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Poprawka 1
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Luke Ming Flanagan, Özlem Demirel, Manu 
Pineda

Projekt rezolucji
Umocowanie 1 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając raport OECD oraz 
Klubu Sahelu i Afryki Zachodniej pt. 
„The Geography of Conflict in North and 
West Africa” [„Geografia konfliktu w 
Afryce Północnej i Zachodniej”] (14 
lutego 2020 r.),

Or. en

Poprawka 2
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Luke Ming Flanagan, Özlem Demirel, Manu 
Pineda

Projekt rezolucji
Umocowanie 1 b (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając sprawozdanie 
Sztokholmskiego Międzynarodowego 
Instytutu Badań nad Pokojem, 
zatytułowane „Trends in World Military 
Expenditure, 2019” [„Tendencje w 
zakresie światowych wydatków na 
zbrojenia”] (kwiecień 2020 r.),

Or. en

Poprawka 3
Javier Nart, Christophe Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Hilde Vautmans, Malik Azmani, 
Nathalie Loiseau, Klemen Grošelj, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos

Projekt rezolucji
Umocowanie 2 a (nowe)
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Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając wspólną deklarację 
członków Rady Europejskiej z państwami 
członkowskimi Grupy Pięciu na rzecz 
Sahelu z dnia 28 kwietnia 2020 r.,

Or. en

Poprawka 4
Urmas Paet

Projekt rezolucji
Umocowanie 2 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając wspólną deklarację 
członków Rady Europejskiej z państwami 
członkowskimi Grupy Pięciu na rzecz 
Sahelu z dnia 28 kwietnia 2020 r.,

Or. en

Poprawka 5
Javier Nart, Ilhan Kyuchyuk, Hilde Vautmans, Malik Azmani, Nathalie Loiseau, 
Frédérique Ries, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, María Soraya Rodríguez Ramos

Projekt rezolucji
Umocowanie 2 b (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając decyzję Rady 
(WPZiB) 2020/253 z dnia 25 lutego 2020 
r. zmieniającą decyzję (WPZiB) 2018/906 
przedłużającą mandat specjalnego 
przedstawiciela Unii Europejskiej w 
regionie Sahelu,

Or. en

Poprawka 6
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Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Pierfrancesco Majorino, Javi López

Projekt rezolucji
Umocowanie 3

Projekt rezolucji Poprawka

— uwzględniając wspólną deklarację 
szefów państw członkowskich Grupy 
Pięciu na rzecz Sahelu oraz Prezydenta 
Republiki Francuskiej złożoną na szczycie, 
który odbył się w dniu 13 stycznia 2020 r. 
w Pau we Francji (deklaracja z Pau),

– uwzględniając wspólną deklarację 
szefów państw członkowskich Grupy 
Pięciu na rzecz Sahelu i prezydenta 
Republiki Francuskiej, przyjętą podczas 
szczytu w dniu 13 stycznia 2020 r. w Pau 
(Francja) (deklaracja z Pau), a także 
wspólną deklarację z dnia 28 kwietnia 
2020 r. złożoną przez członków Rady 
Europejskiej z państwami członkowskimi 
Grupy Pięciu na rzecz Sahelu,

Or. en

Poprawka 7
David Lega

Projekt rezolucji
Umocowanie 3 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając wspólną deklarację 
Rady Europejskiej i szefów państw 
członkowskich Grupy Pięciu na rzecz 
Sahelu, złożoną na szczycie w dniu 28 
kwietnia 2020 r.,

Or. en

Poprawka 8
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Projekt rezolucji
Umocowanie 3 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając wspólną deklarację 
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członków Rady Europejskiej i państw 
należących do Grupy Pięciu na Rzecz 
Sahelu z 28 kwietnia 2020 r.,

Or. es

Poprawka 9
María Soraya Rodríguez Ramos, Javier Nart

Projekt rezolucji
Umocowanie 4 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając rezolucję Rady 
Bezpieczeństwa ONZ nr 1325/1820 i 
rezolucje przyjęte w jej następstwie,

Or. en

Poprawka 10
Anna Fotyga
w imieniu grupy ECR

Projekt rezolucji
Umocowanie 5 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając swoje sprawozdanie 
z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie 
operacji wspierania pokoju – współpraca 
UE z ONZ i Unią Afrykańską,

Or. en

Poprawka 11
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Pierfrancesco Majorino, Javi López

Projekt rezolucji
Umocowanie 5 a (nowe)
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Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając swoją rezolucję z 
dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie Somalii,

Or. en

Poprawka 12
Alviina Alametsä
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Umocowanie 6 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając opracowaną przez 
Radę koncepcję UE dotyczącą wspierania 
reformy sektora bezpieczeństwa w ramach 
europejskiej polityki bezpieczeństwa i 
obrony z 13 października 2005 r., 
komunikat Komisji pt. „Koncepcja 
wsparcia Wspólnoty Europejskiej na rzecz 
reformy sektora bezpieczeństwa” z 24 
maja 2006 r., wspólny komunikat pt. 
„Elementy ogólnounijnych ram 
strategicznych wspierających reformę 
sektora bezpieczeństwa” z 5 lipca 2016 r. 
oraz konkluzje Rady w sprawie 
ogólnounijnych strategicznych ram 
wsparcia reformy sektora bezpieczeństwa 
z 14 listopada 2016 r.,

Or. en

Poprawka 13
Javi López, Tonino Picula, Giuliano Pisapia, Attila Ara-Kovács, Robert Biedroń, Maria 
Arena, Demetris Papadakis, Nacho Sánchez Amor, Juozas Olekas, Jytte Guteland, 
Pierfrancesco Majorino, Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino, Joachim Schuster, 
Dietmar Köster

Projekt rezolucji
Umocowanie 6 a (nowe)
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Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając cele 
zrównoważonego rozwoju ONZ, ze 
szczególnym uwzględnieniem celu 
zrównoważonego rozwoju nr 16, mające 
na celu promowanie pokojowych i 
integracyjnych społeczeństw na rzecz 
zrównoważonego rozwoju,

Or. en

Poprawka 14
Anna Fotyga
w imieniu grupy ECR

Projekt rezolucji
Umocowanie 6 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając rozporządzenie UE 
2017/821 w sprawie minerałów z regionów 
ogarniętych konfliktami,

Or. en

Poprawka 15
Alviina Alametsä
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Umocowanie 6 b (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając strategiczne ramy 
dla Rogu Afryki z 11 listopada 2011 r. 
oraz regionalny plan działania UE na 
rzecz Rogu Afryki na lata 2015 – 2020,

Or. en
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Poprawka 16
Javi López, Tonino Picula, Giuliano Pisapia, Attila Ara-Kovács, Robert Biedroń, Maria 
Arena, Demetris Papadakis, Nacho Sánchez Amor, Juozas Olekas, Jytte Guteland, 
Pierfrancesco Majorino, Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino, Joachim Schuster, 
Dietmar Köster

Projekt rezolucji
Umocowanie 6 b (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając apel sekretarza 
generalnego Organizacji Narodów 
Zjednoczonych o globalne zawieszenie 
broni w kontekście pandemii Covid-19,

Or. en

Poprawka 17
Alviina Alametsä
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Umocowanie 6 c (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając strategię UE z 2014 
r. dotyczącą Zatoki Gwinejskiej,

Or. en

Poprawka 18
Alviina Alametsä
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Umocowanie 6 d (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając strategię UE na 
rzecz bezpieczeństwa i rozwoju w regionie 
Sahelu z 2011 r., która została 
przedstawiona przez Wysokiego 
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Przedstawiciela i Komisję na wniosek 
Rady,

Or. en

Poprawka 19
Alviina Alametsä
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Umocowanie 6 e (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając wspólne roczne 
posiedzenia konsultacyjne Komitetu 
Politycznego i Bezpieczeństwa Unii 
Europejskiej oraz Rady Pokoju i 
Bezpieczeństwa Unii Afrykańskiej,

Or. en

Poprawka 20
Alviina Alametsä
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Umocowanie 6 f (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając swoją rezolucję z 7 
czerwca 2016 r. w sprawie operacji 
wspierania pokoju – współpraca UE z 
ONZ i Unią Afrykańską,

Or. en

Poprawka 21
Alviina Alametsä
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
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Umocowanie 6 g (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając plan działania na 
rzecz zwiększenia wsparcia UE w 
dziedzinie WPBiO dla misji pokojowych 
ONZ z dnia 14 czerwca 2012 r. oraz w 
zakresie wzmocnienia strategicznego 
partnerstwa ONZ i UE w dziedzinie 
utrzymywania pokoju i zarządzania 
kryzysowego - priorytety na lata 2015 – 
2018 (z 27 marca 2015 r.),

Or. en

Poprawka 22
Alviina Alametsä
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Umocowanie 6 h (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając wspólną strategię 
Afryka-UE uzgodnioną podczas drugiego 
szczytu UE-Afryka, który odbył się w 
Lizbonie w dniach 8–9 grudnia 2007 r., 
oraz plan działania dotyczący wspólnej 
strategii Afryka-UE na lata 2014–2017, 
uzgodniony na czwartym szczycie UE-
Afryka, który odbył się w Brukseli w 
dniach 2–3 kwietnia 2014 r.,

Or. en

Poprawka 23
Alviina Alametsä
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Umocowanie 6 i (nowe)
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Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając sprawozdanie 
specjalne Europejskiego Trybunału 
Obrachunkowego nr 3 pt. „Wydajność i 
skuteczność wkładów UE przekazywanych 
za pośrednictwem organizacji Narodów 
Zjednoczonych w krajach dotkniętych 
konfliktami w 2011 r.”,

Or. en

Poprawka 24
Alviina Alametsä
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Umocowanie 6 j (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając swoją rezolucję z 25 
listopada 2010 r. w sprawie 10. rocznicy 
przyjęcia rezolucji Rady Bezpieczeństwa 
ONZ nr 1325 (2000) w sprawie kobiet, 
pokoju i bezpieczeństwa,

Or. en

Poprawka 25
Alviina Alametsä
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Umocowanie 6 k (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając unijne strategiczne 
podejście w sprawie kobiet, pokoju i 
bezpieczeństwa oraz unijny plan działania 
na lata 2019–2024,

Or. en
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Poprawka 26
Alviina Alametsä
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Umocowanie 6 l (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając swoją rezolucję z 
dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie roli 
wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony 
w przypadku klęsk spowodowanych 
warunkami klimatycznymi i katastrof 
naturalnych,

