowanymi w 
ramach EPS i w ramach szerszej wspólnej 
polityki zagranicznej i bezpieczeństwa 
(WPZiB) oraz wspólnej polityki 
bezpieczeństwa i obrony (WPBiO), które 
dotyczą różnych aspektów bezpieczeństwa 
państw objętych EPS oraz UE;

21. wzywa do ściślejszej koordynacji 
między działaniami podejmowanymi w 
ramach EPS i w ramach szerszej wspólnej 
polityki zagranicznej i bezpieczeństwa 
(WPZiB) oraz wspólnej polityki 
bezpieczeństwa i obrony (WPBiO), które 
dotyczą różnych aspektów bezpieczeństwa 
państw objętych EPS oraz UE; wzywa do 
ściślejszej integracji tych polityk z 
wdrażaniem międzynarodowego prawa 
humanitarnego w warunkach konfliktów, 
zgodnie z Wytycznymi UE w sprawie 
promowania przestrzegania 
międzynarodowego prawa humanitarnego 
w przypadkach przemocy wobec kobiet i 
dziewcząt, a także w sprawie dzieci w 
konfliktach zbrojnych;

Or. en

Poprawka 425
Andrej Plenković

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. wzywa do ściślejszej koordynacji 
między działaniami podejmowanymi w 
ramach EPS i w ramach szerszej wspólnej 
polityki zagranicznej i bezpieczeństwa 
(WPZiB) oraz wspólnej polityki 
bezpieczeństwa i obrony (WPBiO), które 

21. wzywa do ściślejszej koordynacji 
między działaniami podejmowanymi w 
ramach EPS i w ramach szerszej wspólnej 
polityki zagranicznej i bezpieczeństwa 
(WPZiB) oraz wspólnej polityki 
bezpieczeństwa i obrony (WPBiO), które 
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dotyczą różnych aspektów bezpieczeństwa 
państw objętych EPS oraz UE;

dotyczą różnych aspektów bezpieczeństwa 
państw objętych EPS oraz UE; wskazuje 
na znaczenie systematycznego wsparcia 
finansowego i operacyjnego na rzecz 
wzmacniania potencjału obronnego 
państw objętych polityką sąsiedztwa;

Or. hr

Poprawka 426
Javi López, Elena Valenciano

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. wzywa do ściślejszej koordynacji 
między działaniami podejmowanymi w 
ramach EPS i w ramach szerszej wspólnej 
polityki zagranicznej i bezpieczeństwa 
(WPZiB) oraz wspólnej polityki 
bezpieczeństwa i obrony (WPBiO), które 
dotyczą różnych aspektów bezpieczeństwa 
państw objętych EPS oraz UE;

21. wzywa do ściślejszej koordynacji 
między działaniami podejmowanymi w 
ramach EPS i w ramach szerszej wspólnej 
polityki zagranicznej i bezpieczeństwa 
(WPZiB) oraz wspólnej polityki 
bezpieczeństwa i obrony (WPBiO), które 
dotyczą różnych aspektów bezpieczeństwa 
państw objętych EPS oraz UE; wzywa 
instytucje UE do zapewnienia spójności 
między różnymi obszarami polityki;

Or. es

Poprawka 427
Andi Cristea

Projekt rezolucji
Ustęp 21 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21a. wzywa do utrzymania zaangażowania 
na rzecz zapobiegania konfliktom, 
zarządzania nimi i rozwiązywania ich oraz 
do bardziej proaktywnego zaangażowania 
UE, za pośrednictwem wysokiej 
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przedstawiciel/wiceprzewodniczącej, w 
wysiłki dyplomatyczne na rzecz 
pokojowego rozwiązywania konfliktów;

Or. en

Poprawka 428
Anna Elżbieta Fotyga

Projekt rezolucji
Ustęp 21 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21a. wzywa do pokojowego rozwiązania 
przedłużających się konfliktów w oparciu 
o normy i zasady prawa 
międzynarodowego, takie jak integralność 
terytorialna, suwerenność i 
nienaruszalność uznanych 
międzynarodowo granic państw;

Or. en

Poprawka 429
Charles Tannock, Marek Jurek, Anna Elżbieta Fotyga, Mark Demesmaeker, Ryszard 
Antoni Legutko, Bas Belder, Amjad Bashir, Geoffrey Van Orden

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. podkreśla potrzebę stworzenia 
nadrzędnej strategii politycznej w celu 
przywrócenia europejskiego porządku 
politycznego, przy jednoczesnym 
zapewnieniu pełnego poszanowania 
prawa międzynarodowego i zobowiązań 
międzynarodowych zgodnie z aktem
końcowym KBWE z 1975 r., która to 
strategia byłaby oparta na poszanowaniu 
praw człowieka, praw mniejszości i 
podstawowych wolności, niezależności, 

22. podkreśla, że EPS powinna opierać się 
na poszanowaniu praw człowieka, praw 
mniejszości i podstawowych wolności, 
niezależności, suwerenności i integralności 
terytorialnej państw oraz pokojowym 
rozwiązywaniu konfliktów; zauważa, że 
Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy 
w Europie (OBWE), która jest największą 
regionalną organizacją odpowiedzialną za 
kwestie bezpieczeństwa, może odegrać 
ważną rolę w rozwiązywaniu trwających i 
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suwerenności i integralności terytorialnej 
państw oraz zakładałaby pokojowe 
rozwiązywanie konfliktów; zauważa, że 
Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy 
w Europie (OBWE), która jest największą 
regionalną organizacją odpowiedzialną za 
kwestie bezpieczeństwa, może odegrać w 
tym zakresie ważną rolę;

zamrożonych konfliktów we wschodnim 
sąsiedztwie;

Or. en

Poprawka 430
Andrzej Grzyb

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. podkreśla potrzebę stworzenia 
nadrzędnej strategii politycznej w celu 
przywrócenia europejskiego porządku 
politycznego, przy jednoczesnym 
zapewnieniu pełnego poszanowania prawa 
międzynarodowego i zobowiązań 
międzynarodowych zgodnie z aktem 
końcowym KBWE z 1975 r., która to 
strategia byłaby oparta na poszanowaniu 
praw człowieka, praw mniejszości i 
podstawowych wolności, niezależności, 
suwerenności i integralności terytorialnej 
państw oraz zakładałaby pokojowe 
rozwiązywanie konfliktów; zauważa, że 
Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy 
w Europie (OBWE), która jest największą 
regionalną organizacją odpowiedzialną za 
kwestie bezpieczeństwa, może odegrać w 
tym zakresie ważną rolę;

22. podkreśla potrzebę stworzenia 
nadrzędnej strategii politycznej w celu 
przywrócenia poszanowania prawa 
międzynarodowego i zobowiązań 
międzynarodowych zgodnie z aktem 
końcowym KBWE z 1975 r., która to 
strategia byłaby oparta na poszanowaniu 
praw człowieka, praw mniejszości i 
podstawowych wolności, niezależności, 
suwerenności i integralności terytorialnej 
państw oraz zakładałaby pokojowe 
rozwiązywanie konfliktów; zauważa, że 
Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy 
w Europie (OBWE), która jest największą 
regionalną organizacją odpowiedzialną za 
kwestie bezpieczeństwa, może odegrać w 
tym zakresie ważną rolę;

Or. pl

Poprawka 431
Georgios Epitideios
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Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. podkreśla potrzebę stworzenia 
nadrzędnej strategii politycznej w celu 
przywrócenia europejskiego porządku 
politycznego, przy jednoczesnym 
zapewnieniu pełnego poszanowania prawa 
międzynarodowego i zobowiązań 
międzynarodowych zgodnie z aktem 
końcowym KBWE z 1975 r., która to 
strategia byłaby oparta na poszanowaniu 
praw człowieka, praw mniejszości i 
podstawowych wolności, niezależności, 
suwerenności i integralności terytorialnej 
państw oraz zakładałaby pokojowe 
rozwiązywanie konfliktów; zauważa, że 
Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy 
w Europie (OBWE), która jest największą 
regionalną organizacją odpowiedzialną za 
kwestie bezpieczeństwa, może odegrać w 
tym zakresie ważną rolę;

22. podkreśla potrzebę stworzenia 
nadrzędnej strategii politycznej, przy 
jednoczesnym zapewnieniu pełnego 
poszanowania prawa międzynarodowego i 
zobowiązań międzynarodowych zgodnie z 
aktem końcowym KBWE z 1975 r., która 
to strategia byłaby oparta na poszanowaniu 
praw człowieka, praw mniejszości i 
podstawowych wolności, niezależności, 
suwerenności i integralności terytorialnej 
państw oraz zakładałaby pokojowe 
rozwiązywanie konfliktów; zauważa, że 
Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy 
w Europie (OBWE), która jest największą 
regionalną organizacją odpowiedzialną za 
kwestie bezpieczeństwa, może odegrać w 
tym zakresie ważną rolę;

Or. el

Poprawka 432
Ana Gomes

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. podkreśla potrzebę stworzenia 
nadrzędnej strategii politycznej w celu
przywrócenia europejskiego porządku 
politycznego, przy jednoczesnym 
zapewnieniu pełnego poszanowania prawa 
międzynarodowego i zobowiązań 
międzynarodowych zgodnie z aktem 
końcowym KBWE z 1975 r., która to 
strategia byłaby oparta na poszanowaniu 
praw człowieka, praw mniejszości i 

22. podkreśla potrzebę stworzenia 
nadrzędnej strategii politycznej w celu
promowania globalnych regulacji 
politycznych, które zapewniają pełne 
poszanowania prawa międzynarodowego i 
zobowiązań międzynarodowych zgodnie z 
aktem końcowym KBWE z 1975 r., która 
to strategia byłaby oparta na poszanowaniu 
praw człowieka, praw mniejszości i 
podstawowych wolności, niezależności, 
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podstawowych wolności, niezależności, 
suwerenności i integralności terytorialnej 
państw oraz zakładałaby pokojowe 
rozwiązywanie konfliktów; zauważa, że 
Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy 
w Europie (OBWE), która jest największą 
regionalną organizacją odpowiedzialną za 
kwestie bezpieczeństwa, może odegrać w 
tym zakresie ważną rolę;

suwerenności i integralności terytorialnej 
państw oraz zakładałaby pokojowe 
rozwiązywanie konfliktów; zauważa, że 
Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy 
w Europie (OBWE), która jest największą 
regionalną organizacją odpowiedzialną za 
kwestie bezpieczeństwa, może odegrać w 
tym zakresie ważną rolę;

Or. en

Poprawka 433
Afzal Khan

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. podkreśla potrzebę stworzenia 
nadrzędnej strategii politycznej w celu 
przywrócenia europejskiego porządku 
politycznego, przy jednoczesnym 
zapewnieniu pełnego poszanowania prawa 
międzynarodowego i zobowiązań 
międzynarodowych zgodnie z aktem 
końcowym KBWE z 1975 r., która to 
strategia byłaby oparta na poszanowaniu 
praw człowieka, praw mniejszości i 
podstawowych wolności, niezależności, 
suwerenności i integralności terytorialnej 
państw oraz zakładałaby pokojowe 
rozwiązywanie konfliktów; zauważa, że 
Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy 
w Europie (OBWE), która jest największą 
regionalną organizacją odpowiedzialną za 
kwestie bezpieczeństwa, może odegrać w 
tym zakresie ważną rolę;

22. podkreśla potrzebę stworzenia 
nadrzędnej strategii politycznej w celu 
przywrócenia europejskiego porządku 
politycznego, przy jednoczesnym 
zapewnieniu pełnego poszanowania prawa 
międzynarodowego i zobowiązań 
międzynarodowych zgodnie z aktem 
końcowym KBWE z 1975 r., która to 
strategia byłaby oparta na poszanowaniu 
praw człowieka, praw mniejszości i 
podstawowych wolności, niezależności, 
suwerenności i integralności terytorialnej 
państw oraz zakładałaby pokojowe 
rozwiązywanie konfliktów na podstawie 
rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ;
zauważa, że Organizacja Bezpieczeństwa i 
Współpracy w Europie (OBWE), która jest 
największą regionalną organizacją 
odpowiedzialną za kwestie 
bezpieczeństwa, może odegrać w tym 
zakresie ważną rolę;

Or. en
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Poprawka 434
László Tőkés

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. podkreśla potrzebę stworzenia 
nadrzędnej strategii politycznej w celu 
przywrócenia europejskiego porządku 
politycznego, przy jednoczesnym 
zapewnieniu pełnego poszanowania prawa 
międzynarodowego i zobowiązań 
międzynarodowych zgodnie z aktem 
końcowym KBWE z 1975 r., która to 
strategia byłaby oparta na poszanowaniu 
praw człowieka, praw mniejszości i 
podstawowych wolności, niezależności, 
suwerenności i integralności terytorialnej 
państw oraz zakładałaby pokojowe 
rozwiązywanie konfliktów; zauważa, że 
Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy 
w Europie (OBWE), która jest największą 
regionalną organizacją odpowiedzialną za 
kwestie bezpieczeństwa, może odegrać w 
tym zakresie ważną rolę;

22. podkreśla potrzebę stworzenia 
nadrzędnej strategii politycznej w celu 
przywrócenia europejskiego porządku 
politycznego, przy jednoczesnym 
zapewnieniu pełnego poszanowania prawa 
międzynarodowego i zobowiązań 
międzynarodowych zgodnie z aktem 
końcowym KBWE z 1975 r., która to 
strategia byłaby oparta na poszanowaniu 
praw człowieka, praw mniejszości i 
podstawowych wolności, niezależności, 
suwerenności i integralności terytorialnej 
państw, równości praw i prawie narodów 
do samostanowienia oraz zakładałaby 
pokojowe rozwiązywanie konfliktów; 
zauważa, że Organizacja Bezpieczeństwa i 
Współpracy w Europie (OBWE), która jest 
największą regionalną organizacją 
odpowiedzialną za kwestie 
bezpieczeństwa, może odegrać w tym 
zakresie ważną rolę;

Or. en

Poprawka 435
Eduard Kukan

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. podkreśla potrzebę stworzenia 
nadrzędnej strategii politycznej w celu 
przywrócenia europejskiego porządku 
politycznego, przy jednoczesnym 
zapewnieniu pełnego poszanowania prawa 
międzynarodowego i zobowiązań 

22. podkreśla potrzebę stworzenia 
nadrzędnej strategii politycznej w celu 
przywrócenia europejskiego porządku 
politycznego, przy jednoczesnym 
zapewnieniu pełnego poszanowania prawa 
międzynarodowego i zobowiązań 
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międzynarodowych zgodnie z aktem 
końcowym KBWE z 1975 r., która to 
strategia byłaby oparta na poszanowaniu 
praw człowieka, praw mniejszości i 
podstawowych wolności, niezależności, 
suwerenności i integralności terytorialnej 
państw oraz zakładałaby pokojowe 
rozwiązywanie konfliktów; zauważa, że 
Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy 
w Europie (OBWE), która jest największą 
regionalną organizacją odpowiedzialną za 
kwestie bezpieczeństwa, może odegrać w 
tym zakresie ważną rolę;

międzynarodowych zgodnie z aktem 
końcowym KBWE z 1975 r., która to 
strategia byłaby oparta na poszanowaniu 
praw człowieka, praw mniejszości i 
podstawowych wolności, niezależności, 
suwerenności i integralności terytorialnej 
państw, nienaruszalności granic oraz 
zakładałaby pokojowe rozwiązywanie 
konfliktów; zauważa, że Organizacja 
Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie 
(OBWE), która jest największą regionalną 
organizacją odpowiedzialną za kwestie 
bezpieczeństwa, może odegrać w tym 
zakresie ważną rolę;

Or. en

Poprawka 436
Boris Zala

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. podkreśla potrzebę stworzenia 
nadrzędnej strategii politycznej w celu 
przywrócenia europejskiego porządku 
politycznego, przy jednoczesnym 
zapewnieniu pełnego poszanowania prawa 
międzynarodowego i zobowiązań 
międzynarodowych zgodnie z aktem 
końcowym KBWE z 1975 r., która to 
strategia byłaby oparta na poszanowaniu 
praw człowieka, praw mniejszości i 
podstawowych wolności, niezależności, 
suwerenności i integralności terytorialnej 
państw oraz zakładałaby pokojowe 
rozwiązywanie konfliktów; zauważa, że 
Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy 
w Europie (OBWE), która jest największą 
regionalną organizacją odpowiedzialną za 
kwestie bezpieczeństwa, może odegrać w 
tym zakresie ważną rolę;

22. podkreśla potrzebę stworzenia 
nadrzędnej strategii politycznej w celu 
przywrócenia europejskiego porządku 
politycznego, przy jednoczesnym 
zapewnieniu pełnego poszanowania prawa 
międzynarodowego i zobowiązań 
międzynarodowych zgodnie z aktem 
końcowym KBWE z 1975 r., która to 
strategia byłaby oparta na poszanowaniu 
praw człowieka, praw mniejszości i 
podstawowych wolności, niezależności, 
suwerenności i integralności terytorialnej 
państw oraz zakładałaby pokojowe 
rozwiązywanie konfliktów; zauważa, że na 
gruncie tych zasad Organizacja 
Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie 
(OBWE), która jest największą regionalną 
organizacją odpowiedzialną za kwestie 
bezpieczeństwa, może odegrać w tym 
zakresie ważną rolę;
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Or. en

Poprawka 437
Tunne Kelam

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. podkreśla potrzebę stworzenia
nadrzędnej strategii politycznej w celu 
przywrócenia europejskiego porządku 
politycznego, przy jednoczesnym 
zapewnieniu pełnego poszanowania prawa 
międzynarodowego i zobowiązań 
międzynarodowych zgodnie z aktem 
końcowym KBWE z 1975 r., która to 
strategia byłaby oparta na poszanowaniu 
praw człowieka, praw mniejszości i 
podstawowych wolności, niezależności, 
suwerenności i integralności terytorialnej 
państw oraz zakładałaby pokojowe 
rozwiązywanie konfliktów; zauważa, że 
Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy 
w Europie (OBWE), która jest największą 
regionalną organizacją odpowiedzialną za 
kwestie bezpieczeństwa, może odegrać w 
tym zakresie ważną rolę;

22. podkreśla potrzebę stworzenia 
nadrzędnej strategii politycznej w celu 
przywrócenia europejskiego porządku 
politycznego, przy jednoczesnym 
zapewnieniu pełnego poszanowania prawa 
międzynarodowego i zobowiązań 
międzynarodowych zgodnie z aktem 
końcowym KBWE z 1975 r., która to 
strategia byłaby oparta na poszanowaniu 
praw człowieka, praw mniejszości i 
podstawowych wolności, niezależności, 
suwerenności i integralności terytorialnej 
państw oraz zakładałaby pokojowe 
rozwiązywanie konfliktów
zauważa, że Organizacja Bezpieczeństwa i 
Współpracy w Europie (OBWE), która jest 
największą regionalną organizacją 
odpowiedzialną za kwestie 
bezpieczeństwa, powinna otrzymać nowy 
bodziec, podejmując się roli mediatora w 
tym zakresie;

Or. en

Poprawka 438
Antonio López-Istúriz White, Anna Maria Corazza Bildt, Gérard Deprez, Monika 
Flašíková Beňová, Nicola Caputo, Filiz Hyusmenova, Gabriel Mato, Julie Ward, 
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ramón Luis Valcárcel Siso, Sofia Ribeiro, 
Beatriz Becerra Basterrechea, Jana Žitňanská

Projekt rezolucji
Ustęp 22
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Projekt rezolucji Poprawka

22. podkreśla potrzebę stworzenia 
nadrzędnej strategii politycznej w celu 
przywrócenia europejskiego porządku 
politycznego, przy jednoczesnym 
zapewnieniu pełnego poszanowania prawa 
międzynarodowego i zobowiązań 
międzynarodowych zgodnie z aktem 
końcowym KBWE z 1975 r., która to 
strategia byłaby oparta na poszanowaniu 
praw człowieka, praw mniejszości i 
podstawowych wolności, niezależności, 
suwerenności i integralności terytorialnej 
państw oraz zakładałaby pokojowe 
rozwiązywanie konfliktów; zauważa, że 
Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy 
w Europie (OBWE), która jest największą 
regionalną organizacją odpowiedzialną za 
kwestie bezpieczeństwa, może odegrać w 
tym zakresie ważną rolę;

22. podkreśla potrzebę stworzenia 
nadrzędnej strategii politycznej w celu 
przywrócenia europejskiego porządku 
politycznego, przy jednoczesnym 
zapewnieniu pełnego poszanowania prawa 
międzynarodowego i zobowiązań 
międzynarodowych zgodnie z aktem 
końcowym KBWE z 1975 r., która to 
strategia byłaby oparta na poszanowaniu 
praw człowieka, praw mniejszości i 
podstawowych wolności, niezależności, 
suwerenności i integralności terytorialnej 
państw oraz zakładałaby pokojowe 
rozwiązywanie konfliktów; zauważa, że 
Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy 
w Europie (OBWE), która jest największą 
regionalną organizacją odpowiedzialną za 
kwestie bezpieczeństwa, może odegrać w 
tym zakresie ważną rolę w ramach 
Organizacji Narodów Zjednoczonych;

Or. en

Poprawka 439
Victor Boștinaru

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. podkreśla potrzebę stworzenia 
nadrzędnej strategii politycznej w celu 
przywrócenia europejskiego porządku 
politycznego, przy jednoczesnym 
zapewnieniu pełnego poszanowania prawa 
międzynarodowego i zobowiązań 
międzynarodowych zgodnie z aktem 
końcowym KBWE z 1975 r., która to 
strategia byłaby oparta na poszanowaniu 
praw człowieka, praw mniejszości i 
podstawowych wolności, niezależności, 
suwerenności i integralności terytorialnej 

22. podkreśla potrzebę stworzenia 
nadrzędnej strategii politycznej w celu 
przywrócenia europejskiego porządku 
politycznego, przy jednoczesnym 
zapewnieniu pełnego poszanowania prawa 
międzynarodowego i zobowiązań 
międzynarodowych zgodnie z aktem 
końcowym KBWE z 1975 r., która to 
strategia byłaby oparta na poszanowaniu 
praw człowieka, praw mniejszości i 
podstawowych wolności, niezależności, 
suwerenności i integralności terytorialnej 
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państw oraz zakładałaby pokojowe 
rozwiązywanie konfliktów; zauważa, że 
Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy 
w Europie (OBWE), która jest największą 
regionalną organizacją odpowiedzialną za 
kwestie bezpieczeństwa, może odegrać w 
tym zakresie ważną rolę;

państw oraz zakładałaby pokojowe 
rozwiązywanie konfliktów; zauważa, że 
Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy 
w Europie (OBWE), która jest największą 
regionalną organizacją odpowiedzialną za 
kwestie bezpieczeństwa, może odegrać w 
tym zakresie ważną rolę; dodatkowo 
podkreśla potrzebę wzmocnionej 
współpracy z Organizacją Paktu 
Północnoatlantyckiego (NATO) w 
zakresie polityki bezpieczeństwa i ram 
współpracy z partnerami;

Or. en

Poprawka 440
Victor Boștinaru

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. wzywa, aby w ramach zmienionej 
polityki wspierać kraje partnerskie w 
budowaniu odpowiednich struktur 
państwowych odpowiedzialnych za 
kwestie bezpieczeństwa, takie jak 
skuteczne egzekwowanie prawa, wywiad i
bezpieczeństwo, które to struktury 
powinny znajdować się pod odpowiednim
nadzorem parlamentarnym; podkreśla, że 
UE powinna angażować się w takie 
dziedziny, jak reforma sektora 
bezpieczeństwa;

23. wzywa, aby w ramach zmienionej 
polityki wspierać kraje partnerskie w 
budowaniu odpowiednich struktur 
państwowych odpowiedzialnych za 
kwestie bezpieczeństwa, w tym terroryzm i 
przestępczość zorganizowaną, takie jak 
skuteczne egzekwowanie prawa, wymiana 
informacji wywiadowczych i wzmocnienie 
standardów bezpieczeństwa, co powinno 
odbywać się pod odpowiednim nadzorem 
parlamentarnym; podkreśla, że UE 
powinna angażować się w takie dziedziny, 
jak reforma sektora bezpieczeństwa, w 
formie wsparcia instytucjonalnego, 
szkoleń i udostępniania dobrych praktyk;

Or. en

Poprawka 441
Javi López, Elena Valenciano
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Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. wzywa, aby w ramach zmienionej 
polityki wspierać kraje partnerskie w 
budowaniu odpowiednich struktur 
państwowych odpowiedzialnych za 
kwestie bezpieczeństwa, takie jak 
skuteczne egzekwowanie prawa, wywiad i 
bezpieczeństwo, które to struktury 
powinny znajdować się pod odpowiednim 
nadzorem parlamentarnym; podkreśla, że 
UE powinna angażować się w takie 
dziedziny, jak reforma sektora 
bezpieczeństwa;

23. wzywa, aby w ramach zmienionej 
polityki wspierać kraje partnerskie w 
budowaniu odpowiednich struktur 
państwowych odpowiedzialnych za 
kwestie bezpieczeństwa, takie jak 
skuteczne egzekwowanie prawa, wywiad i 
bezpieczeństwo, które to struktury 
gwarantowałyby poszanowanie praw 
człowieka i znajdowały się pod 
odpowiednim nadzorem parlamentarnym; 
podkreśla, że UE powinna angażować się 
w takie dziedziny, jak reforma sektora 
bezpieczeństwa w celu skuteczniejszego 
zwalczania terroryzmu;

Or. es

Poprawka 442
Javier Nart, Petras Auštrevičius, Anneli Jäätteenmäki, Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Fernando 
Maura Barandiarán, Ilhan Kyuchyuk, Marietje Schaake

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. wzywa, aby w ramach zmienionej 
polityki wspierać kraje partnerskie w 
budowaniu odpowiednich struktur 
państwowych odpowiedzialnych za 
kwestie bezpieczeństwa, takie jak 
skuteczne egzekwowanie prawa, wywiad i 
bezpieczeństwo, które to struktury 
powinny znajdować się pod odpowiednim 
nadzorem parlamentarnym; podkreśla, że 
UE powinna angażować się w takie 
dziedziny, jak reforma sektora 
bezpieczeństwa;

23. wzywa, aby w ramach zmienionej 
polityki wspierać kraje partnerskie w 
budowaniu odpowiednich i silnych struktur 
państwowych odpowiedzialnych za 
kwestie bezpieczeństwa, takie jak 
skuteczne egzekwowanie prawa, terroryzm
wywiad i bezpieczeństwo, które to 
struktury powinny znajdować się pod 
odpowiednim nadzorem parlamentarnym; 
podkreśla, że UE powinna angażować się 
w takie dziedziny, jak reforma sektora 
bezpieczeństwa;

Or. en
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Poprawka 443
Neena Gill

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. wzywa, aby w ramach zmienionej 
polityki wspierać kraje partnerskie w 
budowaniu odpowiednich struktur 
państwowych odpowiedzialnych za 
kwestie bezpieczeństwa, takie jak 
skuteczne egzekwowanie prawa, wywiad i 
bezpieczeństwo, które to struktury 
powinny znajdować się pod odpowiednim 
nadzorem parlamentarnym; podkreśla, że 
UE powinna angażować się w takie 
dziedziny, jak reforma sektora 
bezpieczeństwa;

23. wzywa, aby w ramach zmienionej 
polityki wspierać kraje partnerskie w 
budowaniu odpowiednich struktur 
państwowych odpowiedzialnych za 
kwestie bezpieczeństwa, takie jak 
skuteczne egzekwowanie prawa, wywiad i 
bezpieczeństwo, które to struktury 
powinny być tworzone w pełnym 
poszanowaniu praw człowieka i 
znajdować się pod odpowiednim nadzorem 
parlamentarnym; podkreśla, że UE 
powinna angażować się w takie dziedziny, 
jak reforma sektora bezpieczeństwa;

Or. en

Poprawka 444
Fabio Massimo Castaldo

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. wzywa, aby w ramach zmienionej 
polityki wspierać kraje partnerskie w 
budowaniu odpowiednich struktur 
państwowych odpowiedzialnych za 
kwestie bezpieczeństwa, takie jak 
skuteczne egzekwowanie prawa, wywiad i 
bezpieczeństwo, które to struktury 
powinny znajdować się pod odpowiednim 
nadzorem parlamentarnym; podkreśla, że 
UE powinna angażować się w takie 
dziedziny, jak reforma sektora 
bezpieczeństwa;

23. wzywa, aby w ramach zmienionej 
polityki wspierać kraje partnerskie w 
budowaniu odpowiednich struktur 
państwowych odpowiedzialnych za 
kwestie bezpieczeństwa, takie jak 
skuteczne egzekwowanie prawa, wywiad i 
bezpieczeństwo, które to struktury 
powinny znajdować się pod odpowiednim 
nadzorem parlamentarnym, jednak należy 
przy tym unikać finansowania militarnych 
komponentów społecznych, będących 
spadkobiercami minionych reżimów 
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autorytarnych, które mogłyby dokonać 
pacyfikacji poszczególnych państw, 
skupiając władzę w swoich rękach; 
podkreśla, że UE powinna angażować się 
w takie dziedziny, jak reforma sektora
bezpieczeństwa;

