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Poprawka 7
Isabel Santos, Kati Piri, Tonino Picula, Juozas Olekas
w imieniu grupy S&D

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

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. nalega na szybkie przyjęcie 
i wdrożenie silnego mechanizmu 
ukierunkowanych sankcji UE za 
naruszenia praw człowieka (unijnej 
ustawy Magnickiego) obejmującego zakaz 
wydawania wiz i zamrożenie aktywów; 
podkreśla, że taki mechanizm sankcji 
powinien również dotyczyć aktów 
korupcji, a także handlu ludźmi oraz 
przemocy seksualnej i ze względu na płeć; 
podkreśla, że system sankcji musi 
obejmować skuteczny mechanizm 
wdrażania, który zapewni przestrzeganie 
przez wszystkie państwa członkowskie;

14. wyraża zadowolenie z przyjęcia 
globalnego systemu sankcji UE w zakresie 
praw człowieka, który obejmuje zakaz 
wydawania wiz i zamrożenie aktywów, i 
nalega na szybkie wdrożenie tego systemu; 
podkreśla, że taki mechanizm sankcji 
powinien również dotyczyć aktów 
korupcji, a także handlu ludźmi oraz 
przemocy seksualnej i ze względu na płeć; 
podkreśla, że system sankcji musi 
obejmować skuteczny mechanizm 
wdrażania, który zapewni przestrzeganie 
przez wszystkie państwa członkowskie;
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Poprawka 8
Tonino Picula, Kati Piri, Juozas Olekas
w imieniu grupy S&D

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

Projekt rezolucji
Ustęp 38

Projekt rezolucji Poprawka

38. podkreśla, że we wspólnym 
interesie UE i Wielkiej Brytanii, 
wzmocnionym wspólnymi zasadami i 
wspólnymi wartościami, a także bliskością 
geograficzną i wieloletnią wspólną 
strategiczną współpracą, konieczne jest 
uzgodnienie wspólnych odpowiedzi na 
wyzwania polityki zagranicznej, 
bezpieczeństwa i obrony w oparciu o 
zasady multilateralizmu, rozwiązywania 
konfliktów w drodze dialogu i dyplomacji 
oraz prawa międzynarodowego, mając na 
uwadze, że większość zagrożeń 
międzynarodowych dotyka obie strony z tą 
samą intensywnością; podkreśla, jak 
ważne jest osiągnięcie dobrego 
porozumienia w sprawie przyszłych 
stosunków UE-Wielka Brytania, które 
chroniłoby interesy UE;

38. podkreśla, że we wspólnym 
interesie UE i Wielkiej Brytanii, 
wzmocnionym wspólnymi zasadami i 
wspólnymi wartościami, a także bliskością 
geograficzną i wieloletnią wspólną 
strategiczną współpracą, konieczne jest 
uzgodnienie wspólnych odpowiedzi na 
wyzwania polityki zagranicznej, 
bezpieczeństwa i obrony w oparciu o 
zasady multilateralizmu, rozwiązywania 
konfliktów w drodze dialogu i dyplomacji 
oraz prawa międzynarodowego, mając na 
uwadze, że większość zagrożeń 
międzynarodowych dotyka obie strony z tą 
samą intensywnością;
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Poprawka 9
Tonino Picula, Kati Piri, Juozas Olekas
w imieniu grupy S&D

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

Projekt rezolucji
Ustęp 41 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

41a. zdecydowanie potępia wtargnięcie 
przez tłum do Kongresu USA w wyniku 
zamieszek wywołanych przez teorie 
spiskowe prezydenta Donalda Trumpa i 
bezpodstawne twierdzenia, że wybory 
prezydenckie z 3 listopada 2020 r. zostały 
sfałszowane; ufa, że Stany Zjednoczone 
zapewnią pokojowe przekazanie władzy 
prezydentowi elektowi Josephowi 
Bidenowi i wiceprezydent elekt Kamali 
Harris; jest zaniepokojony nasileniem się 
populizmu i ekstremizmu po obu stronach 
Atlantyku i podkreśla pilną potrzebę 
obrony demokracji, praw człowieka i 
praworządności na całym świecie;
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Poprawka 10
Raphaël Glucksmann, Kati Piri, Tonino Picula, Juozas Olekas
w imieniu grupy S&D

