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5.12.2018 A8-0392/1 

Poprawka  1 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0392/2018 

David McAllister 

Sprawozdanie roczne w sprawie realizacji wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa 

(2018/2097(INI)) 

Projekt rezolucji 

Motyw G 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

G. mając na uwadze, że globalizacja 

zwiększyła poziom współzależności, 

a decyzje podejmowanie w Pekinie czy 

w Waszyngtonie mają bezpośredni wpływ 

na nasze życie; mając jednak na uwadze, 

że dzięki współzależności opinia publiczna 

staje się świadoma potrzeby znalezienia 

ponadnarodowych rozwiązań, aby zająć 

się ponadnarodowymi problemami, oraz 

funkcjonowania wielostronnych 

organizacji w celu poprawy globalnego 

zarządzania; 

G. mając na uwadze, że globalizacja 

zwiększyła poziom współzależności; mając 

jednak na uwadze, że dzięki 

współzależności opinia publiczna staje się 

świadoma potrzeby ponadnarodowej 

współpracy, aby zająć się 

ponadnarodowymi problemami; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/2 

Poprawka  2 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0392/2018 

David McAllister 

Sprawozdanie roczne w sprawie realizacji wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa 

(2018/2097(INI)) 

Projekt rezolucji 

Motyw J 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

J. mając na uwadze, że niektóre 

zachodnie demokracje stały się bardziej 

narażone, protekcjonistyczne 

i izolacjonistyczne oraz prezentują 

postawy ekstremalne, kiedy jedynym 

sposobem skutecznego stawienia czoła 

globalnym wyzwaniom jest współpraca 

wielostronna; mając na uwadze, że potęgi 

takie jak Chiny czy Rosja próbują 

wypełnić tę próżnię i dążą do 

zakwestionowania, a nie wsparcia 

istniejącego globalnego zarządzania 

opartego na prawie międzynarodowym; 

mając na uwadze, że państwa te 

prezentują odmienne podejście do 

współpracy na rzecz rozwoju, które nie 

jest powiązane ze wzmocnieniem rządów 

prawa ani innymi reformami 

demokratycznymi;  

skreśla się 

Or. en 



 

AM\1171280PL.docx  PE631.559v01-00 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

 

5.12.2018 A8-0392/3 

Poprawka  3 

Harald Vilimsky 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0392/2018 

David McAllister 

Sprawozdanie roczne w sprawie realizacji wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa 

(2018/2097(INI)) 

Projekt rezolucji 

Motyw K 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

K. mając na uwadze, że Wspólny 

wszechstronny plan działania (JCPOA) z 

Iranem stanowi znaczące wielostronne 

osiągnięcie na drodze do stabilnego i 

pokojowego Bliskiego Wschodu; mając na 

uwadze, że decyzja prezydenta Trumpa o 

wycofaniu się z JCPOA i nałożeniu 

wtórnych sankcji na przedsiębiorstwa 

europejskie legalnie handlujące z Iranem 

jest godna ubolewania i podważa 

europejską suwerenność gospodarczą, 

podkreślając tym samym problematyczną 

zależność UE od systemu handlowego 

opartego na dolarze; mając na uwadze, że 

UE i jej państwa członkowskie 

potwierdziły swoje zobowiązanie na rzecz 

Wspólnego wszechstronnego planu 

działania oraz podjęły środki w celu 

ochrony uzasadnionych europejskich 

interesów gospodarczych;  

K. mając na uwadze, że Wspólny 

wszechstronny plan działania (JCPOA) z 

Iranem stanowi znaczące wielostronne 

osiągnięcie na drodze do stabilnego i 

pokojowego Bliskiego Wschodu; mając na 

uwadze, że UE i jej państwa członkowskie 

potwierdziły swoje zobowiązanie na rzecz 

Wspólnego wszechstronnego planu 

działania oraz podjęły środki w celu 

ochrony uzasadnionych europejskich 

interesów gospodarczych; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/4 

Poprawka  4 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0392/2018 

David McAllister 

Sprawozdanie roczne w sprawie realizacji wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa 

(2018/2097(INI)) 

Projekt rezolucji 

Motyw L 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

L. mając na uwadze, że ISIS, Al-

Kaida i inne międzynarodowe organizacje 

terrorystyczne nadal stanowią poważne 

zagrożenie dla Europy i narodów świata;

  

