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13.1.2021 A9-0266/16

Poprawka 16
Anna Fotyga, Raffaele Fitto, Adam Bielan, Elżbieta Kruk, Hermann Tertsch
w imieniu grupy ECR

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

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. ponawia apel o przeprowadzenie 
przeglądu globalnej strategii UE, aby 
wyciągnąć wnioski z nowej dynamiki 
geopolitycznej, obecnych zagrożeń, 
pandemii COVID-19 i oczekiwanych 
przyszłych wyzwań, a także ponownie 
ocenić cele i środki WPZiB; podkreśla, że 
podczas dalszego rozwijania współpracy z 
partnerami i sojusznikami 
międzynarodowymi UE musi przyspieszyć 
podejmowanie decyzji w sprawach 
zagranicznych oraz zdolność do 
współpracy z partnerami o podobnych 
poglądach, jednocześnie wzmacniając 
multilateralizm, a także wzmacniać swoje 
strategiczne zdolności do działania, 
również autonomiczne, w razie potrzeby; 
podkreśla, że UE jest odpowiedzialna za 
wypracowanie swojej strategicznej 
autonomii we wspólnej dyplomacji, 
kwestiach bezpieczeństwa i obronności, a 
także w kwestiach gospodarczych, 
zdrowotnych i handlowych w celu 
sprostania wielu wspólnym wyzwaniom 
związanym z obroną jej interesów, norm i 
wartości w świecie po pandemii; akcentuje 
w związku z tym konieczność zachowania 
przez państwa europejskie zdolności do 
podejmowania decyzji i samodzielnego 
działania; apeluje do państw 
członkowskich o szybkie wdrożenie i 
stosowanie nowego rozporządzenia w celu 
ustanowienia mechanizmów 

9. ponawia apel o przeprowadzenie 
przeglądu globalnej strategii UE, aby 
wyciągnąć wnioski z nowej dynamiki 
geopolitycznej, obecnych zagrożeń, 
pandemii COVID-19 i oczekiwanych 
przyszłych wyzwań, a także ponownie 
ocenić cele i środki WPZiB; podkreśla, że 
podczas dalszego rozwijania współpracy z 
partnerami i sojusznikami 
międzynarodowymi UE musi przyspieszyć 
podejmowanie decyzji w sprawach 
zagranicznych oraz zdolność do 
współpracy z partnerami o podobnych 
poglądach, jednocześnie wzmacniając 
multilateralizm, a także wzmacniać swoje 
strategiczne zdolności do działania, 
również autonomiczne, w razie potrzeby; 
podkreśla, że UE i jej państwa 
członkowskie powinny koncentrować się 
na wspólnej dyplomacji, kwestiach 
bezpieczeństwa i obronności, a także na 
kwestiach gospodarczych, zdrowotnych i 
handlowych w celu sprostania wielu 
wspólnym wyzwaniom związanym z 
obroną jej interesów, norm i wartości w 
świecie po pandemii; akcentuje w związku 
z tym konieczność zachowania przez 
państwa europejskie zdolności do 
podejmowania decyzji i samodzielnego 
działania; apeluje do państw 
członkowskich o szybkie wdrożenie i 
stosowanie nowego rozporządzenia w celu 
ustanowienia mechanizmów 
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monitorowania inwestycji zagranicznych w 
kluczowych sektorach; zachęca państwa 
członkowskie UE do stworzenia nowego 
forum wielostronnej współpracy, 
korzystając ze spuścizny Komitetu 
Koordynacyjnego ds. Wielostronnej 
Strategicznej Kontroli Eksportu, w celu 
monitorowania i kontrolowania eksportu 
technologii, przepływów handlowych i 
wrażliwych inwestycji do krajów będących 
przedmiotem zainteresowania;

monitorowania inwestycji zagranicznych w 
kluczowych sektorach; zachęca państwa 
członkowskie UE do stworzenia nowego 
forum wielostronnej współpracy, 
korzystając ze spuścizny Komitetu 
Koordynacyjnego ds. Wielostronnej 
Strategicznej Kontroli Eksportu, w celu 
monitorowania i kontrolowania eksportu 
technologii, przepływów handlowych i 
wrażliwych inwestycji do krajów będących 
przedmiotem zainteresowania;