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

Projekt rezolucji
Ustęp 52

Projekt rezolucji Poprawka

52. wzywa Komisję, Radę i 
wiceprzewodniczącego Komisji/ 
wysokiego przedstawiciela Unii do 
dalszego informowania ChRL, że Unia nie 
będzie tolerować ciągłego łamania praw 
człowieka w Hongkongu, Tybecie i 
Sinciangu, ani złego traktowania osób 
należących do mniejszości, ani odgrywania 
decydującej roli na arenie 
międzynarodowej w celu zapewnienia 
autonomii Hongkongu; potępia 
pogwałcenie modelu „jeden kraj, dwa 
systemy” przez przyjęcie ustawy o 
bezpieczeństwie narodowym w Chinach, 
która poważnie osłabia wysoki stopień 
autonomii Hongkongu i ma szkodliwe 
skutki dla niezależności władzy 
sądowniczej oraz wolności wypowiedzi w 
Hongkongu; wyraża zaniepokojenie z 
powodu wpływu narzucenia ustawy o 
bezpieczeństwie narodowym w 
Hongkongu na stosunki Chin z Tajwanem; 
podkreśla, że nieustające podważanie 
autonomii Hongkongu przez Pekin nie 
tylko stanowi pogwałcenie zobowiązań 
Chin na podstawie porozumień 
dwustronnych i prawa międzynarodowego, 
ale także podaje w wątpliwość rolę Pekinu 
jako wiarygodnego partnera; zwraca 
uwagę, że Parlament Europejski uwzględni 
naruszenia praw człowieka w Chinach 
kontynentalnych i Hongkongu, gdy 

52. wzywa Komisję, Radę i 
wiceprzewodniczącego Komisji/ 
wysokiego przedstawiciela Unii do 
dalszego informowania ChRL, że Unia nie 
będzie tolerować ciągłego łamania praw 
człowieka w Hongkongu, Tybecie i 
Sinciangu, ani złego traktowania osób 
należących do mniejszości, ani odgrywania 
decydującej roli na arenie 
międzynarodowej w celu zapewnienia 
autonomii Hongkongu; potępia 
pogwałcenie modelu „jeden kraj, dwa 
systemy” przez przyjęcie ustawy o 
bezpieczeństwie narodowym w Chinach, 
która poważnie osłabia wysoki stopień 
autonomii Hongkongu i ma szkodliwe 
skutki dla niezależności władzy 
sądowniczej oraz wolności wypowiedzi w 
Hongkongu; wyraża zaniepokojenie z 
powodu wpływu narzucenia ustawy o 
bezpieczeństwie narodowym w 
Hongkongu na stosunki Chin z Tajwanem; 
podkreśla, że nieustające podważanie 
autonomii Hongkongu przez Pekin nie 
tylko stanowi pogwałcenie zobowiązań 
Chin na podstawie porozumień 
dwustronnych i prawa międzynarodowego, 
ale także podaje w wątpliwość rolę Pekinu 
jako wiarygodnego partnera; zwraca 
uwagę, że Parlament Europejski uwzględni 
naruszenia praw człowieka w Chinach 
kontynentalnych i Hongkongu, gdy 
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otrzyma wniosek o zatwierdzenie 
kompleksowej umowy w sprawie 
inwestycji oraz wszelkich przyszłych 
umów handlowych z Chinami; zachęca 
państwa członkowskie do wdrożenia 
pakietu środków uzgodnionych przez Radę 
do Spraw Zagranicznych w dniu 28 lipca 
2020 r., a także rezolucji Parlamentu z dnia 
19 czerwca 2020 r.1; zwraca się do Komisji 
i państw członkowskich, aby aktywnie 
przeciwstawiały się brutalnym 
prześladowaniom Ujgurów w Sinciangu, a 
także innych mniejszości etnicznych i 
religijnych, zwłaszcza chrześcijan i 
Tybetańczyków;

_______________________
1 Teksty przyjęte, P9_TA(2020)0174.

otrzyma wniosek o zatwierdzenie 
kompleksowej umowy w sprawie 
inwestycji oraz wszelkich przyszłych 
umów handlowych z Chinami; zachęca 
państwa członkowskie do wdrożenia 
pakietu środków uzgodnionych przez Radę 
do Spraw Zagranicznych w dniu 28 lipca 
2020 r., a także rezolucji Parlamentu z dnia 
19 czerwca 2020 r.1; zwraca się do Komisji 
i państw członkowskich, aby aktywnie 
przeciwstawiały się brutalnym 
prześladowaniom Ujgurów w Sinciangu, a 
także innych mniejszości etnicznych i 
religijnych, zwłaszcza chrześcijan i 
Tybetańczyków; wzywa państwa 
członkowskie i Wiceprzewodniczącego/ 
Wysokiego Przedstawiciela do przyjęcia 
sankcji w ramach globalnego systemu 
sankcji UE w zakresie praw człowieka 
wobec chińskich urzędników i podmiotów 
państwowych odpowiedzialnych za 
prowadzenie polityki masowych zatrzymań 
Ujgurów i pracy przymusowej w Chinach;

_______________________
1 Teksty przyjęte, P9_TA(2020)0174.
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