L. mając na uwadze, że ISIS, Al-

Kaida i inne międzynarodowe organizacje 

terrorystyczne nadal stanowią poważne 

zagrożenie dla Europy i narodów świata; 

mając na uwadze, że polityczny islam i 

powiązane organizacje są jednym z 

największych zagrożeń dla Europy i jej 

wartości demokratycznych; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/5 

Poprawka  5 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0392/2018 

David McAllister 

Sprawozdanie roczne w sprawie realizacji wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa 

(2018/2097(INI)) 

Projekt rezolucji 

Motyw M 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

M. mając na uwadze, że 

bezpieczeństwo europejskie opiera się na 

dążeniu do wspólnej autonomii 

strategicznej, jak podkreślono w globalnej 

strategii Unii Europejskiej; mając na 

uwadze, że ambitna, wiarygodna i 

skuteczna wspólna polityka zagraniczna 

musi być wspierana odpowiednimi 

zasobami i środkami finansowymi oraz 

musi opierać się na spójnym, terminowym 

i konsekwentnym podejściu państw 

członkowskich UE;  

M. mając na uwadze, że 

bezpieczeństwo europejskie opiera się na 

dążeniu do wspólnej autonomii 

strategicznej, jak podkreślono w globalnej 

strategii Unii Europejskiej; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/6 

Poprawka  6 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0392/2018 

David McAllister 

Sprawozdanie roczne w sprawie realizacji wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa 

(2018/2097(INI)) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

1. podkreśla, że nadszedł czas, aby 

Unia Europejska wzięła swój los w swoje 

ręce; jest zdania, że UE powinna wejść w 

swoją rolę pełnoprawnej, suwerennej 

potęgi politycznej i gospodarczej w 

relacjach międzynarodowych, pomagając 

w rozwiązywaniu konfliktów na świecie i 

kształtując światowy ład; podkreśla zatem, 

że prawdziwie wspólna europejska 

polityka zagraniczna i bezpieczeństwa, 

oparta na strategicznej autonomii i 

integracji, w tym pod względem 

możliwości, w dziedzinie przemysłu i 

operacji, jest konieczna do wspierania 

naszych wspólnych interesów, jak również 

naszych zasad i wartości;  

1. jest zdania, że UE powinna wejść w 

swoją rolę pełnoprawnej, suwerennej 

potęgi politycznej i gospodarczej w 

relacjach międzynarodowych; podkreśla 

zatem, że prawdziwie wspólna europejska 

polityka zagraniczna i bezpieczeństwa jest 

konieczna do wspierania wspólnych 

interesów państw członkowskich; 

podkreśla, że wiodąca rola Europy w 

kontekście światowym może zostać 

wzmocniona jedynie poprzez określenie 

wspólnych celów państw członkowskich, z 

poszanowaniem całego szeregu różnych 

potrzeb społecznych i gospodarczych; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/7 

Poprawka  7 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0392/2018 

David McAllister 

Sprawozdanie roczne w sprawie realizacji wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa 

(2018/2097(INI)) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 2 

 

2. jest przekonany, że żadne z państw 

UE nie jest w stanie samo skutecznie 

reagować na dzisiejsze globalne wyzwania; 

uważa, że jeśli państwa członkowskie 

połączą wysiłki w ramach UE, mogą 

wywierać na światowej arenie wpływ, 

którego nie miałyby osobno; jest 

przekonany, że 28 państw członkowskich, 

które wspólnie pracują na rzecz spójnego i 

jednolitego stanowiska i reprezentują 500 

mln obywateli, ma silniejszą pozycję w 

negocjacjach międzynarodowych, w 

promowaniu praw człowieka i 

odpowiedzialności oraz w ustanawianiu 

międzynarodowych przepisów i norm 

politycznych, demokratycznych, 

środowiskowych, społecznych i 

gospodarczych; uważa też, że przy 

zapewnieniu ochrony europejskiego 

modelu społecznego globalizacja może dla 

obywateli Unii stanowić szansę, a nie 

zagrożenie, co europejscy i krajowi 

przywódcy muszą zakomunikować w jasny 

i pozytywny sposób; 

2. jest przekonany, że żadne z państw 

UE nie jest w stanie samo skutecznie 

reagować na dzisiejsze globalne wyzwania; 

uważa, że jeśli państwa członkowskie 

połączą wysiłki w ramach UE, mogą 

wywierać na światowej arenie wpływ, 

którego nie miałyby osobno; jest 

przekonany, że 28 państw członkowskich, 

które wspólnie pracują na rzecz spójnego i 

jednolitego stanowiska i reprezentują 500 

mln obywateli, ma silniejszą pozycję w 

negocjacjach międzynarodowych, w 

promowaniu praw człowieka i 

odpowiedzialności oraz w ustanawianiu 

międzynarodowych przepisów i norm 

politycznych, demokratycznych, 

środowiskowych, społecznych i 

gospodarczych;  