Or. it

Poprawka 445
Louis Michel, Hilde Vautmans

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. wzywa, aby w ramach zmienionej 
polityki wspierać kraje partnerskie w 
budowaniu odpowiednich struktur 
państwowych odpowiedzialnych za 
kwestie bezpieczeństwa, takie jak 
skuteczne egzekwowanie prawa, wywiad i 
bezpieczeństwo, które to struktury 
powinny znajdować się pod odpowiednim 
nadzorem parlamentarnym; podkreśla, że 
UE powinna angażować się w takie 
dziedziny, jak reforma sektora 
bezpieczeństwa;

23. wzywa, aby w ramach zmienionej 
polityki wspierać kraje partnerskie w 
budowaniu odpowiednich struktur 
państwowych odpowiedzialnych za 
kwestie bezpieczeństwa, takie jak 
skuteczne egzekwowanie prawa, wywiad i 
bezpieczeństwo, które to struktury 
powinny znajdować się pod odpowiednim 
demokratycznym nadzorem 
parlamentarnym; podkreśla, że UE 
powinna angażować się w takie dziedziny, 
jak reforma sektora bezpieczeństwa;

Or. nl

Poprawka 446
Michał Boni

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. wzywa, aby w ramach zmienionej 
polityki wspierać kraje partnerskie w 
budowaniu odpowiednich struktur 
państwowych odpowiedzialnych za 

23. wzywa, aby w ramach zmienionej 
polityki wspierać kraje partnerskie w 
budowaniu odpowiednich struktur 
państwowych odpowiedzialnych za 
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kwestie bezpieczeństwa, takie jak 
skuteczne egzekwowanie prawa, wywiad i 
bezpieczeństwo, które to struktury 
powinny znajdować się pod odpowiednim 
nadzorem parlamentarnym; podkreśla, że 
UE powinna angażować się w takie 
dziedziny, jak reforma sektora 
bezpieczeństwa;

kwestie bezpieczeństwa, takie jak 
skuteczne egzekwowanie prawa, wywiad i 
bezpieczeństwo, które to struktury 
powinny znajdować się pod odpowiednim 
nadzorem parlamentarnym; podkreśla, że 
UE powinna angażować się w takie 
dziedziny, jak reforma sektora 
bezpieczeństwa, i podkreślać rolę polityki 
cyberbezpieczeństwa w ramach tej 
reformy;

Or. en

Poprawka 447
Ana Gomes

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. wzywa, aby w ramach zmienionej 
polityki wspierać kraje partnerskie w 
budowaniu odpowiednich struktur 
państwowych odpowiedzialnych za 
kwestie bezpieczeństwa, takie jak 
skuteczne egzekwowanie prawa, wywiad i 
bezpieczeństwo, które to struktury 
powinny znajdować się pod odpowiednim 
nadzorem parlamentarnym; podkreśla, że 
UE powinna angażować się w takie 
dziedziny, jak reforma sektora 
bezpieczeństwa;

23. wzywa, aby w ramach zmienionej 
polityki wspierać kraje partnerskie w 
budowaniu odpowiednich struktur 
państwowych odpowiedzialnych za 
kwestie bezpieczeństwa, takie jak 
skuteczne egzekwowanie prawa, wywiad i 
bezpieczeństwo, które to struktury 
powinny znajdować się pod odpowiednim 
nadzorem parlamentarnym; podkreśla, że 
UE powinna angażować się w takie 
dziedziny, jak reforma sektora 
bezpieczeństwa (RSB); a także, po 
wygaśnięciu konfliktów, w rozbrojenie, 
demilitaryzację i reintegrację;

Or. en

Poprawka 448
Andrzej Grzyb

Projekt rezolucji
Ustęp 23
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Projekt rezolucji Poprawka

23. wzywa, aby w ramach zmienionej 
polityki wspierać kraje partnerskie w 
budowaniu odpowiednich struktur 
państwowych odpowiedzialnych za 
kwestie bezpieczeństwa, takie jak 
skuteczne egzekwowanie prawa, wywiad i 
bezpieczeństwo, które to struktury 
powinny znajdować się pod odpowiednim 
nadzorem parlamentarnym; podkreśla, że 
UE powinna angażować się w takie 
dziedziny, jak reforma sektora 
bezpieczeństwa;

23. wzywa, aby w ramach zmienionej 
polityki wspierać kraje partnerskie w 
budowaniu odpowiednich struktur 
państwowych odpowiedzialnych za 
kwestie bezpieczeństwa, takie jak 
skuteczne egzekwowanie prawa, wywiad i 
bezpieczeństwo, które to struktury 
powinny znajdować się pod odpowiednim 
nadzorem parlamentarnym; podkreśla, że 
UE powinna angażować się w takie 
dziedziny, jak reforma sektora 
bezpieczeństwa, wykorzystując w tym celu 
także środki Europejskiego Instrumentu 
Sąsiedztwa; w tym kontekście zwraca 
uwagę na znaczenie związków między 
bezpieczeństwem i rozwojem oraz na 
wspólny komunikat ESDZ i Komisji na 
ten temat z kwietnia br.;

Or. pl

Poprawka 449
Andrej Plenković

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. wzywa, aby w ramach zmienionej 
polityki wspierać kraje partnerskie w 
budowaniu odpowiednich struktur 
państwowych odpowiedzialnych za 
kwestie bezpieczeństwa, takie jak 
skuteczne egzekwowanie prawa, wywiad i 
bezpieczeństwo, które to struktury 
powinny znajdować się pod odpowiednim 
nadzorem parlamentarnym; podkreśla, że 
UE powinna angażować się w takie 
dziedziny, jak reforma sektora 
bezpieczeństwa;

23. wzywa, aby w ramach zmienionej 
polityki wspierać kraje partnerskie w 
budowaniu odpowiednich struktur 
państwowych odpowiedzialnych za 
kwestie bezpieczeństwa, takie jak 
skuteczne egzekwowanie prawa, wywiad i 
bezpieczeństwo, które to struktury 
powinny znajdować się pod odpowiednim 
nadzorem parlamentarnym; podkreśla, że 
UE powinna angażować się w takie 
dziedziny, jak reforma sektora 
bezpieczeństwa; z zadowoleniem 
przyjmuje trwające obecnie misje 
doradcze UE w ramach WPBiO; 
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Or. hr

Poprawka 450
Angel Dzhambazki

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. wzywa, aby w ramach zmienionej 
polityki wspierać kraje partnerskie w 
budowaniu odpowiednich struktur 
państwowych odpowiedzialnych za 
kwestie bezpieczeństwa, takie jak 
skuteczne egzekwowanie prawa, wywiad i 
bezpieczeństwo, które to struktury 
powinny znajdować się pod odpowiednim 
nadzorem parlamentarnym; podkreśla, że 
UE powinna angażować się w takie 
dziedziny, jak reforma sektora 
bezpieczeństwa; 

23. wzywa, aby w ramach zmienionej 
polityki wspierać kraje partnerskie w 
budowaniu odpowiednich struktur 
państwowych odpowiedzialnych za 
kwestie bezpieczeństwa, takie jak 
skuteczne egzekwowanie prawa, wywiad i 
bezpieczeństwo, które to struktury 
powinny znajdować się pod odpowiednim 
nadzorem parlamentarnym; podkreśla, że 
UE powinna angażować się w takie 
dziedziny, jak reforma sektora 
bezpieczeństwa; podkreśla konieczność 
wzmocnienia i pogłębienia współpracy w 
dziedzinie bezpieczeństwa zarówno między 
poszczególnymi państwami 
członkowskimi, jak i między nimi a 
państwami objętymi EPS; zauważa, że 
współpraca taka jest absolutnie konieczna 
między państwami regionu Morza 
Czarnego i Morza Śródziemnego, 
będącymi obecnie regionami 
zagrożającymi bezpieczeństwu;

Or. bg

Poprawka 451
Boris Zala

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. wzywa, aby w ramach zmienionej 23. wzywa, aby w ramach zmienionej 
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polityki wspierać kraje partnerskie w 
budowaniu odpowiednich struktur 
państwowych odpowiedzialnych za 
kwestie bezpieczeństwa, takie jak 
skuteczne egzekwowanie prawa, wywiad i 
bezpieczeństwo, które to struktury 
powinny znajdować się pod odpowiednim 
nadzorem parlamentarnym; podkreśla, że 
UE powinna angażować się w takie 
dziedziny, jak reforma sektora 
bezpieczeństwa;

polityki wspierać kraje partnerskie w 
budowaniu odpowiednich struktur 
państwowych odpowiedzialnych za 
kwestie bezpieczeństwa, takie jak 
skuteczne egzekwowanie prawa, wywiad i 
bezpieczeństwo, które to struktury 
powinny znajdować się pod odpowiednim 
nadzorem parlamentarnym; podkreśla, że 
UE powinna angażować się w takie 
dziedziny, jak reforma sektora 
bezpieczeństwa; uważa, że zwrócenie się 
na nowo w stronę współpracy w dziedzinie 
bezpieczeństwa powinno odzwierciedlać 
strategiczne interesy zarówno UE jak i 
krajów partnerskich;

Or. en

Poprawka 452
Francisco José Millán Mon

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. wzywa, aby w ramach zmienionej 
polityki wspierać kraje partnerskie w 
budowaniu odpowiednich struktur 
państwowych odpowiedzialnych za 
kwestie bezpieczeństwa, takie jak 
skuteczne egzekwowanie prawa, wywiad i 
bezpieczeństwo, które to struktury 
powinny znajdować się pod odpowiednim 
nadzorem parlamentarnym; podkreśla, że 
UE powinna angażować się w takie 
dziedziny, jak reforma sektora 
bezpieczeństwa;

23. wzywa, aby w ramach zmienionej 
polityki wspierać kraje partnerskie w 
budowaniu odpowiednich struktur 
państwowych odpowiedzialnych za 
kwestie bezpieczeństwa, takie jak 
skuteczne egzekwowanie prawa, wywiad i 
bezpieczeństwo, które to struktury 
powinny znajdować się pod odpowiednim 
nadzorem parlamentarnym; podkreśla, że 
UE powinna angażować się w takie 
dziedziny, jak reforma sektora 
bezpieczeństwa; podkreśla znaczenie 
obecnego zagrożenia terroryzmem;

Or. en

Poprawka 453
Boris Zala, Eduard Kukan
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Projekt rezolucji
Ustęp 23 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

23a. ponawia deklarację wsparcia 
suwerenności, integralności terytorialnej i 
politycznej niezależności krajów 
partnerskich; ocenia, że EPS powinna 
przyczyniać się do urzeczywistnienia tych 
wartości i wspierać je w praktyce; 
przypomina swoje stanowisko, zgodnie z 
którym okupacja terytorium kraju 
partnerskiego stanowi pogwałcenie 
podstawowych zasad i celów Partnerstwa 
Wschodniego oraz EPS; podkreśla 
potrzebę jak najwcześniejszego, 
pokojowego rozwiązania zamrożonych 
konfliktów na bazie norm i zasad prawa 
międzynarodowego, takich jak 
integralność terytorialna, suwerenność i 
nienaruszalność uznanych 
międzynarodowo granic państw;

Or. en

Poprawka 454
Javier Nart, Petras Auštrevičius, Anneli Jäätteenmäki, Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Fernando 
Maura Barandiarán, Ilhan Kyuchyuk, Marietje Schaake

Projekt rezolucji
Ustęp 23 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

23a. wzywa UE do skoncentrowania się 
na budowaniu potencjału kontroli 
granicznej w stowarzyszonych krajach 
partnerskich w celu zapobieżenia 
zwiększeniu poziomu nieregularnej 
migracji, przemytu i wszelkiego typu 
nielegalnego przerzutu, przy 
jednoczesnym zapewnieniu promowania 
dobrobytu i stabilności we własnych 
granicach;
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Or. en

Poprawka 455
Tamás Meszerics, Ernest Urtasun, Alyn Smith, Heidi Hautala
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 23 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

23a. przypomina państwom członkowskim 
UE o ich zobowiązaniach wynikających ze 
Wspólnego Stanowiska UE w sprawie 
wywozu broni (944/2008), które między 
innymi zobowiązuje państwa członkowskie 
do odrzucenia wniosku o udzielenie 
zezwolenia na wywóz technologii lub 
sprzętu wojskowego do kraju sąsiedniego, 
jeśli zachodzi wyraźne ryzyko, że objęta 
wywozem technologia lub sprzęt wojskowy 
mogą być wykorzystane do represji 
wewnątrz kraju, do ciężkich naruszeń 
międzynarodowego prawa 
humanitarnego, mogą prowokować lub 
powodować przedłużenie konfliktów 
zbrojnych lub nasilać istniejące napięcia 
lub konflikty w kraju końcowego 
przeznaczenia, lub że ich wywóz ma na 
celu działanie zaczepne wobec innego 
kraju lub zagarnięcie siłą terytorium 
stanowiącego przedmiot roszczeń;

Or. en

Poprawka 456
Javier Nart, Petras Auštrevičius, Anneli Jäätteenmäki, Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Fernando 
Maura Barandiarán, Ilhan Kyuchyuk, Marietje Schaake

Projekt rezolucji
Ustęp 23 b (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

23b. wzywa UE do wyraźnego 
rozróżnienia między osobami 
poszukującymi azylu ze względu na 
prześladowania a nieregularnymi 
imigrantami z pobudek ekonomicznych; 
tym pierwszym należy zapewnić ochronę 
na bazie podstawowych wartości UE, 
takich jak równość, równowaga między 
płciami i świeckość, a jednocześnie 
podejmować zdecydowane działania 
wobec tej drugiej grupy, wspierając 
działanie mechanizmów odsyłania ich do 
krajów pochodzenia;

Or. en

Poprawka 457
Georgios Epitideios

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. podkreśla potrzebę aktywnego 
promowania i wspierania pokojowego 
rozwiązywania konfliktów w regionie, z 
wykorzystaniem różnych narzędzi i 
instrumentów, w oparciu o wartość dodaną, 
jaką mogą one zapewniać – wśród 
przykładów tego rodzaju środków można 
wymienić specjalnych przedstawicieli UE, 
programy na rzecz budowy zaufania oraz 
misje w ramach WPBiO;

24. podkreśla potrzebę aktywnego 
promowania i wspierania pokojowego 
rozwiązywania konfliktów w regionie, z 
wykorzystaniem różnych narzędzi i 
instrumentów, w oparciu o wartość dodaną, 
jaką mogą one zapewniać;

Or. el

Poprawka 458
Mariya Gabriel, Tokia Saïfi
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Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. podkreśla potrzebę aktywnego 
promowania i wspierania pokojowego 
rozwiązywania konfliktów w regionie, z 
wykorzystaniem różnych narzędzi i 
instrumentów, w oparciu o wartość dodaną, 
jaką mogą one zapewniać – wśród 
przykładów tego rodzaju środków można 
wymienić specjalnych przedstawicieli UE, 
programy na rzecz budowy zaufania oraz 
misje w ramach WPBiO;

24. podkreśla potrzebę aktywnego 
promowania i wspierania pokojowego 
rozwiązywania konfliktów w krajach 
objętych unijną polityką sąsiedztwa, z 
wykorzystaniem różnych narzędzi i 
instrumentów, w oparciu o wartość dodaną, 
jaką mogą one zapewniać – wśród 
przykładów tego rodzaju środków można 
wymienić specjalnych przedstawicieli UE, 
programy na rzecz budowy zaufania oraz 
misje w ramach WPBiO;

Or. fr

Poprawka 459
Ana Gomes

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. podkreśla potrzebę aktywnego 
promowania i wspierania pokojowego 
rozwiązywania konfliktów w regionie, z 
wykorzystaniem różnych narzędzi i 
instrumentów, w oparciu o wartość dodaną, 
jaką mogą one zapewniać – wśród 
przykładów tego rodzaju środków można 
wymienić specjalnych przedstawicieli UE, 
programy na rzecz budowy zaufania oraz 
misje w ramach WPBiO;

24. podkreśla potrzebę aktywnego 
promowania i wspierania pokojowego 
rozwiązywania konfliktów w regionie w 
wymiarze dyplomatycznym, a także z 
wykorzystaniem różnych narzędzi i 
instrumentów, w oparciu o wartość dodaną, 
jaką mogą one zapewniać – wśród 
przykładów tego rodzaju środków można 
wymienić specjalnych przedstawicieli UE, 
programy na rzecz budowy zaufania, misje 
w ramach WPBiO oraz udział UE i jej 
wsparcie na rzecz misji pokojowych z 
mandatem ONZ;

Or. en
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Poprawka 460
Francesc Gambús

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. podkreśla potrzebę aktywnego
promowania pokojowego rozwiązywania 
konfliktów w regionie i przyczyniania się 
do tego przy użyciu różnych instrumentów 
i mechanizmów, w zależności od wartości 
dodanej, jaką mogą one wnieść; środki te 
obejmują specjalnych przedstawicieli UE, 
programy mające na celu budowanie 
zaufania i misje WPBiO;

24. podkreśla potrzebę aktywnego 
promowania pokojowego rozwiązywania 
konfliktów w regionie, jak również do 
późniejszego prowadzenia polityki 
pojednania i przyczyniania się do obu 
celów przy użyciu różnych instrumentów i 
mechanizmów, w zależności od wartości 
dodanej, jaką mogą one wnieść; środki te 
obejmują specjalnych przedstawicieli UE, 
programy mające na celu budowanie 
zaufania i misje WPBiO;

Or. es

Poprawka 461
Iratxe García Pérez, Mariya Gabriel
w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. podkreśla potrzebę aktywnego 
promowania i wspierania pokojowego 
rozwiązywania konfliktów w regionie, z 
wykorzystaniem różnych narzędzi i 
instrumentów, w oparciu o wartość dodaną, 
jaką mogą one zapewniać – wśród 
przykładów tego rodzaju środków można 
wymienić specjalnych przedstawicieli UE, 
programy na rzecz budowy zaufania oraz 
misje w ramach WPBiO;

24. podkreśla potrzebę aktywnego 
promowania i wspierania pokojowego 
rozwiązywania konfliktów w regionie, z 
wykorzystaniem, w zakresie postanowień
Rezolucji 1325 Rady Bezpieczeństwa 
ONZ, różnych narzędzi i instrumentów, w 
oparciu o wartość dodaną, jaką mogą one 
zapewniać – wśród przykładów tego 
rodzaju środków można wymienić 
specjalnych przedstawicieli UE, programy 
na rzecz budowy zaufania oraz misje w 
ramach WPBiO;

Or. en
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Poprawka 462
Jaromír Štětina

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. podkreśla potrzebę aktywnego 
promowania i wspierania pokojowego 
rozwiązywania konfliktów w regionie, z 
wykorzystaniem różnych narzędzi i 
instrumentów, w oparciu o wartość dodaną, 
jaką mogą one zapewniać – wśród 
przykładów tego rodzaju środków można 
wymienić specjalnych przedstawicieli UE, 
programy na rzecz budowy zaufania oraz
misje w ramach WPBiO;

24. podkreśla potrzebę aktywnego 
promowania i wspierania pokojowego 
rozwiązywania konfliktów w regionie, z 
wykorzystaniem różnych narzędzi i 
instrumentów, w oparciu o wartość dodaną, 
jaką mogą one zapewniać; wyraża swoje 
uznanie wobec roli specjalnych 
przedstawicieli UE i apeluje o większą 
liczbę programów budowy zaufania, 
strategii komunikacji publicznej i 
innowacyjnych koncepcji, a także misji w 
ramach WPBiO; podkreśla potrzebę 
udzielenia przedstawicielom UE 
bezwarunkowego dostępu do Górskiego 
Karabachu i sąsiednich regionów w celu 
wspierania działań na rzecz wyjścia z 
konfliktów w pełnej zgodności z 
działaniami Grupy Mińskiej;

Or. en

Poprawka 463
Javier Nart, Fernando Maura Barandiarán

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. podkreśla potrzebę aktywnego 
promowania i wspierania pokojowego 
rozwiązywania konfliktów w regionie, z 
wykorzystaniem różnych narzędzi i 
instrumentów, w oparciu o wartość dodaną, 
jaką mogą one zapewniać – wśród 
przykładów tego rodzaju środków można 

24. podkreśla potrzebę aktywnego 
promowania i wspierania pokojowego 
rozwiązywania konfliktów w regionie, z 
wykorzystaniem różnych skutecznych i 
odpowiednich narzędzi i instrumentów, w 
oparciu o wartość dodaną, jaką mogą one 
zapewniać – wśród przykładów tego 
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wymienić specjalnych przedstawicieli UE, 
programy na rzecz budowy zaufania oraz 
misje w ramach WPBiO;

rodzaju środków można wymienić 
specjalnych przedstawicieli UE, programy 
na rzecz budowy zaufania oraz misje w 
ramach WPBiO; uważa, że większe 
bezpieczeństwo w regionie można 
osiągnąć poprzez wzmocnienie współpracy 
w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony, w 
formie misji w ramach WPBiO, ze 
stowarzyszonymi partnerami i krajami 
sąsiedzkimi, takimi jak kraje Sahelu; 

Or. en

Poprawka 464
Charles Tannock, Marek Jurek, Anna Elżbieta Fotyga, Mark Demesmaeker, Ryszard 
Antoni Legutko, Bas Belder, Amjad Bashir, Geoffrey Van Orden

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. podkreśla potrzebę aktywnego 
promowania i wspierania pokojowego 
rozwiązywania konfliktów w regionie, z 
wykorzystaniem różnych narzędzi i 
instrumentów, w oparciu o wartość dodaną, 
jaką mogą one zapewniać – wśród 
przykładów tego rodzaju środków można 
wymienić specjalnych przedstawicieli UE, 
programy na rzecz budowy zaufania oraz
misje w ramach WPBiO;

24. podkreśla potrzebę aktywnego 
promowania i wspierania pokojowego 
rozwiązywania konfliktów w regionie, z 
wykorzystaniem różnych narzędzi i 
instrumentów, w oparciu o wartość dodaną, 
jaką mogą one zapewniać – wśród 
przykładów tego rodzaju środków można 
wymienić specjalnych przedstawicieli UE, 
programy na rzecz budowy zaufania, 
promowanie kontaktów międzyludzkich a 
także, w stosownych przypadkach, cywilne
misje w ramach WPBiO;

Or. en

Poprawka 465
László Tőkés

Projekt rezolucji
Ustęp 24
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Projekt rezolucji Poprawka

24. podkreśla potrzebę aktywnego 
promowania i wspierania pokojowego 
rozwiązywania konfliktów w regionie, z 
wykorzystaniem różnych narzędzi i 
instrumentów, w oparciu o wartość dodaną, 
jaką mogą one zapewniać – wśród 
przykładów tego rodzaju środków można 
wymienić specjalnych przedstawicieli UE, 
programy na rzecz budowy zaufania oraz 
misje w ramach WPBiO;

24. podkreśla potrzebę aktywnego 
promowania i wspierania pokojowego 
rozwiązywania konfliktów w regionie, z
wykorzystaniem różnych narzędzi i 
instrumentów, w oparciu o wartość dodaną, 
jaką mogą one zapewniać – wśród 
przykładów tego rodzaju środków można 
wymienić specjalnych przedstawicieli UE, 
programy na rzecz budowy zaufania oraz 
misje w ramach WPBiO; wzywa Komisję 
do opracowania i wdrożenia 
ambitniejszych programów budowania 
zaufania na obszarach ogarniętych 
konfliktami w celu przywrócenia dialogu i 
ułatwienia kontaktów międzyludzkich; 
wzywa wysoką 
przedstawiciel/wiceprzewodniczącą oraz 
ESDZ do opracowania innowacyjnych 
działań i koncepcji, w tym strategii 
komunikacji publicznej, i prowadzenia 
nieformalnych konsultacji w celu 
wspierania dialogu i pojednania;

Or. en

Poprawka 466
Marie-Christine Vergiat, Helmut Scholz

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. podkreśla potrzebę aktywnego 
promowania i wspierania pokojowego 
rozwiązywania konfliktów w regionie, z 
wykorzystaniem różnych narzędzi i 
instrumentów, w oparciu o wartość dodaną, 
jaką mogą one zapewniać – wśród 
przykładów tego rodzaju środków można 
wymienić specjalnych przedstawicieli UE, 
programy na rzecz budowy zaufania oraz 
misje w ramach WPBiO;

24. podkreśla potrzebę aktywnego 
promowania i wspierania pokojowego 
rozwiązywania konfliktów w regionie, z 
wykorzystaniem różnych narzędzi i 
instrumentów, w oparciu o wartość dodaną, 
jaką mogą one zapewniać – wśród 
przykładów tego rodzaju środków można 
wymienić specjalnych przedstawicieli UE, 
programy na rzecz budowy zaufania oraz 
misje w ramach WPBiO; w tym kontekście 
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wzywa Radę do skreślenia PKK z listy 
organizacji terrorystycznych, tak aby 
wesprzeć trwające rozmowy między 
rządem tureckim a PKK;

Or. fr

Poprawka 467
Cristian Dan Preda, Ramona Nicole Mănescu

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. podkreśla potrzebę aktywnego 
promowania i wspierania pokojowego 
rozwiązywania konfliktów w regionie, z 
wykorzystaniem różnych narzędzi i 
instrumentów, w oparciu o wartość dodaną, 
jaką mogą one zapewniać – wśród 
przykładów tego rodzaju środków można 
wymienić specjalnych przedstawicieli UE, 
programy na rzecz budowy zaufania oraz 
misje w ramach WPBiO;

24. podkreśla potrzebę aktywnego 
promowania i wspierania pokojowego 
rozwiązywania konfliktów w regionie, z 
wykorzystaniem różnych narzędzi i 
instrumentów, w oparciu o wartość dodaną, 
jaką mogą one zapewniać – wśród 
przykładów tego rodzaju środków można 
wymienić specjalnych przedstawicieli UE, 
programy na rzecz budowy zaufania oraz 
misje w ramach WPBiO; podkreśla, że 
bieżący przegląd EPS powinien także być 
ukierunkowany na ściślejszą i pełniejszą 
koordynację z działaniami w ramach 
WPZiB/WPOiB;

Or. en

Poprawka 468
Petras Auštrevičius, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Ilhan Kyuchyuk, 
Urmas Paet, Jozo Radoš, Anneli Jäätteenmäki, Marietje Schaake

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. podkreśla potrzebę aktywnego 
promowania i wspierania pokojowego 
rozwiązywania konfliktów w regionie, z 

24. podkreśla potrzebę aktywnego 
promowania i wspierania pokojowego 
rozwiązywania konfliktów w regionie, z 
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wykorzystaniem różnych narzędzi i 
instrumentów, w oparciu o wartość dodaną, 
jaką mogą one zapewniać – wśród 
przykładów tego rodzaju środków można 
wymienić specjalnych przedstawicieli UE, 
programy na rzecz budowy zaufania oraz 
misje w ramach WPBiO;

wykorzystaniem różnych narzędzi i 
instrumentów, w oparciu o wartość dodaną, 
jaką mogą one zapewniać – wśród 
przykładów tego rodzaju środków można 
wymienić specjalnych przedstawicieli UE, 
programy na rzecz budowy zaufania oraz 
misje w ramach WPBiO; uważa, że 
większe bezpieczeństwo w regionie można 
osiągnąć poprzez wzmocnienie współpracy 
w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony, w 
szczególności ze stowarzyszonymi 
partnerami europejskimi, w formie misji 
w ramach WPBiO w tych krajach 
partnerskich;

Or. en

Poprawka 469
Andrej Plenković

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. podkreśla potrzebę aktywnego 
promowania i wspierania pokojowego 
rozwiązywania konfliktów w regionie, z 
wykorzystaniem różnych narzędzi i 
instrumentów, w oparciu o wartość dodaną, 
jaką mogą one zapewniać – wśród 
przykładów tego rodzaju środków można 
wymienić specjalnych przedstawicieli UE, 
programy na rzecz budowy zaufania oraz 
misje w ramach WPBiO;

24. podkreśla potrzebę aktywnego 
promowania i wspierania pokojowego 
rozwiązywania konfliktów w regionie, z 
wykorzystaniem różnych narzędzi i 
instrumentów, w oparciu o wartość dodaną, 
jaką mogą one zapewniać – wśród 
przykładów tego rodzaju środków można 
wymienić specjalnych przedstawicieli UE, 
programy na rzecz budowy zaufania oraz 
misje w ramach WPBiO; wzywa do 
wykorzystania cennych doświadczeń i 
dobrych praktyk państw członkowskich 
UE i wzięcia przykładu z tych terytoriów, 
niegdyś okupowanych, którym 
pokojowymi środkami, przy wsparciu 
organizacji międzynarodowych, 
umożliwiono powrót do porządku 
konstytucyjnego i prawnego (jednym z 
takich przykładów jest Chorwacja);

Or. hr
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Poprawka 470
Ramona Nicole Mănescu

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. podkreśla potrzebę aktywnego 
promowania i wspierania pokojowego 
rozwiązywania konfliktów w regionie, z 
wykorzystaniem różnych narzędzi i 
instrumentów, w oparciu o wartość dodaną, 
jaką mogą one zapewniać – wśród 
przykładów tego rodzaju środków można 
wymienić specjalnych przedstawicieli UE, 
programy na rzecz budowy zaufania oraz 
misje w ramach WPBiO;

24. podkreśla potrzebę aktywnego 
promowania i wspierania pokojowego 
rozwiązywania konfliktów w regionie, z 
wykorzystaniem różnych narzędzi i 
instrumentów, w oparciu o wartość dodaną, 
jaką mogą one zapewniać – wśród 
przykładów tego rodzaju środków można 
wymienić specjalnych przedstawicieli UE, 
programy na rzecz budowy zaufania oraz 
misje w ramach WPBiO; podkreśla, że 
okupacja przez kraj partnerski terytorium 
innego kraju partnerskiego stanowi 
poważne naruszenie prawa 
międzynarodowego;

