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13.1.2021 A9-0266/1

Poprawka 1
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE

Sprawozdanie A9-0266/2020
David McAllister
Realizacja wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa – sprawozdanie roczne za 2020 r.
(2020/2206(INI))

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. zwraca uwagę, że Unia 
zobowiązała się do wzmocnienia roli ONZ 
na arenie międzynarodowej, i podkreśla w 
związku z tym potrzebę zreformowania 
systemu ONZ w taki sposób, aby 
zwiększyć spójność działań wszystkich 
agencji, organizacji i programów z myślą o 
zagwarantowaniu osiągnięcia w 
odpowiedni sposób celów 
zrównoważonego rozwoju zawartych w 
Agendzie 2030; ponownie apeluje do 
państw członkowskich o wsparcie reform 
dotyczących składu i działania Rady 
Bezpieczeństwa, aby zwiększyć jej 
wydajność i skuteczność, co ma 
podstawowe znaczenie dla zapewnienia 
pokoju na świecie, przez realizację 
programu wykraczającego poza 
bezpieczeństwo wojskowe i obejmującego 
przepływ uchodźców i wysiedleńców, 
bezpieczeństwo żywnościowe, zmianę 
klimatu i zwalczanie pandemii;

17. zwraca uwagę, że Unia 
zobowiązała się do wzmocnienia roli ONZ 
na arenie międzynarodowej, i podkreśla w 
związku z tym potrzebę zreformowania 
systemu ONZ w taki sposób, aby 
zwiększyć spójność działań wszystkich 
agencji, organizacji i programów z myślą o 
zagwarantowaniu osiągnięcia w 
odpowiedni sposób celów 
zrównoważonego rozwoju zawartych w 
Agendzie 2030; ponownie apeluje do 
państw członkowskich o wsparcie reform 
dotyczących składu i działania Rady 
Bezpieczeństwa, aby zwiększyć jej 
wydajność i skuteczność, co ma 
podstawowe znaczenie dla zapewnienia 
pokoju na świecie, przez realizację 
programu wykraczającego poza 
bezpieczeństwo wojskowe i obejmującego 
przepływ uchodźców i wysiedleńców, 
bezpieczeństwo żywnościowe, zmianę 
klimatu i zwalczanie pandemii; z 
zadowoleniem przyjmuje zbliżające się 
wejście w życie Traktatu ONZ o zakazie 
broni jądrowej (TPNW) w dniu 22 
stycznia 2021 r. i wzywa państwa 
członkowskie do pójścia za przykładem 
Austrii, Malty i Irlandii oraz 83 innych 
państw i podpisania go;
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13.1.2021 A9-0266/2

Poprawka 2
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE

Sprawozdanie A9-0266/2020
David McAllister
Realizacja wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa – sprawozdanie roczne za 2020 r.
(2020/2206(INI))

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. ponownie podkreśla swoje 
zobowiązanie do rozszerzenia jako 
kluczowej transformacyjnej polityki UE i z 
zadowoleniem przyjmuje zmienioną 
metodologię Komisji oraz jej większy 
nacisk na polityczny charakter procesu 
rozszerzenia; popiera europejską 
perspektywę dla krajów Bałkanów 
Zachodnich i z zadowoleniem przyjmuje 
potwierdzenie zdecydowanego poparcia 
państw członkowskich UE dla tej 
perspektywy, zgodnie z deklaracją z 
Zagrzebia z 6 maja 2020 r., a także decyzję 
o rozpoczęciu rozmów akcesyjnych z 
Albanią i Macedonią Północną; wzywa 
Radę i Komisję do niezwłocznego 
rozpoczęcia konferencji międzyrządowych 
z tymi dwoma krajami, a bardziej ogólnie 
w celu przyspieszenia procesu 
akcesyjnego, ponieważ kraje Bałkanów 
Zachodnich są geograficznie, historycznie i 
kulturowo częścią Europy; podkreśla, że 
integracja tych krajów z UE ma kluczowe 
znaczenie dla stabilności i bezpieczeństwa 
całego kontynentu, a także dla wpływów 
Unii w regionie i poza nim; podkreśla, że 
proces akcesyjny powinien przynieść 
trwałą przemianę demokratyczną, 
gospodarczą i ekologiczną oraz 
konwergencję społeczną, a także zapewnić 
stosunki dobrosąsiedzkie i współpracę 
regionalną; przypomina, że proces 

