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5.12.2018 A8-0392/11 

Poprawka  11 

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 10 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

10. wzywa ESDZ, aby tworzyła 

koalicje poświęcone konkretnym 

zagadnieniom z krajami o zbliżonych 

poglądach, tak aby wspierać i promować 

ład międzynarodowy oparty na zasadach, 

multilateralizm oraz wolny i uczciwy 

handel, i aby znajdować oparte na 

współpracy rozwiązania globalnych 

wyzwań, w tym zmieniającej się 

równowagi sił; apeluje do ESDZ, aby 

współpracowała ze wschodzącymi 

potęgami w zapewnianiu globalnych dóbr 

publicznych, takich jak pokój i 

bezpieczeństwo, również biorąc udział we 

wspólnych operacjach zarządzania 

kryzysowego i zapobiegania kryzysom na 

całym świecie, działaniach łagodzących 

zmianę klimatu, w tym działaniach na 

rzecz zrównoważonego zarządzania 

zasobami naturalnymi, czystym 

powietrzem, wodą i nieskażonymi 

gruntami, a także na rzecz obrony i 

propagowania praw człowieka i 

stabilności finansowej; przypomina o 

znaczeniu stosunków 

międzyparlamentarnych dla wspierania 

tych celów; 

skreśla się 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/12 

Poprawka  12 

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 11 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

11. potępia wielokrotne korzystanie 

przez Rosję z prawa weta w Radzie 

Bezpieczeństwa ONZ i jest zdania, że 

podważa to międzynarodowe działania na 

rzecz pokoju i rozwiązywania konfliktów; 
zauważa, że impas w Radzie 

Bezpieczeństwa ONZ utrudnia działania 

społeczności międzynarodowej i 

uniemożliwia rozwiązywanie kryzysów; 

ponownie apeluje do państw 

członkowskich o wsparcie reformy składu i 

funkcjonowania Rady Bezpieczeństwa; 

podkreśla, że UE zobowiązała się do 

wzmocnienia roli ONZ na arenie 

międzynarodowej; 

11. zauważa, że impas w Radzie 

Bezpieczeństwa ONZ utrudnia działania 

społeczności międzynarodowej i 

uniemożliwia rozwiązywanie kryzysów; 

ponownie apeluje do państw 

członkowskich o wsparcie reformy składu i 

funkcjonowania Rady Bezpieczeństwa; 

podkreśla, że UE zobowiązała się do 

współpracy z ONZ; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/13 

Poprawka  13 

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 12 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

12. odnotowuje, że UE odgrywa istotną 

rolę w deeskalowaniu i rozwiązywaniu 

kryzysów w polityce zagranicznej – 

w przypadkach, kiedy niektóre państwa 

członkowskie obejmują przewodnictwo 

nad określonymi inicjatywami, pod 

auspicjami całej Unii, tak jak w przypadku 

czwórki normandzkiej czy grupy UE3+3 

prowadzącej negocjacje z Iranem; uważa, 

że – przy jednoczesnym dążeniu do 

wzmocnionej współpracy w dziedzinie 

bezpieczeństwa i obrony w ujęciu 

długoterminowym – tworzenie, tam gdzie 

uzna się to za właściwe, tymczasowych 

koalicji państw członkowskich, które 

mogą szybko reagować na kryzysy 

międzynarodowe, mogłoby sprawić, że 

działania zewnętrzne UE stałyby się 

bardziej elastyczne i szybciej reagowałyby 

na zmieniające się sytuacje, zmniejszając 

presję związaną z koniecznością 

osiągnięcia powszechnego konsensusu 

między państwami członkowskimi; 

 

12. odnotowuje, że UE odgrywa istotną 

rolę w deeskalowaniu i rozwiązywaniu 

kryzysów w polityce zagranicznej – 

w przypadkach, kiedy niektóre państwa 

członkowskie obejmują przewodnictwo 

nad określonymi inicjatywami, pod 

auspicjami całej Unii, tak jak w przypadku 

czwórki normandzkiej czy grupy UE3+3 

prowadzącej negocjacje z Iranem; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/14 

Poprawka  14 

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 14 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