Or. en

Poprawka 471
Andrejs Mamikins

Projekt rezolucji
Ustęp 24 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24a. wyraża poważne zaniepokojenie 
przedłużającymi się konfliktami we 
wschodnim sąsiedztwie, stanowiącymi 
poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa w 
Europie;

Or. en
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Poprawka 472
Arnaud Danjean

Projekt rezolucji
Ustęp 24 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24a. z zadowoleniem przyjmuje decyzję 
Rady o przedłużeniu misji obserwacyjnej 
Unii Europejskiej w Gruzji (EUMM 
Gruzja) do dnia 14 grudnia 2016 r. oraz 
prace prowadzone przez tę misję od 2008 
r. w terenie na rzecz promowania 
pokojowego rozwiązania konfliktu;

Or. fr

Poprawka 473
Jacek Saryusz-Wolski

Projekt rezolucji
Ustęp 24 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24a. podkreśla znaczenie bliższej 
współpracy energetycznej w ramach 
europejskiego sąsiedztwa dla osiągnięcia 
wspólnego celu niezakłóconych dostaw 
taniej, zrównoważonej i czystej energii; 
podkreśla, że polityka sąsiedztwa łączy 
ponownie producentów energii i kraje 
tranzytowe i jako taka wymaga 
zróżnicowanego podejścia do współpracy 
dwustronnej i wielostronnej; wzywa do 
stopniowego otwierania się Unii 
Energetycznej na kraje objęte EPS, w tym 
do wspólnych prac nad projektami, które 
wyrażają ich wspólne interesy, oraz do 
dobrowolnej agregacji zapotrzebowania;

Or. en
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Poprawka 474
Tamás Meszerics, Ernest Urtasun, Heidi Hautala
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 24 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24a. wzywa UE do postępowania wobec 
konfliktów regionalnych zgodnie z 
duchem i doświadczeniami wynikającymi 
z historii integracji europejskiej, ponieważ 
dwustronne kwestie muszą być 
rozwiązywane pokojowo, a stosunki 
dobrosąsiedzkie i współpraca regionalna 
są zasadniczymi elementami EPS; w tym 
kontekście wzywa do angażowania 
obywateli i instytucji publicznych w 
partnerstwa horyzontalne oraz współpracę 
bliźniaczą z partnerami z UE, a także 
angażowanie społeczeństw i młodego 
pokolenia, co stanowi czynnik będący 
motorem zmian;

Or. en

Poprawka 475
Mariya Gabriel, Tokia Saïfi

Projekt rezolucji
Ustęp 24 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24a. zauważa, iż w dziedzinie 
bezpieczeństwa EPS mogłaby również 
pomóc w przeciwdziałaniu konfliktom 
oraz w mediacji; w związku z tym 
zauważa, że delegacje UE odgrywają 
kluczową rolę w tworzeniu mechanizmów 
wczesnego ostrzegania, przez tworzenie 
zacieśnionych sieci prewencyjnych we 
współpracy z różnymi organizacjami 
społeczeństwa obywatelskiego;
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Or. fr

Poprawka 476
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias

Projekt rezolucji
Ustęp 24 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24a. uważa przywrócenie stosunków z 
Syryjską Republiką Arabską za 
fundamentalne dla zagwarantowania 
przetrwania regionu; wspiera wysiłki 
wysłannika ONZ do Syrii, Staffana de 
Mistury, zmierzające do mediacji w 
konflikcie i zakończenia wojny domowej w 
tym kraju; podkreśla potrzebę wspierania 
świeckich podmiotów politycznych oraz 
jedności i integralności terytorialnej 
państw w obliczu fanatyzmu religijnego;

Or. es

Poprawka 477
Urmas Paet

Projekt rezolucji
Ustęp 24 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24a. podkreśla, że konieczna jest szersza 
współpraca i harmonizacja stanowisk 
między UE oraz państwami objętymi EPS 
w dziedzinie polityki zagranicznej i 
bezpieczeństwa;

Or. en

Poprawka 478
Klaus Buchner
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Projekt rezolucji
Ustęp 24 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24a. wzywa do przeprowadzenia ponownej 
analizy bezpieczeństwa i w razie 
konieczności zamknięcia elektrowni 
jądrowych, które nie spełniają uznanych 
standardów ustanowionych przez 
Europejską grupę organów regulacyjnych 
ds. dozoru jądrowego i stanowią 
potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa 
szerszego sąsiedztwa;

Or. en

Poprawka 479
Afzal Khan

Projekt rezolucji
Ustęp 24 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24a. podkreśla potrzebę zagwarantowania 
praw osób zmuszonych do opuszczenia 
swoich domów i uchodźców w szerszym 
sąsiedztwie, a także osób pozbawionych 
możliwości korzystania z praw 
podstawowych, takich jak prawo do 
bezpiecznego i godnego powrotu do 
miejsca zamieszkania i pochodzenia;

Or. en

Poprawka 480
Arnaud Danjean

Projekt rezolucji
Ustęp 24 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

24a. z zadowoleniem przyjmuje 
uruchomienie w grudniu ubiegłego roku 
misji doradczej Unii Europejskiej na rzecz 
reformy cywilnego sektora bezpieczeństwa 
na Ukrainie (EUAM Ukraina); zauważa, 
że zarówno finansowe, jak i kadrowe 
zasoby misji są ograniczone; oczekuje, że 
misja skutecznie wypełni swoje zadania i 
skoncentruje się na jasno określonych, 
mierzalnych i długofalowych celach;

Or. fr

Poprawka 481
Andrejs Mamikins

Projekt rezolucji
Ustęp 24 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24b. podkreśla swoje stanowisko, że 
niezależność i secesja terytorium 
regionalnego z danego państwa może 
nastąpić jedynie w zgodnym z prawem i 
pokojowym procesie, opartym na 
demokratycznym wsparciu mieszkańców 
takiego terytorium, a nie w następstwie 
konfliktu zbrojnego prowadzącego do 
wypędzeń w oparciu o pochodzenie 
etniczne;

Or. en

Poprawka 482
Klaus Buchner

Projekt rezolucji
Ustęp 24 b (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

24b. wzywa Komisję do podjęcia dalszych 
działań w zakresie rozwoju 
opracowywania wspólnych programów 
szkoleniowych i edukacyjnych z krajami 
europejskiego sąsiedztwa, dotyczących 
aspektów bezpieczeństwa jądrowego, m.in. 
ochrony infrastruktury krytycznej i 
reagowania kryzysowego;

Or. en

Poprawka 483
Arnaud Danjean

Projekt rezolucji
Ustęp 24 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24b. przyjmuje do wiadomości wolę Rady,
by przedłużyć o kolejne pół roku, do dnia 
21 listopada, misję Unii Europejskiej 
dotyczącą pomocy w zintegrowanym 
zarządzaniu granicami w Libii (EUBAM 
Libia); po raz kolejny zastanawia się nad 
zasadnością uruchomienia tej misji i jej 
utrzymania, w kontekście 
instytucjonalnym i sytuacji braku 
bezpieczeństwa, które nigdy nie pozwoliły 
jej realizować założonych celów; wzywa 
do dokonania ponownej strategicznej 
oceny działań UE w Libii w świetle 
ostatnich niepokojących zmian w celu 
właściwego rozwiązania problemów 
dotyczących bezpieczeństwa, w tym 
związanych z wysiłkami na rzecz 
zwalczania terroryzmu w Mali i regionie 
Sahelu;

Or. fr
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Poprawka 484
Jacek Saryusz-Wolski

Projekt rezolucji
Ustęp 24 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24b. wzywa UE do wzmocnienia swoich 
zdolności w zakresie przeciwdziałania 
dezinformacji i kampaniom 
propagandowym skierowanym przeciwko 
UE i jej państwom członkowskim;

Or. en

Poprawka 485
Tamás Meszerics, Ernest Urtasun, Heidi Hautala
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 24 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24b. podkreśla, że, przede wszystkim w 
odniesieniu do partnerów ze Wschodu, 
kwestie dotyczące bezpieczeństwa 
energetycznego stanowią nieodłączną 
część wymiaru bezpieczeństwa, a przegląd 
EPS powinien odpowiednio wziąć je pod 
uwagę w celu dostosowania działań tych 
krajów do celów energetycznych UE oraz 
zmniejszenia ich zależności od paliw 
kopalnych;

Or. en

Poprawka 486
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias

Projekt rezolucji
Ustęp 24 b (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

24b. jest zaniepokojony tym, że w unijnej 
polityce zwalczania terroryzmu kładzie się 
nacisk na „rozwiązania” wojskowe, co 
skutkuje licznymi programami wsparcia 
wojskowego dla reżimów autorytarnych, 
mającymi na celu umocnienie ich 
zdolności wojskowych, a tym samym 
wsparcie ich polityki represyjnej; 
przestrzega przed pokusą powrotu do 
poprzednich, krótkowzrocznych i 
nieskutecznych praktyk polegających na 
cichym przyzwoleniu dla niektórych 
reżimów autorytarnych na Bliskim 
Wschodzie i w Afryce Północnej w imię 
bezpieczeństwa, stabilności oraz 
zwalczania brutalnego ekstremizmu; 
wyraża zaniepokojenie zacieśnieniem 
współpracy w kwestii bezpieczeństwa z 
państwami stosującymi znaczne represje;

Or. es

Poprawka 487
Andrejs Mamikins

Projekt rezolucji
Ustęp 24 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24c. potwierdza wsparcie państw 
członkowskich na rzecz suwerenności, 
niezależności i integralności terytorialnej 
wszystkich krajów partnerskich oraz na 
rzecz rozwiązania obecnych konfliktów w 
oparciu o te zasady;

Or. en

Poprawka 488
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias
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Projekt rezolucji
Ustęp 24 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24c. podkreśla fakt, że zewnętrzne 
działania Unii w zakresie zwalczania 
terroryzmu międzynarodowego powinny w 
pierwszym rzędzie skupiać się na 
zapobieganiu oraz na polityce 
sprzeciwiania się wszelkim interwencjom 
wojskowym, co wiąże się z gruntownym 
zrewidowaniem stanowiska UE w 
negocjacjach międzynarodowych; 
podkreśla także konieczność promowania 
dialogu politycznego, tolerancji i 
zrozumienia między różnymi kulturami i 
religiami;

Or. es

Poprawka 489
Andrejs Mamikins

Projekt rezolucji
Ustęp 24 d (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

24d. wzywa państwa członkowskie do 
kontynuowania wsparcia na rzecz prawa 
partnerów do podejmowania niezależnych 
i suwerennych wyborów w dziedzinie 
polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, bez 
ulegania zewnętrznej presji i przymusowi;

Or. en

Poprawka 490
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias

Projekt rezolucji
Ustęp 24 d (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

24d. stanowczo krytykuje intensywny 
handel bronią niektórych państw 
członkowskich UE z różnymi państwami 
Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej 
stosującymi znaczne represje, takimi jak 
Arabia Saudyjska, Egipt i Maroko; wzywa 
w związku z tym Radę, aby sprawdziła, czy 
doszło do naruszeń Kodeksu 
postępowania UE w sprawie wywozu 
broni, oraz aby przyjęła rygorystyczne 
środki mające na celu pełne 
przestrzeganie tego kodeksu przez 
wszystkie państwa członkowskie; apeluje o 
zawieszenie i zakaz wywozu do tych 
państw gazu łzawiącego i materiałów do 
tłumienia demonstracji, dopóki nie 
zostaną przeprowadzone dochodzenia w 
sprawie ich niewłaściwego wykorzystania, 
a sprawcy, którzy je niewłaściwie 
wykorzystywali, nie zostaną pociągnięci 
do odpowiedzialności;

Or. es

Poprawka 491
Andrejs Mamikins

Projekt rezolucji
Ustęp 24 e (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24e. podkreśla ich zaangażowanie we 
wspieranie integralności terytorialnej, 
niezależności i suwerenności wszystkich 
krajów partnerskich oraz znaczenie 
kontynuacji wspierana wysiłków na rzecz 
pokojowego rozwiązania konfliktów w 
Partnerstwie Wschodnim na bazie tych 
zasad oraz norm prawa 
międzynarodowego, Karty Narodów 
Zjednoczonych i Aktu Końcowego 
KBWE;
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Or. en

Poprawka 492
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias

Projekt rezolucji
Ustęp 24 e (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24e. zdecydowanie sprzeciwia się 
wykorzystywaniu dronów do 
pozasądowych i eksterytorialnych 
egzekucji osób podejrzanych o terroryzm 
oraz apeluje o zakazanie wykorzystywania 
tego typu statków powietrznych do takich 
celów;

Or. es

Poprawka 493
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias

Projekt rezolucji
Ustęp 24 f (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24f. ubolewa nad tym, że polityka UE w 
zakresie bezpieczeństwa i obrony jest 
uzależniona od modelu polityki 
zagranicznej Stanów Zjednoczonych i 
NATO; jest zdania, że inwazja na Irak i 
zewnętrzna ingerencja w wewnętrzne 
sprawy Syrii stanowiły podatny grunt dla 
powstawania i rozprzestrzenienia się 
Państwa Islamskiego; potępia rolę 
odegraną przede wszystkim przez USA, 
państwa członkowskie, Arabię Saudyjską, 
Katar i Turcję;

Or. es
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Poprawka 494
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias

Projekt rezolucji
Ustęp 24 g (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24g. jest zdania, że praktyki terrorystyczne 
radykalnych islamistów wykorzystywane 
są jako narzędzie do osłabiania, także 
poprzez interwencje wojskowe, krajów 
Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej i 
uniemożliwienia zaistnienia silnego 
państwa, które mogłoby wykorzystywać 
wpływy z sektora naftowego dla własnego 
rozwoju gospodarczego i społecznego;

Or. es

Poprawka 495
Andi Cristea

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. podkreśla znaczenie regionalnego 
wymiaru EPS oraz potrzebę promowania 
integracji regionalnej i przyczyniania się 
do niej przez regionalne programy 
współpracy;

25. podkreśla znaczenie regionalnego 
wymiaru EPS oraz potrzebę promowania 
integracji regionalnej i przyczyniania się 
do regionalnych synergii i integracji 
poprzez regionalne programy współpracy;

Or. en

Poprawka 496
Francisco José Millán Mon

Projekt rezolucji
Ustęp 25
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Projekt rezolucji Poprawka

25. podkreśla znaczenie regionalnego 
wymiaru EPS oraz potrzebę promowania 
integracji regionalnej i przyczyniania się 
do niej przez regionalne programy 
współpracy;

25. podkreśla znaczenie regionalnego 
wymiaru EPS oraz potrzebę promowania 
integracji regionalnej i przyczyniania się 
do niej przez regionalne programy 
współpracy oraz programy współpracy
południe – południe;

Or. en

Poprawka 497
David McAllister

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. podkreśla znaczenie regionalnego 
wymiaru EPS oraz potrzebę promowania 
integracji regionalnej i przyczyniania się 
do niej przez regionalne programy 
współpracy;

25. podkreśla znaczenie regionalnego 
wymiaru EPS oraz potrzebę promowania 
integracji regionalnej i przyczyniania się 
do niej przez regionalne programy 
współpracy; zwraca uwagę, że 
wzmocniona współpraca gospodarcza 
między państwami objętymi ESP 
konieczna jest do osiągnięcia stabilności i 
dobrobytu w europejskim sąsiedztwie;

Or. en

Poprawka 498
Fabio Massimo Castaldo

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. podkreśla znaczenie regionalnego 
wymiaru EPS oraz potrzebę promowania 
integracji regionalnej i przyczyniania się 
do niej przez regionalne programy 

25. podkreśla znaczenie regionalnego 
wymiaru EPS oraz potrzebę promowania 
integracji regionalnej i przyczyniania się 
do niej przez regionalne programy 
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współpracy; współpracy, tak aby potrzeby gospodarcze 
i wspólne interesy sąsiadujących narodów 
stały się celami EPS; uważa, że EPS 
powinna oferować regionalne platformy 
sprzyjające włączeniu społecznemu, 
przeznaczone do dyskusji nad kwestią 
praw człowieka, zgodne z zasadami EPS;

Or. it

Poprawka 499
Tamás Meszerics, Ernest Urtasun, Heidi Hautala
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 25 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

25a. w tym kontekście wzywa do 
uzupełnienia dwustronnych stosunków 
UE z państwami objętymi EPS o wymiar 
wielostronny, poprzez zwiększenie liczby 
działań i inicjatyw w tym obszarze, przy 
jednoczesnym zwróceniu szczególnej 
uwagi na wzmocnienie projektów 
transgranicznych, intensyfikację 
programów dotyczących kontaktów 
międzyludzkich, opracowanie zachęt do 
współpracy regionalnej i dalsze 
promowanie aktywnego dialogu ze 
społeczeństwem obywatelskim; uważa, że 
przyszła EPS powinna stanowić 
regionalną, włączającą platformę do 
omawiania problemów praw człowieka, 
zgodnie z podstawowymi wartościami 
EPS;

Or. en

Poprawka 500
Georgios Epitideios
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Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. wzywa do zmiany polityki w celu 
wzmocnienia istniejących platform 
współpracy, a mianowicie Unii dla 
Śródziemnomorza i Partnerstwa 
Wschodniego, co pozwoli w dalszym ciągu 
wspierać integrację regionalną w 
przypadku, gdy priorytety określone przez 
partnerów będą do siebie podobne w 
konkretnym obszarze polityki, a także 
zbliżać partnerów do siebie w dziedzinie 
standardów gospodarczych i 
ustawodawstwa;

skreślony

Or. el

Poprawka 501
Mariya Gabriel, Tokia Saïfi

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. wzywa do zmiany polityki w celu 
wzmocnienia istniejących platform 
współpracy, a mianowicie Unii dla 
Śródziemnomorza i Partnerstwa 
Wschodniego, co pozwoli w dalszym ciągu 
wspierać integrację regionalną w 
przypadku, gdy priorytety określone przez 
partnerów będą do siebie podobne w 
konkretnym obszarze polityki, a także 
zbliżać partnerów do siebie w dziedzinie 
standardów gospodarczych i 
ustawodawstwa;

26. wzywa do zmiany polityki w celu 
wzmocnienia istniejących platform 
współpracy, a mianowicie Unii dla 
Śródziemnomorza i Partnerstwa 
Wschodniego, przy zachowaniu
równowagi między nimi, co pozwoli w 
dalszym ciągu wspierać integrację 
regionalną; zauważa, że Unia Europejska 
może odegrać przewodnią rolę w 
stymulowaniu dialogu politycznego 
między państwami objętymi europejską 
polityką sąsiedztwa i powinna zachęcać te 
państwa do wskazania konkretnych 
projektów na rzecz integracji regionalnej, 
a następnie wspierać ich realizację;

Or. fr
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Poprawka 502
Cristian Dan Preda, Ramona Nicole Mănescu

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. wzywa do zmiany polityki w celu 
wzmocnienia istniejących platform 
współpracy, a mianowicie Unii dla 
Śródziemnomorza i Partnerstwa 
Wschodniego, co pozwoli w dalszym ciągu 
wspierać integrację regionalną w 
przypadku, gdy priorytety określone przez 
partnerów będą do siebie podobne w 
konkretnym obszarze polityki, a także 
zbliżać partnerów do siebie w dziedzinie 
standardów gospodarczych i 
ustawodawstwa;

26. wzywa do zmiany polityki w celu 
wzmocnienia istniejących platform 
współpracy, a mianowicie Unii dla 
Śródziemnomorza i Partnerstwa 
Wschodniego, co pozwoli w dalszym ciągu 
wspierać integrację regionalną na rzecz 
rozwiązywania określonych problemów 
wewnątrz regionów, takich jak mobilność, 
energia lub bezpieczeństwo w przypadku, 
gdy priorytety określone przez partnerów 
będą do siebie podobne w konkretnym 
obszarze polityki, a także zbliżać 
partnerów do siebie w dziedzinie 
standardów gospodarczych i 
ustawodawstwa;

Or. en

Poprawka 503
Fabio Massimo Castaldo

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. wzywa do zmiany polityki w celu 
wzmocnienia istniejących platform 
współpracy, a mianowicie Unii dla 
Śródziemnomorza i Partnerstwa 
Wschodniego, co pozwoli w dalszym ciągu 
wspierać integrację regionalną w 
przypadku, gdy priorytety określone przez 
partnerów będą do siebie podobne w 
konkretnym obszarze polityki, a także 
zbliżać partnerów do siebie w dziedzinie 

26. wzywa do zmiany polityki w celu 
wzmocnienia istniejących platform 
współpracy, a mianowicie Unii dla 
Śródziemnomorza i Partnerstwa 
Wschodniego, co pozwoli w dalszym ciągu 
wspierać integrację regionalną w 
przypadku, gdy priorytety określone przez 
partnerów będą do siebie podobne w 
konkretnym obszarze polityki, a także 
zbliżać partnerów do siebie w dziedzinie 
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standardów gospodarczych i 
ustawodawstwa;

standardów gospodarczych i 
ustawodawstwa, zawsze najpierw 
doprowadzając do pogodzenia, poprzez 
dialog, podejścia prawnego z 
odpowiednimi paradygmatami 
kulturowymi;

Or. it

Poprawka 504
Francesc Gambús

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. wzywa do zmiany polityki w celu 
wzmocnienia istniejących platform 
współpracy, a mianowicie Unii dla 
Śródziemnomorza i Partnerstwa 
Wschodniego, co pozwoli w dalszym ciągu 
wspierać integrację regionalną w 
przypadku, gdy priorytety określone przez 
partnerów będą do siebie podobne w 
konkretnym obszarze polityki, a także 
zbliżać partnerów do siebie w dziedzinie 
standardów gospodarczych i 
ustawodawstwa;

26. wzywa do zmiany polityki w celu 
wzmocnienia istniejących platform 
współpracy, a mianowicie Unii dla 
Śródziemnomorza i Partnerstwa 
Wschodniego, co pozwoli w dalszym ciągu 
wspierać integrację regionalną w 
przypadku, gdy priorytety określone przez 
partnerów będą do siebie podobne w 
konkretnym obszarze polityki, a także 
zbliżać partnerów do siebie w dziedzinie 
standardów gospodarczych i 
ustawodawstwa; w związku z tym 
podkreśla strategiczne dla realizacji tych 
celów znaczenie sprawnego 
funkcjonowania Sekretariatu 
Generalnego Unii dla Śródziemnomorza, 
który zawsze powinien być kojarzony z 
całością polityki Unii Europejskiej w 
odniesieniu do Śródziemnomorza; wzywa 
w związku z tym do uznania Sekretarza 
Generalnego Unii dla Śródziemnomorza, 
w większym zakresie, jeśli to możliwe, za 
strategicznego i priorytetowego partnera 
Komisji i wysokiego przedstawiciela do 
spraw wspólnej polityki zagranicznej i 
bezpieczeństwa;

Or. es
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Poprawka 505
Jerzy Buzek

Projekt rezolucji
Ustęp 26 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

26a. uważa, że integracja regionalna 
powinna być oparta w najszerszym 
możliwym zakresie na prawnie wiążących 
zobowiązaniach, w tym na rzetelnym 
egzekwowaniu prawa oraz na 
warunkowości, które skutecznie integrują 
nasze sąsiedztwa w ramach rynku 
wewnętrznego Unii Europejskiej;

Or. en

Poprawka 506
Andrey Kovatchev

Projekt rezolucji
Ustęp 26 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

26a. wzywa UE do podjęcia wysiłków 
dyplomatycznych na rzecz zakończenia 
stosowania polityk takich jak polityka 
zamkniętych drzwi, które stoją w jawnej 
sprzeczności z zasadami i celami 
Europejskiej Polityki Sąsiedztwa;

Or. en

Poprawka 507
Fabio Massimo Castaldo

Projekt rezolucji
Ustęp 26 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

26a. wzywa do prowadzenia 
systematycznych ocen oddziaływania na 
prawa człowieka umów handlowych oraz 
wsparcia finansowego UE na rzecz 
programów i projektów w ramach EPS 
oraz ujęcia w nich perspektyw 
dotyczących płci;

Or. en

Poprawka 508
Ivo Vajgl, Javier Nart, Fernando Maura Barandiarán, Jozo Radoš, Urmas Paet, Ilhan 
Kyuchyuk

Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. podkreśla znaczenie roli zgromadzeń 
wielostronnych, takich jak Euronest i PA-
UfM, jako forów dialogu politycznego i 
instrumentów do wspierania 
odpowiedzialności za politykę sąsiedztwa;

27. zauważa, że organizacje wielostronne, 
w tym ich zgromadzenia, takie jak 
Euronest i PA-UfM, wykazały brak 
elastyczności i reakcji, nie osiągając 
spodziewanych wyników w odpowiedzi na 
radykalnie zmieniającą się sytuację w 
państwach sąsiedzkich; podkreśla mimo 
to ich istotną rolę jako forów dialogu 
politycznego i narzędzi promowania 
odpowiedzialności za Europejską Politykę 
Sąsiedztwa oraz w zdecydowany sposób 
zachęca je do zaangażowania się na 
odpowiednim poziomie,

Or. en

Poprawka 509
Georgios Epitideios

Projekt rezolucji
Ustęp 27
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Projekt rezolucji Poprawka

27. podkreśla znaczenie roli zgromadzeń 
wielostronnych, takich jak Euronest i PA-
UfM, jako forów dialogu politycznego i 
instrumentów do wspierania 
odpowiedzialności za politykę sąsiedztwa;

27. zauważa rolę zgromadzeń 
wielostronnych, takich jak Euronest i PA-
UfM, jako forów dialogu politycznego i 
instrumentów do wspierania 
odpowiedzialności za politykę sąsiedztwa;

Or. el

Poprawka 510
Eduard Kukan

Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. podkreśla znaczenie roli zgromadzeń 
wielostronnych, takich jak Euronest i PA-
UfM, jako forów dialogu politycznego i 
instrumentów do wspierania 
odpowiedzialności za politykę sąsiedztwa;

27. podkreśla znaczenie roli zgromadzeń 
wielostronnych, takich jak Euronest i PA-
UfM, jako forów dialogu politycznego i 
instrumentów do wspierania 
odpowiedzialności za politykę sąsiedztwa; 
zwraca uwagę na fakt, że rozwój 
regionalnych platform społeczeństwa 
obywatelskiego, takich jak Forum 
Społeczeństwa Obywatelskiego 
Partnerstwa Wschodniego, oraz podobna 
inicjatywa na rzecz Południa, wzmacnia 
zaangażowanie wielu interesariuszy 
stanowiących koło zamachowe programu 
demokratyzacji i reform gospodarczych w 
sąsiedztwie;

Or. en

Poprawka 511
Tokia Saïfi, Mariya Gabriel

Projekt rezolucji
Ustęp 27
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Projekt rezolucji Poprawka

27. podkreśla znaczenie roli zgromadzeń 
wielostronnych, takich jak Euronest i PA-
UfM, jako forów dialogu politycznego i 
instrumentów do wspierania 
odpowiedzialności za politykę sąsiedztwa;

27. podkreśla znaczenie roli zgromadzeń 
wielostronnych, takich jak Euronest i PA-
UfM, jako forów dialogu politycznego i 
instrumentów do wspierania 
odpowiedzialności za politykę sąsiedztwa; 
jak również roli Konferencji Władz 
Lokalnych i Regionalnych Partnerstwa 
Wschodniego (CORLEAP) i 
Eurośródziemnomorskiego Zgromadzenia 
Samorządów Lokalnych i Regionalnych 
(ARLEM), które umożliwiają 
przedstawicielom lokalnym i regionalnym 
rozwijanie dialogu z instytucjami Unii i 
rozwijanie współpracy gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej;

Or. fr

Poprawka 512
Francesc Gambús

Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. podkreśla znaczenie roli zgromadzeń 
wielostronnych, takich jak Euronest i PA-
UfM, jako forów dialogu politycznego i 
instrumentów do wspierania 
odpowiedzialności za politykę sąsiedztwa;

27. podkreśla znaczenie roli zgromadzeń 
wielostronnych, takich jak Euronest,
ARLEM, CORLEAP i PA-UfM, jako 
forów dialogu politycznego i instrumentów 
do wspierania odpowiedzialności za 
politykę sąsiedztwa;

Or. es

Poprawka 513
Boris Zala

Projekt rezolucji
Ustęp 27 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

27a. uważa, że wielostronne struktury 
EPS powinny być konsolidowane i 
tworzone w sposób bardziej strategiczny, z 
uwzględnieniem centralnej roli 
„skutecznej wielostronności” w ramach 
polityki zagranicznej UE; wzywa 
dodatkowo Komisję i ESDZ do zbadania 
możliwości utworzenia powiązań 
międzyinstytucjonalnych między EPS a 
polityką sąsiedztwa kluczowych graczy w 
tym regionie, przede wszystkim Turcji;

Or. en

Poprawka 514
Eduard Kukan

Projekt rezolucji
Ustęp 27 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

27a. zwraca uwagę na wartość dodaną 
dyplomacji na szczeblu parlamentarnym 
oraz regularnych, dwustronnych spotkań 
parlamentarnych, jakie organizuje PE dla 
przedstawicieli sąsiedztwa, co stanowi 
narzędzie wymiany doświadczeń i oceny 
stanu relacji poszczególnych krajów z UE; 
zachęca parlamenty krajowe państw 
członkowskich do organizacji 
dwustronnych spotkań 
międzyparlamentarnych w ramach EPS, 
co stanowi sposób umożliwiający 
osiągnięcie spójnego podejścia w tym 
zakresie;