20. ponownie podkreśla swoje 
zobowiązanie do rozszerzenia jako 
kluczowej transformacyjnej polityki UE i z 
zadowoleniem przyjmuje zmienioną 
metodologię Komisji oraz jej większy 
nacisk na polityczny charakter procesu 
rozszerzenia; popiera europejską 
perspektywę dla krajów Bałkanów 
Zachodnich i z zadowoleniem przyjmuje 
potwierdzenie zdecydowanego poparcia 
państw członkowskich UE dla tej 
perspektywy, zgodnie z deklaracją z 
Zagrzebia z 6 maja 2020 r., a także decyzję 
o rozpoczęciu rozmów akcesyjnych z 
Albanią i Macedonią Północną; wzywa 
Radę i Komisję do niezwłocznego 
rozpoczęcia konferencji międzyrządowych 
z tymi dwoma krajami, a bardziej ogólnie 
w celu przyspieszenia procesu 
akcesyjnego, ponieważ kraje Bałkanów 
Zachodnich są geograficznie, historycznie i 
kulturowo częścią Europy; wzywa w 
szczególności Bułgarię do zaprzestania 
sprzeciwiania się otwarciu konferencji 
międzyrządowej z Macedonią Północną; 
podkreśla, że integracja tych krajów z UE 
ma kluczowe znaczenie dla stabilności i 
bezpieczeństwa całego kontynentu, a także 
dla wpływów Unii w regionie i poza nim; 
podkreśla, że proces akcesyjny powinien 
przynieść trwałą przemianę 
demokratyczną, gospodarczą i ekologiczną 
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rozszerzenia opiera się na zasługach i na 
surowych i sprawiedliwych warunkach 
zgodnie z kryteriami kopenhaskimi; 
powtarza, że przyjęcie reform musi być 
namacalne w terenie i podkreśla potrzebę 
zapewnienia jasnych, przejrzystych i 
spójnych wzorców przystąpienia, a także 
stałego wsparcia politycznego, 
finansowego (IPA III) i technicznego w 
trakcie całego procesu, z wyraźnym 
pomiarem postępów; podkreśla, że kraje 
kandydujące i potencjalne kraje 
kandydujące powinny dostosować się do 
odpowiednich deklaracji 
wiceprzewodniczącego/ wysokiego 
przedstawiciela w imieniu UE oraz do 
decyzji Rady;

oraz konwergencję społeczną, a także 
zapewnić stosunki dobrosąsiedzkie i 
współpracę regionalną; przypomina, że 
proces rozszerzenia opiera się na zasługach 
i na surowych i sprawiedliwych warunkach 
zgodnie z kryteriami kopenhaskimi; 
powtarza, że przyjęcie reform musi być 
namacalne w terenie i podkreśla potrzebę 
zapewnienia jasnych, przejrzystych i 
spójnych wzorców przystąpienia, a także 
stałego wsparcia politycznego, 
finansowego (IPA III) i technicznego w 
trakcie całego procesu, z wyraźnym 
pomiarem postępów; podkreśla, że kraje 
kandydujące i potencjalne kraje 
kandydujące powinny dostosować się do 
odpowiednich deklaracji 
wiceprzewodniczącego/ wysokiego 
przedstawiciela w imieniu UE oraz do 
decyzji Rady;
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13.1.2021 A9-0266/3

Poprawka 3
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE

Sprawozdanie A9-0266/2020
David McAllister
Realizacja wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa – sprawozdanie roczne za 2020 r.
(2020/2206(INI))