14. rozumie, że priorytety polityki 

uzależnione są od tego, jak bliskie jest 

dane zagrożenie; wzywa jednakże 

wszystkie państwa członkowskie, aby 

przestrzegały zasady solidarności 

zapisanej w traktatach (art. 80 Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej) i 

wspólnie podjęły niezbędne działania w 

odpowiedzi na kryzys migracyjny, tak jak 

wszystkie państwa członkowskie solidarnie 

zareagowały na wyzwania gospodarcze i w 

zakresie bezpieczeństwa, związane z 

asertywnością Rosji i z Chinami; uważa 

ponadto, że obecne kryzysy wystawiły na 

próbę gotowość państw członkowskich do 

skuteczniejszej współpracy w celu 

sprostania wspólnym wyzwaniom; apeluje 

o dalszą pomoc humanitarną i wsparcie dla 

ludności dotkniętej konfliktem; 

14. rozumie, że priorytety polityki 

uzależnione są od tego, jak bliskie jest 

dane zagrożenie; uważa ponadto, że 

obecne kryzysy wystawiły na próbę 

gotowość państw członkowskich do 

skuteczniejszej współpracy w celu 

sprostania wspólnym wyzwaniom; apeluje 

o dalszą pomoc humanitarną i wsparcie dla 

ludności dotkniętej konfliktem; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/15 

Poprawka  15 

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 15 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

15. zauważa, że bezpieczeństwo 

wewnętrzne i zewnętrzne są ze sobą coraz 

mocniej związane; podkreśla potrzebę 

wzmocnienia wewnętrznej odporności UE 

na ingerencje zewnętrzne oraz 

ustanowienia z partnerami 

międzynarodowymi wspólnej strategii, 

zarówno w odniesieniu do ochrony 

infrastruktury krytycznej, jak i 

podstawowych instytucji i symboli naszych 

demokracji; wspiera Komisję i 

wiceprzewodniczącą Komisji / wysoką 

przedstawiciel w dalszym umacnianiu – w 

ramach strategii zmniejszania ryzyka – 

odporności UE na ataki terrorystyczne, w 

szczególności terroryzm dżihadystyczny 

stanowiący jedno z głównych wyzwań dla 

bezpieczeństwa publicznego w UE, na 

radykalizację, nielegalną migrację, 

wielokrotne wykorzystywanie broni 

chemicznej, propagandę, kampanie 

dezinformacyjne w internecie i poza nim, 

rosyjskie próby przeprowadzenia 

cyberataków i ingerencji podczas kampanii 

wyborczych i referendalnych, a także na 

inne zagrożenia hybrydowe wymagające 

szybkiej, asertywnej i skoordynowanej 

reakcji; uważa, że należy podjąć wszystkie 

możliwe środki, aby uniknąć jakiejkolwiek 

ingerencji w wybory do Parlamentu 

Europejskiego w 2019 r.; 

15. zauważa, że bezpieczeństwo 

wewnętrzne i zewnętrzne są ze sobą coraz 

mocniej związane; podkreśla potrzebę 

wzmocnienia wewnętrznej odporności UE 

na ingerencje zewnętrzne oraz 

ustanowienia z partnerami 

międzynarodowymi wspólnej strategii, 

zarówno w odniesieniu do ochrony 

infrastruktury krytycznej, jak i 

podstawowych instytucji i symboli naszych 

demokracji; wspiera Komisję i 

wiceprzewodniczącą Komisji / wysoką 

przedstawiciel w dalszym umacnianiu – w 

ramach strategii zmniejszania ryzyka – 

odporności UE na ataki terrorystyczne, w 

szczególności terroryzm dżihadystyczny 

stanowiący jedno z głównych wyzwań dla 

bezpieczeństwa publicznego w UE, na 

radykalizację, nielegalną migrację, 

wielokrotne wykorzystywanie broni 

chemicznej, propagandę, kampanie 

dezinformacyjne w internecie i poza nim, 

próby przeprowadzenia cyberataków i 

ingerencji podczas kampanii wyborczych i 

referendalnych, a także na inne zagrożenia 

hybrydowe wymagające szybkiej, 

asertywnej i skoordynowanej reakcji; 

uważa, że należy podjąć wszystkie 

możliwe środki, aby uniknąć jakiejkolwiek 

ingerencji w wybory do Parlamentu 

Europejskiego w 2019 r.; 
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5.12.2018 A8-0392/16 

Poprawka  16 

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 16 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