Or. en

Poprawka 515
Tamás Meszerics, Ernest Urtasun, Alyn Smith
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w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 27 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

27a. wzywa do wzmożenia wysiłków w 
kierunku rozszerzenia współpracy 
regionalnej w regionie Morza 
Śródziemnego, poprzez większe wsparcie 
polityczne i zrewidowanie roli Unii dla 
Śródziemnomorza, umożliwiając 
Sekretariatowi realizację swoich zadań w 
celu uczynienia z niej skutecznej i 
dynamicznej platformy dla dialogu i 
współpracy europejsko-
śródziemnomorskiej; wzywa do połączenia 
w większym stopniu wymiaru 
regionalnego EPS i działań UfM; wyraża 
potrzebę dalszego monitorowania 
zobowiązań i wypłat środków dla 29 
projektów pod egidą UfM, prowadzonych 
od 2008 roku;

Or. en

Poprawka 516
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias

Projekt rezolucji
Ustęp 27 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

27a. zwraca uwagę na ciągłą okupację 
Palestyny przez Izrael i naruszanie przez 
to ostatnie państwo prawa 
międzynarodowego i międzynarodowego 
prawa humanitarnego; ponawia swój apel 
o zaprzestanie przez Izrael kolonizacji 
terytoriów palestyńskich, ataków 
przestępczych i blokady Strefy Gazy; 
podkreśla pilną potrzebę sprawiedliwego i 
trwałego rozwiązania konfliktu na 
Bliskim Wschodzie w celu zapewnienia 
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współistnienia dwóch państw: 
niezależnego i trwałego państwa 
palestyńskiego ze stolicą we Wschodniej 
Jerozolimie oraz państwa Izrael, 
sąsiadujących ze sobą pokojowo i 
bezpiecznie w granicach z 1967 r., które
zostały uznane na szczeblu 
międzynarodowym;

Or. es

Poprawka 517
Ernest Urtasun
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 27 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

27b. wyraża zaniepokojenie poziomem 
dublowania zadań zgromadzenia 
parlamentarnego UfM oraz zgromadzenia 
parlamentarnego dla Śródziemnomorza, 
które w dużej mierze mają te same cele i 
tych samych członków; wzywa oba organy 
do rozpoznania możliwości racjonalizacji 
ich działań i ram instytucjonalnych w 
ciągu 2015 roku;

Or. en

Poprawka 518
Eduard Kukan

Projekt rezolucji
Ustęp 27 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

27b. wyraża swoje uznanie dla działań 
Sekretariatu Unii dla Śródziemnomorza, 
wzywa UE do wspierania swojej roli 
„zaufanej osoby trzeciej” na rzecz 
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pielęgnowania integracji regionalnej 
poprzez realizację projektów w wymiarze 
regionalnym; wzywa Komisję do 
powołania funduszu na rzecz Unii dla 
Śródziemnomorza, co umożliwi 
Sekretariatowi udział w procedurach 
zaproszeń do wyrażenia zainteresowania 
dotyczących projektów współpracy 
realizowanych przez UE; zaprasza 
państwa członkowskie oraz partnerów z 
Południa do wyrażania swojego wsparcia 
poprzez przeznaczanie środków na ten cel;

Or. en

Poprawka 519
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias

Projekt rezolucji
Ustęp 27 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

27b. Ponownie wzywa Maroko i Front 
Polisario do kontynuowania negocjacji w 
celu osiągnięcia pokojowego i trwałego 
rozwiązania konfliktu w Saharze 
Zachodniej, przypomina, że konflikt ten 
stanowi główną przeszkodę na drodze do 
integracji i współpracy w regionie, co 
czyni niezbędnym i pilnym zakończenie 
procesu dekolonizacji terytorium 
nieautonomicznego Sahary Zachodniej 
zgodnie z prawem międzynarodowym i 
zakończenie raz na zawsze marokańskiej 
okupacji;

Or. es

Poprawka 520
Tamás Meszerics, Ernest Urtasun
w imieniu grupy Verts/ALE
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Projekt rezolucji
Ustęp 27 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

27c. podkreśla, że główne organizacje 
pozarządowe utworzyły wspólną platformę 
dotyczącą Unii dla Śródziemnomorza i 
Partnerstwa Wschodniego; wyraża 
pogląd, że takie platformy odgrywają 
kluczową rolę w upowszechnianiu wiedzy 
o EPS wśród przedstawicieli opinii 
publicznej, a działania w ich ramach 
należy odpowiednio i terminowo 
koordynować przy sporządzaniu i 
wdrażaniu planów działania EPS;

Or. en

Poprawka 521
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias

Projekt rezolucji
Ustęp 27 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

27c. ubolewa nad sytuacją, w jakiej 
znajduje się naród saharyjski, od 40 lat od 
marokańskiej inwazji na dawną kolonię 
hiszpańską zmuszony do życia pod 
okupacją Maroka lub na wygnaniu w 
obozach dla uchodźców; przypomina o 
obecności ponad 80 000 żołnierzy 
marokańskich oraz milionów min 
rozstawionych wzdłuż muru o długości 
ponad 2 000 km, który przecina 
terytorium Sahary Zachodniej z północy 
na południe; ubolewa nad faktem, że 
chociaż upłynęło ponad 20 lat od 
zawieszenia broni między Marokiem a 
Frontem Polisario i powołaniem 
MINURSO (misji Organizacji Narodów 
Zjednoczonych na rzecz referendum w 
Saharze Zachodniej), referendum nie 
odbyło się ze względu na nieustępliwość 
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Maroka, za przyzwoleniem i przy 
pasywności wspólnoty międzynarodowej i 
Unii Europejskiej;

Or. es

Poprawka 522
Georgios Epitideios

Projekt rezolucji
Ustęp 28

Projekt rezolucji Poprawka

28. zwraca uwagę na potrzebę budowania 
silnych partnerstw z państwami 
sąsiadującymi; podkreśla znaczenie 
zagwarantowania, że EPS będzie 
stanowiła część szerszej polityki 
zagranicznej UE, a także znaczenie 
uwzględnienia innych strategicznych 
graczy mających wpływ na sąsiedztwo 
(„sąsiadów sąsiadów”) oraz organizacji 
międzynarodowych i regionalnych;

skreślony

Or. el

Poprawka 523
Gabrielius Landsbergis

Projekt rezolucji
Ustęp 28

Projekt rezolucji Poprawka

28. zwraca uwagę na potrzebę budowania 
silnych partnerstw z państwami 
sąsiadującymi; podkreśla znaczenie 
zagwarantowania, że EPS będzie stanowiła 
część szerszej polityki zagranicznej UE, a 
także znaczenie uwzględnienia innych 
strategicznych graczy mających wpływ na 
sąsiedztwo („sąsiadów sąsiadów”) oraz 

28. zwraca uwagę na potrzebę budowania 
silnych partnerstw z państwami 
sąsiadującymi; podkreśla znaczenie 
zagwarantowania, by EPS stanowiła ramy 
współpracy między UE a jej partnerami, z 
uwzględnieniem szerszego kontekstu 
geograficznego naszych sąsiadów i ich 
relacji z ich sąsiadami, oraz organizacjami 
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organizacji międzynarodowych i 
regionalnych;

międzynarodowymi i regionalnymi;

Or. en

Poprawka 524
Petras Auštrevičius, Javier Nart, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Ilhan 
Kyuchyuk, Urmas Paet, Jozo Radoš, Anneli Jäätteenmäki, Ivo Vajgl, Marietje Schaake

Projekt rezolucji
Ustęp 28

Projekt rezolucji Poprawka

28. zwraca uwagę na potrzebę budowania 
silnych partnerstw z państwami 
sąsiadującymi; podkreśla znaczenie 
zagwarantowania, że EPS będzie stanowiła 
część szerszej polityki zagranicznej UE, a 
także znaczenie uwzględnienia innych 
strategicznych graczy mających wpływ na 
sąsiedztwo („sąsiadów sąsiadów”) oraz 
organizacji międzynarodowych i 
regionalnych;

28. zwraca uwagę na potrzebę budowania 
silnych partnerstw z państwami 
sąsiadującymi; podkreśla znaczenie 
zagwarantowania, by EPS stanowiła ramy 
współpracy między UE a partnerami, z 
uwzględnieniem szerszego kontekstu 
geograficznego naszych sąsiadów i ich 
relacji z ich sąsiadami, oraz organizacjami 
międzynarodowymi i regionalnymi;

Or. en

Poprawka 525
Antonio López-Istúriz White, Anna Maria Corazza Bildt, Gérard Deprez, Monika 
Flašíková Beňová, Nicola Caputo, Filiz Hyusmenova, Gabriel Mato, Julie Ward, 
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ramón Luis Valcárcel Siso, Sofia Ribeiro, 
Beatriz Becerra Basterrechea, Jana Žitňanská

Projekt rezolucji
Ustęp 28

Projekt rezolucji Poprawka

28. zwraca uwagę na potrzebę budowania 
silnych partnerstw z państwami 
sąsiadującymi; podkreśla znaczenie 
zagwarantowania, że EPS będzie stanowiła 
część szerszej polityki zagranicznej UE, a 
także znaczenie uwzględnienia innych 

28. zwraca uwagę na potrzebę budowania 
silnych partnerstw z państwami 
sąsiadującymi; podkreśla znaczenie 
zagwarantowania, że EPS będzie stanowiła 
część szerszej polityki zagranicznej UE, a 
także znaczenie uwzględnienia innych 
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strategicznych graczy mających wpływ na 
sąsiedztwo („sąsiadów sąsiadów”) oraz 
organizacji międzynarodowych i 
regionalnych;

strategicznych graczy mających wpływ na 
sąsiedztwo („sąsiadów sąsiadów”) oraz 
właściwych agencji ONZ, organizacji 
międzynarodowych i regionalnych;

Or. en

Poprawka 526
Andi Cristea

Projekt rezolucji
Ustęp 28

Projekt rezolucji Poprawka

28. zwraca uwagę na potrzebę budowania 
silnych partnerstw z państwami 
sąsiadującymi; podkreśla znaczenie 
zagwarantowania, że EPS będzie stanowiła 
część szerszej polityki zagranicznej UE, a 
także znaczenie uwzględnienia innych 
strategicznych graczy mających wpływ na 
sąsiedztwo („sąsiadów sąsiadów”) oraz 
organizacji międzynarodowych i 
regionalnych;

28. zwraca uwagę na potrzebę budowania 
silnych partnerstw z państwami 
sąsiadującymi; podkreśla znaczenie 
zagwarantowania, że EPS będzie stanowiła 
część szerszej polityki zagranicznej UE, a 
także znaczenie uwzględnienia innych 
strategicznych graczy mających wpływ na 
sąsiedztwo („sąsiadów sąsiadów”) oraz 
organizacji międzynarodowych i 
regionalnych, między innymi poprzez 
zajęcie się w stosownych przypadkach 
wspólnymi problemami i kwestiami, także 
dotyczącymi globalnego bezpieczeństwa, w 
ramach istniejących ram współpracy 
dwustronnej i dialogu wielostronnego;

Or. en

Poprawka 527
Fabio Massimo Castaldo

Projekt rezolucji
Ustęp 28

Projekt rezolucji Poprawka

28. zwraca uwagę na potrzebę budowania 
silnych partnerstw z państwami 
sąsiadującymi; podkreśla znaczenie 

28. zwraca uwagę na potrzebę budowania 
silnych partnerstw z państwami 
sąsiadującymi; podkreśla znaczenie 
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zagwarantowania, że EPS będzie stanowiła 
część szerszej polityki zagranicznej UE, a 
także znaczenie uwzględnienia innych 
strategicznych graczy mających wpływ na 
sąsiedztwo („sąsiadów sąsiadów”) oraz 
organizacji międzynarodowych i 
regionalnych;

zagwarantowania, że EPS będzie stanowiła 
część szerszej polityki zagranicznej UE, a 
także znaczenie uwzględnienia innych 
strategicznych graczy mających wpływ na 
sąsiedztwo („sąsiadów sąsiadów”) oraz 
organizacji międzynarodowych i 
regionalnych; przypomina o potrzebie 
zagwarantowania, by zawsze stosowane 
były międzynarodowe normy praw 
człowieka oraz międzynarodowe prawo 
humanitarne w zakresie prawa do 
ubiegania się o azyl;

Or. en

Poprawka 528
Gilles Pargneaux

Projekt rezolucji
Ustęp 28 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

28a. zauważa, że południowy region 
śródziemnomorski jest najmniej 
zintegrowanym regionem na świecie oraz 
że ten brak integracji kładzie się cieniem 
na rozwoju korzystnej dla obu stron 
współpracy regionalnej między krajami 
południowymi, lecz również krajami 
północnymi; podkreśla, że co roku 1–2% 
PKB traci się z uwagi na brak integracji 
regionalnej;

Or. fr

Poprawka 529
Urmas Paet

Projekt rezolucji
Ustęp 28 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

28a. zauważa, że ważne jest wspieranie 
tych krajów objętych EPS, które 
przyjmują uchodźców z państw trzecich, a 
także okazanie im pomocy w zapewnieniu 
bezpieczeństwa takim uchodźcom;

Or. en

Poprawka 530
Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Pablo Iglesias

Projekt rezolucji
Ustęp 28 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

28a. uważa przeciwstawianie sobie 
koncepcji EPS i strategicznego 
partnerstwa z Rosją za zasadniczy błąd 
EPS i w związku z tym z wyraźnym 
zadowoleniem przyjmuje postawione przez 
Komisję w ramach procedury konsultacji 
ogólne pytanie dotyczące powstrzymania 
się od takiego przeciwstawiania przez 
angażowanie „sąsiadów sąsiadów” w 
tworzenie koncepcji polityki sąsiedztwa;

Or. de

Poprawka 531
Helmut Scholz, Pablo Iglesias

Projekt rezolucji
Ustęp 28 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

28b. wskazuje, że żadnego z bieżących 
konfliktów w krajach Partnerstwa 
Wschodniego nie będzie można rozwiązać 
bez udziału Federacji Rosyjskiej; jest 
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zdania, że aby rozwiązać te konflikty UE 
musi uprzednio podjąć wzmocnione 
wysiłki zmierzające do przełamania 
stagnacji w rozwoju stosunków; z 
zadowoleniem przyjmuje niedawno 
potwierdzoną przez państwa członkowskie 
UE perspektywę utworzenia rozległego 
wspólnego obszaru gospodarczego i 
wzywa Komisję, by w ramach nowego 
ukierunkowania EPS przypisała 
odpowiednią wagę wymogowi 
zapewnienia konwergencji między 
procesami integracji UE i integracji Unii 
Euroazjatyckiej;

Or. de

Poprawka 532
Gabrielius Landsbergis

Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. podkreśla, że UE powinna realistycznie 
rozważyć zróżnicowane opcje polityczne, z 
którymi stykają się jej partnerzy, sposoby 
budowy na różnych poziomach 
porozumień ze swoimi sąsiadami, a także 
metody reagowania na politykę 
zagraniczną państw trzecich w swoim 
sąsiedztwie;

29. podkreśla, że UE powinna realistycznie 
rozważyć różne opcje polityczne stojące 
przed jej partnerami, sposoby budowy na 
różnych poziomach porozumień ze swoimi 
sąsiadami, a także metody reagowania na 
politykę zagraniczną państw trzecich w 
swoim sąsiedztwie, gwarantując że 
decyzja o tym, w jaki sposób dalej rozwijać 
stosunki, należeć będzie do UE i jej 
suwerennych partnerów;

Or. en

Poprawka 533
Petras Auštrevičius, Javier Nart, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Ilhan 
Kyuchyuk, Urmas Paet, Jozo Radoš, Anneli Jäätteenmäki, Ivo Vajgl, Marietje Schaake

Projekt rezolucji
Ustęp 29
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Projekt rezolucji Poprawka

29. podkreśla, że UE powinna realistycznie 
rozważyć zróżnicowane opcje polityczne, z 
którymi stykają się jej partnerzy, sposoby 
budowy na różnych poziomach 
porozumień ze swoimi sąsiadami, a także 
metody reagowania na politykę 
zagraniczną państw trzecich w swoim 
sąsiedztwie;

29. podkreśla, że UE powinna realistycznie 
rozważyć różne opcje polityczne stojące 
przed jej partnerami, sposoby budowy na 
różnych poziomach porozumień ze swoimi 
sąsiadami, a także metody reagowania na 
politykę zagraniczną państw trzecich w 
swoim sąsiedztwie, gwarantując że 
decyzja o tym, w jaki sposób dalej rozwijać 
stosunki, należeć będzie do UE i jej 
suwerennych partnerów;

Or. en

Poprawka 534
Fabio Massimo Castaldo

Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. podkreśla, że UE powinna realistycznie 
rozważyć zróżnicowane opcje polityczne, z 
którymi stykają się jej partnerzy, sposoby 
budowy na różnych poziomach 
porozumień ze swoimi sąsiadami, a także 
metody reagowania na politykę 
zagraniczną państw trzecich w swoim 
sąsiedztwie;

29. podkreśla, że UE powinna realistycznie 
rozważyć zróżnicowane opcje polityczne, z 
którymi stykają się jej partnerzy, sposoby 
budowy na różnych poziomach 
porozumień ze swoimi sąsiadami, a także 
metody reagowania na politykę 
zagraniczną państw trzecich w swoim 
sąsiedztwie; uważa, że aby pozostać 
wiarygodnym partnerem, UE musi 
zachować bezstronną pozycję i unikać 
promowania, również nie wprost, wojen 
przez pośredników oraz podmiotów w nich 
uczestniczących;

Or. it

Poprawka 535
Tunne Kelam
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Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. podkreśla, że UE powinna realistycznie 
rozważyć zróżnicowane opcje polityczne, z 
którymi stykają się jej partnerzy, sposoby 
budowy na różnych poziomach 
porozumień ze swoimi sąsiadami, a także 
metody reagowania na politykę 
zagraniczną państw trzecich w swoim 
sąsiedztwie;

29. podkreśla, że UE powinna realistycznie 
rozważyć zróżnicowane opcje polityczne, z 
którymi stykają się jej partnerzy, sposoby 
budowy na różnych poziomach 
porozumień ze swoimi sąsiadami, a także 
metody reagowania na politykę 
zagraniczną państw trzecich w swoim 
sąsiedztwie; podkreśla, że każde państwo 
objęte EPS powinno mieć swobodę 
wyboru w kwestii integracji europejskiej; 
wzywa Komisję do położenia nacisku na 
ten aspekt w relacjach z krajami 
nieobjętymi EPS, które funkcjonują w
poszczególnych regionach i współpracują 
z państwami objętymi EPS;

Or. en

Poprawka 536
Jacek Saryusz-Wolski

Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. podkreśla, że UE powinna realistycznie 
rozważyć zróżnicowane opcje polityczne, z 
którymi stykają się jej partnerzy, sposoby 
budowy na różnych poziomach 
porozumień ze swoimi sąsiadami, a także 
metody reagowania na politykę 
zagraniczną państw trzecich w swoim 
sąsiedztwie;

29. podkreśla, że UE powinna realistycznie 
rozważyć zróżnicowane opcje polityczne, z 
którymi stykają się jej partnerzy, sposoby 
budowy na różnych poziomach 
porozumień ze swoimi sąsiadami, a także 
metody reagowania na politykę 
zagraniczną państw trzecich w swoim 
sąsiedztwie; podkreśla, że sąsiedzi mają 
suwerenne prawo do wyboru zakresu i 
szczebla partnerstwa;

Or. en
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Poprawka 537
Andi Cristea

Projekt rezolucji
Ustęp 29 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

29a. ponownie daje wyraz swojemu 
przekonaniu, że postanowienia DCFTA 
nie stanowią wyzwań handlowych dla 
Federacji Rosyjskiej, oraz że Układy 
Stowarzyszeniowe nie powinny być 
postrzegane jako przeszkoda w dobrych 
relacjach partnerów wschodnich z 
którymkolwiek z ich sąsiadów; wzywa 
Komisję do rozpatrzenia, w ścisłej 
współpracy z krajami partnerskimi i 
zgodnie z zasadami i zobowiązaniami w 
ramach WTO, modeli współpracy UE z 
Euroazjatycką Unią Gospodarczą; 
zdecydowanie odrzuca ideę ponownego 
podziału Europy na strefy wpływów;

Or. en

Poprawka 538
Boris Zala

Projekt rezolucji
Ustęp 29 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

29a. wzywa UE do opracowania 
skutecznych mechanizmów wspierania 
krajów partnerskich w ramach EPS, które 
realizują ambitny program integracji 
europejskiej, w wyniku czego są obiektem 
działań odwetowych, przymusu w handlu 
lub bezpośredniej agresji wojskowej ze 
strony państw trzecich; ponownie wyraża 
pogląd, że mimo tego, iż EPS nie jest 
wymierzona w żadnego gracza 
strategicznego i odrzuca koncepcję 
konkurencji geopolitycznej w sąsiedztwie 
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jako gry o sumie zerowej, UE musi 
przedstawić wiarygodne zobowiązania i 
okazać silne wsparcie polityczne swoim 
partnerom, którzy pragną większego 
zbliżenia z UE;

Or. en

Poprawka 539
Mario Borghezio

Projekt rezolucji
Ustęp 30

Projekt rezolucji Poprawka

30. wzywa UE do wykorzystania 
specjalistycznej wiedzy organizacji 
regionalnych, których członkami są jej 
sąsiedzi, takich jak Rada Europy, OBWE, 
Unia Afrykańska i Liga Państw Arabskich, 
które to organizacje stanowią ważne fora 
umożliwiające angażowanie partnerów w 
przeprowadzanie reform, rozwiązywanie 
problemów dotyczących praw człowieka i 
wspieranie demokratyzacji;

30. wzywa UE do wykorzystania 
specjalistycznej wiedzy organizacji 
regionalnych, których członkami są jej 
sąsiedzi, takich jak Rada Europy, OBWE, 
Unia Afrykańska i Liga Państw Arabskich;

Or. it

Poprawka 540
Victor Boștinaru

Projekt rezolucji
Ustęp 30

Projekt rezolucji Poprawka

30. wzywa UE do wykorzystania 
specjalistycznej wiedzy organizacji 
regionalnych, których członkami są jej 
sąsiedzi, takich jak Rada Europy, OBWE, 
Unia Afrykańska i Liga Państw Arabskich, 
które to organizacje stanowią ważne fora 
umożliwiające angażowanie partnerów w 

30. wzywa UE do wykorzystania 
specjalistycznej wiedzy organizacji 
regionalnych, których członkami są jej 
sąsiedzi, takich jak Rada Europy, OBWE, 
Unia Afrykańska i Liga Państw Arabskich, 
oraz do bardziej aktywnego angażowania 
się we współpracę z nimi przy 
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przeprowadzanie reform, rozwiązywanie 
problemów dotyczących praw człowieka i 
wspieranie demokratyzacji;

rozwiązywaniu konfliktów regionalnych; 
przypomina, że są to ważne fora 
umożliwiające angażowanie partnerów w 
przeprowadzanie reform, rozwiązywanie 
problemów dotyczących praw człowieka i 
wspieranie demokratyzacji;

Or. en

Poprawka 541
Antonio López-Istúriz White, Anna Maria Corazza Bildt, Gérard Deprez, Monika 
Flašíková Beňová, Nicola Caputo, Filiz Hyusmenova, Gabriel Mato, Julie Ward, 
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ramón Luis Valcárcel Siso, Sofia Ribeiro, 
Beatriz Becerra Basterrechea, Jana Žitňanská

Projekt rezolucji
Ustęp 30

Projekt rezolucji Poprawka

30. wzywa UE do wykorzystania 
specjalistycznej wiedzy organizacji 
regionalnych, których członkami są jej 
sąsiedzi, takich jak Rada Europy, OBWE, 
Unia Afrykańska i Liga Państw Arabskich, 
które to organizacje stanowią ważne fora 
umożliwiające angażowanie partnerów w 
przeprowadzanie reform, rozwiązywanie 
problemów dotyczących praw człowieka i 
wspieranie demokratyzacji;

30. wzywa UE do wykorzystania 
specjalistycznej wiedzy organizacji 
regionalnych, których członkami są jej 
sąsiedzi, takich jak Rada Europy, OBWE, 
Unia Afrykańska, odpowiednie 
Regionalne Biura Organizacji Narodów 
Zjednoczonych i Liga Państw Arabskich,
które to organizacje stanowią ważne fora 
umożliwiające angażowanie partnerów w 
przeprowadzanie reform, rozwiązywanie 
problemów dotyczących praw człowieka i 
wspieranie demokratyzacji;

Or. en

Poprawka 542
Fabio Massimo Castaldo

Projekt rezolucji
Ustęp 30

Projekt rezolucji Poprawka

30. wzywa UE do wykorzystania 30. wzywa UE do wykorzystania 



PE557.192v01-00 116/179 AM\1061320PL.doc

specjalistycznej wiedzy organizacji 
regionalnych, których członkami są jej 
sąsiedzi, takich jak Rada Europy, OBWE, 
Unia Afrykańska i Liga Państw Arabskich, 
które to organizacje stanowią ważne fora 
umożliwiające angażowanie partnerów w 
przeprowadzanie reform, rozwiązywanie 
problemów dotyczących praw człowieka i 
wspieranie demokratyzacji;

specjalistycznej wiedzy organizacji 
regionalnych, których członkami są jej 
sąsiedzi, takich jak Rada Europy, OBWE, 
Unia Afrykańska, Organizacja 
Konferencji Islamskiej i Liga Państw 
Arabskich, które to organizacje stanowią 
ważne fora umożliwiające angażowanie 
partnerów w przeprowadzanie reform, 
współdzielenie uniwersalnych koncepcji
praw człowieka i wspieranie 
demokratyzacji;

Or. it

Poprawka 543
Charles Tannock, Marek Jurek, Anna Elżbieta Fotyga, Mark Demesmaeker, Ryszard 
Antoni Legutko, Bas Belder, Amjad Bashir, Geoffrey Van Orden

Projekt rezolucji
Ustęp 30

Projekt rezolucji Poprawka

30. wzywa UE do wykorzystania 
specjalistycznej wiedzy organizacji 
regionalnych, których członkami są jej 
sąsiedzi, takich jak Rada Europy, OBWE, 
Unia Afrykańska i Liga Państw Arabskich, 
które to organizacje stanowią ważne fora 
umożliwiające angażowanie partnerów w 
przeprowadzanie reform, rozwiązywanie 
problemów dotyczących praw człowieka i
wspieranie demokratyzacji;

30. wzywa UE do wykorzystania 
specjalistycznej wiedzy organizacji 
regionalnych, których członkami są jej 
sąsiedzi, takich jak Rada Europy, OBWE, 
Unia Afrykańska i Liga Państw Arabskich, 
które to organizacje stanowią ważne fora 
umożliwiające angażowanie partnerów w 
przeprowadzanie reform, rozwiązywanie 
problemów dotyczących praw człowieka 
bądź problemów regionalnych - za które 
powinni oni wziąć większą 
odpowiedzialność, oraz wspieranie 
demokratyzacji;

Or. en

Poprawka 544
Cristian Dan Preda, Ramona Nicole Mănescu

Projekt rezolucji
Ustęp 30
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Projekt rezolucji Poprawka

30. wzywa UE do wykorzystania 
specjalistycznej wiedzy organizacji 
regionalnych, których członkami są jej 
sąsiedzi, takich jak Rada Europy, OBWE, 
Unia Afrykańska i Liga Państw Arabskich,
które to organizacje stanowią ważne fora 
umożliwiające angażowanie partnerów w 
przeprowadzanie reform, rozwiązywanie 
problemów dotyczących praw człowieka i 
wspieranie demokratyzacji;

30. wzywa UE do wykorzystania 
specjalistycznej wiedzy organizacji 
regionalnych, których członkami są jej 
sąsiedzi, takich jak Rada Europy, OBWE, 
Unia Afrykańska i Liga Państw Arabskich, 
które to organizacje stanowią ważne fora 
umożliwiające angażowanie partnerów w 
przeprowadzanie reform, rozwiązywanie 
problemów dotyczących praw człowieka i 
wspieranie demokratyzacji; podkreśla, że 
w razie potrzeby UE powinna także 
rozpoznać możliwości ustanowienia 
innego rodzaju nieformalnego dialogu z 
udziałem UE, partnerów w sąsiedztwie i 
ich sąsiadów, a także innych 
interesariuszy regionalnych i 
międzynarodowych;

Or. en

Poprawka 545
Charles Tannock, Marek Jurek, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Bas 
Belder, Amjad Bashir, Geoffrey Van Orden

Projekt rezolucji
Ustęp 30 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

30a. uważa, że głównym priorytetem UE 
powinna być współpraca z organizacjami i 
podmiotami międzynarodowymi na rzecz 
rozwiązywania konfliktów i zmniejszania 
napięć, a nie jednostronne działanie w 
charakterze policjanta w regionie;

Or. en

Poprawka 546
Charles Tannock, Marek Jurek, Anna Elżbieta Fotyga, Mark Demesmaeker, Ryszard 
Antoni Legutko, Bas Belder, Amjad Bashir, Geoffrey Van Orden
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Projekt rezolucji
Ustęp 31