Or. en

Poprawka 27
Alviina Alametsä
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Umocowanie 6 m (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając sprawozdania 
Programu Narodów Zjednoczonych ds. 
Ochrony Środowiska z 2011 i 2012 r. 
zatytułowane „Zabezpieczenie środków 
utrzymania: zmiana klimatu, konflikty i 
migracja w Sahelu”,

Or. en

Poprawka 28
Alviina Alametsä
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Umocowanie 6 n (nowe)
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Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając koncepcję 
wzmacniania zdolności UE w zakresie 
mediacji i dialogu przyjętą przez Radę w 
dniu 10 listopada 2009 r.,

Or. en

Poprawka 29
Alviina Alametsä
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Umocowanie 6 o (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając swoją rezolucję z 
dnia 12 marca 2019 r. w sprawie 
budowania zdolności UE do zapobiegania 
konfliktom i mediacji,

Or. en

Poprawka 30
Arnaud Danjean

Projekt rezolucji
Umocowanie 7 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając wniosek dotyczący 
rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady zmieniającego 
rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 230/2014 z 
dnia 11 marca 2014 r. ustanawiające 
Instrument na rzecz przyczyniania się do 
Stabilności i Pokoju,

Or. fr
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Poprawka 31
Kinga Gál

Projekt rezolucji
Umocowanie 7 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając Europejską agendę 
bezpieczeństwa na lata 2015–2020,

Or. en

Poprawka 32
Idoia Villanueva Ruiz, Mick Wallace

Projekt rezolucji
Motyw -A (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

-A. mając na uwadze, że jak 
stwierdzono w rezolucji nr 66/290 
Zgromadzenia Ogólnego Narodów 
Zjednoczonych, bezpieczeństwo ludzkie to 
podejście, które pomaga państwom 
członkowskim określać i pokonywać 
powszechne, przekrojowe wyzwania dla 
przetrwania, życia i godności ich 
obywateli; mając na uwadze, że w 
rezolucji zaapelowano o kompleksowe, 
dostosowane do okoliczności, nastawione 
na zapobieganie i skierowane na 
człowieka działania zwiększające ochronę 
i wzmacniające pozycję wszystkich ludzi;

Or. en

Poprawka 33
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Luke Ming Flanagan, Özlem Demirel, Manu 
Pineda

Projekt rezolucji
Motyw A
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Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że 
bezpieczeństwo stanowi warunek wstępny 
rozwoju; mając na uwadze, że bez rozwoju 
i eliminacji ubóstwa nie będzie trwałego 
pokoju; mając na uwadze, że w celu 
zapewnienia swojego bezpieczeństwa i 
rozwoju każde państwo musi posiadać lub 
nabyć odpowiednie zdolności we 
wszystkich kluczowych sektorach, w tym w 
obszarze bezpieczeństwa i obrony, oraz 
mając na uwadze, że nie tylko ustabilizuje 
to sytuację w danym państwie, lecz także 
umożliwi mu przyczynianie się w sposób 
konstruktywny do pokoju, stabilności i 
zapobiegania kryzysom w jego regionie;

A. mając na uwadze, że bez rozwoju i 
eliminacji ubóstwa nie będzie trwałego 
pokoju w regionie Sahelu; mając na 
uwadze, że w celu zapewnienia rozwoju i 
eliminacji ubóstwa należy zająć się 
przyczynami ubóstwa; mając na uwadze, 
że głównymi przyczynami głęboko 
zakorzenionego ubóstwa w tym regionie 
są: zmiana klimatu; niezrównoważone, 
nierzetelne i miażdżące warunki spłaty 
pomocy i pożyczek; druzgocące systemy 
taryfowe i konieczność konkurowania na 
światowym rynku produktów rolnych z 
poważnie subsydiowanymi produktami z 
krajów globalnej Północy; wsteczne 
reformy w sektorze rolnictwa narzucane 
tym krajom przez Bank Światowy, tak że 
są one zmuszone uprawiać rośliny na 
eksport i importować żywność na potrzeby 
własnego kraju; eksploatacja zasobów 
naturalnych przez zagraniczne korporacje 
wydobywcze i producentów paliw 
kopalnych; kradzież bilionów dolarów 
dochodów podatkowych dokonywana 
obecnie przez kraje globalnej Północy, 
banki i firmy przy wykorzystaniu 
nieuczciwego ustalania cen transferowych 
i jurysdykcji zapewniających tajemnicę 
transakcji; mając na uwadze, że po 
rozwiązaniu tych strukturalnych 
problemów można dokonać istotnych 
postępów na drodze do lepszego 
sprawowania rządów i przyczynić się w 
sposób konstruktywny do pokoju, 
stabilności i zapobiegania kryzysom w tym 
regionie;

Or. en

Poprawka 34
Alviina Alametsä
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw A
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Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że 
bezpieczeństwo stanowi warunek wstępny 
rozwoju; mając na uwadze, że bez rozwoju 
i eliminacji ubóstwa nie będzie trwałego 
pokoju; mając na uwadze, że w celu 
zapewnienia swojego bezpieczeństwa i 
rozwoju każde państwo musi posiadać lub 
nabyć odpowiednie zdolności we 
wszystkich kluczowych sektorach, w tym w 
obszarze bezpieczeństwa i obrony, oraz 
mając na uwadze, że nie tylko ustabilizuje 
to sytuację w danym państwie, lecz także 
umożliwi mu przyczynianie się w sposób 
konstruktywny do pokoju, stabilności i 
zapobiegania kryzysom w jego regionie;

A. mając na uwadze, że rozwój i 
trwały pokój można zapewnić jedynie, 
zajmując się podstawowymi przyczynami 
ubóstwa i głodu; mając na uwadze, że 
bezpieczeństwo ludzkie stanowi kluczowy 
czynnik rozwoju; mając na uwadze, że bez 
rozwoju i eliminacji ubóstwa nie będzie 
trwałego pokoju; mając na uwadze, że w 
celu zapewnienia swojego bezpieczeństwa 
i rozwoju każde państwo musi mieć lub 
zorganizować skuteczny, efektywny, 
przejrzysty, rozliczalny, podlegający 
demokratycznej kontroli sektor 
bezpieczeństwa, który zagwarantuje 
obywatelom bezpieczeństwo oparte na 
praworządności i całkowitym 
przestrzeganiu międzynarodowego prawa 
humanitarnego i międzynarodowego 
prawa w zakresie praw człowieka, oraz 
mając na uwadze, że nie tylko ustabilizuje 
to sytuację w danym państwie, lecz także 
umożliwi mu przyczynianie się w sposób 
konstruktywny do pokoju, stabilności i 
zapobiegania kryzysom w jego regionie;

Or. en

Poprawka 35
Javi López, Tonino Picula, Giuliano Pisapia, Attila Ara-Kovács, Robert Biedroń, Maria 
Arena, Demetris Papadakis, Nacho Sánchez Amor, Juozas Olekas, Jytte Guteland, 
Pierfrancesco Majorino, Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino, Joachim Schuster

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że 
bezpieczeństwo stanowi warunek wstępny 
rozwoju; mając na uwadze, że bez rozwoju 
i eliminacji ubóstwa nie będzie trwałego 
pokoju; mając na uwadze, że w celu 
zapewnienia swojego bezpieczeństwa i 
rozwoju każde państwo musi posiadać lub 

A. mając na uwadze, że 
bezpieczeństwo stanowi warunek wstępny 
rozwoju; mając na uwadze, że warunkiem 
wstępnym trwałego pokoju i stabilności 
jest bezpieczeństwo ludzkie; mając na 
uwadze, że silny związek między 
bezpieczeństwem, rozwojem i interwencją 
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nabyć odpowiednie zdolności we 
wszystkich kluczowych sektorach, w tym 
w obszarze bezpieczeństwa i obrony, oraz 
mając na uwadze, że nie tylko ustabilizuje 
to sytuację w danym państwie, lecz także 
umożliwi mu przyczynianie się w sposób 
konstruktywny do pokoju, stabilności i 
zapobiegania kryzysom w jego regionie;

humanitarną ma zasadnicze znaczenie dla 
zrównoważonego rozwoju w regionie 
Sahelu, Afryki Zachodniej i Rogu Afryki; 
mając na uwadze, że bez rozwoju i 
eliminacji ubóstwa nie będzie trwałego 
pokoju; mając na uwadze, że w celu 
zapewnienia swojego bezpieczeństwa i 
zrównoważonego rozwoju każde państwo 
musi posiadać lub nabyć odpowiednie 
zdolności we wszystkich kluczowych 
sektorach, w tym w obszarze 
bezpieczeństwa i obrony, oraz mając na 
uwadze, że nie tylko ustabilizuje to 
sytuację w danym państwie, lecz także 
umożliwi mu przyczynianie się w sposób 
konstruktywny do pokoju, stabilności i 
zapobiegania kryzysom w jego regionie;

Or. en

Poprawka 36
Nicolae Ştefănuță

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że 
bezpieczeństwo stanowi warunek wstępny 
rozwoju; mając na uwadze, że bez rozwoju 
i eliminacji ubóstwa nie będzie trwałego 
pokoju; mając na uwadze, że w celu 
zapewnienia swojego bezpieczeństwa i 
rozwoju każde państwo musi posiadać lub 
nabyć odpowiednie zdolności we 
wszystkich kluczowych sektorach, w tym 
w obszarze bezpieczeństwa i obrony, oraz 
mając na uwadze, że nie tylko ustabilizuje 
to sytuację w danym państwie, lecz także 
umożliwi mu przyczynianie się w sposób 
konstruktywny do pokoju, stabilności i 
zapobiegania kryzysom w jego regionie;

A. mając na uwadze, że pokój i 
bezpieczeństwo to podstawowe warunki 
rozwoju gospodarczego i społecznego; 
mając na uwadze, że bez rozwoju i 
eliminacji ubóstwa nie będzie trwałego 
pokoju i dobrobytu; mając na uwadze, że 
w celu zapewnienia swojego 
bezpieczeństwa i rozwoju każde państwo 
musi posiadać lub nabyć odpowiednie 
zdolności we wszystkich kluczowych 
sektorach, zwłaszcza w obszarze 
bezpieczeństwa i obrony, oraz mając na 
uwadze, że nie tylko ustabilizuje to 
sytuację w danym państwie, lecz także 
umożliwi mu przyczynianie się w sposób 
konstruktywny do pokoju, stabilności i 
zapobiegania kryzysom w jego regionie;

Or. en
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Poprawka 37
Fabio Massimo Castaldo