16. podkreśla, że partnerstwo 

transatlantyckie stoi w obliczu licznych 

wyzwań i zakłóceń w perspektywie 

krótkoterminowej, jednak nadal jest 

niezbędne dla bezpieczeństwa i dobrobytu 

po obu stronach Atlantyku; wyraża 

ubolewanie z powodu stopniowego 

wycofywania się USA z wielostronnego, 

opartego na zasadach ładu na świecie, a 

mianowicie z powodu wycofania się USA 

z porozumienia paryskiego, Wspólnego 

kompleksowego planu działania 

(JCPOA), umowy o Partnerstwie 

Transpacyficznym (TPP) oraz Rady Praw 

Człowieka ONZ, z powodu wstrzymania 

finansowania UNRWA, różnych agencji 

ONZ i forów wielostronnych oraz operacji 

pokojowych, a także z powodu ataków 

USA na Międzynarodowy Trybunał Karny 

(MTK); wzywa UE do wykazania się 

jednością, stanowczością i 

proporcjonalnością w reakcji na takie 

decyzje, do potwierdzenia pełnego 
poparcia dla JCPOA, zapewnienia 

wymiernych wyników gospodarczych 

współpracy z Iranem oraz do ochrony 

europejskich przedsiębiorstw 

inwestujących w Iranie przed sankcjami ze 

strony Stanów Zjednoczonych; ponadto 

wzywa UE do wzmożenia wysiłków w 

zakresie dyplomacji klimatycznej oraz do 

16. podkreśla, że partnerstwo 

transatlantyckie stoi w obliczu licznych 

wyzwań i zakłóceń w perspektywie 

krótkoterminowej, jednak nadal jest 

niezbędne dla bezpieczeństwa i dobrobytu 

po obu stronach Atlantyku; zauważa, że 

UE potwierdza swoje poparcie dla JCPOA, 

w celu zapewnienia wymiernych wyników 

gospodarczych współpracy z Iranem oraz 

do ochrony europejskich przedsiębiorstw 

inwestujących w Iranie przed sankcjami ze 

strony Stanów Zjednoczonych; 



 

AM\1171281PL.docx  PE631.559v01-00 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

włączenia kwestii przystąpienia do 

porozumienia paryskiego do wszelkich 

umów handlowych i inwestycyjnych; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/17 

Poprawka  17 

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 19 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

19. potwierdza zobowiązanie UE do 

wspierania suwerenności, niezależności i 

integralności terytorialnej partnerów; 

podkreśla potrzebę rozwiązania wszystkich 

zamrożonych konfliktów zgodnie z 

prawem, normami i zasadami 

międzynarodowymi, potrzebę zwiększenia 

wsparcia dla osób dotkniętych konfliktami, 

osób wewnętrznie przesiedlonych i 

uchodźców oraz potrzebę przeciwdziałania 

próbom destabilizacji podejmowanym 

przez państwa trzecie, w szczególności 

przez Rosję; ponownie potępia bezprawną 

aneksję Krymu przez Rosję oraz 

interwencję wojskową we wschodniej 

Ukrainie; wzywa do nieustawania w 

wysiłkach na rzecz wdrożenia porozumień 

mińskich i apeluje o to, by sankcje UE 

wobec Rosji obowiązywały tak długo, jak 

długo Rosja nie będzie stosowała się do 

tych porozumień; potępia ponadto dalszą 

militaryzację i pogarszającą się sytuację w 

zakresie bezpieczeństwa i sytuację 

humanitarną na okupowanych terytoriach 

gruzińskich Abchazji i Regionu 

Cchinwali/Osetii Południowej oraz wzywa 

Rosję do wypełnienia zobowiązań na mocy 

wynegocjowanego przy wsparciu UE 

porozumienia o zawieszeniu broni z 

2008 r.; 

19. potwierdza zobowiązanie UE do 

wspierania suwerenności, niezależności i 

integralności terytorialnej partnerów; 

podkreśla potrzebę rozwiązania wszystkich 

zamrożonych konfliktów zgodnie z 

prawem, normami i zasadami 

międzynarodowymi, potrzebę zwiększenia 

wsparcia dla osób dotkniętych konfliktami, 

osób wewnętrznie przesiedlonych i 

uchodźców oraz potrzebę przeciwdziałania 

próbom destabilizacji podejmowanym 

przez państwa trzecie; wzywa do 

nieustawania w wysiłkach na rzecz 

wdrożenia porozumień mińskich i wzywa 

UE do ustabilizowania stosunków 

dyplomatycznych i gospodarczych z Rosją 

poprzez zniesienie sankcji; 
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5.12.2018 A8-0392/18 