Projekt rezolucji Poprawka

31. wzywa UE do poszukiwania i 
identyfikowania, wraz ze swoimi 
partnerami, priorytetów dla integracji w 
różnych obszarach polityki, takich jak 
rozwój gospodarczy, rozwój infrastruktury 
i rozwój regionalny, środowisko, polityka 
konkurencji, MŚP, migracja, 
bezpieczeństwo, energia i efektywność 
energetyczna, w celu utworzenia obszaru 
dobrobytu i dobrego sąsiedztwa;

31. wzywa UE do poszukiwania i 
identyfikowania, wraz ze swoimi 
partnerami, priorytetów dla integracji w 
różnych obszarach polityki w celu 
utworzenia obszaru dobrobytu i dobrego 
sąsiedztwa oraz powiązania ich z 
postępem w sąsiedztwie w dziedzinie praw 
człowieka i poszanowania podstawowych 
wolności;

Or. en

Poprawka 547
Mario Borghezio

Projekt rezolucji
Ustęp 31

Projekt rezolucji Poprawka

31. wzywa UE do poszukiwania i 
identyfikowania, wraz ze swoimi 
partnerami, priorytetów dla integracji w 
różnych obszarach polityki, takich jak 
rozwój gospodarczy, rozwój infrastruktury 
i rozwój regionalny, środowisko, polityka 
konkurencji, MŚP, migracja, 
bezpieczeństwo, energia i efektywność 
energetyczna, w celu utworzenia obszaru 
dobrobytu i dobrego sąsiedztwa;

31. wzywa UE do poszukiwania i 
identyfikowania, wraz ze swoimi 
partnerami, priorytetów w różnych 
obszarach, takich jak rozwój gospodarczy, 
rozwój infrastruktury i rozwój regionalny, 
środowisko, polityka konkurencji, MŚP, 
nielegalna imigracja, bezpieczeństwo, 
walka z terroryzmem, ze zorganizowaną 
przestępczością i z handlem ludźmi, 
energia i efektywność energetyczna, w celu 
utworzenia obszaru dobrobytu i dobrego 
sąsiedztwa, przy jednoczesnym 
zapewnieniu przestrzegania zasady 
pomocniczości i proporcjonalności 
wszystkich poszczególnych krajów;

Or. it
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Poprawka 548
Demetris Papadakis

Projekt rezolucji
Ustęp 31

Projekt rezolucji Poprawka

31. wzywa UE do poszukiwania i 
identyfikowania, wraz ze swoimi 
partnerami, priorytetów dla integracji w 
różnych obszarach polityki, takich jak 
rozwój gospodarczy, rozwój infrastruktury 
i rozwój regionalny, środowisko, polityka 
konkurencji, MŚP, migracja, 
bezpieczeństwo, energia i efektywność 
energetyczna, w celu utworzenia obszaru 
dobrobytu i dobrego sąsiedztwa;

31. wzywa UE do poszukiwania i 
identyfikowania, wraz ze swoimi 
partnerami, priorytetów dla współpracy w 
różnych obszarach polityki, takich jak 
rozwój gospodarczy, rozwój infrastruktury 
i rozwój regionalny, środowisko, polityka 
konkurencji, MŚP, migracja, 
bezpieczeństwo, energia i efektywność 
energetyczna, w celu utworzenia obszaru 
dobrobytu i dobrego sąsiedztwa;

Or. en

Poprawka 549
Lorenzo Cesa

Projekt rezolucji
Ustęp 31

Projekt rezolucji Poprawka

31. wzywa UE do poszukiwania i 
identyfikowania, wraz ze swoimi 
partnerami, priorytetów dla integracji w 
różnych obszarach polityki, takich jak 
rozwój gospodarczy, rozwój infrastruktury 
i rozwój regionalny, środowisko, polityka 
konkurencji, MŚP, migracja, 
bezpieczeństwo, energia i efektywność 
energetyczna, w celu utworzenia obszaru 
dobrobytu i dobrego sąsiedztwa;

31. wzywa UE do poszukiwania i 
identyfikowania, wraz ze swoimi 
partnerami, priorytetów dla współpracy w 
różnych obszarach polityki, takich jak 
rozwój gospodarczy, rozwój infrastruktury 
i rozwój regionalny, środowisko, polityka 
konkurencji, MŚP, migracja, 
bezpieczeństwo, energia i efektywność 
energetyczna, w celu utworzenia obszaru 
dobrobytu i dobrego sąsiedztwa;

Or. en

Poprawka 550
Manolis Kefalogiannis
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Projekt rezolucji
Ustęp 31

Projekt rezolucji Poprawka

31. wzywa UE do poszukiwania i 
identyfikowania, wraz ze swoimi 
partnerami, priorytetów dla integracji w 
różnych obszarach polityki, takich jak 
rozwój gospodarczy, rozwój infrastruktury 
i rozwój regionalny, środowisko, polityka 
konkurencji, MŚP, migracja, 
bezpieczeństwo, energia i efektywność 
energetyczna, w celu utworzenia obszaru 
dobrobytu i dobrego sąsiedztwa;

31. wzywa UE do poszukiwania i 
identyfikowania, wraz ze swoimi 
partnerami, priorytetów dla współpracy w 
różnych obszarach polityki, takich jak 
rozwój gospodarczy, rozwój infrastruktury 
i rozwój regionalny, środowisko, polityka 
konkurencji, MŚP, migracja, 
bezpieczeństwo, energia i efektywność 
energetyczna, w celu utworzenia obszaru 
dobrobytu i dobrego sąsiedztwa;

Or. en

Poprawka 551
Andrzej Grzyb

Projekt rezolucji
Ustęp 31

Projekt rezolucji Poprawka

31. wzywa UE do poszukiwania i 
identyfikowania, wraz ze swoimi 
partnerami, priorytetów dla integracji w 
różnych obszarach polityki, takich jak 
rozwój gospodarczy, rozwój infrastruktury 
i rozwój regionalny, środowisko, polityka 
konkurencji, MŚP, migracja, 
bezpieczeństwo, energia i efektywność 
energetyczna, w celu utworzenia obszaru 
dobrobytu i dobrego sąsiedztwa;

31. wzywa UE do poszukiwania i 
identyfikowania, wraz ze swoimi 
partnerami, priorytetów dla integracji w 
różnych obszarach polityki, takich jak
bezpieczeństwo, energia i efektywność 
energetyczna, rozwój gospodarczy, rozwój 
infrastruktury i rozwój regionalny, 
środowisko, polityka konkurencji, MŚP, 
migracja lub umacnianie 
demokratycznych struktur państwa, walka 
z korupcją czy tworzenie DCFTA, w celu 
utworzenia obszaru dobrobytu i dobrego 
sąsiedztwa;

Or. pl
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Poprawka 552
Francisco José Millán Mon

Projekt rezolucji
Ustęp 31

Projekt rezolucji Poprawka

31. wzywa UE do poszukiwania i 
identyfikowania, wraz ze swoimi 
partnerami, priorytetów dla integracji w 
różnych obszarach polityki, takich jak 
rozwój gospodarczy, rozwój infrastruktury 
i rozwój regionalny, środowisko, polityka 
konkurencji, MŚP, migracja, 
bezpieczeństwo, energia i efektywność 
energetyczna, w celu utworzenia obszaru 
dobrobytu i dobrego sąsiedztwa;

31. wzywa UE do poszukiwania i 
identyfikowania, wraz ze swoimi 
partnerami, priorytetów dla dalszej 
integracji i współpracy w różnych 
obszarach polityki, takich jak rozwój 
gospodarczy, rozwój infrastruktury i 
rozwój regionalny, środowisko, polityka 
konkurencji, MŚP, migracja, 
bezpieczeństwo, energia i efektywność 
energetyczna, w celu utworzenia obszaru 
dobrobytu i dobrego sąsiedztwa;

Or. en

Poprawka 553
Petras Auštrevičius, Javier Nart, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Ilhan 
Kyuchyuk, Urmas Paet, Jozo Radoš, Anneli Jäätteenmäki, Ivo Vajgl, Marietje Schaake

Projekt rezolucji
Ustęp 31

Projekt rezolucji Poprawka

31. wzywa UE do poszukiwania i 
identyfikowania, wraz ze swoimi 
partnerami, priorytetów dla integracji w 
różnych obszarach polityki, takich jak 
rozwój gospodarczy, rozwój infrastruktury 
i rozwój regionalny, środowisko, polityka 
konkurencji, MŚP, migracja, 
bezpieczeństwo, energia i efektywność 
energetyczna, w celu utworzenia obszaru 
dobrobytu i dobrego sąsiedztwa;

31. wzywa UE do poszukiwania i 
identyfikowania, wraz ze swoimi 
partnerami, priorytetów dla wzmocnionej 
współpracy i integracji w różnych 
obszarach polityki, takich jak rozwój 
gospodarczy, rozwój infrastruktury i 
rozwój regionalny, gospodarka cyfrowa, 
komunikacja strategiczna, połączenia 
transportowe, środowisko, polityka 
konkurencji, MŚP, migracja, 
bezpieczeństwo, energia i efektywność 
energetyczna, nauka, edukacja i 
dziedzictwo kulturowe, w celu utworzenia 
obszaru dobrobytu i dobrego sąsiedztwa;
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Or. en

Poprawka 554
Antonio López-Istúriz White, Anna Maria Corazza Bildt, Gérard Deprez, Monika 
Flašíková Beňová, Nicola Caputo, Filiz Hyusmenova, Gabriel Mato, Julie Ward, 
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ramón Luis Valcárcel Siso, Sofia Ribeiro, 
Beatriz Becerra Basterrechea, Jana Žitňanská

Projekt rezolucji
Ustęp 31

Projekt rezolucji Poprawka

31. wzywa UE do poszukiwania i 
identyfikowania, wraz ze swoimi 
partnerami, priorytetów dla integracji w 
różnych obszarach polityki, takich jak 
rozwój gospodarczy, rozwój infrastruktury 
i rozwój regionalny, środowisko, polityka 
konkurencji, MŚP, migracja, 
bezpieczeństwo, energia i efektywność 
energetyczna, w celu utworzenia obszaru 
dobrobytu i dobrego sąsiedztwa;

31. wzywa UE do poszukiwania i 
identyfikowania, wraz ze swoimi 
partnerami, priorytetów dla integracji w 
różnych obszarach polityki, takich jak 
rozwój gospodarczy i osobisty, 
zabezpieczenie społeczne, zapobieganie 
konfliktom i klęskom, rozwój 
infrastruktury i rozwój regionalny, 
środowisko, polityka konkurencji, MŚP, 
migracja, bezpieczeństwo, energia i 
efektywność energetyczna, w celu 
utworzenia obszaru dobrobytu i dobrego 
sąsiedztwa;

Or. en

Poprawka 555
Gabrielius Landsbergis

Projekt rezolucji
Ustęp 31

Projekt rezolucji Poprawka

31. wzywa UE do poszukiwania i 
identyfikowania, wraz ze swoimi 
partnerami, priorytetów dla integracji w 
różnych obszarach polityki, takich jak 
rozwój gospodarczy, rozwój infrastruktury 
i rozwój regionalny, środowisko, polityka 
konkurencji, MŚP, migracja, 

31. wzywa UE do poszukiwania i 
identyfikowania, wraz ze swoimi 
partnerami, priorytetów dla integracji w 
różnych obszarach polityki, takich jak 
rozwój gospodarczy, handel, rozwój 
infrastruktury i rozwój regionalny, 
środowisko, polityka konkurencji, MŚP, 
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bezpieczeństwo, energia i efektywność 
energetyczna, w celu utworzenia obszaru 
dobrobytu i dobrego sąsiedztwa;

migracja, bezpieczeństwo, energia i 
efektywność energetyczna, w celu 
utworzenia obszaru dobrobytu i dobrego 
sąsiedztwa;

Or. en

Poprawka 556
Jacek Saryusz-Wolski

Projekt rezolucji
Ustęp 31

Projekt rezolucji Poprawka

31. wzywa UE do poszukiwania i 
identyfikowania, wraz ze swoimi 
partnerami, priorytetów dla integracji w 
różnych obszarach polityki, takich jak 
rozwój gospodarczy, rozwój infrastruktury 
i rozwój regionalny, środowisko, polityka 
konkurencji, MŚP, migracja, 
bezpieczeństwo, energia i efektywność 
energetyczna, w celu utworzenia obszaru 
dobrobytu i dobrego sąsiedztwa;

31. wzywa UE do poszukiwania i 
identyfikowania, wraz ze swoimi 
partnerami, priorytetów dla integracji w 
różnych obszarach polityki, takich jak 
bezpieczeństwo, rozwój gospodarczy, 
rozwój infrastruktury i rozwój regionalny, 
środowisko, polityka konkurencji, MŚP, 
migracja, energia i efektywność 
energetyczna, w celu utworzenia obszaru 
dobrobytu i dobrego sąsiedztwa;

Or. en

Poprawka 557
Tokia Saïfi, Mariya Gabriel

Projekt rezolucji
Ustęp 31

Projekt rezolucji Poprawka

31. wzywa UE do poszukiwania i 
identyfikowania, wraz ze swoimi 
partnerami, priorytetów dla integracji w 
różnych obszarach polityki, takich jak 
rozwój gospodarczy, rozwój infrastruktury 
i rozwój regionalny, środowisko, polityka 
konkurencji, MŚP, migracja, 
bezpieczeństwo, energia i efektywność 

31. wzywa UE do poszukiwania i 
identyfikowania, wraz ze swoimi 
partnerami, priorytetów dla integracji w 
różnych obszarach polityki, takich jak 
rozwój gospodarczy, rozwój infrastruktury 
i rozwój regionalny, środowisko, handel, 
oświata i kształcenie zawodowe, polityka 
konkurencji, MŚP, migracja, 
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energetyczna, w celu utworzenia obszaru 
dobrobytu i dobrego sąsiedztwa;

bezpieczeństwo, energia i efektywność 
energetyczna, w celu utworzenia obszaru 
dobrobytu i dobrego sąsiedztwa;

Or. fr

Poprawka 558
Fabio Massimo Castaldo

Projekt rezolucji
Ustęp 31

Projekt rezolucji Poprawka

31. wzywa UE do poszukiwania i 
identyfikowania, wraz ze swoimi 
partnerami, priorytetów dla integracji w 
różnych obszarach polityki, takich jak 
rozwój gospodarczy, rozwój infrastruktury 
i rozwój regionalny, środowisko, polityka 
konkurencji, MŚP, migracja, 
bezpieczeństwo, energia i efektywność 
energetyczna, w celu utworzenia obszaru 
dobrobytu i dobrego sąsiedztwa;

31. wzywa UE do poszukiwania i 
identyfikowania, wraz ze swoimi 
partnerami, priorytetów dla integracji w 
różnych obszarach polityki, takich jak 
rozwój gospodarczy, rozwój infrastruktury 
i rozwój regionalny, środowisko, polityka 
konkurencji, MŚP, migracja, 
bezpieczeństwo, energia i efektywność 
energetyczna, w celu utworzenia obszaru 
dobrobytu i dobrego sąsiedztwa
skupiającego się na pokojowym 
rozwiązywaniu sporów, na walce z 
nierównościami, które są źródłem napięć 
społecznych, oraz na pełnym 
poszanowaniu praw człowieka;

Or. it

Poprawka 559
Javi López, Elena Valenciano

Projekt rezolucji
Ustęp 31

Projekt rezolucji Poprawka

31. wzywa UE do poszukiwania i 
identyfikowania, wraz ze swoimi 
partnerami, priorytetów dla integracji w 
różnych obszarach polityki, takich jak 

31. wzywa UE do poszukiwania i 
identyfikowania, wraz ze swoimi 
partnerami, priorytetów dla integracji w 
różnych obszarach polityki, takich jak 
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rozwój gospodarczy, rozwój infrastruktury 
i rozwój regionalny, środowisko, polityka 
konkurencji, MŚP, migracja, 
bezpieczeństwo, energia i efektywność 
energetyczna, w celu utworzenia obszaru 
dobrobytu i dobrego sąsiedztwa;

rozwój gospodarczy, rozwój infrastruktury 
i rozwój regionalny, środowisko, polityka 
konkurencji, MŚP, migracja, 
bezpieczeństwo, energia i efektywność 
energetyczna, w celu utworzenia obszaru 
dobrobytu i dobrego sąsiedztwa; podkreśla 
również znaczenie konsultacji z 
podmiotami niepaństwowymi jako 
członkami społeczeństwa obywatelskiego i 
mniejszościami;

Or. es

Poprawka 560
Georgios Epitideios

Projekt rezolucji
Ustęp 32

Projekt rezolucji Poprawka

32. jest zdania, że w nowej EPS powinna 
znaleźć odzwierciedlenie tendencja do 
uzewnętrzniania polityk wewnętrznych;

skreślony

Or. el

Poprawka 561
Fabio Massimo Castaldo

Projekt rezolucji
Ustęp 32

Projekt rezolucji Poprawka

32. jest zdania, że w nowej EPS powinna
znaleźć odzwierciedlenie tendencja do 
uzewnętrzniania polityk wewnętrznych;

32. jest zdania, że w nowej EPS powinno
znaleźć odzwierciedlenie współdzielenie 
celów polityki wewnętrznej; przypomina, 
że konieczne jest, aby UE nie przedkładała 
własnego ożywienia gospodarczego nad 
rzeczywistą ochronę praw człowieka oraz 
praw obywatelskich, politycznych, 
społecznych i gospodarczych obywateli 
krajów partnerskich;



PE557.192v01-00 126/179 AM\1061320PL.doc

Or. it

Poprawka 562
Mariya Gabriel, Tokia Saïfi

Projekt rezolucji
Ustęp 32

Projekt rezolucji Poprawka

32. jest zdania, że w nowej EPS powinna 
znaleźć odzwierciedlenie tendencja do 
uzewnętrzniania polityk wewnętrznych;

32. jest zdania, że cel dotyczący spójności 
polityk wewnętrznej i zewnętrznej Unii 
Europejskiej, jak również ścisłe i 
wzrastające powiązania między pewnymi 
wewnętrznymi a zewnętrznymi 
wyzwaniami powinny znaleźć 
odzwierciedlenie w nowej EPS;

Or. fr

Poprawka 563
Marie-Christine Vergiat, Helmut Scholz

Projekt rezolucji
Ustęp 32

Projekt rezolucji Poprawka

32. jest zdania, że w nowej EPS powinna 
znaleźć odzwierciedlenie tendencja do 
uzewnętrzniania polityk wewnętrznych;

32. jest zdania, że w nowej EPS powinna 
znaleźć odzwierciedlenie tendencja do 
uzewnętrzniania polityk wewnętrznych w 
pewnych obszarach; przykładowo wyraża 
ubolewanie z powodu utrzymywania się 
europejskiego podejścia do zarządzania 
imigracją do UE polegającego na zlecaniu 
zarządzania państwom trzecim, a w 
szczególności krajom południowego 
basenu Morza Śródziemnego, co 
negatywnie wpływa bez zważania na 
prawa człowieka i międzynarodowe 
konwencje podpisane przez państwa 
członkowskie; stwierdza, że nowa strategia 
sąsiedztwa nie powinna być wyzbyta 
jakiejkolwiek warunkowości łączącej 
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możliwość zacieśnionej współpracy z 
zaangażowaniem w walkę z nieregularną 
migracją, a mianowicie za pośrednictwem 
umów o readmisji;

Or. fr

Poprawka 564
Helmut Scholz

Projekt rezolucji
Ustęp 32

Projekt rezolucji Poprawka

32. jest zdania, że w nowej EPS powinna 
znaleźć odzwierciedlenie tendencja do 
uzewnętrzniania polityk wewnętrznych;

32. jest zdania, że w nowej EPS powinna 
znaleźć odzwierciedlenie tendencja do 
uzewnętrzniania polityk wewnętrznych, w 
świetle konkretnych doświadczeń i 
wyników EPS odrzuca jednak 
charakterystyczny dla dotychczasowej 
EPS eksport zasad ukierunkowanych na 
reformę instytucji krajowych i procesów 
politycznych w krajach partnerskich, gdyż 
narzędzie to okazało się nieskuteczne w 
polityce zagranicznej;

Or. de

Poprawka 565
Michał Boni

Projekt rezolucji
Ustęp 32 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

32a. uważa większą współpracę w 
obszarze przyszłego jednolitego rynku 
cyfrowego, wsparcie reform w zakresie e-
administracji oraz rozwiązania w ramach 
otwartej administracji za instrument 
angażowania obywateli;

Or. en
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Poprawka 566
Charles Tannock, Marek Jurek, Anna Elżbieta Fotyga, Mark Demesmaeker, Ryszard 
Antoni Legutko, Bas Belder, Amjad Bashir, Geoffrey Van Orden

Projekt rezolucji
Ustęp 32 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

32a. wzywa wysoką 
przedstawiciel/wiceprzewodniczącą oraz 
Komisję do zagwarantowania 
bezpieczeństwa i wolności chrześcijanom 
oraz innym grupom religijnym i 
mniejszościowym, które spotykają się z 
coraz większą dyskryminacją i 
prześladowaniem w krajach południowego 
sąsiedztwa; wzywa Komisję do 
zagwarantowania, by przyszłe umowy w 
ramach EPS uwzględniały skuteczne 
mechanizmy monitorowania ochrony 
praw człowieka mniejszości religijnych i 
etnicznych;

Or. en

Poprawka 567
Mario Borghezio

Projekt rezolucji
Ustęp 33

Projekt rezolucji Poprawka

33. podkreśla znaczenie swobodnego 
przepływu osób oraz popiera dalsze 
wprowadzanie ułatwień wizowych i 
zwiększoną liberalizację systemu 
wizowego w sąsiedztwie, szczególnie w 
odniesieniu do studentów, młodzieży i 
naukowców; wzywa Komisję, aby we 
współpracy z państwami członkowskimi w 
jeszcze większym stopniu rozwijała 
partnerstwa na rzecz mobilności w 

33. wzywa, w ramach ułatwień systemu 
wizowego w sąsiedztwie w odniesieniu do 
studentów, sportowców, młodzieży i 
naukowców, do uważnej kontroli podczas 
wydawania tych wiz, zarówno 
krótkoterminowych, jak i średnio- oraz 
długoterminowych;



AM\1061320PL.doc 129/179 PE557.192v01-00

sąsiedztwie, a także zwiększyła możliwości 
systemów migracji cyrkulacyjnej, w 
ramach których wspierano by i 
nagradzano regularnych migrantów;

Or. it

Poprawka 568
Francisco Assis

Projekt rezolucji
Ustęp 33

Projekt rezolucji Poprawka

33. podkreśla znaczenie swobodnego 
przepływu osób oraz popiera dalsze 
wprowadzanie ułatwień wizowych i 
zwiększoną liberalizację systemu 
wizowego w sąsiedztwie, szczególnie w 
odniesieniu do studentów, młodzieży i 
naukowców; wzywa Komisję, aby we 
współpracy z państwami członkowskimi w 
jeszcze większym stopniu rozwijała 
partnerstwa na rzecz mobilności w 
sąsiedztwie, a także zwiększyła możliwości 
systemów migracji cyrkulacyjnej, w 
ramach których wspierano by i nagradzano 
regularnych migrantów;

33. podkreśla znaczenie swobodnego 
przepływu osób oraz popiera dalsze 
zwiększanie mobilności w sąsiedztwie, w 
bezpiecznym i dobrze zarządzanym 
środowisku, w formie ułatwień wizowych i 
liberalizacji systemu wizowego, 
szczególnie w odniesieniu do studentów, 
młodzieży i naukowców; wzywa Komisję, 
aby we współpracy z państwami 
członkowskimi w jeszcze większym 
stopniu rozwijała partnerstwa na rzecz 
mobilności w sąsiedztwie, a także 
zwiększyła możliwości systemów migracji 
cyrkulacyjnej, w ramach których 
wspierano by i nagradzano legalnych 
migrantów;

Or. en

Poprawka 569
Charles Tannock, Marek Jurek, Anna Elżbieta Fotyga, Mark Demesmaeker, Ryszard 
Antoni Legutko, Bas Belder, Amjad Bashir, Geoffrey Van Orden

Projekt rezolucji
Ustęp 33

Projekt rezolucji Poprawka

33. podkreśla znaczenie swobodnego 33. podkreśla znaczenie swobodniejszego
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przepływu osób oraz popiera dalsze 
wprowadzanie ułatwień wizowych i 
zwiększoną liberalizację systemu 
wizowego w sąsiedztwie, szczególnie w 
odniesieniu do studentów, młodzieży i 
naukowców; wzywa Komisję, aby we 
współpracy z państwami członkowskimi w 
jeszcze większym stopniu rozwijała 
partnerstwa na rzecz mobilności w 
sąsiedztwie, a także zwiększyła możliwości 
systemów migracji cyrkulacyjnej, w 
ramach których wspierano by i nagradzano 
regularnych migrantów;

przepływu osób oraz zwraca uwagę na 
trwający proces wprowadzania ułatwień 
wizowych i liberalizacji systemu 
wizowego w sąsiedztwie, realizowany 
osobno dla każdego z krajów, szczególnie 
w odniesieniu do studentów, młodzieży i 
naukowców; wzywa Komisję, aby we 
współpracy z państwami członkowskimi w 
jeszcze większym stopniu rozwijała 
partnerstwa na rzecz mobilności w 
sąsiedztwie, a także zwiększyła możliwości 
systemów migracji cyrkulacyjnej, w 
ramach których wspierano by i nagradzano 
legalnych migrantów; zauważa, że 
ewolucja w tym zakresie jest w 
poszczególnych krajach sąsiedztwa 
wschodniego i południowego na różnym 
poziomie;

Or. en

Poprawka 570
Paulo Rangel

Projekt rezolucji
Ustęp 33

Projekt rezolucji Poprawka

33. podkreśla znaczenie swobodnego 
przepływu osób oraz popiera dalsze 
wprowadzanie ułatwień wizowych i 
zwiększoną liberalizację systemu 
wizowego w sąsiedztwie, szczególnie w 
odniesieniu do studentów, młodzieży i 
naukowców; wzywa Komisję, aby we 
współpracy z państwami członkowskimi w 
jeszcze większym stopniu rozwijała 
partnerstwa na rzecz mobilności w 
sąsiedztwie, a także zwiększyła możliwości 
systemów migracji cyrkulacyjnej, w 
ramach których wspierano by i nagradzano 
regularnych migrantów;

33. podkreśla znaczenie swobodnego 
przepływu osób oraz popiera dalsze 
zwiększanie mobilności w sąsiedztwie, w 
bezpiecznym i dobrze zarządzanym 
środowisku, w formie ułatwień wizowych i 
liberalizacji systemu wizowego, 
szczególnie w odniesieniu do studentów, 
młodzieży i naukowców; wzywa Komisję, 
aby we współpracy z państwami 
członkowskimi w jeszcze większym 
stopniu rozwijała partnerstwa na rzecz 
mobilności w sąsiedztwie, a także 
zwiększyła możliwości systemów migracji 
cyrkulacyjnej, w ramach których 
wspierano by i nagradzano legalnych 
migrantów;
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Or. en

Poprawka 571
Ana Gomes

Projekt rezolucji
Ustęp 33

Projekt rezolucji Poprawka

33. podkreśla znaczenie swobodnego 
przepływu osób oraz popiera dalsze 
wprowadzanie ułatwień wizowych i 
zwiększoną liberalizację systemu 
wizowego w sąsiedztwie, szczególnie w 
odniesieniu do studentów, młodzieży i 
naukowców; wzywa Komisję, aby we 
współpracy z państwami członkowskimi w 
jeszcze większym stopniu rozwijała 
partnerstwa na rzecz mobilności w 
sąsiedztwie, a także zwiększyła możliwości 
systemów migracji cyrkulacyjnej, w 
ramach których wspierano by i nagradzano 
regularnych migrantów;

33. podkreśla znaczenie swobodnego 
przepływu osób oraz popiera dalsze 
zwiększanie mobilności w sąsiedztwie, w 
bezpiecznym i dobrze zarządzanym 
środowisku, w formie ułatwień wizowych i 
liberalizacji systemu wizowego w 
sąsiedztwie, szczególnie w odniesieniu do 
studentów, młodzieży i naukowców; 
wzywa Komisję, aby we współpracy z 
państwami członkowskimi w jeszcze 
większym stopniu rozwijała partnerstwa na 
rzecz mobilności w sąsiedztwie, a także 
zwiększyła możliwości systemów migracji 
cyrkulacyjnej, w ramach których 
wspierano by i nagradzano legalnych 
migrantów;

Or. en

Poprawka 572
Georgios Epitideios

Projekt rezolucji
Ustęp 33

Projekt rezolucji Poprawka

33. podkreśla znaczenie swobodnego 
przepływu osób oraz popiera dalsze 
wprowadzanie ułatwień wizowych i 
zwiększoną liberalizację systemu 
wizowego w sąsiedztwie, szczególnie w 
odniesieniu do studentów, młodzieży i 
naukowców; wzywa Komisję, aby we 

33. podkreśla znaczenie swobodnego 
przepływu osób oraz popiera dalsze 
wprowadzanie ułatwień wizowych, 
szczególnie w odniesieniu do studentów, 
młodzieży i naukowców; wzywa Komisję, 
aby we współpracy z państwami 
członkowskimi w jeszcze większym 
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współpracy z państwami członkowskimi w 
jeszcze większym stopniu rozwijała 
partnerstwa na rzecz mobilności w 
sąsiedztwie, a także zwiększyła możliwości 
systemów migracji cyrkulacyjnej, w 
ramach których wspierano by i 
nagradzano regularnych migrantów;

stopniu rozwijała partnerstwa na rzecz 
mobilności w sąsiedztwie;