Or. en
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13.1.2021 A9-0266/17

Poprawka 17
Anna Fotyga, Raffaele Fitto, Adam Bielan, Elżbieta Kruk, Charlie Weimers, Hermann 
Tertsch
w imieniu grupy ECR

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

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. wyraża ubolewanie z powodu braku 
postępów w ulepszaniu procesu 
decyzyjnego w kwestiach dotyczących 
WPZiB, co wpływa na skuteczność, 
szybkość, a także na wiarygodność działań 
UE oraz podejmowanie decyzji na arenie 
międzynarodowej; apeluje do państw 
członkowskich o pilne rozpoczęcie debaty 
na temat możliwości przejścia od 
jednomyślności do głosowania 
większością kwalifikowaną przynajmniej 
w wybranych obszarach WPZiB, takich 
jak decyzje w kwestiach praw człowieka i 
sankcje, jako konkretnego środka 
wzmocnienia wpływu UE na scenie 
światowej;

13. wyraża ubolewanie z powodu braku 
postępów w ulepszaniu procesu 
decyzyjnego w kwestiach dotyczących 
WPZiB, co wpływa na skuteczność, 
szybkość, a także na wiarygodność działań 
UE oraz podejmowanie decyzji na arenie 
międzynarodowej; podkreśla, że 
jednomyślność w kwestiach dotyczących 
WPZiB wzmacnia solidarność w UE i 
zapewnia jej silniejszy mandat do 
podejmowania działań na całym świecie;

Or. en
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13.1.2021 A9-0266/18

Poprawka 18
Anna Fotyga, Raffaele Fitto, Adam Bielan, Elżbieta Kruk, Charlie Weimers, Hermann 
Tertsch
w imieniu grupy ECR

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

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. podkreśla znaczenie zobowiązania 
UE do wspierania suwerenności, 
niezależności i integralności terytorialnej 
jej partnerów w granicach uznanych na 
forum międzynarodowym; jest 
zaniepokojony rozprzestrzenianiem się 
stref gorących konfliktów w najbliższym 
sąsiedztwie UE, a także zamrożonymi 
konfliktami i trwającą faktyczną okupacją 
przez Federację Rosyjską terytoriów 
należących do suwerennych państw; 
ponownie potępia agresywną politykę 
Rosji wobec Ukrainy, jej negatywną rolę w 
kilku zamrożonych konfliktach i presję na 
niektórych jej bezpośrednich sąsiadów w 
UE, a także łamanie praw Tatarów 
krymskich i blokadę Morza Azowskiego, 
dalsze zajmowanie ukraińskich pól 
gazowych na Morzu Czarnym i naruszenie 
integralności terytorialnej Gruzji i 
Mołdawii; w pełni podtrzymuje politykę 
nieuznawania bezprawnej aneksji Krymu; 
wzywa Rosję do przyjęcia spoczywającej 
na niej odpowiedzialności użycia wpływu 
na popieranych przez Rosję separatystów i 
pełnego wywiązania się z zobowiązań 
podjętych w ramach ustaleń z Mińska; 
podkreśla potrzebę zintensyfikowania 
działań UE na rzecz pokojowego 
rozwiązywania tak zwanych zamrożonych 
konfliktów, również w dialogu z 