Poprawka  18 

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 21 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

21. podkreśla, że UE musi odgrywać 

czołową rolę na Bliskim Wschodzie i w 

Zatoce Perskiej dzięki swojej decydującej 

sile przekonywania oraz dzięki pełnemu 

wdrożeniu wszystkich istniejących 

układów o stowarzyszeniu; wyraża 

głębokie ubolewanie z powodu decyzji 

rządu USA o przeniesieniu ambasady 

amerykańskiej w Izraelu z Tel Awiwu do 

Jerozolimy; wzywa UE do odegrania 

wiodącej roli we wznowieniu 

rzeczywistego procesu pokojowego na 

Bliskim Wschodzie z myślą o przyjęciu 
rozwiązania dwupaństwowego; potwierdza 

nadrzędną rolę prowadzonego przez ONZ 

procesu genewskiego w rozwiązaniu 

konfliktu w Syrii, zgodnie z rezolucją Rady 

Bezpieczeństwa ONZ nr 2254; potępia 

poparcie Rosji i Iranu dla reżimu Baszara 

al-Asada, jego zbrodni wojennych i 

zbrodni przeciwko ludzkości oraz wzywa 

UE i państwa członkowskie do dołożenia 

wszelkich starań, aby położyć kres 

zbrodniom przeciwko ludności syryjskiej, a 

przede wszystkim używaniu przeciwko 

niej broni chemicznej; 

21. podkreśla, że UE musi odgrywać 

czołową rolę na Bliskim Wschodzie i w 

Zatoce Perskiej dzięki swojej decydującej 

sile przekonywania oraz dzięki pełnemu 

wdrożeniu wszystkich istniejących 

układów o stowarzyszeniu; odnotowuje, że 

UE dąży do przyjęcia rozwiązania 

dwupaństwowego; potwierdza nadrzędną 

rolę prowadzonego przez ONZ procesu 

genewskiego w rozwiązaniu konfliktu w 

Syrii, zgodnie z rezolucją Rady 

Bezpieczeństwa ONZ nr 2254; potępia 

jakiekolwiek poparcie dla głównych 

walczących stron w Syrii oraz popełniane 

przez owe strony zbrodnie wojenne i 

zbrodnie przeciwko ludzkości oraz wzywa 

UE i państwa członkowskie do dołożenia 

wszelkich starań, aby położyć kres 

zbrodniom przeciwko ludności syryjskiej, a 

przede wszystkim używaniu przeciwko 

niej broni chemicznej; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/19 

Poprawka  19 

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 23 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

23. w związku z niedawnymi 

wyborami prezydenckimi i 

parlamentarnymi w regionie potwierdza 

swoje zobowiązanie do dalszego 

rozwijania silnych więzi z państwami 

Ameryki Łacińskiej oraz do promowania 

obrony demokracji, praworządności i praw 

człowieka jako podstawy głębszej 

integracji i współpracy; wyraża głębokie 

zaniepokojenie brakiem poszanowania 

demokracji, praw człowieka i 

praworządności na Kubie oraz w Nikaragui 

i Wenezueli; z zaniepokojeniem 

odnotowuje rozwój sytuacji wyborczej w 

Brazylii i wyraża nadzieję, że nowy rząd 

pozostanie wierny zasadom demokracji i 

praworządności; pochwala wysiłki 

wszystkich stron zaangażowanych w 

proces pokojowy w Kolumbii; ponownie 

wyraża pełne poparcie dla tego procesu 

pokojowego i jego skutecznego wdrażania; 

23. w związku z niedawnymi 

wyborami prezydenckimi i 

parlamentarnymi w regionie potwierdza 

swoje zobowiązanie do dalszego 

rozwijania silnych więzi z państwami 

Ameryki Łacińskiej oraz do promowania 

obrony demokracji, praworządności i praw 

człowieka jako podstawy głębszej 

integracji i współpracy; wyraża głębokie 

zaniepokojenie brakiem poszanowania 

demokracji, praw człowieka i 

praworządności na Kubie oraz w Nikaragui 

i Wenezueli; odnotowuje rozwój sytuacji 

wyborczej w Brazylii; pochwala wysiłki 

wszystkich stron zaangażowanych w 

proces pokojowy w Kolumbii; ponownie 

wyraża pełne poparcie dla tego procesu 

pokojowego i jego skutecznego wdrażania; 

Or. en 

 

 