Or. el

Poprawka 573
Marie-Christine Vergiat, Helmut Scholz

Projekt rezolucji
Ustęp 33

Projekt rezolucji Poprawka

33. podkreśla znaczenie swobodnego 
przepływu osób oraz popiera dalsze 
wprowadzanie ułatwień wizowych i 
zwiększoną liberalizację systemu 
wizowego w sąsiedztwie, szczególnie w 
odniesieniu do studentów, młodzieży i 
naukowców; wzywa Komisję, aby we 
współpracy z państwami członkowskimi w 
jeszcze większym stopniu rozwijała 
partnerstwa na rzecz mobilności w 
sąsiedztwie, a także zwiększyła możliwości 
systemów migracji cyrkulacyjnej, w 
ramach których wspierano by i nagradzano 
regularnych migrantów;

33. podkreśla znaczenie swobodnego 
przepływu osób oraz popiera dalsze 
wprowadzanie ułatwień wizowych i 
zwiększoną liberalizację systemu 
wizowego w sąsiedztwie, szczególnie w 
odniesieniu do studentów, młodzieży, 
artystów i naukowców; wzywa Komisję, 
aby we współpracy z państwami 
członkowskimi w jeszcze większym 
stopniu rozwijała partnerstwa na rzecz 
mobilności w sąsiedztwie, by zwiększyć 
możliwości migracji cyrkulacyjnej i 
rozwijać w tym celu legalne sposoby 
migracji;

Or. fr

Poprawka 574
Tamás Meszerics, Ernest Urtasun, Heidi Hautala
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 33



AM\1061320PL.doc 133/179 PE557.192v01-00

Projekt rezolucji Poprawka

33. podkreśla znaczenie swobodnego 
przepływu osób oraz popiera dalsze 
wprowadzanie ułatwień wizowych i 
zwiększoną liberalizację systemu 
wizowego w sąsiedztwie, szczególnie w 
odniesieniu do studentów, młodzieży i 
naukowców; wzywa Komisję, aby we 
współpracy z państwami członkowskimi w 
jeszcze większym stopniu rozwijała
partnerstwa na rzecz mobilności w 
sąsiedztwie, a także zwiększyła możliwości 
systemów migracji cyrkulacyjnej, w 
ramach których wspierano by i 
nagradzano regularnych migrantów;

33. podkreśla znaczenie swobodnego 
przepływu osób oraz popiera dalsze 
wprowadzanie ułatwień wizowych i 
zwiększoną liberalizację systemu 
wizowego w sąsiedztwie, szczególnie w 
odniesieniu do studentów, młodzieży i 
naukowców; wzywa Komisję, aby we 
współpracy z państwami członkowskimi
ponownie przyjrzała się partnerstwu na 
rzecz mobilności, oddzielając je od umów 
o readmisji, a także zwiększyła możliwości 
systemów migracji cyrkulacyjnej, które 
otworzyłyby bezpieczne i legalne ścieżki 
dla migrantów;

Or. en

Poprawka 575
Gabrielius Landsbergis

Projekt rezolucji
Ustęp 33

Projekt rezolucji Poprawka

33. podkreśla znaczenie swobodnego 
przepływu osób oraz popiera dalsze 
wprowadzanie ułatwień wizowych i 
zwiększoną liberalizację systemu 
wizowego w sąsiedztwie, szczególnie w 
odniesieniu do studentów, młodzieży i 
naukowców; wzywa Komisję, aby we 
współpracy z państwami członkowskimi w 
jeszcze większym stopniu rozwijała 
partnerstwa na rzecz mobilności w 
sąsiedztwie, a także zwiększyła możliwości 
systemów migracji cyrkulacyjnej, w 
ramach których wspierano by i nagradzano 
regularnych migrantów;

33. podkreśla znaczenie swobodnego 
przepływu osób oraz popiera dalsze 
wprowadzanie ułatwień wizowych i 
zwiększoną liberalizację systemu 
wizowego w sąsiedztwie, szczególnie w 
odniesieniu do studentów, młodzieży i 
naukowców, także w ramach Erasmus+;
wzywa Komisję, aby we współpracy z 
państwami członkowskimi w jeszcze 
większym stopniu rozwijała partnerstwa na 
rzecz mobilności w sąsiedztwie, a także 
zwiększyła możliwości systemów migracji 
cyrkulacyjnej, w ramach których 
wspierano by i nagradzano legalnych 
migrantów;

Or. en
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Poprawka 576
Jacek Saryusz-Wolski

Projekt rezolucji
Ustęp 33

Projekt rezolucji Poprawka

33. podkreśla znaczenie swobodnego 
przepływu osób oraz popiera dalsze 
wprowadzanie ułatwień wizowych i 
zwiększoną liberalizację systemu 
wizowego w sąsiedztwie, szczególnie w 
odniesieniu do studentów, młodzieży i 
naukowców; wzywa Komisję, aby we 
współpracy z państwami członkowskimi w 
jeszcze większym stopniu rozwijała 
partnerstwa na rzecz mobilności w 
sąsiedztwie, a także zwiększyła możliwości 
systemów migracji cyrkulacyjnej, w 
ramach których wspierano by i nagradzano 
regularnych migrantów;

33. podkreśla znaczenie swobodnego 
przepływu osób z krajów Partnerstwa 
Wschodniego, który stanowiłby 
rzeczywistą pomoc na ich rzecz w 
zbliżeniu się do UE, oraz popiera dalsze 
wprowadzanie ułatwień wizowych i 
zwiększoną liberalizację systemu 
wizowego w sąsiedztwie, szczególnie w 
odniesieniu do studentów, młodzieży i 
naukowców; wzywa Komisję, aby we 
współpracy z państwami członkowskimi w 
jeszcze większym stopniu rozwijała 
partnerstwa na rzecz mobilności w 
sąsiedztwie, a także zwiększyła możliwości 
systemów migracji cyrkulacyjnej, w 
ramach których wspierano by i nagradzano 
legalnych migrantów;

Or. en

Poprawka 577
Jaromír Štětina

Projekt rezolucji
Ustęp 33

Projekt rezolucji Poprawka

33. podkreśla znaczenie swobodnego 
przepływu osób oraz popiera dalsze 
wprowadzanie ułatwień wizowych i 
zwiększoną liberalizację systemu 
wizowego w sąsiedztwie, szczególnie w 
odniesieniu do studentów, młodzieży i 
naukowców; wzywa Komisję, aby we 
współpracy z państwami członkowskimi w 

33. podkreśla znaczenie swobodnego 
przepływu osób oraz popiera dalsze 
wprowadzanie ułatwień wizowych i 
zwiększoną liberalizację systemu 
wizowego w sąsiedztwie, szczególnie w 
odniesieniu do studentów, młodzieży i 
naukowców; wzywa Komisję, aby we 
współpracy z państwami członkowskimi w 
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jeszcze większym stopniu rozwijała 
partnerstwa na rzecz mobilności w 
sąsiedztwie, a także zwiększyła możliwości 
systemów migracji cyrkulacyjnej, w 
ramach których wspierano by i nagradzano 
regularnych migrantów;

jeszcze większym stopniu rozwijała 
partnerstwa na rzecz mobilności w 
sąsiedztwie, rozszerzając je także na 
studentów, młodzież i naukowców 
pochodzących z obszarów nieuznawanych 
w strefie działania EPS, a także 
zwiększyła możliwości systemów migracji 
cyrkulacyjnej, w ramach których 
wspierano by i nagradzano legalnych 
migrantów; podkreśla, że wjazd i pobyt 
obywateli państw trzecich w celach 
badawczych, w ramach studiów bądź 
wymiany uczniów stanowi narzędzie, które 
będzie miało olbrzymi wpływ w dziedzinie 
edukacji, kultury oraz dalszego rozwoju 
demokratycznego oraz mobilizacji 
społeczeństwa obywatelskiego;

Or. en

Poprawka 578
Francisco José Millán Mon

Projekt rezolucji
Ustęp 33

Projekt rezolucji Poprawka

33. podkreśla znaczenie swobodnego 
przepływu osób oraz popiera dalsze 
wprowadzanie ułatwień wizowych i 
zwiększoną liberalizację systemu 
wizowego w sąsiedztwie, szczególnie w 
odniesieniu do studentów, młodzieży i 
naukowców; wzywa Komisję, aby we 
współpracy z państwami członkowskimi w 
jeszcze większym stopniu rozwijała 
partnerstwa na rzecz mobilności w 
sąsiedztwie, a także zwiększyła możliwości 
systemów migracji cyrkulacyjnej, w 
ramach których wspierano by i nagradzano 
regularnych migrantów;

33. podkreśla znaczenie swobodnego 
przepływu osób oraz popiera dalsze 
wprowadzanie ułatwień wizowych i 
zwiększoną liberalizację systemu 
wizowego w sąsiedztwie, szczególnie w 
odniesieniu do studentów, młodzieży i 
naukowców; wzywa Komisję, aby we 
współpracy z państwami członkowskimi w 
jeszcze większym stopniu rozwijała 
partnerstwa na rzecz mobilności w 
sąsiedztwie, a także zwiększyła możliwości 
systemów migracji cyrkulacyjnej, w 
ramach których wspierano by i nagradzano 
legalnych migrantów; podkreśla znaczenie 
dobrze funkcjonujących umów o 
readmisji;

Or. en
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Poprawka 579
Urmas Paet

Projekt rezolucji
Ustęp 33

Projekt rezolucji Poprawka

33. podkreśla znaczenie swobodnego 
przepływu osób oraz popiera dalsze 
wprowadzanie ułatwień wizowych i 
zwiększoną liberalizację systemu 
wizowego w sąsiedztwie, szczególnie w 
odniesieniu do studentów, młodzieży i 
naukowców; wzywa Komisję, aby we 
współpracy z państwami członkowskimi w 
jeszcze większym stopniu rozwijała 
partnerstwa na rzecz mobilności w 
sąsiedztwie, a także zwiększyła możliwości 
systemów migracji cyrkulacyjnej, w 
ramach których wspierano by i nagradzano 
regularnych migrantów;

33. podkreśla znaczenie swobodnego 
przepływu osób oraz popiera dalsze 
wprowadzanie ułatwień wizowych i 
zwiększoną liberalizację systemu 
wizowego w sąsiedztwie, szczególnie w 
odniesieniu do studentów, młodzieży i 
naukowców; wzywa Komisję, aby we 
współpracy z państwami członkowskimi w 
jeszcze większym stopniu rozwijała 
partnerstwa na rzecz mobilności w 
sąsiedztwie, a także zwiększyła możliwości 
systemów migracji cyrkulacyjnej, w 
ramach których wspierano by i nagradzano 
legalnych migrantów; należy przyspieszyć 
liberalizację wizową w państwach 
objętych EPS, które zawarły z UE układ 
stowarzyszeniowy i pragną w pełnym 
zakresie współpracować z UE;

Or. en

Poprawka 580
Iratxe García Pérez, Mariya Gabriel
w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

Projekt rezolucji
Ustęp 33

Projekt rezolucji Poprawka

33. podkreśla znaczenie swobodnego 
przepływu osób oraz popiera dalsze 
wprowadzanie ułatwień wizowych i 
zwiększoną liberalizację systemu 
wizowego w sąsiedztwie, szczególnie w 
odniesieniu do studentów, młodzieży i 

33. podkreśla znaczenie swobodnego 
przepływu osób oraz popiera dalsze 
wprowadzanie ułatwień wizowych i 
zwiększoną liberalizację systemu 
wizowego w sąsiedztwie, szczególnie w 
odniesieniu do studentów, młodzieży i 
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naukowców; wzywa Komisję, aby we 
współpracy z państwami członkowskimi w 
jeszcze większym stopniu rozwijała 
partnerstwa na rzecz mobilności w 
sąsiedztwie, a także zwiększyła możliwości 
systemów migracji cyrkulacyjnej, w 
ramach których wspierano by i nagradzano 
regularnych migrantów;

naukowców; wzywa Komisję, aby we 
współpracy z państwami członkowskimi w 
jeszcze większym stopniu rozwijała 
partnerstwa na rzecz mobilności w 
sąsiedztwie, a także zwiększyła możliwości 
systemów migracji cyrkulacyjnej, w 
ramach których wspierano by i nagradzano 
legalnych migrantów; z drugiej strony 
potępia handel ludźmi, którego większość 
ofiar stanowią kobiety, a także podkreśla 
znaczenie wzmacniania współpracy z 
krajami partnerskimi na rzecz zwalczania 
tego procederu;

Or. en

Poprawka 581
Javi López, Elena Valenciano

Projekt rezolucji
Ustęp 33

Projekt rezolucji Poprawka

33. podkreśla znaczenie swobodnego 
przepływu osób oraz popiera dalsze 
wprowadzanie ułatwień wizowych i 
zwiększoną liberalizację systemu 
wizowego w sąsiedztwie, szczególnie w 
odniesieniu do studentów, młodzieży i 
naukowców; wzywa Komisję, aby we 
współpracy z państwami członkowskimi w 
jeszcze większym stopniu rozwijała 
partnerstwa na rzecz mobilności w 
sąsiedztwie, a także zwiększyła możliwości 
systemów migracji cyrkulacyjnej, w 
ramach których wspierano by i nagradzano 
regularnych migrantów;

33. podkreśla znaczenie swobodnego 
przepływu osób oraz popiera dalsze 
wprowadzanie ułatwień wizowych i 
zwiększoną liberalizację systemu 
wizowego w sąsiedztwie, szczególnie w 
odniesieniu do studentów, młodzieży i 
naukowców; wzywa Komisję, aby we 
współpracy z państwami członkowskimi w 
jeszcze większym stopniu rozwijała 
partnerstwa na rzecz mobilności w 
sąsiedztwie, a także zwiększyła możliwości 
systemów migracji cyrkulacyjnej, w 
ramach których wspierano by i nagradzano 
regularnych migrantów; wzywa Komisję do 
zwiększenia wysiłków w obszarze 
negocjowania umów o readmisji między 
UE a jej partnerami;

Or. es
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Poprawka 582
Fabio Massimo Castaldo

Projekt rezolucji
Ustęp 33

Projekt rezolucji Poprawka

33. podkreśla znaczenie swobodnego 
przepływu osób oraz popiera dalsze 
wprowadzanie ułatwień wizowych i 
zwiększoną liberalizację systemu 
wizowego w sąsiedztwie, szczególnie w 
odniesieniu do studentów, młodzieży i 
naukowców; wzywa Komisję, aby we 
współpracy z państwami członkowskimi w 
jeszcze większym stopniu rozwijała 
partnerstwa na rzecz mobilności w 
sąsiedztwie, a także zwiększyła możliwości 
systemów migracji cyrkulacyjnej, w 
ramach których wspierano by i nagradzano 
regularnych migrantów;

33. podkreśla znaczenie swobodnego 
przepływu osób oraz popiera dalsze 
wprowadzanie ułatwień wizowych i 
zwiększoną liberalizację systemu 
wizowego w sąsiedztwie, szczególnie w 
odniesieniu do studentów, młodzieży i 
naukowców; wzywa Komisję, aby we 
współpracy z państwami członkowskimi w 
jeszcze większym stopniu rozwijała 
partnerstwa na rzecz mobilności w 
sąsiedztwie, a także zwiększyła możliwości 
systemów migracji cyrkulacyjnej, w 
ramach których wspierano by i nagradzano 
regularnych migrantów; wzywa UE, aby 
zapewniła równe rozłożenie wkładu 
poszczególnych państw członkowskich w 
stawienie czoła kryzysowi humanitarnemu
w regionie Morza Śródziemnego, 
skłaniając je do planowania i wdrażania 
wspólnych działań poszukiwawczych i 
ratunkowych na morzu, na wzór operacji 
Mare Nostrum, prowadzonej wcześniej 
przez Marynarkę Włoch; 

Or. it

Poprawka 583
Mariya Gabriel

Projekt rezolucji
Ustęp 33

Projekt rezolucji Poprawka

33. podkreśla znaczenie swobodnego 
przepływu osób oraz popiera dalsze 
wprowadzanie ułatwień wizowych i 
zwiększoną liberalizację systemu 

33. podkreśla znaczenie swobodnego 
przepływu osób oraz popiera dalsze 
wprowadzanie ułatwień wizowych i 
zwiększoną liberalizację systemu 
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wizowego w sąsiedztwie, szczególnie w 
odniesieniu do studentów, młodzieży i 
naukowców; wzywa Komisję, aby we 
współpracy z państwami członkowskimi w 
jeszcze większym stopniu rozwijała 
partnerstwa na rzecz mobilności w 
sąsiedztwie, a także zwiększyła możliwości 
systemów migracji cyrkulacyjnej, w 
ramach których wspierano by i nagradzano 
regularnych migrantów;

wizowego w sąsiedztwie, szczególnie w 
odniesieniu do studentów, młodzieży i 
naukowców; podkreśla, że negocjacje w 
sprawie umów o ułatwieniach wizowych 
również przyczyniają się do promowania 
wartości i celów stanowiących podstawę 
EPS; wzywa Komisję, aby we współpracy 
z państwami członkowskimi w jeszcze 
większym stopniu rozwijała partnerstwa na 
rzecz mobilności w sąsiedztwie, a także 
zwiększyła możliwości systemów migracji 
cyrkulacyjnej, w ramach których 
wspierano by i nagradzano regularnych 
migrantów, jak również przyniosłaby 
zarówno UE, jak i państwom sąsiadującym 
obustronne korzyści gospodarcze;

Or. fr

Poprawka 584
Iratxe García Pérez, Mariya Gabriel
w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

Projekt rezolucji
Ustęp 33 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

33a. wzywa Komisję do zwrócenia uwagi 
na kwestie równości płci w ramach 
promowania szkoleń zawodowych i 
naukowych, a także w ramach programów 
migracji cyrkulacyjnych z państwami 
sąsiedztwa, co zwiększy udział kobiet w 
gospodarkach tych państw;

Or. en

Poprawka 585
Aldo Patriciello

Projekt rezolucji
Ustęp 33 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

33a. uważa, że pogłębiona wymiana 
kulturalna między UE a krajami 
należącymi do Europejskiej Polityki 
Sąsiedztwa, przede wszystkim tymi na 
południowym wybrzeżu Morza 
Śródziemnego, w którą będą włączeni 
młodzież, kobiety i inne zagrożone, może 
się przyczynić do zwalczenia islamskiego 
radykalizmu;

Or. it

Poprawka 586
Fabio Massimo Castaldo

Projekt rezolucji
Ustęp 33 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

33a. podkreśla, że równość płci i zakaz 
dyskryminacji są częścią podstawowych 
praw i zasad, którymi kieruje się UE w 
działaniach zewnętrznych; uważa, że 
kwestii tej należy nadać w Europejskiej 
Polityce Sąsiedztwa priorytet, oraz że 
oceny UE powinny także obejmować 
kwestie praw społeczności LGBT oraz 
integracji mniejszości w życiu 
politycznym, społecznym i gospodarczym;

Or. en

Poprawka 587
Ulrike Lunacek, Tanja Fajon, Malin Björk, Sophia in 't Veld, Alyn Smith

Projekt rezolucji
Ustęp 33 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

33a. podkreśla, że prawa kobiet, równość 
płci i zakaz dyskryminacji są częścią 
podstawowych praw i zasad, którymi 
kieruje się UE w działaniach 
zewnętrznych; uważa, że kwestii tej należy 
nadać w Europejskiej Polityce Sąsiedztwa 
priorytet, oraz że oceny UE powinny także 
obejmować kwestie praw społeczności 
LGBT oraz integracji mniejszości w życiu 
politycznym, społecznym i gospodarczym;

Or. en

Poprawka 588
Angel Dzhambazki

Projekt rezolucji
Ustęp 33 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

33а. wzywa do skoordynowania EPC z 
podejmowanymi w przyszłości środkami w 
zakresie zwalczania nielegalnej imigracji; 
wzywa do zawierania umów o readmisji ze 
wszystkimi krajami w ramach EPS; 
wzywa, aby w ramach zmienionej polityki 
wspierać kraje partnerskie w walce z 
siatkami trudniącymi się przemytem i 
handlem ludźmi;

Or. bg

Poprawka 589
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias

Projekt rezolucji
Ustęp 33 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

33a. odrzuca represyjne umowy dotyczące 
kwestii związanych z migracją oraz 
utworzenie Fronteksu; uważa, że kwestia 
migracji wymaga przyjęcia przez kraje UE 
strategii walki z ubóstwem oraz na rzecz 
zatrudnienia i pokoju, a także 
sprawiedliwej strategii handlowej, jako 
znaczącego wkładu w zapewnienie 
stabilności w regionie;

Or. es

Poprawka 590
Marie-Christine Vergiat, Helmut Scholz

Projekt rezolucji
Ustęp 34

Projekt rezolucji Poprawka

34. zauważa, że wysoki poziom 
bezrobocia, wykluczenia społecznego i 
ubóstwa, połączony z niskim wskaźnikiem 
uczestnictwa kobiet w życiu politycznym, 
stanowi podstawową przyczynę 
niestabilności i domaga się zaangażowania 
wykraczającego poza pogłębione i 
kompleksowe strefy wolnego handlu 
(DCFTA);

34. zauważa, że wysoki poziom 
bezrobocia, wykluczenia społecznego i 
ubóstwa, połączony z niskim wskaźnikiem 
uczestnictwa kobiet w życiu politycznym, 
stanowi podstawową przyczynę 
niestabilności i domaga się, by zamiast 
pozwalać na pogorszenie się sytuacji 
gospodarczej i społecznej w tych krajach, 
przyjąć rzeczywiste umowy partnerskie, 
biorąc pod uwagę społeczne 
uwarunkowania i potrzeby ludności tych 
krajów;

Or. fr

Poprawka 591
Francisco Assis

Projekt rezolucji
Ustęp 34
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Projekt rezolucji Poprawka

34. zauważa, że wysoki poziom 
bezrobocia, wykluczenia społecznego i 
ubóstwa, połączony z niskim wskaźnikiem 
uczestnictwa kobiet w życiu politycznym, 
stanowi podstawową przyczynę 
niestabilności i domaga się zaangażowania 
wykraczającego poza pogłębione i 
kompleksowe strefy wolnego handlu 
(DCFTA);

34. zauważa, że wysoki poziom 
bezrobocia, wykluczenia społecznego i 
ubóstwa, połączony z niskim wskaźnikiem 
uczestnictwa społeczeństwa 
obywatelskiego, a kobiet szczególnie, w 
życiu politycznym, stanowi podstawową 
przyczynę niestabilności i domaga się 
zdecydowanego zaangażowania w ramach 
EPS, znacznie wykraczającego poza 
pogłębione i kompleksowe strefy wolnego 
handlu (DCFTA);

Or. en

Poprawka 592
Louis Michel, Hilde Vautmans

Projekt rezolucji
Ustęp 34

Projekt rezolucji Poprawka

34. zauważa, że wysoki poziom 
bezrobocia, wykluczenia społecznego i 
ubóstwa, połączony z niskim wskaźnikiem 
uczestnictwa kobiet w życiu politycznym, 
stanowi podstawową przyczynę 
niestabilności i domaga się zaangażowania 
wykraczającego poza pogłębione i 
kompleksowe strefy wolnego handlu 
(DCFTA);

34. zauważa, że wysoki poziom 
bezrobocia, wykluczenia społecznego i 
ubóstwa oraz niski wskaźnik uczestnictwa 
kobiet w życiu politycznym, w połączeniu 
ze złym sprawowaniem rządów, stanowią 
podstawę niestabilności i domaga się 
zaangażowania wykraczającego poza 
pogłębione i kompleksowe strefy wolnego
handlu (DCFTA);

Or. nl

Poprawka 593
Javier Nart, Petras Auštrevičius, Anneli Jäätteenmäki, Ivo Vajgl, Fernando Maura 
Barandiarán, Ilhan Kyuchyuk, Marietje Schaake

Projekt rezolucji
Ustęp 34
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Projekt rezolucji Poprawka

34. zauważa, że wysoki poziom 
bezrobocia, wykluczenia społecznego i 
ubóstwa, połączony z niskim wskaźnikiem 
uczestnictwa kobiet w życiu politycznym, 
stanowi podstawową przyczynę 
niestabilności i domaga się zaangażowania 
wykraczającego poza pogłębione i 
kompleksowe strefy wolnego handlu 
(DCFTA);

34. zauważa, że wysoki poziom 
bezrobocia, wykluczenia społecznego i 
ubóstwa, brak nieskrępowanego dostępu 
do pluralistycznej kultury i informacji i do 
podstawowych wolności (w szczególności 
wolności wyrażania opinii, myśli i 
wolności mediów), wysoki poziom 
korupcji, połączony z niskim wskaźnikiem 
uczestnictwa kobiet w życiu politycznym, 
stanowi podstawową przyczynę 
niestabilności; domaga się głębszego i 
silniejszego zaangażowania 
wykraczającego poza pogłębione i 
kompleksowe strefy wolnego handlu 
(DCFTA), przy aktywnym udziale MŚP;
zauważa brak regionalnej współpracy 
gospodarczej między krajami sąsiedztwa 
UE i wzywa do ustanowienia 
wewnątrzregionalnych inicjatyw na rzecz 
zwiększenia wymiany handlowej między 
nimi;

Or. en

Poprawka 594
Charles Tannock, Marek Jurek, Anna Elżbieta Fotyga, Mark Demesmaeker, Ryszard 
Antoni Legutko, Bas Belder, Amjad Bashir, Geoffrey Van Orden

Projekt rezolucji
Ustęp 34

Projekt rezolucji Poprawka

34. zauważa, że wysoki poziom 
bezrobocia, wykluczenia społecznego i 
ubóstwa, połączony z niskim wskaźnikiem 
uczestnictwa kobiet w życiu politycznym, 
stanowi podstawową przyczynę 
niestabilności i domaga się zaangażowania 
wykraczającego poza pogłębione i 
kompleksowe strefy wolnego handlu 
(DCFTA);

34. zauważa, że wysoki poziom 
bezrobocia, wykluczenia społecznego i 
ubóstwa, połączony z niskim wskaźnikiem 
uczestnictwa kobiet w życiu politycznym, 
stanowi podstawową przyczynę 
niestabilności i zachęca do dalszego
zaangażowania wykraczającego poza 
pogłębione i kompleksowe strefy wolnego 
handlu (DCFTA);
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Or. en

Poprawka 595
Tamás Meszerics, Ernest Urtasun, Alyn Smith, Heidi Hautala
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 34

Projekt rezolucji Poprawka

34. zauważa, że wysoki poziom 
bezrobocia, wykluczenia społecznego i 
ubóstwa, połączony z niskim wskaźnikiem 
uczestnictwa kobiet w życiu politycznym, 
stanowi podstawową przyczynę 
niestabilności i domaga się zaangażowania 
wykraczającego poza pogłębione i 
kompleksowe strefy wolnego handlu 
(DCFTA);

34. zauważa, że wysoki poziom 
bezrobocia, wykluczenia społecznego, 
korupcji i ubóstwa, połączony z niskim 
wskaźnikiem uczestnictwa kobiet w życiu 
politycznym, stanowi podstawową 
przyczynę niestabilności i domaga się
zaangażowania wykraczającego poza 
pogłębione i kompleksowe strefy wolnego 
handlu (DCFTA); w tym kontekście wzywa 
Komisję do skrupulatnego monitorowania 
wdrożenia DCFTA w celu uniknięcia 
dumpingu socjalnego i środowiskowego; 
wzywa do większej przejrzystości i 
angażowania odpowiednich 
zainteresowanych stron w proces 
formułowania polityki EPS, szczególnie w 
obszarze handlu, inwestycji, energii i 
migracji; wzywa do prowadzenia 
systematycznych analiz oddziaływania 
umów handlowych, inwestycyjnych i 
dotyczących migracji, a także pomocy UE 
w ramach EPS, w szczególności w 
zakresie praw człowieka, usług 
publicznych, godziwej pracy i rozwoju 
społecznego;

Or. en

Poprawka 596
Tokia Saïfi, Mariya Gabriel

Projekt rezolucji
Ustęp 34
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Projekt rezolucji Poprawka

34. zauważa, że wysoki poziom 
bezrobocia, wykluczenia społecznego i 
ubóstwa, połączony z niskim wskaźnikiem 
uczestnictwa kobiet w życiu politycznym, 
stanowi podstawową przyczynę 
niestabilności i domaga się zaangażowania 
wykraczającego poza pogłębione i 
kompleksowe strefy wolnego handlu 
(DCFTA);

34. zauważa, że wysoki poziom 
bezrobocia, w szczególności wśród 
młodzieży, wykluczenia społecznego i 
ubóstwa, połączony z niskim wskaźnikiem 
uczestnictwa kobiet w życiu politycznym, 
stanowi podstawową przyczynę 
niestabilności i domaga się zaangażowania 
wykraczającego poza pogłębione i 
kompleksowe strefy wolnego handlu 
(DCFTA);

