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8.1.2020 A9-0054/4

Poprawka 4
Idoia Villanueva Ruiz, Manuel Bompard, Eugenia Rodríguez Palop, Sira Rego, Manu 
Pineda, Emmanuel Maurel, Marisa Matias, José Gusmão, Mick Wallace, Anne-Sophie 
Pelletier, Miguel Urbán Crespo, Clare Daly
w imieniu grupy GUE/NGL

Sprawozdanie A9-0054/2019
David McAllister
Realizacja wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa – sprawozdanie roczne
(2019/2136(INI))

Projekt rezolucji
Motyw J a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

 Ja. mając na uwadze, że polityka 
zagraniczna prowadzona przez Stany 
Zjednoczone Ameryki, zwłaszcza podczas 
administracji Donalda Trumpa, zniszczyła 
podstawy multilateralizmu i 
praworządności oraz zwiększyła napięcia, 
które prowadzą Europę i świat na skraj 
wojny;

Or. en
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8.1.2020 A9-0054/5

Poprawka 5
Idoia Villanueva Ruiz, Manuel Bompard, Eugenia Rodríguez Palop, Sira Rego, Manu 
Pineda, Emmanuel Maurel, Marisa Matias, José Gusmão, Mick Wallace, Özlem 
Demirel, Anne-Sophie Pelletier, Miguel Urbán Crespo, Clare Daly
w imieniu grupy GUE/NGL

Sprawozdanie A9-0054/2019
David McAllister
Realizacja wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa – sprawozdanie roczne
(2019/2136(INI))

Projekt rezolucji
Motyw G

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że żadne z 
państw członkowskich nie jest w stanie 
samodzielnie sprostać żadnemu z wyzwań, 
przed którymi stoją teraz kontynent 
europejski i jego bliskie otoczenie; mając 
na uwadze, że należy respektować i 
zagwarantować zasadę równości między 
państwami członkowskimi pod względem 
projektowania polityki zagranicznej i 
bezpieczeństwa UE oraz jej działań w tym 
obszarze; mając na uwadze, że należy 
respektować prerogatywy parlamentów 
narodowych w obszarze polityki 
zagranicznej i bezpieczeństwa ich krajów; 
mając na uwadze, że ambitna, wiarygodna 
i skuteczna wspólna polityka zagraniczna 
musi być wspierana odpowiednimi 
zasobami finansowymi oraz terminowymi 
i zdecydowanymi działaniami ze strony 
UE; mając na uwadze, że instrumentów 
polityki zewnętrznej UE należy używać w 
sposób bardziej konsekwentny i spójny;

G. mając na uwadze, że żadne z 
państw członkowskich nie jest w stanie 
samodzielnie sprostać żadnemu z wyzwań, 
przed którymi stoją teraz kontynent 
europejski i jego bliskie otoczenie; mając 
na uwadze, że należy respektować i 
zagwarantować zasadę równości między 
państwami członkowskimi pod względem 
projektowania polityki zagranicznej i 
bezpieczeństwa UE oraz jej działań w tym 
obszarze; mając na uwadze, że należy 
respektować prerogatywy parlamentów 
narodowych w obszarze polityki 
zagranicznej i bezpieczeństwa ich krajów; 
mając na uwadze, że przypomina, iż 
żadnego państwa członkowskiego, 
kandydującego ani kraju partnerskiego 
nie można zmusić w polityce zagranicznej 
do zajęcia stanowiska lub podjęcia działań 
niezgodnych z jego wolą i z 
demokratycznym konsensusem jego 
obywateli oraz postanowieniami jego 
parlamentu; mając na uwadze, że domaga 
się respektowania i zagwarantowania 
równości między państwami 
członkowskimi pod względem 
projektowania polityki zagranicznej i 
bezpieczeństwa UE oraz jej działań w tym 
obszarze; podkreśla, że należy 
respektować prerogatywy parlamentów 
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narodowych w obszarze polityki 
zagranicznej i bezpieczeństwa ich krajów;

Or. en
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8.1.2020 A9-0054/6

Poprawka 6
Idoia Villanueva Ruiz, Manuel Bompard, Eugenia Rodríguez Palop, Sira Rego, Manu 
Pineda, Emmanuel Maurel, Marisa Matias, José Gusmão, Mick Wallace, Özlem 
Demirel, Anne-Sophie Pelletier, Miguel Urbán Crespo, Clare Daly
w imieniu grupy GUE/NGL

