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Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. potępia postępujący na świecie 
wyścig zbrojeń; przypomina, że ambicją 
UE jest odgrywanie roli globalnego 
podmiotu działającego na rzecz pokoju; w 
związku z tym wzywa UE do odgrywania 
aktywnej roli w dziedzinie 
nierozprzestrzeniania broni i rozbrojenia na 
skalę światową; z zadowoleniem przyjmuje 
fakt, że podczas aktualizacji wspólnego 
stanowiska uwzględniono istotne zmiany w 
tym obszarze, takie jak przyjęcie Traktatu 
o handlu bronią, którego stronami są 
wszystkie państwa członkowskie; z 
zadowoleniem przyjmuje działania UE 
mające na celu wsparcie upowszechnienia 
Traktatu o handlu bronią, w szczególności 
pomoc dla państw trzecich w poprawie i 
wdrażaniu skutecznych systemów kontroli 
broni zgodnie ze wspólnym stanowiskiem; 
apeluje do głównych państw wywozu 
broni, takich jak Stany Zjednoczone, Chiny 
i Rosja, o podpisanie i ratyfikowanie tego 
traktatu;

22. wyraża zaniepokojenie z powodu 
postępującego na świecie wyścigu zbrojeń; 
przypomina, że ambicją UE jest 
odgrywanie roli globalnego podmiotu 
działającego na rzecz pokoju; w związku z 
tym wzywa UE do odgrywania aktywnej 
roli w dziedzinie nierozprzestrzeniania 
broni i rozbrojenia na skalę światową; z 
zadowoleniem przyjmuje fakt, że podczas 
aktualizacji wspólnego stanowiska 
uwzględniono istotne zmiany w tym 
obszarze, takie jak przyjęcie Traktatu o 
handlu bronią, którego stronami są 
wszystkie państwa członkowskie; z 
zadowoleniem przyjmuje działania UE 
mające na celu wsparcie upowszechnienia 
Traktatu o handlu bronią, w szczególności 
pomoc dla państw trzecich w poprawie i 
wdrażaniu skutecznych systemów kontroli 
broni zgodnie ze wspólnym stanowiskiem; 
apeluje do głównych państw wywozu 
broni, takich jak Stany Zjednoczone, Chiny 
i Rosja, o podpisanie i ratyfikowanie tego 
traktatu;
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53. domaga się podjęcia działań w celu 
ustanowienia unijnego mechanizmu 
sankcji dla państw członkowskich, które 
naruszają wspólne stanowisko;

skreśla się
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