Or. fr

Poprawka 597
Paulo Rangel

Projekt rezolucji
Ustęp 34

Projekt rezolucji Poprawka

34. zauważa, że wysoki poziom 
bezrobocia, wykluczenia społecznego i 
ubóstwa, połączony z niskim wskaźnikiem 
uczestnictwa kobiet w życiu politycznym, 
stanowi podstawową przyczynę 
niestabilności i domaga się zaangażowania 
wykraczającego poza pogłębione i 
kompleksowe strefy wolnego handlu 
(DCFTA);

34. zauważa, że wysoki poziom 
bezrobocia, wykluczenia społecznego i 
ubóstwa, połączony z niskim wskaźnikiem 
uczestnictwa społeczeństwa 
obywatelskiego, a kobiet szczególnie, w 
życiu politycznym, stanowi podstawową 
przyczynę niestabilności i domaga się 
zdecydowanegozaangażowania w ramach 
EPS, znacznie wykraczającego poza 
pogłębione i kompleksowe strefy wolnego 
handlu (DCFTA);

Or. en

Poprawka 598
Antonio López-Istúriz White, Anna Maria Corazza Bildt, Gérard Deprez, Monika 
Flašíková Beňová, Nicola Caputo, Filiz Hyusmenova, Gabriel Mato, Julie Ward, 
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ramón Luis Valcárcel Siso, Sofia Ribeiro, 
Beatriz Becerra Basterrechea, Jana Žitňanská, Nathalie Griesbeck
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Projekt rezolucji
Ustęp 34

Projekt rezolucji Poprawka

34. zauważa, że wysoki poziom 
bezrobocia, wykluczenia społecznego i 
ubóstwa, połączony z niskim wskaźnikiem 
uczestnictwa kobiet w życiu politycznym, 
stanowi podstawową przyczynę 
niestabilności i domaga się zaangażowania 
wykraczającego poza pogłębione i 
kompleksowe strefy wolnego handlu 
(DCFTA);

34. zauważa, że wysoki poziom 
bezrobocia, wykluczenia społecznego i 
ubóstwa, szczególnie wśród dzieci i 
młodzieży, połączony z niskim 
wskaźnikiem uczestnictwa kobiet i 
młodego pokolenia w życiu politycznym, 
stanowi podstawową przyczynę 
niestabilności i domaga się zaangażowania 
wykraczającego poza pogłębione i 
kompleksowe strefy wolnego handlu 
(DCFTA);

Or. en

Poprawka 599
Neena Gill

Projekt rezolucji
Ustęp 34

Projekt rezolucji Poprawka

34. zauważa, że wysoki poziom 
bezrobocia, wykluczenia społecznego i 
ubóstwa, połączony z niskim wskaźnikiem 
uczestnictwa kobiet w życiu politycznym, 
stanowi podstawową przyczynę 
niestabilności i domaga się zaangażowania 
wykraczającego poza pogłębione i 
kompleksowe strefy wolnego handlu 
(DCFTA);

34. zauważa, że wysoki poziom 
bezrobocia, wykluczenia społecznego i 
ubóstwa, połączony z niskim wskaźnikiem 
uczestnictwa kobiet w życiu politycznym 
oraz społeczno-gospodarczym, stanowi 
podstawową przyczynę niestabilności i
domaga się zaangażowania 
wykraczającego poza pogłębione i 
kompleksowe strefy wolnego handlu 
(DCFTA);

Or. en

Poprawka 600
Kati Piri
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Projekt rezolucji
Ustęp 34

Projekt rezolucji Poprawka

34. zauważa, że wysoki poziom 
bezrobocia, wykluczenia społecznego i 
ubóstwa, połączony z niskim wskaźnikiem 
uczestnictwa kobiet w życiu politycznym, 
stanowi podstawową przyczynę 
niestabilności i domaga się zaangażowania 
wykraczającego poza pogłębione i 
kompleksowe strefy wolnego handlu 
(DCFTA);

34. zauważa, że wysoki poziom 
bezrobocia, wykluczenia społecznego i 
ubóstwa, a także brak ochrony praw 
mniejszości, połączony z niskim 
wskaźnikiem uczestnictwa kobiet w życiu 
politycznym, stanowi podstawową 
przyczynę niestabilności i domaga się 
zaangażowania wykraczającego poza 
pogłębione i kompleksowe strefy wolnego 
handlu (DCFTA);

Or. en

Poprawka 601
Gabrielius Landsbergis

Projekt rezolucji
Ustęp 34

Projekt rezolucji Poprawka

34. zauważa, że wysoki poziom 
bezrobocia, wykluczenia społecznego i 
ubóstwa, połączony z niskim wskaźnikiem 
uczestnictwa kobiet w życiu politycznym, 
stanowi podstawową przyczynę 
niestabilności i domaga się zaangażowania 
wykraczającego poza pogłębione i 
kompleksowe strefy wolnego handlu 
(DCFTA);

34. zauważa, że wysoki poziom 
bezrobocia, wykluczenia społecznego i 
ubóstwa, połączony z niskim wskaźnikiem 
uczestnictwa kobiet w życiu politycznym, 
stanowi podstawową przyczynę 
niestabilności i, ponieważ potencjał 
partnerów wymaga wzmocnienia także w 
innych obszarach, takich jak budowanie 
instytucji państwa, bezpieczeństwo i 
stabilność, komunikacja strategiczna oraz 
energia, domaga się zaangażowania 
wykraczającego poza pogłębione i 
kompleksowe strefy wolnego handlu 
(DCFTA);

Or. en
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Poprawka 602
Georgios Epitideios

Projekt rezolucji
Ustęp 34

Projekt rezolucji Poprawka

34. zauważa, że wysoki poziom 
bezrobocia, wykluczenia społecznego i 
ubóstwa, połączony z niskim wskaźnikiem 
uczestnictwa kobiet w życiu politycznym, 
stanowi podstawową przyczynę 
niestabilności i domaga się zaangażowania 
wykraczającego poza pogłębione i 
kompleksowe strefy wolnego handlu 
(DCFTA);

34. zauważa, że wysoki poziom 
bezrobocia, wykluczenia społecznego i 
ubóstwa, połączony z niskim wskaźnikiem 
uczestnictwa kobiet w życiu politycznym, 
stanowi jedną z podstawowych przyczyn 
niestabilności i domaga się zaangażowania 
wykraczającego poza pogłębione i 
kompleksowe strefy wolnego handlu 
(DCFTA);

Or. el

Poprawka 603
Fabio Massimo Castaldo

Projekt rezolucji
Ustęp 34

Projekt rezolucji Poprawka

34. zauważa, że wysoki poziom 
bezrobocia, wykluczenia społecznego i 
ubóstwa, połączony z niskim wskaźnikiem 
uczestnictwa kobiet w życiu politycznym, 
stanowi podstawową przyczynę 
niestabilności i domaga się zaangażowania 
wykraczającego poza pogłębione i 
kompleksowe strefy wolnego handlu 
(DCFTA);

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej.)

Or. it

Poprawka 604
Javi López, Elena Valenciano
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Projekt rezolucji
Ustęp 34

Projekt rezolucji Poprawka

34. zauważa, że wysoki poziom 
bezrobocia, wykluczenia społecznego i 
ubóstwa, połączony z niskim wskaźnikiem 
uczestnictwa kobiet w życiu politycznym, 
stanowi podstawową przyczynę 
niestabilności i domaga się zaangażowania 
wykraczającego poza pogłębione i 
kompleksowe strefy wolnego handlu 
(DCFTA);

34. zauważa, że wysoki poziom 
bezrobocia, wykluczenia społecznego i 
ubóstwa, połączony z niskim wskaźnikiem 
uczestnictwa kobiet w życiu politycznym, 
stanowi podstawową przyczynę 
niestabilności i domaga się zaangażowania 
wykraczającego poza pogłębione i 
kompleksowe strefy wolnego handlu 
(DCFTA); jest zdania, że DCFTA 
powinny uwzględniać różne poziomy 
rozwoju społeczno-gospodarczego krajów 
sąsiadujących;

Or. es

Poprawka 605
Francesc Gambús

Projekt rezolucji
Ustęp 34

Projekt rezolucji Poprawka

34. zauważa, że wysoki poziom 
bezrobocia, wykluczenia społecznego i 
ubóstwa, połączony z niskim wskaźnikiem 
uczestnictwa kobiet w życiu politycznym, 
stanowi podstawową przyczynę 
niestabilności i domaga się zaangażowania 
wykraczającego poza pogłębione i 
kompleksowe strefy wolnego handlu 
(DCFTA);

34. zauważa, że wysoki poziom 
bezrobocia, wykluczenia społecznego i 
ubóstwa, połączony z niskim wskaźnikiem 
uczestnictwa kobiet w życiu politycznym, 
stanowi podstawową przyczynę 
niestabilności i domaga się zaangażowania 
wykraczającego poza pogłębione i 
kompleksowe strefy wolnego handlu 
(DCFTA); podkreśla również, że rozmiary 
wymienionych zjawisk są również 
przyczyną fenomenu migracyjnego w 
obszarze Morza Śródziemnego, który nie 
ogranicza się do ubiegania się o azyl ze 
względów politycznych lub religijnych;

Or. es
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Poprawka 606
Jacek Saryusz-Wolski

Projekt rezolucji
Ustęp 34

Projekt rezolucji Poprawka

34. zauważa, że wysoki poziom 
bezrobocia, wykluczenia społecznego i 
ubóstwa, połączony z niskim wskaźnikiem 
uczestnictwa kobiet w życiu politycznym, 
stanowi podstawową przyczynę 
niestabilności i domaga się zaangażowania 
wykraczającego poza pogłębione i 
kompleksowe strefy wolnego handlu 
(DCFTA);

34. zauważa, że wysoki poziom 
bezrobocia, wykluczenia społecznego i 
ubóstwa, połączony z niskim wskaźnikiem 
uczestnictwa kobiet w życiu politycznym, 
stanowi podstawową przyczynę 
niestabilności i domaga się zaangażowania 
wykraczającego poza pogłębione i 
kompleksowe strefy wolnego handlu 
(DCFTA); podkreśla, że niestabilność w 
regionie Sąsiedztwa wynika także z 
zagrożeń zewnętrznych wobec 
bezpieczeństwa krajów partnerskich EPS;

Or. en

Poprawka 607
Michał Boni

Projekt rezolucji
Ustęp 34 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

34a. podkreśla znaczenie inwestowania w 
projekty skierowane do młodzieży, kobiet i 
przyszłych liderów, z wykorzystaniem 
pełnej gamy możliwości stypendialnych w 
ramach programu Erasmus + na rzecz 
wspierania wymiany studentów i 
wykładowców między krajami objętymi 
EPS a państwami członkowskimi UE, z 
celem budowania przyszłych kadr liderów 
w krajach objętych EPS oraz państwach 
członkowskich UE, a także znaczenie 
dalszego promowania projektów 
akademickich i edukacyjnych, które do tej 
pory sprawdziły się w tej dziedzinie, takich 
jak Kolegium Europejskie;
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Or. en

Poprawka 608
Nikos Androulakis

Projekt rezolucji
Ustęp 34 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

34a. w tym kontekście bierze pod uwagę 
potencjał EPS w zakresie rozwiązywania 
problemów nieregularnej migracji i 
przepływu uchodźców na podstawie 
czterech priorytetowych obszarów działań 
uzgodnionych przez Radę Europejską 23 
kwietnia 2015 r.;

Or. en

Poprawka 609
Charles Tannock, Marek Jurek, Anna Elżbieta Fotyga, Mark Demesmaeker, Ryszard 
Antoni Legutko, Bas Belder, Amjad Bashir, Geoffrey Van Orden

Projekt rezolucji
Ustęp 35

Projekt rezolucji Poprawka

35. wzywa Komisję do zbadania i 
zaoferowania państwom objętym EPS 
różnych poziomów uczestnictwa, 
współpracy i zaangażowania w ramach 
swoich polityk, programów i agencji, 
takich jak Europol, obsługa celna i 
Wspólnota Energetyczna;

35. zaprasza Komisję do zbadania i 
zaoferowania państwom objętym EPS 
różnych poziomów uczestnictwa, 
współpracy i zaangażowania w ramach 
swoich polityk, programów i agencji, 
takich jak Europol, obsługa celna i 
Wspólnota Energetyczna;

Or. en

Poprawka 610
Francisco Assis
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Projekt rezolucji
Ustęp 35

Projekt rezolucji Poprawka

35. wzywa Komisję do zbadania i 
zaoferowania państwom objętym EPS 
różnych poziomów uczestnictwa, 
współpracy i zaangażowania w ramach 
swoich polityk, programów i agencji, 
takich jak Europol, obsługa celna i 
Wspólnota Energetyczna;

35. wzywa Komisję do zbadania, z 
uwzględnieniem wzajemnych interesów, 
możliwości udziału na indywidualnych 
zasadach, współpracy i zaangażowania w 
ramach swoich polityk, programów i 
agencji, takich jak Europol, obsługa celna i 
Wspólnota Energetyczna;

Or. en

Poprawka 611
Paulo Rangel

Projekt rezolucji
Ustęp 35

Projekt rezolucji Poprawka

35. wzywa Komisję do zbadania i 
zaoferowania państwom objętym EPS 
różnych poziomów uczestnictwa, 
współpracy i zaangażowania w ramach 
swoich polityk, programów i agencji, 
takich jak Europol, obsługa celna i 
Wspólnota Energetyczna;

35. wzywa Komisję do zbadania
możliwości udziału na indywidualnych 
zasadach, współpracy i zaangażowania w 
ramach swoich polityk, programów i 
agencji, takich jak Europol, obsługa celna i 
Wspólnota Energetyczna;

Or. en

Poprawka 612
Ana Gomes

Projekt rezolucji
Ustęp 35

Projekt rezolucji Poprawka

35. wzywa Komisję do zbadania i 
zaoferowania państwom objętym EPS 
różnych poziomów uczestnictwa, 

35. wzywa Komisję do zbadania, z 
uwzględnieniem wzajemnych interesów, 
możliwości udziału na indywidualnych 
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współpracy i zaangażowania w ramach 
swoich polityk, programów i agencji, 
takich jak Europol, obsługa celna i 
Wspólnota Energetyczna;

zasadach, współpracy i zaangażowania w 
ramach swoich polityk, programów i 
agencji, takich jak Europol, obsługa celna i 
Wspólnota Energetyczna;

Or. en

Poprawka 613
Michał Boni

Projekt rezolucji
Ustęp 35

Projekt rezolucji Poprawka

35. wzywa Komisję do zbadania i 
zaoferowania państwom objętym EPS 
różnych poziomów uczestnictwa, 
współpracy i zaangażowania w ramach 
swoich polityk, programów i agencji, 
takich jak Europol, obsługa celna i 
Wspólnota Energetyczna;

35. wzywa Komisję do zbadania i 
zaoferowania państwom objętym EPS 
różnych poziomów uczestnictwa, 
współpracy i zaangażowania w ramach 
swoich polityk, programów i agencji, 
takich jak Europol, Frontex, obsługa celna 
i Wspólnota Energetyczna;

Or. en

Poprawka 614
Mario Borghezio

Projekt rezolucji
Ustęp 35

Projekt rezolucji Poprawka

35. wzywa Komisję do zbadania i 
zaoferowania państwom objętym EPS 
różnych poziomów uczestnictwa, 
współpracy i zaangażowania w ramach 
swoich polityk, programów i agencji, 
takich jak Europol, obsługa celna i 
Wspólnota Energetyczna);

35. wzywa Komisję do zbadania i 
zaoferowania państwom objętym EPS 
różnych poziomów uczestnictwa, 
współpracy i zaangażowania w ramach 
swoich polityk, programów i agencji, 
takich jak Europol, obsługa celna i 
Wspólnota Energetyczna, z 
uwzględnieniem specyficznych cech 
poszczególnych państw;

Or. it
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Poprawka 615
Petras Auštrevičius, Javier Nart, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Ilhan 
Kyuchyuk, Urmas Paet, Jozo Radoš, Anneli Jäätteenmäki, Ivo Vajgl, Marietje Schaake

Projekt rezolucji
Ustęp 35

Projekt rezolucji Poprawka

35. wzywa Komisję do zbadania i 
zaoferowania państwom objętym EPS 
różnych poziomów uczestnictwa, 
współpracy i zaangażowania w ramach 
swoich polityk, programów i agencji, 
takich jak Europol, obsługa celna i 
Wspólnota Energetyczna;

35. wzywa Komisję do zbadania i 
zaoferowania państwom objętym EPS 
różnych poziomów uczestnictwa, 
współpracy i zaangażowania w ramach 
swoich polityk, programów i agencji, 
takich jak Europol, obsługa celna i 
Wspólnota Energetyczna, w obszarach 
zwalczania handlu ludźmi oraz 
przestępczości gospodarczej i 
transgranicznej;

Or. en

Poprawka 616
Tunne Kelam

Projekt rezolucji
Ustęp 35

Projekt rezolucji Poprawka

35. wzywa Komisję do zbadania i 
zaoferowania państwom objętym EPS 
różnych poziomów uczestnictwa, 
współpracy i zaangażowania w ramach 
swoich polityk, programów i agencji, 
takich jak Europol, obsługa celna i 
Wspólnota Energetyczna;

35. wzywa Komisję do zbadania i 
zaoferowania państwom objętym EPS 
różnych poziomów uczestnictwa, 
współpracy i zaangażowania w ramach 
swoich polityk, programów i agencji, 
takich jak Europol, obsługa celna i 
Wspólnota Energetyczna; zachęca Komisję 
do promowania budapesztańskiej 
Konwencji w sprawie zwalczania 
cyberprzestępczości w państwach objętych 
EPS i wezwania ich do przystąpienia do 
niej, o ile jeszcze tego nie zrobiły;

Or. en
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Poprawka 617
Francesc Gambús

Projekt rezolucji
Ustęp 36

Projekt rezolucji Poprawka

36. uważa, że należy położyć większy 
nacisk na wykorzystywanie programów 
pomocy technicznej, takich jak TAIEX i 
Twinning, oraz że partnerzy powinni 
uczestniczyć w programach UE, takich jak 
Erasmus i „Horyzont 2020”, gdyż 
przyczyniają się one do dzielenia się 
wiedzą i do tworzenia sieci na różnych 
poziomach, a także stanowią podstawę dla 
utworzenia obszaru wspólnego sąsiedztwa;

36. uważa, że należy położyć większy 
nacisk na wykorzystywanie programów 
pomocy technicznej, takich jak TAIEX i 
Twinning, oraz że partnerzy powinni 
uczestniczyć w programach UE, takich jak 
Erasmus i „Horyzont 2020”, gdyż 
przyczyniają się one do dzielenia się 
wiedzą i do tworzenia sieci na różnych 
poziomach, a także stanowią podstawę dla 
utworzenia obszaru wspólnego sąsiedztwa; 
podobnie pozytywnie ocenia obecne w 
raporcie ARLEM-u „Una Política de 
Cohesión en el Mediterráneo” (Ortega 
2014) odniesienia do rozszerzenia 
mechanizmów spójności i przeznaczanych 
na nie funduszy w kierunku 
południowego sąsiedztwa w perspektywie 
średnioterminowej;

Or. es

Poprawka 618
Eduard Kukan

Projekt rezolucji
Ustęp 36 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

36a. rozumie znaczenie stosunków 
kulturalnych między UE a krajami 
sąsiedzkimi w obszarach takich jak 
zapobieganie konfliktom i budowanie 
pokoju, znaczenie rozwoju branż 
kreatywnych, wzmocnienie dialogu ze 
społeczeństwem obywatelskim, dialog 
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międzykulturowy i międzyreligijny, 
umacnianie wolności wypowiedzi i 
wsparcie rozwoju społecznego i 
gospodarczego; wzywa do wzmocnienia 
ram dla stosunków kulturalnych, 
umożliwiających rozwój programów 
mobilności, szkoleń, budowy potencjału i 
wymiany w obszarze kultury i edukacji;

Or. en

Poprawka 619
Andrej Plenković

Projekt rezolucji
Ustęp 37

Projekt rezolucji Poprawka

37. jest zdania, że parlamentarny wymiar 
polityki musi zostać wzmocniony przez 
zwiększenie efektywności posiedzeń 
międzyparlamentarnych i zgromadzeń 
parlamentarnych; w tym kontekście z 
zadowoleniem przyjmuje nowe podejście 
przyjęte przez Parlament w odniesieniu do 
wspierania demokracji parlamentarnej;

37. jest zdania, że parlamentarny wymiar 
polityki musi zostać wzmocniony przez 
zwiększenie efektywności posiedzeń 
międzyparlamentarnych oraz wspólnych 
organów parlamentarnych powołanych na 
mocy porozumień z UE, a także 
zgromadzeń parlamentarnych; w tym 
kontekście z zadowoleniem przyjmuje 
nowe podejście przyjęte przez Parlament w 
odniesieniu do wspierania demokracji 
parlamentarnej i promowania działalności 
parlamentarnej w sferze spraw 
europejskich;

Or. hr

Poprawka 620
Andi Cristea

Projekt rezolucji
Ustęp 37
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Projekt rezolucji Poprawka

37. jest zdania, że parlamentarny wymiar 
polityki musi zostać wzmocniony przez 
zwiększenie efektywności posiedzeń 
międzyparlamentarnych i zgromadzeń 
parlamentarnych; w tym kontekście z 
zadowoleniem przyjmuje nowe podejście 
przyjęte przez Parlament w odniesieniu do 
wspierania demokracji parlamentarnej;

37. jest zdania, że parlamentarny wymiar 
polityki musi zostać wzmocniony przez 
zwiększenie efektywności posiedzeń 
międzyparlamentarnych i zgromadzeń 
parlamentarnych; w tym kontekście z 
zadowoleniem przyjmuje nowe podejście 
przyjęte przez Parlament w odniesieniu do 
wspierania demokracji parlamentarnej i 
zachęca do wzmocnienia jego potencjału 
w zakresie monitorowania;

Or. en

Poprawka 621
Jerzy Buzek

Projekt rezolucji
Ustęp 37

Projekt rezolucji Poprawka

37. jest zdania, że parlamentarny wymiar 
polityki musi zostać wzmocniony przez 
zwiększenie efektywności posiedzeń 
międzyparlamentarnych i zgromadzeń 
parlamentarnych; w tym kontekście z 
zadowoleniem przyjmuje nowe podejście 
przyjęte przez Parlament w odniesieniu do 
wspierania demokracji parlamentarnej;

37. jest zdania, że parlamentarny wymiar 
polityki musi zostać wzmocniony przez 
zwiększenie efektywności posiedzeń 
międzyparlamentarnych i zgromadzeń 
parlamentarnych; w tym kontekście z 
zadowoleniem przyjmuje nowe podejście 
przyjęte przez Parlament w odniesieniu do 
wspierania demokracji parlamentarnej; 
wspiera ustanowienie zgromadzenia 
parlamentarnego Wspólnoty 
Energetycznej;

Or. en

Poprawka 622
Antonio López-Istúriz White, Anna Maria Corazza Bildt, Gérard Deprez, Monika 
Flašíková Beňová, Nicola Caputo, Filiz Hyusmenova, Gabriel Mato, Julie Ward, 
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ramón Luis Valcárcel Siso, Sofia Ribeiro, 
Beatriz Becerra Basterrechea, Jana Žitňanská
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Projekt rezolucji
Ustęp 37

Projekt rezolucji Poprawka

37. jest zdania, że parlamentarny wymiar 
polityki musi zostać wzmocniony przez 
zwiększenie efektywności posiedzeń 
międzyparlamentarnych i zgromadzeń 
parlamentarnych; w tym kontekście z 
zadowoleniem przyjmuje nowe podejście 
przyjęte przez Parlament w odniesieniu do 
wspierania demokracji parlamentarnej;

37. jest zdania, że parlamentarny wymiar 
polityki musi zostać wzmocniony przez 
zwiększenie efektywności posiedzeń 
międzyparlamentarnych i zgromadzeń 
parlamentarnych; w tym kontekście z 
zadowoleniem przyjmuje nowe podejście 
przyjęte przez Parlament w odniesieniu do 
wspierania demokracji parlamentarnej; 
podkreśla rolę parlamentów w państwach 
objętych EPS w egzekwowaniu 
odpowiedzialności władzy wykonawczej;

Or. en

Poprawka 623
Tamás Meszerics, Ernest Urtasun, Heidi Hautala
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 37 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

37a. wyraża pogląd, że europejskie partie 
polityczne ponoszą kluczową 
odpowiedzialność za promowanie kultury 
politycznej w oparciu o dojrzałe instytucje 
demokratyczne, poszanowanie prawa, 
demokrację wielopartyjną i pełne 
uczestnictwo kobiet w procesie 
decyzyjnym; w tym kontekście wzywa je do 
powstrzymania się od wywierania wpływu 
w oparciu o wymuszoną przynależność 
polityczną oraz rekrutowanie oligarchów 
w celu uzyskania władzy i rozszerzania 
wpływów w krajach partnerskich;

Or. en
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Poprawka 624
Georgios Epitideios

Projekt rezolucji
Ustęp 38

Projekt rezolucji Poprawka

38. zaznacza, że skuteczność polityki w 
ramach EPS zależy także od 
odpowiedzialności państw członkowskich; 
w związku z tym wzywa Komisję do 
wzmocnienia koordynacji polityki i 
wspólnego programowania pomocy 
finansowej, a także do ustanowienia 
mechanizmów wspierających konsultacje 
między państwami członkowskimi, 
strukturami UE i państwami 
sąsiadującymi;

skreślony

Or. el

Poprawka 625
Mario Borghezio

Projekt rezolucji
Ustęp 38

Projekt rezolucji Poprawka

38. zaznacza, że skuteczność polityki w 
ramach EPS zależy także od 
odpowiedzialności państw członkowskich;
w związku z tym wzywa Komisję do 
wzmocnienia koordynacji polityki i 
wspólnego programowania pomocy 
finansowej, a także do ustanowienia 
mechanizmów wspierających konsultacje 
między państwami członkowskimi, 
strukturami UE i państwami 
sąsiadującymi;

38. wzywa Komisję do wzmocnienia 
koordynacji polityki i wspólnego 
programowania pomocy finansowej, a 
także do ustanowienia mechanizmów 
wspierających konsultacje między 
państwami członkowskimi, strukturami UE 
i państwami sąsiadującymi;

Or. it
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Poprawka 626
Charles Tannock, Marek Jurek, Anna Elżbieta Fotyga, Mark Demesmaeker, Ryszard 
Antoni Legutko, Bas Belder, Amjad Bashir, Geoffrey Van Orden

Projekt rezolucji
Ustęp 38

Projekt rezolucji Poprawka

38. zaznacza, że skuteczność polityki w 
ramach EPS zależy także od 
odpowiedzialności państw członkowskich; 
w związku z tym wzywa Komisję do 
wzmocnienia koordynacji polityki i 
wspólnego programowania pomocy 
finansowej, a także do ustanowienia 
mechanizmów wspierających konsultacje 
między państwami członkowskimi, 
strukturami UE i państwami 
sąsiadującymi;

38. zaznacza, że skuteczność polityki w 
ramach EPS zależy także od uwzględnienia 
istotnej roli państw członkowskich; w 
związku z tym wzywa Komisję do 
wzmocnienia koordynacji polityki i 
wspólnego programowania pomocy 
finansowej, a także do ustanowienia 
mechanizmów wspierających konsultacje 
między państwami członkowskimi, 
strukturami UE i państwami 
sąsiadującymi;

Or. en

Poprawka 627
Gabrielius Landsbergis

Projekt rezolucji
Ustęp 38

Projekt rezolucji Poprawka

38. zaznacza, że skuteczność polityki w 
ramach EPS zależy także od 
odpowiedzialności państw członkowskich; 
w związku z tym wzywa Komisję do 
wzmocnienia koordynacji polityki i 
wspólnego programowania pomocy 
finansowej, a także do ustanowienia 
mechanizmów wspierających konsultacje 
między państwami członkowskimi, 
strukturami UE i państwami 
sąsiadującymi;

38. zaznacza, że skuteczność polityki w 
ramach EPS zależy także od 
odpowiedzialności państw członkowskich, 
w tym w ramach rozszerzania inicjatyw 
flagowych. w związku z tym wzywa 
Komisję do wzmocnienia koordynacji 
polityki i wspólnego programowania 
pomocy finansowej, a także do 
ustanowienia mechanizmów wspierających 
konsultacje między państwami 
członkowskimi, strukturami UE i 
państwami sąsiadującymi;

Or. en
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Poprawka 628
Kati Piri

Projekt rezolucji
Ustęp 38

Projekt rezolucji Poprawka

38. zaznacza, że skuteczność polityki w 
ramach EPS zależy także od 
odpowiedzialności państw członkowskich; 
w związku z tym wzywa Komisję do 
wzmocnienia koordynacji polityki i 
wspólnego programowania pomocy 
finansowej, a także do ustanowienia 
mechanizmów wspierających konsultacje 
między państwami członkowskimi, 
strukturami UE i państwami 
sąsiadującymi;

38. zaznacza, że skuteczność polityki w 
ramach EPS zależy także od 
odpowiedzialności wszystkich państw 
członkowskich; w związku z tym wzywa 
Komisję do wzmocnienia koordynacji 
polityki i wspólnego programowania 
pomocy finansowej, a także do 
ustanowienia mechanizmów wspierających 
konsultacje między państwami 
członkowskimi, strukturami UE i 
państwami sąsiadującymi;