Projekt rezolucji
Ustęp 47

Projekt rezolucji Poprawka

47. w tym kontekście wzywa do 
ukierunkowanego, wielowymiarowego 
zaangażowania w regionie, popieranego z 
perspektywy wspólnej narracji UE 
promującej strategie pomagające wspólnie 
stawiać czoła powszechnym wyzwaniom, 
takim jak promowanie pokoju, 
bezpieczeństwa i dobrobytu, zapewniające 
wspólny front wobec zagrożeń 
wywołanych zmianą klimatu; podkreśla 
znaczenie Ameryki Łacińskiej dla Unii 
Europejskiej i wzywa do dalszego 
uznawania tego regionu za region o dużym 
znaczeniu geostrategicznym dla wspólnej 
polityki zagranicznej i bezpieczeństwa 
przez udział w propagowaniu demokracji i 
praw człowieka w tym regionie i 
współpracę na rzecz jego rozwoju 
gospodarczego; podkreśla, że 
poszanowanie praworządności oraz 
stabilne ramy polityczne i prawne, w tym 
walka z korupcją i bezkarnością, a także 
postęp na drodze do demokracji oraz 
poszanowanie i promowanie 
podstawowych wolności, są fundamentami 
głębszej integracji i współpracy z krajami 
Ameryki Łacińskiej i Karaibów; podkreśla 
znaczenie posunięcia się naprzód i 
zakończenia przeglądu światowych 
porozumień z Chile i Meksykiem, a także 
układu o stowarzyszeniu UE-Mercosur, i 
podkreśla, że są to kluczowi sojusznicy i 

47. w tym kontekście wzywa do 
ukierunkowanego, wielowymiarowego 
zaangażowania w regionie, popieranego z 
perspektywy wspólnej narracji UE 
promującej strategie pomagające wspólnie 
stawiać czoła powszechnym wyzwaniom, 
takim jak promowanie pokoju, 
bezpieczeństwa i dobrobytu, zapewniające 
wspólny front wobec zagrożeń 
wywołanych zmianą klimatu; podkreśla 
znaczenie Ameryki Łacińskiej dla Unii 
Europejskiej i wzywa do dalszego 
uznawania tego regionu za region o dużym 
znaczeniu geostrategicznym dla wspólnej 
polityki zagranicznej i bezpieczeństwa 
przez udział w propagowaniu demokracji i 
praw człowieka w tym regionie i 
współpracę na rzecz jego rozwoju 
gospodarczego; podkreśla, że 
poszanowanie praworządności oraz 
stabilne ramy polityczne i prawne, w tym 
walka z korupcją i bezkarnością, a także 
postęp na drodze do demokracji oraz 
poszanowanie i promowanie 
podstawowych wolności, są fundamentami 
głębszej integracji i współpracy z krajami 
Ameryki Łacińskiej i Karaibów; wyraża 
poważne zaniepokojenie brakiem 
poszanowania zasad demokracji i 
praworządności oraz atakami na 
demokratycznie wybranych przywódców 
opozycyjnych, dziennikarzy, studentów i 
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partnerzy UE; wyraża poważne 
zaniepokojenie brakiem poszanowania 
zasad demokracji i praworządności oraz 
atakami na demokratycznie wybranych 
przywódców opozycyjnych, dziennikarzy, 
studentów i obrońców praw człowieka, w 
szczególności zajmujących się kwestiami 
środowiskowymi, oraz ich adwokatów; 

obrońców praw człowieka, w 
szczególności zajmujących się kwestiami 
środowiskowymi, oraz ich adwokatów; 

Or. en



AM\1222137PL.docx PE662.814v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

13.1.2021 A9-0266/4

Poprawka 4
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE

Sprawozdanie A9-0266/2020
David McAllister
Realizacja wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa – sprawozdanie roczne za 2020 r.
(2020/2206(INI))