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że 
bezpieczeństwo stanowi warunek wstępny 
rozwoju; mając na uwadze, że bez rozwoju 
i eliminacji ubóstwa nie będzie trwałego 
pokoju; mając na uwadze, że w celu 
zapewnienia swojego bezpieczeństwa i 
rozwoju każde państwo musi posiadać lub 
nabyć odpowiednie zdolności we 
wszystkich kluczowych sektorach, w tym 
w obszarze bezpieczeństwa i obrony, oraz 
mając na uwadze, że nie tylko ustabilizuje 
to sytuację w danym państwie, lecz także 
umożliwi mu przyczynianie się w sposób 
konstruktywny do pokoju, stabilności i 
zapobiegania kryzysom w jego regionie;

A. mając na uwadze, że bezpieczeństwo i 
rozwój są od siebie wzajemne zależne; 
mając na uwadze, że bez zrównoważonego 
rozwoju nastawionego na eliminację 
nierówności i ubóstwa nie można osiągnąć 
trwałego pokoju; mając na uwadze, że w 
celu zapewnienia stabilności i rozwoju 
oraz poprawy zapobiegania kryzysom w 
tym regionie każde państwo powinno 
starać się zbudować odpowiednie 
zdolności we wszystkich kluczowych 
sektorach, w tym w obszarze 
bezpieczeństwa i obrony, oraz mając na 
uwadze, że umożliwi to każdemu państwu 
przyczynianie się w sposób konstruktywny 
do pokoju w tym regionie;

Or. en

Poprawka 38
Kinga Gál

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że 
bezpieczeństwo stanowi warunek wstępny 
rozwoju; mając na uwadze, że bez rozwoju 
i eliminacji ubóstwa nie będzie trwałego 
pokoju; mając na uwadze, że w celu 
zapewnienia swojego bezpieczeństwa i 
rozwoju każde państwo musi posiadać lub 
nabyć odpowiednie zdolności we 
wszystkich kluczowych sektorach, w tym 
w obszarze bezpieczeństwa i obrony, oraz 

A. mając na uwadze, że 
bezpieczeństwo stanowi warunek wstępny 
rozwoju, bo nie ma pokoju bez 
bezpieczeństwa; mając na uwadze, że w 
celu zapewnienia swojego bezpieczeństwa 
i rozwoju każde państwo musi posiadać lub 
nabyć odpowiednie zdolności we 
wszystkich kluczowych sektorach, w tym 
w obszarze bezpieczeństwa i obrony, oraz 
mając na uwadze, że nie tylko ustabilizuje 
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mając na uwadze, że nie tylko ustabilizuje 
to sytuację w danym państwie, lecz także 
umożliwi mu przyczynianie się w sposób 
konstruktywny do pokoju, stabilności i 
zapobiegania kryzysom w jego regionie;

to sytuację w danym państwie, lecz także 
umożliwi mu przyczynianie się w sposób 
konstruktywny do pokoju, stabilności i 
zapobiegania kryzysom w jego regionie; 
mając na uwadze, że stabilność tych 
regionów wpływa również na 
bezpieczeństwo Europy;

Or. en

Poprawka 39
Željana Zovko

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że 
bezpieczeństwo stanowi warunek wstępny 
rozwoju; mając na uwadze, że bez rozwoju 
i eliminacji ubóstwa nie będzie trwałego 
pokoju; mając na uwadze, że w celu 
zapewnienia swojego bezpieczeństwa i 
rozwoju każde państwo musi posiadać lub 
nabyć odpowiednie zdolności we 
wszystkich kluczowych sektorach, w tym 
w obszarze bezpieczeństwa i obrony, oraz 
mając na uwadze, że nie tylko ustabilizuje 
to sytuację w danym państwie, lecz także 
umożliwi mu przyczynianie się w sposób 
konstruktywny do pokoju, stabilności i 
zapobiegania kryzysom w jego regionie;

A. mając na uwadze, że 
bezpieczeństwo stanowi warunek wstępny 
rozwoju; mając na uwadze, że bez 
rozwoju, powszechnej edukacji, 
deradykalizacji i eliminacji ubóstwa nie 
będzie trwałego pokoju; mając na uwadze, 
że w celu zapewnienia swojego 
bezpieczeństwa i rozwoju każde państwo 
musi posiadać lub nabyć odpowiednie 
zdolności we wszystkich kluczowych 
sektorach, w tym w obszarze 
bezpieczeństwa i obrony, oraz mając na 
uwadze, że nie tylko ustabilizuje to 
sytuację w danym państwie, lecz także 
umożliwi mu przyczynianie się w sposób 
konstruktywny do pokoju, stabilności 
i zapobiegania kryzysom w jego regionie;

Or. en

Poprawka 40
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Pierfrancesco Majorino, Javi López

Projekt rezolucji
Motyw A
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Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że 
bezpieczeństwo stanowi warunek wstępny 
rozwoju; mając na uwadze, że bez rozwoju 
i eliminacji ubóstwa nie będzie trwałego 
pokoju; mając na uwadze, że w celu 
zapewnienia swojego bezpieczeństwa i 
rozwoju każde państwo musi posiadać lub 
nabyć odpowiednie zdolności we 
wszystkich kluczowych sektorach, w tym 
w obszarze bezpieczeństwa i obrony, oraz 
mając na uwadze, że nie tylko ustabilizuje 
to sytuację w danym państwie, lecz także 
umożliwi mu przyczynianie się w sposób 
konstruktywny do pokoju, stabilności i 
zapobiegania kryzysom w jego regionie;

A. mając na uwadze, że 
bezpieczeństwo stanowi warunek wstępny 
rozwoju; mając na uwadze, że bez rozwoju 
i eliminacji ubóstwa nie będzie trwałego 
pokoju; mając na uwadze, że w celu 
zapewnienia swojego bezpieczeństwa i 
rozwoju każde państwo musi posiadać lub 
nabyć odpowiednie zdolności we 
wszystkich kluczowych sektorach, w tym 
w obszarze bezpieczeństwa i obrony, oraz 
mając na uwadze, że nie tylko ustabilizuje 
to sytuację w danym państwie, lecz także 
umożliwi mu przyczynianie się w sposób 
konstruktywny do pokoju, walki z 
bezkarnością, stabilności i zapobiegania 
kryzysom w jego regionie;

Or. en

Poprawka 41
Arnaud Danjean

Projekt rezolucji
Motyw A a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że otoczenie 
strategiczne Unii Europejskiej jest stale 
niestabilne i nieprzewidywalne; mając na 
uwadze, że stoi ono w obliczu wielu 
wyzwań, w szczególności konfliktów 
zbrojnych na południowych granicach 
kontynentu europejskiego oraz terroryzmu 
dżihadystycznego; mając na uwadze, że 
brak stabilności w tym regionie stanowi 
bezpośrednie zagrożenie dla 
bezpieczeństwa kontynentu europejskiego 
i jego obywateli;

Or. fr

Poprawka 42
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Alviina Alametsä
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw A a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że podejście 
oparte na bezpieczeństwie i rozwoju 
promuje gospodarczą wizję rozwoju 
(zatrudnienie, budowa infrastruktury), 
może natomiast zaniedbywać tak istotne 
aspekty jak brak bezpieczeństwa 
żywnościowego i żywieniowego, nieudolne 
rządy, brak dostępu do podstawowych 
usług, łamanie praw człowieka, zmiana 
klimatu, nierówny podział bogactwa i 
różne traktowanie kobiet i mężczyzn;

Or. en

Poprawka 43
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Luke Ming Flanagan, Özlem Demirel, Manu 
Pineda

Projekt rezolucji
Motyw A a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że według 
najnowszych danych Sztokholmskiego 
Międzynarodowego Instytutu Badań nad 
Pokojem (SIPRI) w 2019 r. wydatki 
wojskowe na świecie były o 7,2 % wyższe 
niż w 2010 r., a łączne wydatki wojskowe 
państw Afryki w 2019 r. wzrosły o 1,5 %, 
do ok. 41.2 mld USD, co stanowi pierwszy 
od pięciu lat wzrost wydatków w tym 
regionie;

Or. en

Poprawka 44
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Manu Pineda, Mick Wallace

Projekt rezolucji
Motyw A a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że ze względu na 
związek między bezpieczeństwem a 
rozwojem wyeliminowanie ubóstwa ma 
kluczowe znaczenie dla osiągnięcia 
trwałego pokoju w regionie;

Or. es

Poprawka 45
Vladimír Bilčík

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że od Oceanu 
Atlantyckiego na zachodzie po Morze 
Czerwone i Ocean Indyjski na wschodzie 
Afryka z trudem zmaga się z wyzwaniami 
takimi jak historyczne opóźnienie w 
rozwoju spotęgowane zniszczeniem 
tradycyjnej gospodarki rolno-pasterskiej w 
wyniku zmiany klimatu, wzrostu liczby 
ludności i wylesiania; mając na uwadze, 
że kolejnym poważnym wyzwaniem jest 
pojawienie się nowych form gospodarki 
mafijnej, w tym handlu ludźmi i 
narkotykami oraz niekontrolowanego 
eksportu złota ze złóż, co w połączeniu z 
porzuceniem, nieskutecznością i korupcją 
administracji prowadzi do tworzenia 
związków między grupami 
terrorystycznymi, handlarzami i 
tradycyjnymi społecznościami oraz do 
powstawania konfliktów regionalnych, a 
zjawisko dżihadystycznego ekstremizmu 
religijnego jawi się jako fałszywa 
odpowiedź dla tych społeczeństw;

B. mając na uwadze, że Afryka z 
trudem zmaga się z wieloma wyzwaniami 
wynikającymi z historycznego rozwoju 
kontynentu;
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Or. en

Poprawka 46
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Luke Ming Flanagan, Özlem Demirel, Manu 
Pineda

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że od Oceanu 
Atlantyckiego na zachodzie po Morze 
Czerwone i Ocean Indyjski na wschodzie 
Afryka z trudem zmaga się z wyzwaniami 
takimi jak historyczne opóźnienie w 
rozwoju spotęgowane zniszczeniem 
tradycyjnej gospodarki rolno-pasterskiej w 
wyniku zmiany klimatu, wzrostu liczby 
ludności i wylesiania; mając na uwadze, że 
kolejnym poważnym wyzwaniem jest 
pojawienie się nowych form gospodarki 
mafijnej, w tym handlu ludźmi i 
narkotykami oraz niekontrolowanego 
eksportu złota ze złóż, co w połączeniu z 
porzuceniem, nieskutecznością i korupcją 
administracji prowadzi do tworzenia 
związków między grupami 
terrorystycznymi, handlarzami i 
tradycyjnymi społecznościami oraz do 
powstawania konfliktów regionalnych, a 
zjawisko dżihadystycznego ekstremizmu 
religijnego jawi się jako fałszywa 
odpowiedź dla tych społeczeństw;