Sprawozdanie A9-0054/2019
David McAllister
Realizacja wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa – sprawozdanie roczne
(2019/2136(INI))

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. wyraża ubolewanie z powodu 
stopniowego wycofywania się Stanów 
Zjednoczonych z multilateralnego 
porządku światowego, czyli przede 
wszystkim ich wycofania się z 
porozumienia paryskiego, ze wspólnego 
wszechstronnego planu działania (JCPOA), 
Rady Praw Człowieka ONZ i UNESCO, 
oraz z powodu decyzji USA o zawieszeniu 
finansowania, które przyznały Organizacji 
Narodów Zjednoczonych do spraw 
Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na 
Bliskim Wschodzie (UNRWA); popiera 
podtrzymanie i pełne wdrożenie przez 
wszystkie strony porozumienia jądrowego 
z Iranem jako integralnej części globalnego 
porządku wielostronnego i reżimu 
nieproliferacji oraz jako wkładu w 
bezpieczeństwo regionalne na Bliskim 
Wschodzie;  odrzuca jednostronne i 
eksterytorialne ponowne nałożenie sankcji 
przez Stany Zjednoczone po ich wycofaniu 
się z porozumienia jądrowego z Iranem 
jako poważną ingerencję w uzasadnione 
interesy UE w zakresie gospodarki i 
polityki zagranicznej; apeluje do UE i 
państw członkowskich o wzmacnianie 
jedności, zdolności odstraszania i 
odporności na sankcje wtórne ze strony 
państw trzecich, a także o gotowość do 

4. wyraża ubolewanie z powodu 
stopniowego wycofywania się Stanów 
Zjednoczonych z multilateralnego 
porządku światowego, czyli przede 
wszystkim ich wycofania się z 
porozumienia paryskiego, ze wspólnego 
wszechstronnego planu działania (JCPOA), 
Rady Praw Człowieka ONZ i UNESCO, 
oraz z powodu decyzji USA o zawieszeniu 
finansowania, które przyznały Organizacji 
Narodów Zjednoczonych do spraw 
Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na 
Bliskim Wschodzie (UNRWA); popiera 
podtrzymanie i pełne wdrożenie przez 
wszystkie strony porozumienia jądrowego 
z Iranem jako integralnej części globalnego 
porządku wielostronnego i reżimu 
nieproliferacji oraz jako wkładu w 
bezpieczeństwo regionalne na Bliskim 
Wschodzie; odrzuca jednostronne i 
eksterytorialne ponowne nałożenie sankcji 
przez Stany Zjednoczone po ich wycofaniu 
się z porozumienia jądrowego z Iranem 
jako poważną ingerencję w uzasadnione 
interesy UE w zakresie gospodarki i 
polityki zagranicznej; apeluje do UE i 
państw członkowskich o wzmacnianie 
jedności, zdolności odstraszania i 
odporności na sankcje wtórne ze strony 
państw trzecich, a także o gotowość do 
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przyjęcia środków zaradczych wobec 
każdego kraju naruszającego uzasadnione 
europejskie interesy przez sankcje wtórne;

przyjęcia środków zaradczych wobec 
każdego kraju naruszającego uzasadnione 
europejskie interesy przez sankcje wtórne; 
zdecydowanie potępia przeprowadzony w 
styczniu 2020 r. przez siły zbrojne USA na 
rozkaz prezydenta USA Donalda Trumpa 
nielegalny atak w Iraku, w którym zginął 
irański generał Ghasem Solejmani, co 
doprowadziło do poważnej eskalacji 
napięć między Waszyngtonem a 
Teheranem; wyraża głębokie 
zaniepokojenie faktem, że taka eskalacja 
napięć może przyczynić się do dalszego 
naruszania multilateralizmu, prawa 
międzynarodowego, praworządności, 
demokracji, poszanowania praw 
człowieka, podstawowych wolności, 
wolnego i sprawiedliwego handlu oraz 
pokojowego rozwiązywania konfliktów, i 
prowadzić do chaosu; podkreśla, że UE 
powinna prowadzić niezależną politykę 
dotyczącą Iranu w oparciu o dialog, 
handel, rozbrojenie i współpracę;

