
AM\1207163PL.docx PE647.648v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

9.6.2020 A9-0112/1

Poprawka 1
Thierry Mariani, Jérôme Rivière
w imieniu grupy ID

Sprawozdanie A9-0112/2020
Petras Auštrevičius
Zalecenie Parlamentu Europejskiego dla Rady, Komisji i wiceprzewodniczącego Komisji / 
wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa w sprawie 
Partnerstwa Wschodniego przed szczytem w czerwcu 2020 r.
(2019/2209(INI))

Projekt zalecenia
Ustęp 1 – litera g

Projekt zalecenia Poprawka

g) utrzymać wyważone podejście 
pomiędzy specjalnie dostosowanym 
zróżnicowaniem w obrębie Partnerstwa 
Wschodniego a integracyjnym 
charakterem, spójnością i jednolitością 
wielostronnych ram, które pozostają 
ważnym punktem odniesienia dla 
wszystkich krajów Partnerstwa 
Wschodniego; unikać fragmentacji 
Partnerstwa Wschodniego w zależności od 
ambicji różnych krajów na drodze ku UE; 
uznać, że zakres i stopień współpracy 
między UE a krajami Partnerstwa 
Wschodniego muszą zależeć od ambicji 
stron, a także od wdrażania przez nie 
reform; uznać, że układy o 
stowarzyszeniu/pogłębione i kompleksowe 
strefy wolnego handlu podpisane z 
Gruzją, Republiką Mołdawii i Ukrainą 
dowodzą zróżnicowanego podejścia i 
powinny prowadzić do dalszego 
wzmocnienia formatów stosunków 
dwustronnych i planów działania w 
oparciu o zasadę „więcej za więcej”;

g) utrzymać wyważone podejście 
pomiędzy specjalnie dostosowanym 
zróżnicowaniem w obrębie Partnerstwa 
Wschodniego a integracyjnym 
charakterem, spójnością i jednolitością 
wielostronnych ram, które pozostają 
ważnym punktem odniesienia dla 
wszystkich krajów Partnerstwa 
Wschodniego; unikać fragmentacji 
Partnerstwa Wschodniego w zależności od 
ambicji różnych krajów na drodze ku UE; 
uznać, że zakres i stopień współpracy 
między UE a krajami Partnerstwa 
Wschodniego muszą zależeć od ambicji 
stron, a także od wdrażania przez nie 
reform;
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9.6.2020 A9-0112/2

Poprawka 2
Thierry Mariani, Jérôme Rivière
w imieniu grupy ID

Sprawozdanie A9-0112/2020
Petras Auštrevičius
Zalecenie Parlamentu Europejskiego dla Rady, Komisji i wiceprzewodniczącego Komisji / 
wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa w sprawie 
Partnerstwa Wschodniego przed szczytem w czerwcu 2020 r.
(2019/2209(INI))

Projekt zalecenia
Ustęp 1 – litera b t

Projekt zalecenia Poprawka

bt) uwzględnić apele rządu 
ukraińskiego o rozmieszczenie 
wzmocnionych liczebnie 
międzynarodowych sił pokojowych wzdłuż 
granicy między Ukrainą a Rosją oraz w 
obwodzie ługańskim i donieckim; 
zaproponować stronom konfliktu, jak 
tylko pozwoli na to sytuacja i w ramach 
wypełniania postanowień porozumienia 
mińskiego, możliwość rozmieszczenia 
misji WPBiO pod kierownictwem UE, aby 
wesprzeć je w realizacji takich zadań jak 
odminowywanie, przygotowanie wyborów 
samorządowych oraz zapewnienie 
wolnego dostępu organizacjom 
świadczącym pomoc humanitarną;

bt) uwzględnić fakt, że wciąż jeszcze 
nie wypełniono postanowień zawartych w 
porozumieniach mińskich;
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9.6.2020 A9-0112/3

Poprawka 3
Thierry Mariani, Jérôme Rivière
w imieniu grupy ID

Sprawozdanie A9-0112/2020
Petras Auštrevičius
Zalecenie Parlamentu Europejskiego dla Rady, Komisji i wiceprzewodniczącego Komisji / 
wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa w sprawie 
Partnerstwa Wschodniego przed szczytem w czerwcu 2020 r.
(2019/2209(INI))