B. mając na uwadze, że od Oceanu 
Atlantyckiego na zachodzie po Morze 
Czerwone i Ocean Indyjski na wschodzie 
Afryka z trudem zmaga się z wyzwaniami 
takimi jak historyczne opóźnienie w 
rozwoju spowodowane zaszłościami 
kolonializmu, neoliberalną polityką 
handlową i reformami gospodarczymi 
narzuconymi tym krajom przez rządy 
globalnej Północy i największe instytucje 
wielostronne takie jak Bank Światowy i 
MFW, nielegalnym odprowadzaniem 
podatków do rajów podatkowych i 
jurysdykcji zapewniających tajemnicę 
transakcji na globalnej Północy, korupcją 
firm globalnej Północy kradnących 
pieniądze z krajów globalnego Południa 
poprzez fałszowanie faktur w handlu i 
nadużycia w ustalaniu cen transferowych, 
i spotęgowane zniszczeniem tradycyjnej 
gospodarki rolno-pasterskiej w wyniku 
zmiany klimatu, za którą odpowiada 
globalna Północ, wzrostu liczby ludności i 
wylesiania; mając na uwadze, że kolejnym 
poważnym wyzwaniem jest pojawienie się 
nowych form gospodarki mafijnej, w tym 
handlu ludźmi i narkotykami oraz 
niekontrolowanego eksportu złota ze złóż, 
co w połączeniu z porzuceniem, 
nieskutecznością i korupcją administracji, 
popieranej nieraz przez francuskie siły 
zbrojne, prowadzi do tworzenia związków 
między grupami terrorystycznymi, 
handlarzami i tradycyjnymi 
społecznościami oraz do powstawania 
konfliktów regionalnych, a zjawisko 
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dżihadystycznego ekstremizmu religijnego 
jawi się jako fałszywa odpowiedź dla tych 
społeczeństw;

Or. en

Poprawka 47
Fabio Massimo Castaldo

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że od Oceanu 
Atlantyckiego na zachodzie po Morze 
Czerwone i Ocean Indyjski na wschodzie 
Afryka z trudem zmaga się z wyzwaniami 
takimi jak historyczne opóźnienie w 
rozwoju spotęgowane zniszczeniem 
tradycyjnej gospodarki rolno-pasterskiej w 
wyniku zmiany klimatu, wzrostu liczby 
ludności i wylesiania; mając na uwadze, że 
kolejnym poważnym wyzwaniem jest 
pojawienie się nowych form gospodarki 
mafijnej, w tym handlu ludźmi i 
narkotykami oraz niekontrolowanego 
eksportu złota ze złóż, co w połączeniu z 
porzuceniem, nieskutecznością i korupcją 
administracji prowadzi do tworzenia 
związków między grupami 
terrorystycznymi, handlarzami i 
tradycyjnymi społecznościami oraz do 
powstawania konfliktów regionalnych, a 
zjawisko dżihadystycznego ekstremizmu 
religijnego jawi się jako fałszywa 
odpowiedź dla tych społeczeństw;

B. mając na uwadze, że od Oceanu 
Atlantyckiego na zachodzie po Morze 
Czerwone i Ocean Indyjski na wschodzie 
Afryka z trudem zmaga się z szeregiem 
wyzwań, takich jak negatywne skutki 
zmiany klimatu, coraz większy niedobór 
wody, pustynnienie i wylesianie, wzrost 
liczby ludności i urbanizacja w połączeniu 
z ograniczoną liczbą nowych miejsc pracy, 
małą odpornością na katastrofy 
naturalne, ograniczonymi i nierównie 
rozłożonymi korzyściami z globalizacji 
oraz brakiem odpowiedniej infrastruktury; 
mając na uwadze, że kolejnym poważnym 
wyzwaniem jest pojawienie się nowych 
form gospodarki mafijnej, w tym handlu 
ludźmi i narkotykami oraz 
niekontrolowanego eksportu złota ze złóż, 
co w połączeniu z porzuceniem, 
nieskutecznością i korupcją w administracji 
prowadzi do tworzenia związków między 
grupami terrorystycznymi, handlarzami i 
tradycyjnymi społecznościami oraz do 
powstawania konfliktów regionalnych, a 
zjawisko dżihadystycznego ekstremizmu 
religijnego jawi się jako fałszywa 
odpowiedź dla tych społeczeństw;

Or. en

Poprawka 48



PE650.694v01-00 26/189 AM\1204633PL.docx

PL

Željana Zovko

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że od Oceanu 
Atlantyckiego na zachodzie po Morze 
Czerwone i Ocean Indyjski na wschodzie 
Afryka z trudem zmaga się z wyzwaniami 
takimi jak historyczne opóźnienie w 
rozwoju spotęgowane zniszczeniem 
tradycyjnej gospodarki rolno-pasterskiej w 
wyniku zmiany klimatu, wzrostu liczby 
ludności i wylesiania; mając na uwadze, 
że kolejnym poważnym wyzwaniem jest 
pojawienie się nowych form gospodarki 
mafijnej, w tym handlu ludźmi i 
narkotykami oraz niekontrolowanego 
eksportu złota ze złóż, co w połączeniu z 
porzuceniem, nieskutecznością i korupcją 
administracji prowadzi do tworzenia 
związków między grupami 
terrorystycznymi, handlarzami i 
tradycyjnymi społecznościami oraz do 
powstawania konfliktów regionalnych, a 
zjawisko dżihadystycznego ekstremizmu 
religijnego jawi się jako fałszywa 
odpowiedź dla tych społeczeństw;

B. mając na uwadze, że od Oceanu 
Atlantyckiego na zachodzie po Morze 
Czerwone i Ocean Indyjski na wschodzie 
Afryka z trudem zmaga się z wyzwaniami 
takimi jak historyczne opóźnienie, w tym 
handel ludźmi i narkotykami czy szara 
strefa w połączeniu z nieskuteczną, 
niekompetentną i skorumpowaną 
administracją oraz brakiem 
instytucjonalnych placówek edukacyjnych 
i silnych instytucji, przez co tradycyjne 
społeczności są pozostawione same sobie, 
na łasce handlarzy, terrorystów, 
przestępców, zbrojnych milicji i 
dżihadystycznych ekstremistów religijnych 
często zaspokajających społeczną potrzebę 
ustrukturyzowanych, zorganizowanych, 
sprawnych instytucji oraz poczucia 
sprawiedliwości;

Or. en

Poprawka 49
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Pierfrancesco Majorino

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że od Oceanu 
Atlantyckiego na zachodzie po Morze 
Czerwone i Ocean Indyjski na wschodzie 
Afryka z trudem zmaga się z wyzwaniami 
takimi jak historyczne opóźnienie w 
rozwoju spotęgowane zniszczeniem 

B. mając na uwadze, że od Oceanu 
Atlantyckiego na zachodzie po Morze 
Czerwone i Ocean Indyjski na wschodzie 
Afryka z trudem zmaga się z wyzwaniami 
takimi jak historyczne opóźnienie w 
rozwoju spotęgowane zniszczeniem 
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tradycyjnej gospodarki rolno-pasterskiej w 
wyniku zmiany klimatu, wzrostu liczby 
ludności i wylesiania; mając na uwadze, że 
kolejnym poważnym wyzwaniem jest 
pojawienie się nowych form gospodarki 
mafijnej, w tym handlu ludźmi i 
narkotykami oraz niekontrolowanego 
eksportu złota ze złóż, co w połączeniu z 
porzuceniem, nieskutecznością i korupcją 
administracji prowadzi do tworzenia 
związków między grupami 
terrorystycznymi, handlarzami i 
tradycyjnymi społecznościami oraz do 
powstawania konfliktów regionalnych, a 
zjawisko dżihadystycznego ekstremizmu 
religijnego jawi się jako fałszywa 
odpowiedź dla tych społeczeństw;

tradycyjnej gospodarki rolno-pasterskiej w 
wyniku zmiany klimatu, masowej 
eksploatacji zasobów naturalnych przez 
obce państwa i firmy zagraniczne, wzrostu 
liczby ludności i wylesiania; mając na 
uwadze, że kolejnym poważnym 
wyzwaniem jest pojawienie się nowych 
form gospodarki mafijnej, w tym handlu 
ludźmi i narkotykami oraz 
niekontrolowanego eksportu złota ze złóż, 
co w połączeniu z porzuceniem, 
nieskutecznością i korupcją administracji 
prowadzi do tworzenia związków między 
grupami terrorystycznymi, handlarzami i 
tradycyjnymi społecznościami oraz do 
powstawania konfliktów regionalnych, a 
zjawisko dżihadystycznego ekstremizmu 
religijnego jawi się jako fałszywa 
odpowiedź dla tych społeczeństw;

Or. en

Poprawka 50
Ilhan Kyuchyuk

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że od Oceanu 
Atlantyckiego na zachodzie po Morze 
Czerwone i Ocean Indyjski na wschodzie 
Afryka z trudem zmaga się z wyzwaniami 
takimi jak historyczne opóźnienie w 
rozwoju spotęgowane zniszczeniem 
tradycyjnej gospodarki rolno-pasterskiej w 
wyniku zmiany klimatu, wzrostu liczby 
ludności i wylesiania; mając na uwadze, że 
kolejnym poważnym wyzwaniem jest 
pojawienie się nowych form gospodarki 
mafijnej, w tym handlu ludźmi i 
narkotykami oraz niekontrolowanego 
eksportu złota ze złóż, co w połączeniu z 
porzuceniem, nieskutecznością i korupcją 
administracji prowadzi do tworzenia 
związków między grupami 

