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Poprawka 11
David McAllister
w imieniu grupy PPE

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. z zadowoleniem przyjmuje 
przyjęcie nowego unijnego globalnego 
systemu sankcji za naruszenia praw 
człowieka (akt UE Magnickiego), który 
umożliwia UE nakładanie 
ukierunkowanych sankcji na osoby 
odpowiedzialne za poważne naruszenia 
praw człowieka na całym świecie; zaleca, 
aby w przyszłości rozszerzyć zakres 
systemu sankcji o akty korupcji;
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Poprawka 12
David McAllister
w imieniu grupy PPE

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

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. wzywa UE do uznania specyfiki 
poszczególnych państw południowego 
wybrzeża Morza Śródziemnego w polityce 
prowadzonej w odniesieniu do tego 
regionu; wzywa UE do zacieśnienia 
współpracy z podmiotami regionalnymi, 
takimi jak Liga Państw Arabskich, Unia 
Afrykańska i Unia dla Śródziemnomorza, 
oraz do aktywnego wsparcia współpracy 
wewnątrzregionalnej między krajami 
południowego sąsiedztwa jako 
niezbędnego narzędzia bezpieczeństwa i 
zrównoważonego rozwoju gospodarczego; 
podkreśla potrzebę wzmocnienia 
stosunków Unii z krajami Afryki 
Północnej; ubolewa, że 25 lat po 
rozpoczęciu tak zwanego procesu 
barcelońskiego budowa obszaru wspólnego 
dobrobytu, stabilności i wolności z krajami 
śródziemnomorskimi z południowego 
sąsiedztwa nie została jeszcze ukończona; 
w pełni popiera proces berliński i wszelkie 
inicjatywy ONZ mające służyć znalezieniu 
kompleksowego politycznego rozwiązania 
dla kryzysu w Libii; 

25. z zadowoleniem przyjmuje 
planowany wspólny komunikat Komisji i 
Wysokiego Przedstawiciela w sprawie 
odnowionego partnerstwa z południowymi 
sąsiadami; wzywa UE do uznania 
specyfiki poszczególnych państw 
południowego wybrzeża Morza 
Śródziemnego w polityce prowadzonej w 
odniesieniu do tego regionu; wzywa UE do 
zacieśnienia współpracy z podmiotami 
regionalnymi, takimi jak Liga Państw 
Arabskich, Unia Afrykańska i Unia dla 
Śródziemnomorza, oraz do aktywnego 
wsparcia współpracy wewnątrzregionalnej 
między krajami południowego sąsiedztwa 
jako niezbędnego narzędzia 
bezpieczeństwa i zrównoważonego 
rozwoju gospodarczego; podkreśla 
potrzebę wzmocnienia stosunków Unii z 
krajami Afryki Północnej; ubolewa, że 25 
lat po rozpoczęciu tak zwanego procesu 
barcelońskiego budowa obszaru wspólnego 
dobrobytu, stabilności i wolności z krajami 
śródziemnomorskimi z południowego 
sąsiedztwa nie została jeszcze ukończona; 
w pełni popiera proces berliński i wszelkie 
inicjatywy ONZ mające służyć znalezieniu 
kompleksowego politycznego rozwiązania 
dla kryzysu w Libii; 
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Poprawka 13
David McAllister
w imieniu grupy PPE

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; z zadowoleniem 
przyjmuje zawarcie umowy o handlu i 
współpracy między UE a Zjednoczonym 
Królestwem, która zapewnia obywatelom i 
przedsiębiorstwom po obu stronach 
jasność i pewność; podkreśla, że obecnie 
analizuje umowę i zamierza ściśle 
monitorować wdrażanie umowy między 
UE a Zjednoczonym Królestwem we 
wszystkich jej aspektach; 
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Poprawka 14
David McAllister
w imieniu grupy PPE

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 
partnerzy UE; wyraża poważne 

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 i ratyfikacji 
światowych porozumień z Chile i 
Meksykiem, a także układu o 
stowarzyszeniu UE-Mercosur, i podkreśla, 
że są to kluczowi sojusznicy i partnerzy 



AM\1222220PL.docx PE662.814v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

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; 

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; 
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Poprawka 15
David McAllister
w imieniu grupy PPE

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

Projekt rezolucji
Ustęp 56

Projekt rezolucji Poprawka

56. ubolewa, że Komisja nie 
uwzględniła Arktyki w swoim programie 
prac na 2020 r.; dostrzega jednak, że 
zainicjowała publiczne konsultacje w celu 
uzyskania informacji na temat mocnych 
stron i niedociągnięć obecnej polityki z 
myślą o ewentualnym przygotowaniu 
zaktualizowanego podejścia; uważa, że 
UE powinna posiadać strategię dotyczącą 
Arktyki;

56. z zadowoleniem przyjmuje 
włączenie wspólnego komunikatu w 
sprawie Arktyki do programu prac Komisji 
na 2021 r.; uważa, że UE powinna 
posiadać strategię dotyczącą Arktyki;

Or. en