Projekt zalecenia
Ustęp 1 – litera h

Projekt zalecenia Poprawka

h) w świetle podejścia dostosowanego 
do potrzeb, rozważyć stworzenie dla trzech 
państw stowarzyszonych strategii 
ściślejszej współpracy, w ramach której 
można by ustanowić program wsparcia 
reform i inwestycji w takich dziedzinach 
jak budowanie zdolności, transport, 
infrastruktura, łączność, energia, 
sprawiedliwość i gospodarka cyfrowa, 
który mógłby zostać później rozszerzony 
na pozostałe kraje Partnerstwa 
Wschodniego na podstawie 
indywidualnych ocen zobowiązań wobec 
UE w zakresie reform i poczynionych 
postępów, mając na uwadze potrzebę 
utrzymania spójności Partnerstwa 
Wschodniego i zgodnie z zasadą 
integracji; dialog ten mógłby obejmować 
ustrukturyzowane spotkania przy okazji 
posiedzeń Rady Europejskiej z 
przywódcami krajów stowarzyszonych 
oraz regularne uczestnictwo ich 
przedstawicieli w posiedzeniach grup 
roboczych i komitetów Rady Europejskiej;

skreśla się

Or. en
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Poprawka 4
Anna Bonfrisco, Susanna Ceccardi, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, Harald Vilimsky, 
Marco Zanni
w imieniu grupy ID

Sprawozdanie A9-0112/2020
Petras Auštrevičius
Zalecenie Parlamentu Europejskiego dla Rady, Komisji i wiceprzewodniczącego Komisji / 
wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa w sprawie 
Partnerstwa Wschodniego przed szczytem w czerwcu 2020 r.
(2019/2209(INI))

Projekt zalecenia
Motyw D

Projekt zalecenia Poprawka

D. mając na uwadze, że pogłębiona 
współpraca między UE a krajami 
Partnerstwa Wschodniego nie jest 
procesem linearnym, a pełnoprawna 
współpraca może być realizowana i 
podtrzymywana tylko pod warunkiem 
przestrzegania w procesie konstytucyjnym 
i ustawodawczym podstawowych 
europejskich wartości i zasad, jak również 
zagwarantowania walki z korupcją, 
przestępczością zorganizowaną, praniem 
pieniędzy, strukturami oligarchicznymi i 
nepotyzmem; podkreśla jednak, że 
przypadku poważnego regresu może 
zostać wstrzymana;

D. mając na uwadze, że trudności w 
osiągnięciu celów UE przez wszystkie 
kraje Partnerstwa Wschodniego wskazują 
na ograniczenia samego partnerstwa, w 
szczególności we wdrażaniu skutecznej 
strategii wobec sześciu krajów, które nie 
sąsiadują ze sobą i są zróżnicowane pod 
względem gospodarczym, społecznym i 
kulturowym;

Or. en
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9.6.2020 A9-0112/5

Poprawka 5
Anna Bonfrisco, Susanna Ceccardi, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, Harald Vilimsky, 
Marco Zanni
w imieniu grupy ID

Sprawozdanie A9-0112/2020
Petras Auštrevičius
Zalecenie Parlamentu Europejskiego dla Rady, Komisji i wiceprzewodniczącego Komisji / 
wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa w sprawie 
Partnerstwa Wschodniego przed szczytem w czerwcu 2020 r.
(2019/2209(INI))

Projekt zalecenia
Motyw G

Projekt zalecenia Poprawka

G. mając na uwadze, że od czasu 
ustanowienia Partnerstwa Wschodniego 
kraje partnerskie wykazywały 
zróżnicowane tempo reform politycznych i 
gospodarczych zarówno ze względu na 
czynniki wewnętrzne, jak i zewnętrzne, 
oraz nie osiągnęły jeszcze punktu, w 
którym reformy te są nieodwracalne;

G. mając na uwadze, że od czasu 
ustanowienia Partnerstwa Wschodniego w 
krajach tych brak jest trwałej stabilności 
gospodarczej i finansowej i że stosunki z 
Partnerstwem Wschodnim wiążą się dla 
UE z szeregiem problemów i zagrożeń 
związanych ze słabą strukturą państwa w 
tych krajach, takich jak korupcja, 
nielegalny handel, terroryzm i konflikty 
etniczno-terytorialne;