B. mając na uwadze, że od Oceanu 
Atlantyckiego na zachodzie po Morze 
Czerwone i Ocean Indyjski na wschodzie 
wiele krajów Afryki z trudem zmaga się z 
wyzwaniami takimi jak historyczne 
opóźnienie w rozwoju spotęgowane 
zniszczeniem tradycyjnej gospodarki 
rolno-pasterskiej w wyniku zmiany 
klimatu, wzrostu liczby ludności i 
wylesiania; mając na uwadze, że kolejnym 
poważnym wyzwaniem jest pojawienie się 
nowych form gospodarki mafijnej, w tym 
handlu ludźmi, migrantami i narkotykami, 
przemytu, m.in. broni i papierosów, oraz 
niekontrolowanego eksportu złota ze złóż, 
co w połączeniu z porzuceniem, 
nieskutecznością i korupcją administracji 
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terrorystycznymi, handlarzami i 
tradycyjnymi społecznościami oraz do 
powstawania konfliktów regionalnych, a 
zjawisko dżihadystycznego ekstremizmu 
religijnego jawi się jako fałszywa 
odpowiedź dla tych społeczeństw;

prowadzi do tworzenia związków między 
grupami terrorystycznymi, handlarzami i 
tradycyjnymi społecznościami oraz do 
powstawania konfliktów regionalnych, a 
zjawisko dżihadystycznego ekstremizmu 
religijnego jawi się jako fałszywa 
odpowiedź dla tych społeczeństw;

Or. en

Poprawka 51
Nicolae Ştefănuță

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że od Oceanu 
Atlantyckiego na zachodzie po Morze 
Czerwone i Ocean Indyjski na wschodzie 
Afryka z trudem zmaga się z wyzwaniami 
takimi jak historyczne opóźnienie w 
rozwoju spotęgowane zniszczeniem 
tradycyjnej gospodarki rolno-pasterskiej w 
wyniku zmiany klimatu, wzrostu liczby 
ludności i wylesiania; mając na uwadze, że 
kolejnym poważnym wyzwaniem jest 
pojawienie się nowych form gospodarki 
mafijnej, w tym handlu ludźmi i 
narkotykami oraz niekontrolowanego 
eksportu złota ze złóż, co w połączeniu z 
porzuceniem, nieskutecznością i korupcją 
administracji prowadzi do tworzenia 
związków między grupami 
terrorystycznymi, handlarzami i 
tradycyjnymi społecznościami oraz do 
powstawania konfliktów regionalnych, a 
zjawisko dżihadystycznego ekstremizmu 
religijnego jawi się jako fałszywa 
odpowiedź dla tych społeczeństw;

B. mając na uwadze, że od Oceanu 
Atlantyckiego na zachodzie po Morze 
Czerwone i Ocean Indyjski na wschodzie 
Afryka z trudem zmaga się z wyzwaniami 
takimi jak historyczne opóźnienie w 
rozwoju spotęgowane zniszczeniem 
tradycyjnej gospodarki rolno-pasterskiej w 
wyniku zmiany klimatu, wzrostu liczby 
ludności i wylesiania; mając na uwadze, że 
kolejnym poważnym wyzwaniem jest 
pojawienie się nowych form gospodarki 
mafijnej, w tym handlu ludźmi i 
narkotykami oraz niekontrolowanego 
eksportu złota ze złóż, co w połączeniu z 
porzuceniem, nieskutecznością brakiem 
przejrzystości i korupcją administracji 
prowadzi do tworzenia związków między 
grupami terrorystycznymi, handlarzami i 
tradycyjnymi społecznościami oraz do 
powstawania konfliktów regionalnych, a 
zjawisko dżihadystycznego ekstremizmu 
religijnego jawi się jako fałszywa 
odpowiedź dla tych społeczeństw, w 
których zauważyć można postępującą 
radykalizację;

Or. en



AM\1204633PL.docx 29/189 PE650.694v01-00

PL

Poprawka 52
Javi López, Tonino Picula, Giuliano Pisapia, Attila Ara-Kovács, Robert Biedroń, Maria 
Arena, Demetris Papadakis, Nacho Sánchez Amor, Jytte Guteland, Pierfrancesco 
Majorino, Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino, Joachim Schuster

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że od Oceanu 
Atlantyckiego na zachodzie po Morze 
Czerwone i Ocean Indyjski na wschodzie 
Afryka z trudem zmaga się z wyzwaniami 
takimi jak historyczne opóźnienie w 
rozwoju spotęgowane zniszczeniem 
tradycyjnej gospodarki rolno-pasterskiej w 
wyniku zmiany klimatu, wzrostu liczby 
ludności i wylesiania; mając na uwadze, że 
kolejnym poważnym wyzwaniem jest 
pojawienie się nowych form gospodarki 
mafijnej, w tym handlu ludźmi i 
narkotykami oraz niekontrolowanego 
eksportu złota ze złóż, co w połączeniu z 
porzuceniem, nieskutecznością i korupcją 
administracji prowadzi do tworzenia 
związków między grupami 
terrorystycznymi, handlarzami i 
tradycyjnymi społecznościami oraz do 
powstawania konfliktów regionalnych, a 
zjawisko dżihadystycznego ekstremizmu 
religijnego jawi się jako fałszywa 
odpowiedź dla tych społeczeństw;

B. mając na uwadze, że od Oceanu 
Atlantyckiego na zachodzie po Morze 
Czerwone i Ocean Indyjski na wschodzie 
Afryka z trudem zmaga się z wyzwaniami 
takimi jak destabilizacja tradycyjnej 
gospodarki rolno-pasterskiej w wyniku 
zmiany klimatu, wzrostu liczby ludności 
oraz presji na zasoby naturalne i 
środowiskowe takiej jak wylesianie; mając 
na uwadze, że kolejnym poważnym 
wyzwaniem jest pojawienie się nowych 
form gospodarki mafijnej, w tym handlu 
ludźmi i narkotykami oraz 
niekontrolowanego eksportu złota ze złóż, 
co w połączeniu z nieudolnymi rządami, 
pogłębiającą się nierównością oraz 
brakiem zaufania do rządów i 
administracji publicznej prowadzi do 
tworzenia związków między grupami 
terrorystycznymi, handlarzami i 
tradycyjnymi społecznościami oraz do 
powstawania konfliktów regionalnych, a 
zjawisko dżihadystycznego ekstremizmu 
religijnego jawi się jako fałszywa 
odpowiedź dla tych społeczeństw;

Or. en

Poprawka 53
Alviina Alametsä
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka



PE650.694v01-00 30/189 AM\1204633PL.docx

PL

B. mając na uwadze, że od Oceanu 
Atlantyckiego na zachodzie po Morze 
Czerwone i Ocean Indyjski na wschodzie 
Afryka z trudem zmaga się z wyzwaniami 
takimi jak historyczne opóźnienie w 
rozwoju spotęgowane zniszczeniem 
tradycyjnej gospodarki rolno-pasterskiej w 
wyniku zmiany klimatu, wzrostu liczby 
ludności i wylesiania; mając na uwadze, że 
kolejnym poważnym wyzwaniem jest 
pojawienie się nowych form gospodarki 
mafijnej, w tym handlu ludźmi i 
narkotykami oraz niekontrolowanego 
eksportu złota ze złóż, co w połączeniu z 
porzuceniem, nieskutecznością i korupcją 
administracji prowadzi do tworzenia 
związków między grupami 
terrorystycznymi, handlarzami i 
tradycyjnymi społecznościami oraz do 
powstawania konfliktów regionalnych, a 
zjawisko dżihadystycznego ekstremizmu 
religijnego jawi się jako fałszywa 
odpowiedź dla tych społeczeństw;

B. mając na uwadze, że od Oceanu 
Atlantyckiego na zachodzie po Morze 
Czerwone i Ocean Indyjski na wschodzie 
niektóre regiony Afryki cierpią z powodu 
konfliktów, ubóstwa, zmiany klimatu, 
braku bezpieczeństwa żywnościowego i 
żywieniowego, braku dostępu do 
podstawowych usług społecznych, 
nieudolnych rządów, nierówności i 
niewłaściwych modeli rolnictwa, za co 
Europa jest współodpowiedzialna; mając 
na uwadze, że kolejnym poważnym 
wyzwaniem jest pojawienie się nowych 
form gospodarki mafijnej, w tym handlu 
ludźmi i narkotykami oraz 
niekontrolowanego eksportu złota ze złóż, 
co w połączeniu z porzuceniem, 
nieskutecznością i korupcją administracji 
prowadzi do tworzenia związków między 
grupami zbrojnymi, handlarzami i 
tradycyjnymi społecznościami oraz do 
powstawania konfliktów regionalnych;

Or. en

Poprawka 54
Anna Fotyga
w imieniu grupy ECR

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że od Oceanu 
Atlantyckiego na zachodzie po Morze 
Czerwone i Ocean Indyjski na wschodzie 
Afryka z trudem zmaga się z wyzwaniami 
takimi jak historyczne opóźnienie w 
rozwoju spotęgowane zniszczeniem 
tradycyjnej gospodarki rolno-pasterskiej w 
wyniku zmiany klimatu, wzrostu liczby 
ludności i wylesiania; mając na uwadze, że 
kolejnym poważnym wyzwaniem jest 
pojawienie się nowych form gospodarki 
mafijnej, w tym handlu ludźmi i 

B. mając na uwadze, że od Oceanu 
Atlantyckiego na zachodzie po Morze 
Czerwone i Ocean Indyjski na wschodzie 
Afryka z trudem zmaga się z wyzwaniami 
takimi jak historyczne opóźnienie w 
rozwoju spotęgowane zniszczeniem 
tradycyjnej gospodarki rolno-pasterskiej w 
wyniku zmiany klimatu, wzrostu liczby 
ludności i wylesiania; mając na uwadze, że 
kolejnym poważnym wyzwaniem jest 
pojawienie się nowych form gospodarki 
mafijnej, w tym handlu ludźmi i 
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narkotykami oraz niekontrolowanego 
eksportu złota ze złóż, co w połączeniu z 
porzuceniem, nieskutecznością i korupcją 
administracji prowadzi do tworzenia 
związków między grupami 
terrorystycznymi, handlarzami i 
tradycyjnymi społecznościami oraz do 
powstawania konfliktów regionalnych, a 
zjawisko dżihadystycznego ekstremizmu 
religijnego jawi się jako fałszywa 
odpowiedź dla tych społeczeństw;

narkotykami, przemytu dóbr kultury oraz 
dzikiej fauny i flory oraz 
niekontrolowanego eksportu minerałów ze 
złóż, co w połączeniu z porzuceniem, 
nieskutecznością i korupcją administracji 
prowadzi do tworzenia związków między 
grupami terrorystycznymi, handlarzami i 
tradycyjnymi społecznościami oraz do 
powstawania konfliktów regionalnych, a 
zjawisko dżihadystycznego ekstremizmu 
religijnego jawi się jako fałszywa 
odpowiedź dla tych społeczeństw;