Projekt rezolucji
Ustęp 57

Projekt rezolucji Poprawka

57. podkreśla swoje poparcie dla 
stopniowego określania i rozwijania 
wspólnej polityki obronnej mającej na celu 
wzmocnienie WPBiO oraz jej celów i 
zadań określonych w traktatach, w 
kierunku pełnoprawnej unii obronnej, 
uznającej szczególną sytuację 
konstytucyjną krajów neutralnych, opartej 
na jasnych celach strategicznych i 
ukierunkowanej na bezpieczeństwo ludzi i 
trwały pokój; w związku z tym z 
zadowoleniem przyjmuje inicjatywę 
przyjęcia strategicznego kompasu w 2022 
r.; podkreśla potrzebę dalszej poprawy 
stosunków UE-NATO, podkreślając ich 
wzajemną kompatybilność i znaczenie 
strategiczne; wzywa kraje europejskie do 
zwiększenia inwestycji w swoje zdolności 
obronne, przywrócenia równowagi 
zobowiązaniom w NATO i objęcia roli 
bardziej równorzędnego partnera dla 
Stanów Zjednoczonych; uznaje wkład 
misji i operacji realizowanych w ramach 
WPBiO na rzecz pokoju, bezpieczeństwa i 
stabilności międzynarodowej; wyraża 
uznanie dla postępów poczynionych w 
kierunku ustanowienia Europejskiego 
Instrumentu na rzecz Pokoju; nalega na 
potrzebę wyjścia poza deklaracje i podjęcia 
działań, w szczególności poprzez 
zapewnienie UE prawdziwie europejskiej 
bazy przemysłu obronnego za 

57. podkreśla swoje poparcie dla 
stopniowego określania i rozwijania 
wspólnej polityki obronnej mającej na celu 
wzmocnienie WPBiO oraz jej celów i 
zadań określonych w traktatach, w 
kierunku ustanowienia trwałej i ścisłej 
współpracy w zakresie obrony, uznającej 
szczególną sytuację konstytucyjną krajów 
neutralnych, opartej na jasnych celach 
strategicznych i ukierunkowanej na 
bezpieczeństwo ludzi i trwały pokój; w 
związku z tym z zadowoleniem przyjmuje 
inicjatywę przyjęcia strategicznego 
kompasu w 2022 r.; podkreśla potrzebę 
dalszej poprawy stosunków UE-NATO, 
podkreślając ich wzajemną kompatybilność 
i znaczenie strategiczne; wzywa kraje 
europejskie do zwiększenia inwestycji w 
swoje zdolności obronne, przywrócenia 
równowagi zobowiązaniom w NATO i 
objęcia roli bardziej równorzędnego 
partnera dla Stanów Zjednoczonych; 
uznaje wkład misji i operacji 
realizowanych w ramach WPBiO na rzecz 
pokoju, bezpieczeństwa i stabilności 
międzynarodowej; wyraża uznanie dla 
postępów poczynionych w kierunku 
ustanowienia Europejskiego Instrumentu 
na rzecz Pokoju; nalega na potrzebę 
wyjścia poza deklaracje i podjęcia działań, 
w szczególności poprzez zapewnienie UE 
prawdziwie europejskiej bazy przemysłu 
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pośrednictwem europejskiego funduszu 
obronnego z niezbędnym budżetem, oraz 
zapewnienie szybszej i spójniejszej 
realizacji stałej współpracy strukturalnej 
zmierzającej do osiągnięcia strategicznej 
autonomii UE, umożliwiającej UE 
promowanie bardziej zintegrowanego 
rynku wewnętrznego wyposażenia 
obronnego; podkreśla znaczenie 
prowadzenia pluralistycznych konsultacji z 
wieloma zainteresowanymi stronami w 
celu wspierania wspólnej kultury 
strategicznej w dziedzinie bezpieczeństwa i 
obrony;

obronnego za pośrednictwem wielorakich 
europejskich projektów opartych na 
współpracy w zakresie badań naukowych 
w dziedzinie obronności, rozwoju, 
nabywania i utrzymania, obejmujących 
również bezpieczeństwo systemu dostaw, 
oraz poprzez zapewnienie szybszej i 
spójniejszej realizacji stałej współpracy 
strukturalnej zmierzającej do osiągnięcia w 
pełni operacyjnej i całkowicie 
niezawodnej WPBiO, umożliwiającej UE 
promowanie bardziej zintegrowanego 
rynku wewnętrznego wyposażenia 
obronnego; podkreśla znaczenie 
prowadzenia pluralistycznych konsultacji z 
wieloma zainteresowanymi stronami w 
celu wspierania wspólnej kultury 
strategicznej w dziedzinie bezpieczeństwa i 
obrony;