Or. en
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8.1.2020 A9-0054/7

Poprawka 7
Idoia Villanueva Ruiz, Manuel Bompard, Eugenia Rodríguez Palop, Sira Rego, Manu 
Pineda, Emmanuel Maurel, Marisa Matias, José Gusmão, Anne-Sophie Pelletier, Miguel 
Urbán Crespo
w imieniu grupy GUE/NGL

Sprawozdanie A9-0054/2019
David McAllister
Realizacja wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa – sprawozdanie roczne
(2019/2136(INI))

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

 4a. podkreśla, że UE i jej państwa 
członkowskie potrzebują nowej strategii, 
która będzie wykraczać poza atlantycką 
wizję wspólnych interesów i tradycyjnych 
sojuszników oraz powinny zagwarantować 
strategiczną autonomię Unii Europejskiej; 
podkreśla ponadto, że debata w sprawie 
strategicznej autonomii nie powinna 
skupiać się na aspektach wojskowych, lecz 
że należy poruszyć w niej kwestie tego, jak 
UE i jej państwa członkowskie mogą 
zwiększyć swoją zdolność do działania na 
arenie międzynarodowej w sposób 
suwerenny, opierać się gospodarczym i 
politycznym naciskom ze strony państw 
trzecich oraz współpracować z wybranymi 
przez siebie partnerami;

Or. en
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8.1.2020 A9-0054/8

Poprawka 8
Idoia Villanueva Ruiz, Eugenia Rodríguez Palop, Sira Rego, Manu Pineda, Emmanuel 
Maurel, Marisa Matias, José Gusmão, Özlem Demirel, Anne-Sophie Pelletier, Miguel 
Urbán Crespo
w imieniu grupy GUE/NGL

Sprawozdanie A9-0054/2019
David McAllister
Realizacja wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa – sprawozdanie roczne
(2019/2136(INI))

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. powtarza, że pilnie potrzebne jest 
wzmocnienie odporności i niezależności 
UE poprzez wzmocnienie WPZiB 
zaangażowanej na rzecz pokoju, 
bezpieczeństwa regionalnego i 
międzynarodowego, praw człowieka, 
sprawiedliwości społecznej, podstawowych 
wolności i praworządności w UE i na 
świecie; podkreśla, że wiarygodność UE na 
świecie zależy od podtrzymywania i 
przestrzegania tych zasad; uważa, że taka 
wzmocniona WPZiB powinna być bardziej 
spójna i obejmować nie tylko tradycyjną 
miękką siłę, lecz również silną wspólną 
politykę bezpieczeństwa i obrony, 
skuteczną politykę sankcji i 
transgraniczną współpracę 
antyterrorystyczną; ponawia swój apel o 
szybkie przyjęcie unijnego mechanizmu 
sankcji za naruszenia praw człowieka 
(czyli unijnej wersji tzw. „ustawy 
Magnickiego”), umożliwiającego 
stosowanie ukierunkowanych sankcji 
wobec osób będących współsprawcami 
poważnych naruszeń praw człowieka;

8. powtarza, że pilnie potrzebne jest 
wzmocnienie odporności i niezależności 
UE poprzez wprowadzenie nowej WPZiB 
zaangażowanej na rzecz pokoju, 
bezpieczeństwa regionalnego i 
międzynarodowego, praw człowieka, 
sprawiedliwości społecznej, podstawowych 
wolności i praworządności w UE i na 
świecie; podkreśla, że wiarygodność UE na 
świecie zależy od podtrzymywania i 
przestrzegania tych zasad; uważa, że 
polityka sankcji okazała się nieskuteczna i 
przyniosła efekty odwrotne do 
zamierzonych oraz że wywiera ona 
bezpośredni lub pośredni wpływ na 
cywilów i ogół ludności;

Or. en
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8.1.2020 A9-0054/9

Poprawka 9
Idoia Villanueva Ruiz, Manuel Bompard, Eugenia Rodríguez Palop, Sira Rego, Manu 
Pineda, Emmanuel Maurel, Marisa Matias, José Gusmão, Mick Wallace, Özlem 
Demirel, Anne-Sophie Pelletier, Miguel Urbán Crespo, Clare Daly
w imieniu grupy GUE/NGL