Or. en

Poprawka 55
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że od Oceanu 
Atlantyckiego na zachodzie po Morze 
Czerwone i Ocean Indyjski na wschodzie 
Afryka z trudem zmaga się z wyzwaniami 
takimi jak historyczne opóźnienie w 
rozwoju spotęgowane zniszczeniem 
tradycyjnej gospodarki rolno-pasterskiej w 
wyniku zmiany klimatu, wzrostu liczby 
ludności i wylesiania; mając na uwadze, że 
kolejnym poważnym wyzwaniem jest 
pojawienie się nowych form gospodarki 
mafijnej, w tym handlu ludźmi i 
narkotykami oraz niekontrolowanego 
eksportu złota ze złóż, co w połączeniu z 
porzuceniem, nieskutecznością i korupcją 
administracji prowadzi do tworzenia 
związków między grupami 
terrorystycznymi, handlarzami i 
tradycyjnymi społecznościami oraz do 
powstawania konfliktów regionalnych, a 
zjawisko dżihadystycznego ekstremizmu 
religijnego jawi się jako fałszywa 
odpowiedź dla tych społeczeństw;

B. mając na uwadze, że od Oceanu 
Atlantyckiego na zachodzie po Morze 
Czerwone i Ocean Indyjski na wschodzie 
Afryka z trudem zmaga się z wyzwaniami 
takimi jak historyczne opóźnienie w 
rozwoju spotęgowane zniszczeniem 
tradycyjnej gospodarki rolno-pasterskiej w 
wyniku zmiany klimatu, wzrostu liczby 
ludności i wylesiania; mając na uwadze, że 
kolejnym poważnym wyzwaniem jest 
pojawienie się nowych form gospodarki 
mafijnej, w tym handlu ludźmi i 
narkotykami oraz niekontrolowanego 
eksportu złota ze złóż, co w połączeniu z 
porzuceniem, nieskutecznością, słabością 
instytucjonalną i korupcją wielu organów 
administracji prowadzi do tworzenia 
związków między grupami 
terrorystycznymi, handlarzami i 
tradycyjnymi społecznościami oraz do 
powstawania konfliktów regionalnych, a 
zjawisko dżihadystycznego ekstremizmu 
religijnego jawi się jako fałszywa 
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odpowiedź dla tych społeczeństw;

Or. es

Poprawka 56
Katalin Cseh

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że od Oceanu 
Atlantyckiego na zachodzie po Morze 
Czerwone i Ocean Indyjski na wschodzie 
Afryka z trudem zmaga się z wyzwaniami 
takimi jak historyczne opóźnienie w 
rozwoju spotęgowane zniszczeniem 
tradycyjnej gospodarki rolno-pasterskiej w 
wyniku zmiany klimatu, wzrostu liczby 
ludności i wylesiania; mając na uwadze, że 
kolejnym poważnym wyzwaniem jest 
pojawienie się nowych form gospodarki 
mafijnej, w tym handlu ludźmi i 
narkotykami oraz niekontrolowanego 
eksportu złota ze złóż, co w połączeniu z 
porzuceniem, nieskutecznością i korupcją 
administracji prowadzi do tworzenia 
związków między grupami 
terrorystycznymi, handlarzami i 
tradycyjnymi społecznościami oraz do 
powstawania konfliktów regionalnych, a 
zjawisko dżihadystycznego ekstremizmu 
religijnego jawi się jako fałszywa 
odpowiedź dla tych społeczeństw;

B. mając na uwadze, że części regionu 
Sahelu, Afryki Zachodniej i Rogu Afryki 
stoją w obliczu wyzwań ograniczających 
ich potencjał rozwojowy na niegdyś 
szybko rozwijającym się kontynencie; 
regiony te cierpią w szczególności z 
powodu zmiany klimatu i wylesiania, 
które przyczyniają się do braku 
bezpieczeństwa żywnościowego, co 
dodatkowo potęguje wzrost liczby 
ludności; mając na uwadze, że kolejnym 
poważnym wyzwaniem jest pojawienie się 
nowych form gospodarki mafijnej, w tym 
handlu ludźmi i narkotykami oraz 
niekontrolowanego eksportu złota ze złóż, 
co w połączeniu z niestabilnością 
instytucji prowadzi do hybrydyzacji 
konfliktów między grupami 
terrorystycznymi, handlarzami i 
tradycyjnymi społecznościami oraz 
podmiotami regionalnymi, a w 
społeczeństwach tych pojawia się zjawisko 
dżihadystycznego ekstremizmu 
religijnego;

Or. en

Poprawka 57
David Lega

Projekt rezolucji
Motyw B
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Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że od Oceanu 
Atlantyckiego na zachodzie po Morze 
Czerwone i Ocean Indyjski na wschodzie 
Afryka z trudem zmaga się z wyzwaniami 
takimi jak historyczne opóźnienie w 
rozwoju spotęgowane zniszczeniem 
tradycyjnej gospodarki rolno-pasterskiej w 
wyniku zmiany klimatu, wzrostu liczby 
ludności i wylesiania; mając na uwadze, że 
kolejnym poważnym wyzwaniem jest 
pojawienie się nowych form gospodarki 
mafijnej, w tym handlu ludźmi i 
narkotykami oraz niekontrolowanego 
eksportu złota ze złóż, co w połączeniu z 
porzuceniem, nieskutecznością i korupcją 
administracji prowadzi do tworzenia 
związków między grupami 
terrorystycznymi, handlarzami i 
tradycyjnymi społecznościami oraz do 
powstawania konfliktów regionalnych, a 
zjawisko dżihadystycznego ekstremizmu 
religijnego jawi się jako fałszywa 
odpowiedź dla tych społeczeństw;

B. mając na uwadze, że od Oceanu 
Atlantyckiego na zachodzie po Morze 
Czerwone i Ocean Indyjski na wschodzie 
Afryka z trudem zmaga się z wyzwaniami 
takimi jak historyczne opóźnienie w 
rozwoju spotęgowane zniszczeniem 
tradycyjnej gospodarki rolno-pasterskiej w 
wyniku zmiany klimatu, wzrostu liczby 
ludności i wylesiania; mając na uwadze, że 
kolejnym poważnym wyzwaniem jest 
pojawienie się nowych form gospodarki 
mafijnej, w tym handlu ludźmi i 
narkotykami oraz niekontrolowanego 
eksportu złota ze złóż, co w połączeniu z 
porzuceniem, nieskutecznością i korupcją 
administracji prowadzi do tworzenia 
związków między grupami 
terrorystycznymi, handlarzami i 
tradycyjnymi społecznościami oraz do 
powstawania konfliktów regionalnych, a w 
społeczeństwach tych pojawia się zjawisko 
dżihadystycznego ekstremizmu religijnego, 
którego nie można tolerować;

Or. en

Poprawka 58
Alviina Alametsä
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw B a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że wyzwania w 
zakresie bezpieczeństwa, brutalne 
konflikty i przemoc polityczna przybierają 
różne formy w poszczególnych regionach, 
krajach i prowincjach Afryki; mając na 
uwadze, że w regionach Sahelu czy Rogu 
Afryki zbrojne grupy islamistyczne i 
terroryzm, ale także w mniejszym stopniu 
siły bezpieczeństwa, różne grupy 
przestępcze i bojówki powodują poważne 
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ofiary śmiertelne, w szczególności wśród 
ludności cywilnej; mając na uwadze, że 
sytuacja w większości spośród 19 krajów 
Afryki Zachodniej jest bardzo różna, gdyż 
niektóre kraje utrzymują trwałą stabilność 
i bezpieczeństwo, podczas gdy w innych 
dochodzi do przemocy politycznej lub 
konfliktu etnicznego;

Or. en

Poprawka 59
David Lega

Projekt rezolucji
Motyw B a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że przywódcy 
UE i grupy G5 Sahelu wyrażają głębokie 
zaniepokojenie wzrostem terroryzmu i 
pogorszeniem się stanu bezpieczeństwa i 
sytuacji humanitarnej w regionie Sahelu; 
mając na uwadze, że terroryzm powoduje 
coraz większą presję na kraje grupy G5 
Sahelu i kraje z nimi sąsiadujące; mając 
na uwadze, że terroryzm powoduje 
eskalację lokalnych napięć politycznych, 
etnicznych i religijnych oraz jest 
podsycany przez ugrupowania przestępcze 
i fundamentalistyczne, problemy 
społeczno-ekonomiczne, nieudolne rządy, 
a także – w niektórych przypadkach – siły 
bezpieczeństwa i obrony;

Or. en

Poprawka 60
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Pierfrancesco Majorino

Projekt rezolucji
Motyw B a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że co roku złoto 
warte miliardy dolarów jest przemycane z 
krajów Afryki Zachodniej przez 
Zjednoczone Emiraty Arabskie na Bliskim 
Wschodzie; mając na uwadze, że według 
Organizacji Narodów Zjednoczonych 
somalijska grupa ekstremistyczna Asz-
Szabab generuje miliony dolarów 
przychodów z eksportu węgla drzewnego 
do Iranu, a następnie do Zjednoczonych 
Emiratów Arabskich, naruszając sankcje 
ONZ;

Or. en

Poprawka 61
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Projekt rezolucji
Motyw B a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że ataki 
terrorystyczne wymierzone w cywilów, 
instytucje i przedstawicieli państwa, siły 
bezpieczeństwa i obrony oraz 
infrastrukturę szkodzą spójności 
społecznej, a ugrupowania terrorystyczne 
wykorzystują w tym celu również konflikty 
zastane na szczeblu lokalnym;

Or. es

Poprawka 62
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Projekt rezolucji
Motyw B b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Bb. mając na uwadze fundamentalne 



PE650.694v01-00 36/189 AM\1204633PL.docx

PL

znaczenie, jakie ma stworzenie warunków 
bezpieczeństwa niezbędnych do 
odtworzenia podstawowych struktur 
państwowych, zwłaszcza w regionach 
oddalonych, gdzie obywatele mogą mieć 
większe poczucie porzucenia;

Or. es

Poprawka 63
David Lega

Projekt rezolucji
Motyw B b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Bb. mając na uwadze, że ataki 
terrorystyczne i przestępcze są wymierzone 
w ludność cywilną, przedstawicieli 
państw, siły bezpieczeństwa i obrony oraz 
w infrastrukturę społeczno-ekonomiczną, 
a tym samym szkodzą spójności i 
integracji społecznej i środowiskowej;

Or. en

Poprawka 64
Željana Zovko

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że ubóstwo i brak 
bezpieczeństwa napędzają się wzajemnie i 
zmuszają osoby młode do migracji do 
Europy w poszukiwaniu lepszego życia, 
zubożając państwa przez pozbawianie ich 
najlepszych zasobów ludzkich;