Or. en
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13.1.2021 A9-0266/5

Poprawka 5
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE

Sprawozdanie A9-0266/2020
David McAllister
Realizacja wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa – sprawozdanie roczne za 2020 r.
(2020/2206(INI))

Projekt rezolucji
Ustęp 63

Projekt rezolucji Poprawka

63. zwraca uwagę na średnio- i 
długoterminowe zagrożenia, którymi w 
przyszłości będzie musiała się zająć 
WPZiB, w tym na zagrożenia 
bezpieczeństwa stwarzane przez reżimy 
autorytarne, podmioty niepaństwowe, 
zmiany klimatyczne, zagrożenia 
cybernetyczne, ataki CBRJ, zagrożenia 
hybrydowe w tym szersze wykorzystanie 
sztucznej inteligencji, kampanie 
dezinformacyjne, wyścig kosmiczny i jego 
militaryzacja, a także nowe technologie, 
terroryzm i niekontrolowane przepływy 
migracyjne, wraz z już ustalonymi 
wyzwaniami geopolitycznymi; podkreśla 
potrzebę poczynienia przez UE postępów 
w zakresie definiowania i rozpoznawania 
zagrożeń hybrydowych; wzywa UE do 
zwiększenia świadomości na temat tych 
zagrożeń oraz budowania wspólnej 
odporności; podkreśla, że takim 
zagrożeniom można przeciwdziałać 
wyłącznie w drodze skoordynowanych 
działań oraz odpowiednich inwestycji 
dokonanych w porę w dziedzinie 
europejskich badań i innowacji; z 
zadowoleniem przyjmuje powołanie przez 
Parlament Komisji Specjalnej ds. Sztucznej 
Inteligencji w Erze Cyfrowej jako forum 
zajmującego się strategicznymi kwestiami 
związanymi ze sztuczną inteligencją; 
uważa, że ważne jest zapewnienie lepszego 

63. zwraca uwagę na średnio- i 
długoterminowe zagrożenia, którymi w 
przyszłości będzie musiała się zająć 
WPZiB, w tym na zagrożenia 
bezpieczeństwa stwarzane przez reżimy 
autorytarne, podmioty niepaństwowe, 
zmiany klimatyczne, zagrożenia 
cybernetyczne, ataki CBRJ, zagrożenia 
hybrydowe w tym szersze wykorzystanie 
sztucznej inteligencji, kampanie 
dezinformacyjne, wyścig kosmiczny i jego 
militaryzacja, a także nowe technologie, 
populizm i terroryzm, wraz z już 
ustalonymi wyzwaniami geopolitycznymi; 
podkreśla potrzebę poczynienia przez UE 
postępów w zakresie definiowania i 
rozpoznawania zagrożeń hybrydowych; 
wzywa UE do zwiększenia świadomości na 
temat tych zagrożeń oraz budowania 
wspólnej odporności; podkreśla, że takim 
zagrożeniom można przeciwdziałać 
wyłącznie w drodze skoordynowanych 
działań oraz odpowiednich inwestycji 
dokonanych w porę w dziedzinie 
europejskich badań i innowacji; z 
zadowoleniem przyjmuje powołanie przez 
Parlament Komisji Specjalnej ds. Sztucznej 
Inteligencji w Erze Cyfrowej jako forum 
zajmującego się strategicznymi kwestiami 
związanymi ze sztuczną inteligencją; 
uważa, że ważne jest zapewnienie lepszego 
powiązania między wewnętrznymi i 
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powiązania między wewnętrznymi i 
zewnętrznymi aspektami polityki UE, aby 
zagwarantować, że polityka UE będzie 
sprzyjać celom WPZiB, w tym polityce 
energetycznej UE;

zewnętrznymi aspektami polityki UE, aby 
zagwarantować, że polityka UE będzie 
sprzyjać celom WPZiB, w tym polityce 
energetycznej UE;

Or. en