Or. en

Poprawka 629
Neena Gill

Projekt rezolucji
Ustęp 38

Projekt rezolucji Poprawka

38. zaznacza, że skuteczność polityki w 
ramach EPS zależy także od 
odpowiedzialności państw członkowskich; 
w związku z tym wzywa Komisję do 
wzmocnienia koordynacji polityki i 
wspólnego programowania pomocy 
finansowej, a także do ustanowienia 
mechanizmów wspierających konsultacje 
między państwami członkowskimi, 
strukturami UE i państwami 
sąsiadującymi;

38. zaznacza, że skuteczność polityki w 
ramach EPS zależy także od 
odpowiedzialności państw członkowskich; 
w związku z tym wzywa Komisję do 
wzmocnienia koordynacji polityki i 
wspólnego programowania pomocy 
finansowej, a także do ustanowienia 
mechanizmów wspierających wymianę 
informacji dotyczących państw objętych 
EPS między państwami członkowskimi a 
strukturami UE, a także konsultacje 
między państwami członkowskimi, 
strukturami UE i państwami 
sąsiadującymi;
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Or. en

Poprawka 630
Antonio López-Istúriz White, Anna Maria Corazza Bildt, Gérard Deprez, Monika 
Flašíková Beňová, Nicola Caputo, Filiz Hyusmenova, Gabriel Mato, Julie Ward, 
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ramón Luis Valcárcel Siso, Sofia Ribeiro, 
Beatriz Becerra Basterrechea, Jana Žitňanská

Projekt rezolucji
Ustęp 38

Projekt rezolucji Poprawka

38. zaznacza, że skuteczność polityki w 
ramach EPS zależy także od 
odpowiedzialności państw członkowskich; 
w związku z tym wzywa Komisję do 
wzmocnienia koordynacji polityki i 
wspólnego programowania pomocy 
finansowej, a także do ustanowienia 
mechanizmów wspierających konsultacje 
między państwami członkowskimi, 
strukturami UE i państwami 
sąsiadującymi;

38. zaznacza, że skuteczność polityki w 
ramach EPS zależy także od 
odpowiedzialności państw członkowskich; 
w związku z tym wzywa Komisję do 
wzmocnienia koordynacji polityki i 
wspólnego programowania pomocy 
finansowej, a także do ustanowienia 
mechanizmów wspierających konsultacje 
między państwami członkowskimi, 
strukturami UE i państwami sąsiadującymi 
oraz pozostałymi zainteresowanymi 
stornami, włączając w to agencje ONZ;

Or. en

Poprawka 631
Jacek Saryusz-Wolski

Projekt rezolucji
Ustęp 38

Projekt rezolucji Poprawka

38. zaznacza, że skuteczność polityki w 
ramach EPS zależy także od 
odpowiedzialności państw członkowskich; 
w związku z tym wzywa Komisję do 
wzmocnienia koordynacji polityki i 
wspólnego programowania pomocy 
finansowej, a także do ustanowienia 
mechanizmów wspierających konsultacje 

38. zaznacza, że skuteczność polityki w 
ramach EPS zależy także od 
odpowiedzialności państw członkowskich; 
w związku z tym wzywa Komisję do 
wzmocnienia koordynacji polityki i 
wspólnego programowania pomocy 
finansowej, a także do ustanowienia 
mechanizmów wspierających konsultacje 
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między państwami członkowskimi, 
strukturami UE i państwami 
sąsiadującymi;

między państwami członkowskimi, 
strukturami UE i państwami 
sąsiadującymi; zauważa, że pomoc 
finansowa i techniczna ze strony UE 
powinna zależeć od osiągnięcia 
konkretnych wartości progowych w 
procesach reformy, na podstawie czego 
przyznawane byłoby dalsze wsparcie;

Or. en

Poprawka 632
Tamás Meszerics, Ernest Urtasun, Heidi Hautala
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 38 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

38a. podkreśla, że instytucje 
społeczeństwa obywatelskiego mają do 
odegrania kluczową rolę w promowaniu 
wartości, na których zasadza się EPS, 
praw człowieka i humanitaryzmu, a także 
podkreśla ich udział w realizacji 
projektów w ramach ENI oraz w 
monitorowaniu realizacji Planu Działania 
EPS; wskazuje na znaczenie rozwijania 
procesu konsultacji z instytucjami 
społeczeństwa obywatelskiego w zakresie 
określenia wartości progowych;

Or. en

Poprawka 633
Mario Borghezio

Projekt rezolucji
Ustęp 39

Projekt rezolucji Poprawka

39. podkreśla, że w planach działania, 39. podkreśla, że politykę, działania i 
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ustanowionych w ścisłej współpracy z 
władzami krajów partnerskich, należy
skupiać się na ograniczonej liczbie 
priorytetów przeznaczonych do realizacji, 
a ponadto podkreśla, że ich realizację 
należy regularnie oceniać uwzględniając 
opcje polityczne, które mogą zostać 
wspólnie uzgodnione;

finansowanie UE skierowane do państw 
EPS należy określić na podstawie 
lokalnych potrzeb, w taki sposób, aby 
otrzymane środki finansowe nie zostały 
roztrwonione lub źle wykorzystane;

Or. it

Poprawka 634
Eduard Kukan

Projekt rezolucji
Ustęp 39

Projekt rezolucji Poprawka

39. podkreśla, że w planach działania, 
ustanowionych w ścisłej współpracy z 
władzami krajów partnerskich, należy 
skupiać się na ograniczonej liczbie 
priorytetów przeznaczonych do realizacji, a 
ponadto podkreśla, że ich realizację należy 
regularnie oceniać uwzględniając opcje 
polityczne, które mogą zostać wspólnie 
uzgodnione;

39. podkreśla, że w planach działania, 
ustanowionych w ścisłej współpracy z 
władzami krajów partnerskich i w ramach 
konsultacji z instytucjami społeczeństwa 
obywatelskiego, należy skupiać się na 
ograniczonej liczbie priorytetów 
przeznaczonych do realizacji, a ponadto 
podkreśla, że ich realizację należy 
regularnie oceniać uwzględniając opcje 
polityczne, które mogą zostać wspólnie 
uzgodnione;

Or. en

Poprawka 635
Javier Nart, Petras Auštrevičius, Anneli Jäätteenmäki, Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Fernando 
Maura Barandiarán, Ilhan Kyuchyuk, Marietje Schaake

Projekt rezolucji
Ustęp 39

Projekt rezolucji Poprawka

39. podkreśla, że w planach działania, 
ustanowionych w ścisłej współpracy z 

39. podkreśla, że w planach działania, 
ustanowionych w ścisłej współpracy z 
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władzami krajów partnerskich, należy 
skupiać się na ograniczonej liczbie 
priorytetów przeznaczonych do realizacji, a 
ponadto podkreśla, że ich realizację należy 
regularnie oceniać uwzględniając opcje 
polityczne, które mogą zostać wspólnie 
uzgodnione;

władzami krajów partnerskich, należy 
skupiać się na ograniczonej liczbie 
realistycznych priorytetów przeznaczonych 
do realizacji, a ponadto podkreśla, że ich 
realizację należy regularnie oceniać 
uwzględniając opcje polityczne, które 
mogą zostać wspólnie uzgodnione;

Or. en

Poprawka 636
Louis Michel, Hilde Vautmans

Projekt rezolucji
Ustęp 39

Projekt rezolucji Poprawka

39. podkreśla, że w planach działania, 
ustanowionych w ścisłej współpracy z 
władzami krajów partnerskich, należy 
skupiać się na ograniczonej liczbie 
priorytetów przeznaczonych do realizacji, a 
ponadto podkreśla, że ich realizację należy 
regularnie oceniać, uwzględniając opcje 
polityczne, które mogą zostać wspólnie 
uzgodnione;

39. podkreśla, że w planach działania, 
ustanowionych w ścisłej współpracy z 
władzami krajów partnerskich, należy 
skupiać się na ograniczonej liczbie 
priorytetów przeznaczonych do realizacji, a 
ponadto podkreśla, że ich realizację należy 
oceniać w regularnych odstępach czasu lub 
gdy skłaniają do tego zmieniające się 
okoliczności, uwzględniając opcje 
polityczne, które mogą zostać wspólnie 
uzgodnione;

Or. nl

Poprawka 637
Francesc Gambús

Projekt rezolucji
Ustęp 39

Projekt rezolucji Poprawka

39. podkreśla, że w planach działania, 
ustanowionych w ścisłej współpracy z 
władzami krajów partnerskich, należy 
skupiać się na ograniczonej liczbie 
priorytetów przeznaczonych do realizacji, a

39. podkreśla, że w planach działania, 
ustanowionych w ścisłej współpracy z 
władzami krajów partnerskich, należy 
skupiać się na ograniczonej liczbie 
priorytetów przeznaczonych do realizacji, a 
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ponadto podkreśla, że ich realizację należy 
regularnie oceniać uwzględniając opcje 
polityczne, które mogą zostać wspólnie 
uzgodnione;

ponadto podkreśla, że ich realizację należy 
regularnie oceniać uwzględniając opcje 
polityczne, które mogą zostać wspólnie 
uzgodnione; wspomniane plany działania 
mogłyby być zostać opracowane w ramach 
współpracy makroregionalnej, która 
mogłaby być brana pod uwagę w basenie 
Morza Śródziemnego przy definiowaniu 
wzmiankowanych priorytetów i 
zarządzaniu nimi;

Or. es

Poprawka 638
Mario Borghezio

Projekt rezolucji
Ustęp 39 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

39a. wzywa Komisję do przygotowania 
szczegółowego kosztorysu dla 
poszczególnych pozycji wydatków 
sektorowych 16 państw objętych EPS, aby 
zapewnić najwyższą skuteczność i 
przejrzystość, a następnie sporządzić 
szczegółowe sprawozdanie, które musi 
zostać przedstawione Parlamentowi 
Europejskiemu;

Or. it

Poprawka 639
Andi Cristea

Projekt rezolucji
Ustęp 40

Projekt rezolucji Poprawka

40. podkreśla, że w sprawozdaniach na 
temat postępów należy skupiać się na 
realizacji priorytetów określonych w 

40. podkreśla, że w sprawozdaniach na 
temat postępów należy skupiać się na 
realizacji priorytetów określonych w 
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planach działania oraz odzwierciedlać w 
nich poziom zaangażowania kraju 
partnerskiego; ponownie wzywa, aby dane 
zawarte w sprawozdaniach były ujęte w 
odpowiedniej perspektywie, z 
uwzględnieniem kontekstu krajowego oraz 
tendencji z lat poprzednich;

planach działania oraz odzwierciedlać w 
nich poziom zaangażowania kraju 
partnerskiego; wyraża pogląd, że w 
kolejnym okresie należy uwzględnić 
składanie wspólnych sprawozdań w celu 
wspierania prawdziwie równego 
partnerstwa i prawdziwego ducha 
odpowiedzialności i zaangażowania, z 
uwzględnieniem skutków politycznych, 
strategicznych i medialnych takich 
sprawozdań; ponownie wzywa, aby dane 
zawarte w sprawozdaniach były ujęte w 
odpowiedniej perspektywie, z 
uwzględnieniem kontekstu krajowego oraz 
tendencji z lat poprzednich;

Or. en

Poprawka 640
Tamás Meszerics, Ernest Urtasun, Heidi Hautala
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 40

Projekt rezolucji Poprawka

40. podkreśla, że w sprawozdaniach na 
temat postępów należy skupiać się na 
realizacji priorytetów określonych w 
planach działania oraz odzwierciedlać w 
nich poziom zaangażowania kraju 
partnerskiego; ponownie wzywa, aby dane 
zawarte w sprawozdaniach były ujęte w 
odpowiedniej perspektywie, z 
uwzględnieniem kontekstu krajowego oraz 
tendencji z lat poprzednich;

40. podkreśla, że w sprawozdaniach na 
temat postępów należy skupiać się na 
realizacji priorytetów określonych w 
planach działania oraz odzwierciedlać w 
nich poziom zaangażowania kraju 
partnerskiego i formułować sprawozdania 
na temat postępów na podstawie 
dokumentów roboczych, nadając im formę 
komunikatów UE adresowanych do 
odbiorców urzędowych; wzywa do 
umożliwienia łatwego dostępu na 
stronach internetowych odpowiednich
Delegatur UE dokumentów, takich jak 
Sprawozdania w sprawie postępów, 
przygotowanych w językach miejscowych;
ponownie wzywa, aby dane zawarte w 
sprawozdaniach były ujęte w odpowiedniej 
perspektywie, z uwzględnieniem kontekstu 
krajowego oraz tendencji z lat
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poprzednich;

Or. en

Poprawka 641
Andrzej Grzyb

Projekt rezolucji
Ustęp 40

Projekt rezolucji Poprawka

40. podkreśla, że w sprawozdaniach na 
temat postępów należy skupiać się na 
realizacji priorytetów określonych w 
planach działania oraz odzwierciedlać w 
nich poziom zaangażowania kraju 
partnerskiego; ponownie wzywa, aby dane 
zawarte w sprawozdaniach były ujęte w 
odpowiedniej perspektywie, z 
uwzględnieniem kontekstu krajowego oraz 
tendencji z lat poprzednich;

40. podkreśla, że w sprawozdaniach na 
temat postępów należy skupiać się na 
realizacji priorytetów określonych w 
planach działania oraz odzwierciedlać w 
nich poziom zaangażowania kraju 
partnerskiego; ponownie wzywa, aby dane 
zawarte w sprawozdaniach były ujęte w 
odpowiedniej perspektywie, z 
uwzględnieniem kontekstu krajowego, ale 
także regionalnego i geopolitycznego oraz 
tendencji z lat poprzednich;

Or. pl

Poprawka 642
Kati Piri

Projekt rezolucji
Ustęp 40

Projekt rezolucji Poprawka

40. podkreśla, że w sprawozdaniach na 
temat postępów należy skupiać się na 
realizacji priorytetów określonych w 
planach działania oraz odzwierciedlać w 
nich poziom zaangażowania kraju 
partnerskiego; ponownie wzywa, aby dane 
zawarte w sprawozdaniach były ujęte w 
odpowiedniej perspektywie, z 
uwzględnieniem kontekstu krajowego oraz 
tendencji z lat poprzednich;

40. podkreśla, że w sprawozdaniach na 
temat postępów należy skupiać się na 
realizacji priorytetów określonych w 
planach działania oraz odzwierciedlać w 
nich poziom zaangażowania kraju 
partnerskiego; ponownie wzywa, aby dane 
zawarte w sprawozdaniach były ujęte w 
odpowiedniej perspektywie, z 
uwzględnieniem kontekstu krajowego oraz 
tendencji z lat poprzednich; wzywa UE do 
zastosowania większej liczby jakościowych 
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mierników postępów w krajach 
partnerskich;

Or. en

Poprawka 643
Charles Tannock, Marek Jurek, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Bas 
Belder, Amjad Bashir, Geoffrey Van Orden

Projekt rezolucji
Ustęp 41

Projekt rezolucji Poprawka

41. jest zdania, że należy zwiększyć
widoczność pomocy UE w celu 
unaocznienia mieszkańcom krajów 
partnerskich i państw członkowskich UE 
korzyści wynikających z unijnego 
wsparcia;

41. jest zdania, że pomoc UE powinna 
skupiać się przede wszystkim na 
skuteczności jej rezultatów dla 
mieszkańców krajów partnerskich, a nie 
na jej widoczności;

Or. en

Poprawka 644
Javi López, Elena Valenciano

Projekt rezolucji
Ustęp 41

Projekt rezolucji Poprawka

41. jest zdania, że należy zwiększyć 
widoczność pomocy UE w celu 
unaocznienia mieszkańcom krajów 
partnerskich i państw członkowskich UE 
korzyści wynikających z unijnego 
wsparcia;

41. jest zdania, że należy zwiększyć 
widoczność pomocy UE, za 
pośrednictwem Europejskiej Służby 
Działań Zewnętrznych i służb państw 
członkowskich, w celu unaocznienia 
mieszkańcom krajów partnerskich i państw 
członkowskich UE korzyści wynikających 
z unijnego wsparcia;

Or. es
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Poprawka 645
Andi Cristea

Projekt rezolucji
Ustęp 41

Projekt rezolucji Poprawka

41. jest zdania, że należy zwiększyć 
widoczność pomocy UE w celu 
unaocznienia mieszkańcom krajów 
partnerskich i państw członkowskich UE
korzyści wynikających z unijnego 
wsparcia;

41. jest zdania, że należy zwiększyć 
widoczność pomocy UE w celu 
unaocznienia mieszkańcom krajów 
partnerskich i państw członkowskich UE 
korzyści wynikających z unijnego 
wsparcia; podkreśla z jednej strony 
potrzebę wzmocnienia wysiłków w ramach 
konkretnych i namacalnych projektów, 
które są bardziej widoczne w perspektywie 
całego społeczeństwa, a z drugiej 
budowania kompleksowej, skutecznej i 
uporządkowanej strategii komunikacji w 
ramach EPS;

Or. en

Poprawka 646
Petras Auštrevičius, Urmas Paet, Ilhan Kyuchyuk

Projekt rezolucji
Ustęp 41

Projekt rezolucji Poprawka

41. jest zdania, że należy zwiększyć 
widoczność pomocy UE w celu 
unaocznienia mieszkańcom krajów 
partnerskich i państw członkowskich UE 
korzyści wynikających z unijnego 
wsparcia;

41. jest zdania, że należy zwiększyć 
widoczność pomocy UE w celu 
unaocznienia mieszkańcom krajów 
partnerskich i państw członkowskich UE 
korzyści wynikających z unijnego 
wsparcia; wzywa Komisję do opracowania 
specjalnego mechanizmu na rzecz 
świadczenia pomocy humanitarnej przez 
UE krajom sąsiedztwa, który różniłby się 
od modelu stosowanego wobec wszystkich 
krajów trzeciego świata na świecie, i który 
umożliwiłby, obok realizacji innych celów, 
dużą widoczność UE i jej programu 
politycznego;
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Or. en

Poprawka 647
Ramona Nicole Mănescu, Cristian Dan Preda

Projekt rezolucji
Ustęp 41

Projekt rezolucji Poprawka

41. jest zdania, że należy zwiększyć 
widoczność pomocy UE w celu 
unaocznienia mieszkańcom krajów 
partnerskich i państw członkowskich UE 
korzyści wynikających z unijnego 
wsparcia;

41. jest zdania, że należy zwiększyć 
widoczność pomocy UE w celu 
unaocznienia mieszkańcom krajów 
partnerskich i państw członkowskich UE 
korzyści wynikających z unijnego 
wsparcia; podkreśla wagę i konieczność 
wprowadzenia mechanizmu zdolnego 
zagwarantować przejrzystość w 
odniesieniu do pomocy finansowej 
udzielanej przez UE;

Or. en

Poprawka 648
Mario Borghezio

Projekt rezolucji
Ustęp 42

Projekt rezolucji Poprawka

42. wzywa UE do wzmocnienia swoich 
zdolności w zakresie przeciwdziałania 
dezinformacji i kampaniom 
propagandowym skierowanym przeciwko 
UE i jej państwom członkowskim;

skreślony

Or. it

Poprawka 649
Javi López, Elena Valenciano
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Projekt rezolucji
Ustęp 42

Projekt rezolucji Poprawka

42. wzywa UE do wzmocnienia swoich 
zdolności w zakresie przeciwdziałania 
dezinformacji i kampaniom 
propagandowym skierowanym przeciwko 
UE i jej państwom członkowskim;

skreślony

Or. es

Poprawka 650
Georgios Epitideios

Projekt rezolucji
Ustęp 42

Projekt rezolucji Poprawka

42. wzywa UE do wzmocnienia swoich 
zdolności w zakresie przeciwdziałania 
dezinformacji i kampaniom 
propagandowym skierowanym przeciwko 
UE i jej państwom członkowskim;

skreślony

Or. el

Poprawka 651
Javier Nart, Anneli Jäätteenmäki, Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Fernando Maura Barandiarán

Projekt rezolucji
Ustęp 42

Projekt rezolucji Poprawka

42. wzywa UE do wzmocnienia swoich 
zdolności w zakresie przeciwdziałania 
dezinformacji i kampaniom 
propagandowym skierowanym przeciwko 
UE i jej państwom członkowskim;

42. wzywa UE do wzmocnienia swojej 
widoczności po to, by unaocznić wsparcie 
UE i angażowanie się na rzecz krajów 
partnerskich;

Or. en
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Poprawka 652
Jacek Saryusz-Wolski

Projekt rezolucji
Ustęp 42

Projekt rezolucji Poprawka

42. wzywa UE do wzmocnienia swoich
zdolności w zakresie przeciwdziałania 
dezinformacji i kampaniom 
propagandowym skierowanym przeciwko 
UE i jej państwom członkowskim;

42. wzywa UE do opracowania kampanii 
informacyjnej i komunikacyjnej 
skierowanej do obywateli UE oraz państw 
objętych EPS i dotyczącej samej UE, jej 
polityk oraz rozwoju zewnętrznego i 
wewnętrznego, oraz do przyznania 
dodatkowych środków dziennikarzom i 
instytucjom społeczeństwa obywatelskiego 
działającym w UE i państwach objętych 
EPS i informującym o sprawach 
wewnętrznych i zagranicznych UE;

Or. en

Poprawka 653
Cristian Dan Preda, Ramona Nicole Mănescu

Projekt rezolucji
Ustęp 42

Projekt rezolucji Poprawka

42. wzywa UE do wzmocnienia swoich 
zdolności w zakresie przeciwdziałania 
dezinformacji i kampaniom 
propagandowym skierowanym przeciwko 
UE i jej państwom członkowskim;

42. podkreśla potrzebę strategicznych 
działań komunikacyjnych w zakresie 
zaangażowania UE w sąsiedztwie, w tym 
dotyczących jej wartości i celów; wzywa 
UE do wzmocnienia swoich zdolności w 
zakresie przeciwdziałania dezinformacji i 
kampaniom propagandowym skierowanym 
przeciwko UE i jej państwom 
członkowskim;

Or. en
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Poprawka 654
Gabrielius Landsbergis

Projekt rezolucji
Ustęp 42

Projekt rezolucji Poprawka

42. wzywa UE do wzmocnienia swoich 
zdolności w zakresie przeciwdziałania 
dezinformacji i kampaniom 
propagandowym skierowanym przeciwko 
UE i jej państwom członkowskim;

42. wzywa UE do wzmocnienia swoich 
zdolności w zakresie przeciwdziałania 
dezinformacji i kampaniom 
propagandowym skierowanym przeciwko 
UE i jej państwom członkowskim, a także 
ich sąsiedztwu oraz wspiera projekty 
ukierunkowane na promowanie wysokich 
standardów dziennikarskich, wolności 
mediów i zachęcanie do dziennikarstwa 
śledczego;

Or. en

Poprawka 655
Fabio Massimo Castaldo

Projekt rezolucji
Ustęp 42

Projekt rezolucji Poprawka

42. wzywa UE do wzmocnienia swoich 
zdolności w zakresie przeciwdziałania 
dezinformacji i kampaniom 
propagandowym skierowanym przeciwko 
UE i jej państwom członkowskim;

42. wzywa UE do wzmocnienia swoich 
zdolności w zakresie przeciwdziałania 
dezinformacji i kampaniom 
propagandowym skierowanym przeciwko 
UE i jej państwom członkowskim, w 
szczególności poprzez promowanie 
wspólnych inicjatyw ze społeczeństwami 
obywatelskimi krajów partnerskich;

Or. it

Poprawka 656
Eduard Kukan

Projekt rezolucji
Ustęp 42
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Projekt rezolucji Poprawka

42. wzywa UE do wzmocnienia swoich 
zdolności w zakresie przeciwdziałania 
dezinformacji i kampaniom 
propagandowym skierowanym przeciwko 
UE i jej państwom członkowskim;

42. wzywa UE do wzmocnienia swoich 
zdolności w zakresie przeciwdziałania 
dezinformacji i kampaniom 
propagandowym skierowanym przeciwko 
UE i jej państwom członkowskim; a także 
w zakresie wspierania sąsiadów, którzy po 
wybraniu ścieżki zbliżenia do wartości i 
standardów UE stają się celem takiej 
zagranicznej propagandy;

Or. en

Poprawka 657
Charles Tannock, Marek Jurek, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Bas 
Belder, Amjad Bashir, Geoffrey Van Orden

Projekt rezolucji
Ustęp 42

Projekt rezolucji Poprawka

42. wzywa UE do wzmocnienia swoich 
zdolności w zakresie przeciwdziałania 
dezinformacji i kampaniom 
propagandowym skierowanym przeciwko 
UE i jej państwom członkowskim;

42. wzywa UE do wzmocnienia swoich 
zdolności w zakresie przeciwdziałania 
dezinformacji i kampaniom 
propagandowym skierowanym przeciwko 
UE i jej państwom członkowskim przede 
wszystkim ze strony Rosji;

Or. en

Poprawka 658
Petras Auštrevičius, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Ilhan Kyuchyuk, 
Urmas Paet, Marietje Schaake

Projekt rezolucji
Ustęp 42

Projekt rezolucji Poprawka

42. wzywa UE do wzmocnienia swoich 
zdolności w zakresie przeciwdziałania 

42. wzywa UE do wzmocnienia swoich 
zdolności w zakresie przeciwdziałania 
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dezinformacji i kampaniom 
propagandowym skierowanym przeciwko 
UE i jej państwom członkowskim;

dezinformacji i kampaniom 
propagandowym skierowanym przeciwko 
UE i jej państwom członkowskim,
ponieważ kampanie te są obliczone na 
osłabienie jedności i solidarności UE oraz 
podważenie jej podstawowych wartości; 
wzywa UE do zwiększenia widoczności jej 
polityk w krajach Sąsiedztwa;

Or. en

Poprawka 659
Tunne Kelam

Projekt rezolucji
Ustęp 42

Projekt rezolucji Poprawka

42. wzywa UE do wzmocnienia swoich 
zdolności w zakresie przeciwdziałania 
dezinformacji i kampaniom 
propagandowym skierowanym przeciwko 
UE i jej państwom członkowskim;

42. wzywa UE do wzmocnienia swoich 
zdolności w zakresie przeciwdziałania 
dezinformacji i kampaniom 
propagandowym skierowanym przeciwko 
UE i jej państwom członkowskim zarówno 
w krajach objętych EPS, jak i w szerszym 
sąsiedztwie europejskim.

Or. en

Poprawka 660
Sandra Kalniete

Projekt rezolucji
Ustęp 42

Projekt rezolucji Poprawka

42. wzywa UE do wzmocnienia swoich 
zdolności w zakresie przeciwdziałania 
dezinformacji i kampaniom 
propagandowym skierowanym przeciwko 
UE i jej państwom członkowskim;

42. wzywa UE do wzmocnienia swoich 
zdolności w zakresie przeciwdziałania 
dezinformacji i kampaniom 
propagandowym skierowanym przeciwko 
UE, jej państwom członkowskim i 
sąsiadom, w tym poprzez wspieranie 
warunków sprzyjających wolności 
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mediów, wspieranie odporności mediów w 
UE i krajach sąsiedztwa, a także 
opracowywanie odpowiednich 
instrumentów komunikacji strategicznej;

Or. en

Poprawka 661
Andi Cristea

Projekt rezolucji
Ustęp 42

Projekt rezolucji Poprawka

42. wzywa UE do wzmocnienia swoich 
zdolności w zakresie przeciwdziałania 
dezinformacji i kampaniom 
propagandowym skierowanym przeciwko 
UE i jej państwom członkowskim;

42. wzywa UE do wzmocnienia swoich 
zdolności w zakresie przeciwdziałania 
dezinformacji i kampaniom 
propagandowym skierowanym przeciwko 
UE i jej państwom członkowskim; 
podkreśla znaczenie promowania 
obiektywnych, niezależnych i 
bezstronnych informacji, przy 
jednoczesnym uwzględnieniu aspektów 
prawnych środowiska medialnego, w 
którym funkcjonuje EPS;

Or. en

Poprawka 662
Michał Boni

Projekt rezolucji
Ustęp 42 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

42a. wzywa UE do zwiększenia jej 
obecności w krajach partnerskich poprzez 
wykorzystanie bardziej interaktywnych 
środków przekazu audiowizualnego oraz 
mediów społecznościowych w językach 
lokalnych w celu dotarcia do całego 
społeczeństwa; wzywa Komisję do 
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przygotowania jasnej strategii 
komunikacji dla społeczeństw w krajach 
objętych EPS, mającej na celu 
wyjaśnienie im korzyści płynących z 
układów o stowarzyszeniu, w tym z 
pogłębionych i kompleksowych stref 
wolnego handlu jako narzędzi mogących 
posłużyć do modernizacji ich systemów 
politycznych i gospodarki;

Or. en

Poprawka 663
Charles Tannock, Marek Jurek, Anna Elżbieta Fotyga, Mark Demesmaeker, Ryszard 
Antoni Legutko, Bas Belder, Amjad Bashir, Geoffrey Van Orden

Projekt rezolucji
Ustęp 43

Projekt rezolucji Poprawka

43. zobowiązuje swojego 
przewodniczącego do przekazania 
niniejszej rezolucji Radzie, Komisji oraz 
rządom i parlamentom państw objętych 
EPS.

43. zobowiązuje swojego 
przewodniczącego do przekazania 
niniejszej rezolucji Radzie, Komisji oraz 
rządom i parlamentom państw objętych 
EPS, Euronest oraz zgromadzeniom 
parlamentarnym Euromed, Lidze Państw 
Arabskich i OBWE;

Or. en