C. mając na uwadze, że ubóstwo i brak 
bezpieczeństwa, brak edukacji i gotowości 
instytucji do stawienia czoła problemom 
związanym z bezpieczeństwem, które 
przyczyniły się do powstania niestabilnych 
i upadłych państw, tworzą przyszłych 
migrantów i przyczyniają się do 
lukratywnej działalności handlarzy 
ludźmi, którzy oferują lokalnym 
mieszkańcom możliwość opuszczenia 
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swoich miejsc zamieszkania w 
poszukiwaniu lepszego życia, tym samym 
zubożając ich własne kraje przez 
pozbawianie ich najlepszych zasobów 
ludzkich;

Or. en

Poprawka 65
Vladimír Bilčík

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że ubóstwo i 
brak bezpieczeństwa napędzają się 
wzajemnie i zmuszają osoby młode do 
migracji do Europy w poszukiwaniu 
lepszego życia, zubożając państwa przez 
pozbawianie ich najlepszych zasobów 
ludzkich;

C. mając na uwadze, że migrację 
powodują nowe problemy, takie jak 
ubóstwo i brak bezpieczeństwa;

Or. en

Poprawka 66
Katalin Cseh

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że ubóstwo i brak 
bezpieczeństwa napędzają się wzajemnie i 
zmuszają osoby młode do migracji do 
Europy w poszukiwaniu lepszego życia, 
zubożając państwa przez pozbawianie ich 
najlepszych zasobów ludzkich;

C. mając na uwadze, że ubóstwo i brak 
bezpieczeństwa napędzają się wzajemnie i 
są podstawową przyczyną migracji oraz 
czynnikami ją przyspieszającymi, gdyż 
zmuszają osoby młode do migracji z Afryki 
do Europy w poszukiwaniu lepszego życia, 
zubożając państwa przez pozbawianie ich 
najlepszych zasobów ludzkich;

Or. en
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Poprawka 67
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że ubóstwo i brak 
bezpieczeństwa napędzają się wzajemnie i 
zmuszają osoby młode do migracji do 
Europy w poszukiwaniu lepszego życia, 
zubożając państwa przez pozbawianie ich 
najlepszych zasobów ludzkich;

C. mając na uwadze, że ubóstwo i brak 
bezpieczeństwa napędzają się wzajemnie 
i zmuszają osoby młode do prób migracji 
do Europy w poszukiwaniu lepszego życia, 
przez co osoby te wystawiają swoje życie 
na poważne niebezpieczeństwo, a 
jednocześnie następuje zubożenie państw 
przez pozbawianie ich najlepszych 
zasobów ludzkich;

Or. es

Poprawka 68
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że ubóstwo i brak 
bezpieczeństwa napędzają się wzajemnie i 
zmuszają osoby młode do migracji do 
Europy w poszukiwaniu lepszego życia, 
zubożając państwa przez pozbawianie ich 
najlepszych zasobów ludzkich;

C. mając na uwadze, że ubóstwo i brak 
bezpieczeństwa napędzają się wzajemnie, 
zwiększając w ten sposób presję 
migracyjną na Europę, narażając na 
niebezpieczeństwo jej styl życia, oraz 
mając na uwadze, że migracja z Afryki 
zuboża państwa afrykańskie przez 
pozbawianie ich najlepszych zasobów 
ludzkich;

Or. fr

Poprawka 69
Fabio Massimo Castaldo
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Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że ubóstwo i brak 
bezpieczeństwa napędzają się wzajemnie i 
zmuszają osoby młode do migracji do 
Europy w poszukiwaniu lepszego życia, 
zubożając państwa przez pozbawianie ich 
najlepszych zasobów ludzkich;

C. mając na uwadze, że ubóstwo i brak 
bezpieczeństwa napędzają się wzajemnie i 
należą do najpoważniejszych czynników 
masowej migracji ludzi, w szczególności 
wśród osób młodych, tym samym 
zubożając państwa przez pozbawienie ich 
części najlepszych zasobów ludzkich;

Or. en

Poprawka 70
Javi López, Tonino Picula, Giuliano Pisapia, Attila Ara-Kovács, Robert Biedroń, Maria 
Arena, Demetris Papadakis, Nacho Sánchez Amor, Juozas Olekas, Jytte Guteland, 
Pierfrancesco Majorino, Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino, Joachim Schuster, 
Dietmar Köster

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że ubóstwo i brak 
bezpieczeństwa napędzają się wzajemnie i 
zmuszają osoby młode do migracji do 
Europy w poszukiwaniu lepszego życia, 
zubożając państwa przez pozbawianie ich 
najlepszych zasobów ludzkich;

C. mając na uwadze, że ubóstwo i brak 
bezpieczeństwa w połączeniu z innymi 
czynnikami, takimi jak złe rządy, korupcja 
i brak możliwości zatrudnienia, dotykają 
w szczególności osoby młode i wpływają 
ujemnie na ich możliwości, zmuszając tym 
samym wiele osób do migracji;

Or. en

Poprawka 71
Nicolae Ştefănuță

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że ubóstwo i brak C. mając na uwadze, że ubóstwo, 
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bezpieczeństwa napędzają się wzajemnie i 
zmuszają osoby młode do migracji do 
Europy w poszukiwaniu lepszego życia, 
zubożając państwa przez pozbawianie ich 
najlepszych zasobów ludzkich;

bezrobocie, konflikty, kryzysy i brak 
bezpieczeństwa napędzają się wzajemnie 
i zmuszają osoby młode do migracji do 
Europy w poszukiwaniu lepszego życia, 
zubożając państwa przez pozbawianie ich 
najlepszych zasobów ludzkich;

Or. en

Poprawka 72
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Luke Ming Flanagan, Özlem Demirel, Manu 
Pineda

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że ubóstwo i brak 
bezpieczeństwa napędzają się wzajemnie i 
zmuszają osoby młode do migracji do 
Europy w poszukiwaniu lepszego życia, 
zubożając państwa przez pozbawianie ich 
najlepszych zasobów ludzkich;

C. mając na uwadze, że ubóstwo i brak 
bezpieczeństwa napędzają się wzajemnie 
i zmuszają osoby młode do migracji 
w poszukiwaniu lepszego życia, zubożając 
państwa przez pozbawianie ich najlepszych 
zasobów ludzkich;

Or. en

Poprawka 73
Alviina Alametsä
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że ubóstwo i brak 
bezpieczeństwa napędzają się wzajemnie i 
zmuszają osoby młode do migracji do 
Europy w poszukiwaniu lepszego życia, 
zubożając państwa przez pozbawianie ich 
najlepszych zasobów ludzkich;

C. mając na uwadze, że ubóstwo i brak 
bezpieczeństwa napędzają się wzajemnie i 
zmuszają duże grupy młodych osób do 
opuszczenia własnych domów i rodzin 
oraz do ucieczki do bezpieczniejszych 
regionów lub, w wyjątkowych 
przypadkach, na inne kontynenty;

Or. en
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Poprawka 74
Maria Arena

Projekt rezolucji
Motyw C a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że temperatura 
w Sahelu rośnie 1,5 raza szybciej niż w 
reszcie świata i że według Organizacji 
Narodów Zjednoczonych ok. 80 % 
gruntów rolnych w Sahelu jest 
zdegradowanych, podczas gdy ok. 50 
milionów osób zależnych od hodowli toczy 
konflikt o dostęp do ziemi; mając na 
uwadze, że według Międzynarodowego 
Komitetu Czerwonego Krzyża (MKCK) 
sytuacja ta powoduje brak bezpieczeństwa 
żywnościowego wśród ludności, która 
napotyka na trudności w dostępie do 
opieki zdrowotnej i stoi w obliczu 
trudnych wyborów, takich jak wkroczenie 
na niepewne ścieżki migracji czy 
przyłączenie się do ugrupowań zbrojnych;

Or. fr

Poprawka 75
Željana Zovko

Projekt rezolucji
Motyw C a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że kraje Sahelu, 
Afryki Zachodniej i Rogu Afryki, ze 
względu na swoją niestabilność 
geograficzną i instytucjonalną, mają 
długą i burzliwą historię, która sprawia, 
że są uzależnione od wsparcia w celu 
ochrony własnych granic; oraz mając na 
uwadze, że region ten jest narażony na 
nielegalną działalność, migracje i handel 
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ludźmi;

Or. en

Poprawka 76
Dragoş Tudorache

Projekt rezolucji
Motyw C a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że według 
UNICEF-u gwałtowny wzrost liczby 
brutalnych ataków, porwań, pobić i gróźb 
pod adresem szkół publicznych, 
nauczycieli i studentów doprowadził do 
zamknięcia ponad 9000 szkół w Afryce 
Środkowej i Zachodniej, pozostawiając 
prawie dwa miliony dzieci bez 
odpowiedniego wykształcenia;

Or. en

Poprawka 77
Alviina Alametsä
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw C a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że według 
sprawozdań przedstawionych w ramach 
Programu Narodów Zjednoczonych ds. 
Ochrony Środowiska zmiana klimatu 
miała i ma negatywne skutki, zwłaszcza w 
regionie Sahelu; mając na uwadze, że 
skutki zmiany klimatu są czynnikiem 
ryzyka destabilizacji, przemocy i 
konfliktów;

Or. en
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Poprawka 78
Maria Arena

Projekt rezolucji
Motyw C b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Cb. mając na uwadze, że Biuro 
Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i 
Przestępczości (UNODC) zasygnalizowało 
nowe niepokojące tendencje, jeśli chodzi o 
handel narkotykami w regionie, o 
szkodliwych skutkach dla sprawowania 
rządów, bezpieczeństwa, wzrostu 
gospodarczego i zdrowia publicznego; 
mając na uwadze, że według Biura 87 % 
wszystkich opioidów leczniczych 
skonfiskowanych na całym świecie 
pochodzi z Afryki Zachodniej i Środkowej 
oraz Afryki Północnej; mając ponadto na 
uwadze, że UNODC uznaje, że istnieje 
ścisłe powiązanie między handlem 
narkotykami i finansowaniem ugrupowań 
zbrojnych;