Or. en
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Poprawka 6
Anna Bonfrisco, Susanna Ceccardi, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, Harald Vilimsky, 
Marco Zanni
w imieniu grupy ID

Sprawozdanie A9-0112/2020
Petras Auštrevičius
Zalecenie Parlamentu Europejskiego dla Rady, Komisji i wiceprzewodniczącego Komisji / 
wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa w sprawie 
Partnerstwa Wschodniego przed szczytem w czerwcu 2020 r.
(2019/2209(INI))

Projekt zalecenia
Motyw N

Projekt zalecenia Poprawka

N. mając na uwadze, że dobrobyt i 
bezpieczeństwo Europy są ściśle 
powiązane z sytuacją naszych sąsiadów, w 
szczególności krajów Partnerstwa 
Wschodniego; mając na uwadze, że 
Partnerstwo Wschodnie realizuje wspólne 
cele dotyczące stosunków 
dobrosąsiedzkich i współpracy 
regionalnej, a zmieniona europejska 
polityka sąsiedztwa powinna wspierać i 
wzmacniać zdolności do rozwiązywania 
sporów dwustronnych oraz dążyć do 
pojednania między społeczeństwami we 
wschodnim sąsiedztwie;

N. mając na uwadze, że dobrobyt i 
bezpieczeństwo Europy są ściśle 
powiązane z sytuacją naszych sąsiadów, w 
szczególności krajów Partnerstwa 
Wschodniego; mając na uwadze, że 
działania na szczeblu europejskim – jako 
że polityka zagraniczna UE ma ze swojej 
natury ograniczony i fragmentaryczny 
charakter, gdyż w dziedzinie tej brak jest 
„interesu europejskiego” – nigdy nie były 
w stanie wyeliminować zagrożeń dla 
bezpieczeństwa na tym obszarze ani im 
zapobiec, lecz często służyły, poprzez 
wpływy gospodarcze, uzyskiwaniu 
korzyści politycznych oraz były 
wykorzystywane jako narzędzie nacisku i 
walki geopolitycznej z innymi 
mocarstwami spoza UE;

Or. en
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9.6.2020 A9-0112/7

Poprawka 7
Anna Bonfrisco, Susanna Ceccardi, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, Harald Vilimsky, 
Marco Zanni
w imieniu grupy ID

Sprawozdanie A9-0112/2020
Petras Auštrevičius
Zalecenie Parlamentu Europejskiego dla Rady, Komisji i wiceprzewodniczącego Komisji / 
wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa w sprawie 
Partnerstwa Wschodniego przed szczytem w czerwcu 2020 r.
(2019/2209(INI))

Projekt zalecenia
Ustęp 1 – litera a

Projekt zalecenia Poprawka

a) uznać, że kraje Partnerstwa 
Wschodniego w coraz większym stopniu 
przejmują większą odpowiedzialność za 
inicjatywę Partnerstwa Wschodniego i 
coraz bardziej się w nią angażują; 
podkreślić znaczenie i dążyć do 
wywierania stałego impulsu do skutecznej 
współpracy, intensywnego dialogu i 
bliskiej współpracy w ramach Partnerstwa 
Wschodniego, wzmocnionego wpływem 
polityki Partnerstwa Wschodniego na 
przemiany, która wspiera reformy 
prowadzące do pozytywnych zmian 
politycznych, społecznych, gospodarczych 
i prawnych w krajach Partnerstwa 
Wschodniego, biorąc pod uwagę ich 
poziom ambicji wobec UE; podkreślić 
dążenie stowarzyszonych krajów 
partnerskich do jeszcze większego 
zacieśnienia stosunków z UE; potwierdzić 
suwerenne prawo krajów Partnerstwa 
Wschodniego do swobodnego wyboru 
indywidualnego poziomu współpracy lub 
integracji z UE oraz do odrzucenia 
wszelkich nacisków zewnętrznych na ich 
decyzję;

a) potwierdzić suwerenne prawo 
krajów Partnerstwa Wschodniego do 
swobodnego wyboru indywidualnego 
poziomu współpracy z UE, zgodnie z ich 
orientacją polityczną, społeczną, prawną i 
gospodarczą, oraz do odrzucenia wszelkich 
nacisków zewnętrznych na ich decyzje;