23. podkreśla znaczenie zobowiązania 
UE do wspierania suwerenności, 
niezależności i integralności terytorialnej 
jej partnerów w granicach uznanych na 
forum międzynarodowym; jest 
zaniepokojony rozprzestrzenianiem się 
stref gorących konfliktów w najbliższym 
sąsiedztwie UE, a także zamrożonymi 
konfliktami i trwającą faktyczną okupacją 
przez Federację Rosyjską terytoriów 
należących do suwerennych państw; 
ponownie potępia agresywną politykę 
Rosji wobec Ukrainy, jej negatywną rolę w 
kilku zamrożonych konfliktach i presję na 
niektórych jej bezpośrednich sąsiadów w 
UE, a także łamanie praw Tatarów 
krymskich i blokadę Morza Azowskiego, 
dalsze zajmowanie ukraińskich pól 
gazowych na Morzu Czarnym i naruszenie 
integralności terytorialnej Gruzji i 
Mołdawii; w pełni podtrzymuje politykę 
nieuznawania bezprawnej aneksji Krymu; 
wzywa Rosję do przyjęcia spoczywającej 
na niej odpowiedzialności użycia wpływu 
na popieranych przez Rosję separatystów i 
pełnego wywiązania się z zobowiązań 
podjętych w ramach ustaleń z Mińska; 
podkreśla potrzebę zintensyfikowania 
działań UE na rzecz pokojowego 
rozwiązywania tak zwanych zamrożonych 
konfliktów, również w dialogu z 
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zaangażowanymi państwami trzecimi, w 
celu aktywnego promowania rozwiązań 
opartych na normach i zasadach prawa 
międzynarodowego, Karty Narodów 
Zjednoczonych i aktu końcowego OBWE z 
Helsinek z 1975 r. oraz zwiększania 
wsparcia dla dotkniętych konfliktami 
cywilów, przesiedleńców wewnętrznych i 
uchodźców; 

zaangażowanymi państwami trzecimi, w 
celu aktywnego promowania rozwiązań 
opartych na normach i zasadach prawa 
międzynarodowego, Karty Narodów 
Zjednoczonych i aktu końcowego OBWE z 
Helsinek z 1975 r. oraz zwiększania 
wsparcia dla dotkniętych konfliktami 
cywilów, przesiedleńców wewnętrznych i 
uchodźców; domaga się również od 
Federacji Rosyjskiej zaprzestania 
okupacji gruzińskich terytoriów, jakimi są 
Abchazja i Region Cchinwali/ Osetia 
Południowa, oraz zaprzestania faktycznej 
integracji obu tych regionów w ramach 
administracji rosyjskiej;

Or. en
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13.1.2021 A9-0266/19

Poprawka 19
Anna Fotyga, Adam Bielan, Elżbieta Kruk, Hermann Tertsch
w imieniu grupy ECR

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

Projekt rezolucji
Ustęp 25 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

 25a. podkreśla, że UE powinna zwracać 
baczniejszą uwagę na trwający konflikt w 
Syrii i działać na rzecz postawienia przed 
sądem członków reżimu syryjskiego i jego 
sojuszników, zwłaszcza z Rosji i Iranu, 
którzy są odpowiedzialni za liczne 
zbrodnie wojenne popełnione od 2011 r.; 

Or. en
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13.1.2021 A9-0266/20

Poprawka 20
Anna Fotyga, Adam Bielan, Elżbieta Kruk, Hermann Tertsch
w imieniu grupy ECR

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

Projekt rezolucji
Ustęp 32

Projekt rezolucji Poprawka

32. uważa, że UE musi pilnie 
zdefiniować lepszą geopolityczną i ogólną 
strategię swoich krótko-, średnio- i 
długoterminowych stosunków z Turcją, 
szczególnie w świetle ciągłego 
demokratycznego regresu i rosnącej 
asertywności polityki zagranicznej Turcji, 
która przyczynia się do eskalacji napięć i 
wywiera destabilizujący wpływ, który 
zagraża pokojowi i stabilności w regionie 
we wschodniej części Morza 
Śródziemnego, na Bliskim Wschodzie i na 
Kaukazie Południowym, a także jej rolę w 
konfliktach w Syrii, Iraku, Libii i Górskim 
Karabachu;