Sprawozdanie A9-0054/2019
David McAllister
Realizacja wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa – sprawozdanie roczne
(2019/2136(INI))

Projekt rezolucji
Ustęp 28 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

 28a. przypomina, że art. 41 ust. 2 TUE 
zabrania pokrywania z budżetu Unii 
wydatków wynikających z operacji 
mających wpływ na kwestie wojskowe lub 
obronne;

Or. en
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8.1.2020 A9-0054/10

Poprawka 10
Idoia Villanueva Ruiz, Manuel Bompard, Eugenia Rodríguez Palop, Sira Rego, Manu 
Pineda, Emmanuel Maurel, Marisa Matias, José Gusmão, Mick Wallace, Özlem 
Demirel, Anne-Sophie Pelletier, Miguel Urbán Crespo, Clare Daly
w imieniu grupy GUE/NGL

Sprawozdanie A9-0054/2019
David McAllister
Realizacja wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa – sprawozdanie roczne
(2019/2136(INI))

Projekt rezolucji
Ustęp 30 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

 30a. wyraża głębokie zaniepokojenie 
faktem, że proponowane instrumenty 
finansowe na lata 2021-2027 nie spełniają 
wymogów Parlamentu Europejskiego 
dotyczących efektywnej demokratycznej i 
przejrzystej kontroli sprawowanej przez 
Parlament Europejski i parlamenty 
krajowe wyrażonych w rezolucji z dnia 18 
kwietnia 2018 r. w sprawie wdrażania 
unijnych instrumentów finansowania 
zewnętrznego: przegląd śródokresowy w 
2017 r. i przyszła struktura na okres po 
roku 20201; nalega na wzmocnienie 
procedur kontroli parlamentarnej i 
nadzoru parlamentarnego nad wszystkimi 
instrumentami finansowania 
zewnętrznego; apeluje o zwiększenie 
przejrzystości we wdrażaniu instrumentów 
finansowych przez utworzenie jednej 
wspólnej i przejrzystej publicznej bazy 
danych obejmującej projekty i działania;
______________________________
1 Dz.U. C 390 z 18.11.2019, s. 76.

Or. en
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8.1.2020 A9-0054/11

Poprawka 11
Idoia Villanueva Ruiz, Manuel Bompard, Eugenia Rodríguez Palop, Emmanuel Maurel, 
Marisa Matias, José Gusmão, Mick Wallace, Özlem Demirel, Anne-Sophie Pelletier, 
Miguel Urbán Crespo, Clare Daly
w imieniu grupy GUE/NGL

Sprawozdanie A9-0054/2019
David McAllister
Realizacja wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa – sprawozdanie roczne
(2019/2136(INI))

Projekt rezolucji
Ustęp 57 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

 57a. podkreśla, że WPZiB powinna 
skupiać się na eliminowaniu źródłowych 
przyczyn międzynarodowej niestabilności i 
destabilizujących konfliktów, takich jak 
ubóstwo, nierówności, brak możliwości 
gospodarczych i dostępu do edukacji, 
wykluczenie społeczne, konflikty zbrojne, 
niedemokratyczne i nieefektywne rządy, 
korupcja i zmiana klimatu;

Or. en
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8.1.2020 A9-0054/12

Poprawka 12
Idoia Villanueva Ruiz, Eugenia Rodríguez Palop, Sira Rego, Manu Pineda, Marisa 
Matias, José Gusmão, Mick Wallace, Özlem Demirel, Miguel Urbán Crespo, Clare Daly
w imieniu grupy GUE/NGL

Sprawozdanie A9-0054/2019
David McAllister
Realizacja wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa – sprawozdanie roczne
(2019/2136(INI))

Projekt rezolucji
Ustęp 57 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

 57b. wzywa UE i wszystkie jej państwa 
członkowskie do podpisania Traktatu o 
zakazie broni jądrowej (Traktatu o 
Zakazie) oraz do objęcia politycznego 
przewodnictwa w zakresie wielostronnego 
rozbrojenia jądrowego; podkreśla, że 
deeskalacja militarna i rozbrojenie to 
kluczowe elementy światowego i 
europejskiego bezpieczeństwa;

Or. en