Or. en
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Poprawka 8
Anna Bonfrisco, Susanna Ceccardi, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, Harald Vilimsky, 
Marco Zanni
w imieniu grupy ID

Sprawozdanie A9-0112/2020
Petras Auštrevičius
Zalecenie Parlamentu Europejskiego dla Rady, Komisji i wiceprzewodniczącego Komisji / 
wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa w sprawie 
Partnerstwa Wschodniego przed szczytem w czerwcu 2020 r.
(2019/2209(INI))

Projekt zalecenia
Ustęp 1 – litera b

Projekt zalecenia Poprawka

b) podkreślić, że zgodnie z art. 49 
TUE każde państwo europejskie może 
ubiegać się o członkostwo w UE, pod 
warunkiem że przestrzega takich wartości 
jak poszanowanie godności osoby ludzkiej, 
wolność, demokracja, równość, 
praworządność i prawa człowieka, w tym 
prawa osób należących do mniejszości, o 
których mowa w art. 2 TUE; uznać, że – 
mimo iż ramy Partnerstwa Wschodniego 
nie przewidują przystąpienia do UE – 
polityka Partnerstwa Wschodniego może 
ułatwić proces stopniowej integracji z UE; 
uznać, że zarówno UE, jak i dany kraj 
Partnerstwa Wschodniego muszą być 
dobrze przygotowane na ewentualny 
proces akcesyjny, biorąc pod uwagę 
proces przyszłych reform UE oraz 
dostosowanie kraju partnerskiego do 
dorobku prawnego UE, a także spełnienie 
przezeń kryteriów członkostwa w UE; 
zagwarantować, że pełne wdrożenie 
obecnych porozumień między UE a 
krajami Partnerstwa Wschodniego będzie 
pierwszym krokiem w tym procesie 
stopniowej integracji;

b) podkreślić, że w ramach 
Partnerstwa Wschodniego nie przewiduje 
się ostatecznie procesu przystąpienia 
krajów Partnerstwa Wschodniego; uznać, 
że teoretycznie, zgodnie z art. 49 TUE, 
każde państwo europejskie może ubiegać 
się o członkostwo w UE, pod warunkiem 
że przestrzega takich wartości jak 
poszanowanie godności osoby ludzkiej, 
wolność, demokracja, równość, 
praworządność i prawa człowieka, w tym 
prawa osób należących do mniejszości, o 
których mowa w art. 2 TUE;

Or. en
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9.6.2020 A9-112/9

Poprawka 9
Anna Bonfrisco, Susanna Ceccardi, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, Harald Vilimsky, 
Marco Zanni
w imieniu grupy ID

Sprawozdanie A9-0112/2020
Petras Auštrevičius
Zalecenie Parlamentu Europejskiego dla Rady, Komisji i wiceprzewodniczącego Komisji / 
wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa w sprawie 
Partnerstwa Wschodniego przed szczytem w czerwcu 2020 r.
(2019/2209(INI))

Projekt zalecenia
Ustęp 1 – litera c

Projekt zalecenia Poprawka

c) niezwłocznie wcielić w życie 
strategiczną i zorientowaną na przyszłość 
wizję na kolejną dekadę polityki 
Partnerstwa Wschodniego po 2020 r., 
przede wszystkim w celu przyniesienia 
korzyści obywatelom, wzmocnienia 
odporności, wspierania zrównoważonego 
rozwoju, zapewnienia nieodwracalnych 
osiągnięć oraz pogłębienia procesu 
współpracy i integracji między UE a 
Partnerstwem Wschodnim, co leży we 
własnym interesie UE pod względem 
bezpieczeństwa i gospodarki;

c) przeprowadzić dogłębną analizę, w 
tym na szczeblu politycznym, wyników 
gospodarczych i skutków geopolitycznych 
Partnerstwa Wschodniego w celu 
zapewnienia wymiernych osiągnięć w 
ramach współpracy UE z Partnerstwem 
Wschodnim w kolejnej dekadzie;

Or. en