32. uważa, że UE musi pilnie 
zdefiniować lepszą geopolityczną i ogólną 
strategię swoich krótko-, średnio- i 
długoterminowych stosunków z Turcją, 
szczególnie w świetle ciągłego 
demokratycznego regresu i rosnącej 
asertywności polityki zagranicznej Turcji, 
która przyczynia się niekiedy do eskalacji 
napięć i wywiera destabilizujący wpływ, 
który zagraża pokojowi i stabilności w 
regionie we wschodniej części Morza 
Śródziemnego, na Bliskim Wschodzie i na 
Kaukazie Południowym, a także rolę 
Turcji w konfliktach w Syrii, Iraku, Libii i 
Górskim Karabachu, przy czym należy 
uwzględnić jej rolę jako ważnego partnera 
regionalnego i sojusznika NATO oraz 
nasilającą się rywalizację między Turcją a 
Rosją w regionie;

Or. en
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13.1.2021 A9-0266/21

Poprawka 21
Anna Fotyga, Raffaele Fitto, Adam Bielan, Elżbieta Kruk, Charlie Weimers, Hermann 
Tertsch
w imieniu grupy ECR

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

Projekt rezolucji
Ustęp 30

Projekt rezolucji Poprawka

30. wzywa Francję, Niemcy i 
Zjednoczone Królestwo jako sygnatariuszy 
JCPOA, UE oraz jej państwa członkowskie 
do większej jedności, odporności i 
wywierania hamującego wpływu wobec 
sankcji wtórnych ze strony państw 
trzecich, a także do wdrożenia środków 
mających na celu ochronę uzasadnionych 
interesów UE, w tym poprzez pełną 
operacjonalizację instrumentu wsparcia 
wymiany handlowej (INSTEX); odrzuca 
jednostronne, eksterytorialne ponowne 
nałożenie sankcji przez Stany Zjednoczone 
w następstwie odstąpienia od JCPOA, 
ponieważ podważa to uzasadnione interesy 
gospodarcze i dotyczące polityki 
zagranicznej UE, w szczególności przez 
utrudnienie handlu o charakterze 
humanitarnym z Iranem w czasie pandemii 
COVID-19; wzywa Stany Zjednoczone do 
bezwarunkowego ponownego 
przystąpienia do JCPOA, czemu powinien 
towarzyszyć powrót Iranu do pełnego 
wywiązywania się z zobowiązań 
wynikających z porozumienia;

30. wzywa Francję, Niemcy i 
Zjednoczone Królestwo jako sygnatariuszy 
JCPOA, UE oraz jej państwa członkowskie 
do większej jedności, odporności i 
wywierania hamującego wpływu wobec 
sankcji wtórnych ze strony państw 
trzecich, a także do wdrożenia środków 
mających na celu ochronę uzasadnionych 
interesów UE, w tym poprzez pełną 
operacjonalizację instrumentu wsparcia 
wymiany handlowej (INSTEX); odrzuca 
jednostronne, eksterytorialne ponowne 
nałożenie sankcji przez Stany Zjednoczone 
w następstwie odstąpienia od JCPOA, 
ponieważ podważa to uzasadnione interesy 
gospodarcze i dotyczące polityki 
zagranicznej UE, w szczególności przez 
utrudnienie handlu o charakterze 
humanitarnym z Iranem w czasie pandemii 
COVID-19; wzywa Stany Zjednoczone do 
bezwarunkowego ponownego 
przystąpienia do JCPOA, czemu powinien 
towarzyszyć powrót Iranu do pełnego 
wywiązywania się z zobowiązań 
wynikających z porozumienia; potępia w 
związku z tym decyzję Iranu o rozpoczęciu 
wzbogacania uranu do 20 %, co stanowi 
bezpośrednie i poważne naruszenie 
porozumienia jądrowego;

Or. en
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