  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/8 

Poprawka  8 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0392/2018 

David McAllister 

Sprawozdanie roczne w sprawie realizacji wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa 

(2018/2097(INI)) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 3 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

3. ubolewa nad tym, że państwa 

członkowskie zbyt często priorytetowo 

traktują swoje interesy narodowe, 

niezależnie od tego, jakie skutki może to 

mieć na szczeblu europejskim, co podważa 

jedność, spójność i skuteczność UE, a w 

rezultacie jej wiarygodność jako 

globalnego gracza; apeluje o lepszy 

podział obowiązków, większą solidarność i 

o zwiększoną koordynację między UE a jej 

państwami członkowskimi; przypomina o 

potrzebie zapewnienia wzajemnej 

spójności różnych dziedzin polityki 

zewnętrznej Unii oraz spójności tej polityki 

z innymi strategiami politycznymi 

obejmującymi wymiar zewnętrzny, a także 

koordynowania ich z międzynarodowymi 

partnerami; uważa, że dobra współpraca 

między państwami członkowskimi jest 

niezbędna do ochrony naszej demokracji, 

wspólnych wartości, wolności i 

standardów społecznych i 

środowiskowych; podkreśla potrzebę 

poszerzenia współpracy między państwami 

członkowskimi, krajami partnerskimi i 

organizacjami międzynarodowymi;  

3. podkreśla fakt, że państwa 

członkowskie są w stanie określić własną 

politykę zagraniczną i że nie należy tego 

postrzegać jako zagrożenia, lecz jako 

szansę na rozwiązanie kryzysów 

dyplomatycznych oraz poprawę stosunków 

dyplomatycznych i gospodarczych między 

UE a krajami trzecimi; apeluje o lepszy 

podział obowiązków, większą solidarność i 

o zwiększoną koordynację między UE a jej 

państwami członkowskimi; przypomina o 

potrzebie zapewnienia wzajemnej 

spójności różnych dziedzin polityki 

zewnętrznej Unii oraz spójności tej polityki 

z innymi strategiami politycznymi 

obejmującymi wymiar zewnętrzny, a także 

koordynowania ich z międzynarodowymi 

partnerami; uważa, że dobra współpraca 

między państwami członkowskimi jest 

niezbędna do ochrony naszej demokracji, 

wolności i standardów społecznych i 

środowiskowych; podkreśla potrzebę 

poszerzenia współpracy między państwami 

członkowskimi, krajami partnerskimi i 

organizacjami międzynarodowymi; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/9 

Poprawka  9 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0392/2018 

David McAllister 

Sprawozdanie roczne w sprawie realizacji wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa 

(2018/2097(INI)) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 5 – tiret 2 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 – wierności zasadom multilateralizmu i 

ładu międzynarodowego opartego na 

zasadach oraz wspieraniu systemu ONZ i 

organizacji regionalnych, takich jak 

OBWE; 

– – dobrej współpracy z systemem 

ONZ i organizacjami regionalnymi, 

takimi jak OBWE; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/10 

Poprawka  10 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0392/2018 

David McAllister 

Sprawozdanie roczne w sprawie realizacji wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa 

(2018/2097(INI)) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 9 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

9. apeluje o udostępnienie 

odpowiednich środków finansowych na 

działania zewnętrzne UE w kolejnych 

wieloletnich ramach finansowych (WRF) 

na lata 2021–2027, oraz o to, by UE 

skoncentrowała swoje zasoby na 

strategicznych priorytetach; przypomina o 

ważnej roli instrumentów finansowania 

zewnętrznego UE w realizacji unijnych 

interesów polityki zagranicznej; podkreśla 

znaczenie wzmocnienia spójności, 

skuteczności, zdolności reagowania i 

elastyczności instrumentów finansowania 

zewnętrznego; podkreśla potrzebę 

odpowiedniego zaangażowania 

Parlamentu w kontrolę instrumentów i 

strategiczne kierowanie nimi; jest zdania, 

że coraz poważniejsze wyzwania w 

sąsiedztwie UE i w innych regionach 

wymagają przeznaczenia na działania 

zewnętrzne o wiele większych kwot oraz 

znacznego wzmocnienia cywilnych misji 

WPBiO;  

skreśla się 

Or. en 

 

 