Or. fr

Poprawka 79
Alviina Alametsä
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw C b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Cb. mając na uwadze, że 
równouprawnienie płci jest warunkiem 
wstępnym pokoju, bezpieczeństwa i 
zrównoważonego rozwoju; mając na 
uwadze, że unijne strategiczne podejście w 
sprawie kobiet, pokoju i bezpieczeństwa 
podkreśla potrzebę włączenia perspektywy 
płci do wszystkich dziedzin i działań w 
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obszarze pokoju i bezpieczeństwa w celu 
zapewnienia skuteczności polityki UE;

Or. en

Poprawka 80
Dragoş Tudorache

Projekt rezolucji
Motyw C b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Cb. mając na uwadze, że ataki grup 
ekstremistycznych i eskalacja związanej z 
zasobami przemocy między 
społecznościami wywierają wpływ na 
dostęp do edukacji i opieki zdrowotnej, a 
wiele dziewcząt jest najbardziej 
narażonych na różnego rodzaju 
nadużycia, fizyczne i seksualne;

Or. en

Poprawka 81
Željana Zovko

Projekt rezolucji
Motyw C b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Cb. mając na uwadze, że 
bezpieczeństwo i stabilność Sahelu, Afryki 
Zachodniej i Rogu Afryki muszą być 
strategicznym celem współpracy UE z 
rządami krajów południowego sąsiedztwa, 
dzięki czemu utrzymane zostaną 
bezpieczeństwo i stabilność na 
europejskich granicach zewnętrznych;

Or. en
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Poprawka 82
Dragoş Tudorache

Projekt rezolucji
Motyw C c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Cc. mając na uwadze, że UE jest nadal 
poważnie zaniepokojona wzrostem liczby 
dzieci rekrutowanych i wykorzystywanych 
przez grupy ekstremistyczne w regionie 
Sahelu jako dzieci-żołnierze;

Or. en

Poprawka 83
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Pierfrancesco Majorino

Projekt rezolucji
Motyw C d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Cd. mając na uwadze, że zgodnie z 
danymi Sztokholmskiego 
Międzynarodowego Instytutu Badań nad 
Pokojem (SIPRI) za lata 2015–2019 
Afryka importowała z Rosji 49 % swojego 
wyposażenia wojskowego, co stanowi 
niemal dwukrotność ilości tego 
wyposażenia zakupionego od jej dwóch 
dostawców plasujących się na kolejnych 
miejscach - Stanów Zjednoczonych (14 %) 
i Chin (13 %); mając na uwadze, że 
militarne wpływy Rosji na kontynencie 
afrykańskim polegają na sprzedaży broni, 
wysyłaniu najemników i doradców 
politycznych, zawieraniu umów w sprawie 
bezpieczeństwa i organizowaniu szkoleń 
wojskowych dla niestabilnych krajów lub 
autokratycznych przywódców;

Or. en
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Poprawka 84
Urmas Paet

Projekt rezolucji
Motyw D

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że wyżej 
wspomniane wyzwania ulegną nasileniu w 
wyniku pandemii COVID-19;

D. mając na uwadze, że wyżej 
wspomniane wyzwania ulegną nasileniu 
w wyniku pandemii COVID-19; mając na 
uwadze, że Komisja Europejska ogłosiła 
dodatkową pulę 194 mln EUR na 
wsparcie bezpieczeństwa, stabilności i 
odporności w Sahelu;

Or. en

Poprawka 85
Katalin Cseh

Projekt rezolucji
Motyw D

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że wyżej 
wspomniane wyzwania ulegną nasileniu w 
wyniku pandemii COVID-19;

D. mając na uwadze, że wyżej 
wspomniane wyzwania ulegną nasileniu w 
wyniku pandemii COVID-19 i coraz 
poważniejszych konsekwencji zmiany 
klimatu;

Or. en

Poprawka 86
Anna Fotyga
w imieniu grupy ECR

Projekt rezolucji
Motyw D a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Da. mając na uwadze, że zagrożenie ze 
strony ugrupowań islamistycznych w 
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Afryce nie jest jednorodne, lecz obejmuje 
działania około 24 ciągle ulegających 
przeobrażeniom ugrupowań aktywnie 
operujących w 14 krajach;

Or. en

Poprawka 87
Kinga Gál

Projekt rezolucji
Motyw D a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Da. mając na uwadze, że zwalczanie 
terroryzmu stanowi jeden z 
najważniejszych priorytetów w 
Europejskiej agendzie bezpieczeństwa na 
lata 2015–2020;

Or. en

Poprawka 88
Anna Fotyga
w imieniu grupy ECR

Projekt rezolucji
Motyw D b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Db. mając na uwadze, że w ubiegłym 
roku odnotowano 3471 aktów przemocy 
związanych z tymi ugrupowaniami, co 
stanowi wzrost o 1105 % od 2009 r., a 
także mając na uwadze, że w ubiegłym 
roku odnotowano wzrost liczby ofiar 
śmiertelnych w związku z działalnością 
militarnych ugrupowań islamistycznych w 
Afryce o 7 %, co oznacza, że według 
szacunków odpowiadają one za śmierć 10 
460 osób;

Or. en
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Poprawka 89
Anna Fotyga
w imieniu grupy ECR

Projekt rezolucji
Motyw D c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Dc. mając na uwadze, że działalność 
terrorystyczna w znacznej mierze 
koncentruje się w pięciu głównych 
regionach, w tym w Somalii, w Kotlinie 
Czadu, w Sahelu oraz w Afryce Północnej 
i Mozambiku, gdzie zagrożenie jest 
mniejsze, lecz wciąż obecne; mając na 
uwadze, że w 2019 r. w Sahelu 
odnotowano największy wzrost liczby 
krwawych działań ekstremistycznych w 
porównaniu z innymi regionami; mając 
na uwadze, że każdy ośrodek działalności 
terrorystycznej charakteryzuje się swoistą 
dynamiką i wymaga jedynego w swoim 
rodzaju podejścia regionalnego;

Or. en

Poprawka 90
Anna Fotyga
w imieniu grupy ECR

Projekt rezolucji
Motyw E

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że Unia 
Europejska przeprowadziła cztery misje i 
operacje wojskowe w ramach wspólnej 
polityki bezpieczeństwa i obrony mające 
na celu zapewnienie szkoleń i doradztwa 
siłom zbrojnym Somalii (unijna misja 
szkoleniowa w Somalii (EUTM Somalia) – 
2010 r.), Mali (EUTM Mali – 2013 r.) i 
Republiki Środkowoafrykańskiej (EUTM 

E. mając na uwadze, że Unia 
Europejska przeprowadziła cztery misje 
i operacje wojskowe w ramach wspólnej 
polityki bezpieczeństwa i obrony mające 
na celu zapewnienie szkoleń i doradztwa 
siłom zbrojnym Somalii (unijna misja 
szkoleniowa w Somalii (EUTM Somalia) – 
2010 r.), Mali (EUTM Mali – 2013 r.) 
i Republiki Środkowoafrykańskiej (EUTM 
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RCA – 2016 r.), jedną morską operację 
wojskową (operacja sił morskich UE 
(NAVFOR) Atalanta – 2009 r.) oraz trzy 
misje cywilne mające na celu zapewnienie 
szkoleń i doradztwa wewnętrznym siłom 
bezpieczeństwa Mali (misja Unii 
Europejskiej dotycząca budowania 
zdolności w Mali (EUCAP Sahel Mali) – 
2012 r.), Nigrze (EUCAP Sahel Niger – 
2014 r.) i Somalii (EUCAP Somalia – 2014 
r.), a wkrótce przeprowadzi misję doradczą 
(EUAM) w Republice 
Środkowoafrykańskiej;

RCA – 2016 r.), jedną morską operację 
wojskową (operacja sił morskich UE 
(NAVFOR) Atalanta – 2009 r.) oraz trzy 
misje cywilne mające na celu zapewnienie 
szkoleń i doradztwa wewnętrznym siłom 
bezpieczeństwa Mali (misja Unii 
Europejskiej dotycząca budowania 
zdolności w Mali (EUCAP Sahel Mali) – 
2012 r.), Nigrze (EUCAP Sahel Niger – 
2014 r.) i Somalii (EUCAP Somalia – 
2014 r.), a wkrótce przeprowadzi misję 
doradczą (EUAM) w Republice 
Środkowoafrykańskiej; mając na uwadze, 
że wysiłki UE w Afryce zostały z 
powodzeniem wsparte przez setki 
wojskowych z krajów Partnerstwa 
Wschodniego, głównie Gruzinów;

Or. en

Poprawka 91
Javier Nart, Christophe Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Hilde Vautmans, 
Klemen Grošelj, Frédérique Ries, Malik Azmani, María Soraya Rodríguez Ramos

Projekt rezolucji
Motyw E

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że Unia 
Europejska przeprowadziła cztery misje i 
operacje wojskowe w ramach wspólnej 
polityki bezpieczeństwa i obrony mające 
na celu zapewnienie szkoleń i doradztwa 
siłom zbrojnym Somalii (unijna misja 
szkoleniowa w Somalii (EUTM Somalia) – 
2010 r.), Mali (EUTM Mali – 2013 r.) i 
Republiki Środkowoafrykańskiej (EUTM 
RCA – 2016 r.), jedną morską operację 
wojskową (operacja sił morskich UE 
(NAVFOR) Atalanta – 2009 r.) oraz trzy 
misje cywilne mające na celu zapewnienie 
szkoleń i doradztwa wewnętrznym siłom 
bezpieczeństwa Mali (misja Unii 
Europejskiej dotycząca budowania 
zdolności w Mali (EUCAP Sahel Mali) – 
2012 r.), Nigrze (EUCAP Sahel Niger – 

E. mając na uwadze, że Unia 
Europejska przeprowadziła trzy misje i 
operacje wojskowe w ramach wspólnej 
polityki bezpieczeństwa i obrony mające 
na celu zapewnienie szkoleń i doradztwa 
siłom zbrojnym Somalii (unijna misja 
szkoleniowa w Somalii (EUTM Somalia) – 
2010 r.), Mali (EUTM Mali – 2013 r.) i 
Republiki Środkowoafrykańskiej (EUTM 
RCA – 2016 r.), jedną morską operację 
wojskową (operacja sił morskich UE 
(NAVFOR) Atalanta – 2009 r.) oraz trzy 
misje cywilne mające na celu zapewnienie 
szkoleń i doradztwa wewnętrznym siłom 
bezpieczeństwa Mali (misja Unii 
Europejskiej dotycząca budowania 
zdolności w Mali (EUCAP Sahel Mali) – 
2012 r.), Nigrze (EUCAP Sahel Niger – 
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2014 r.) i Somalii (EUCAP Somalia – 2014 
r.), a wkrótce przeprowadzi misję doradczą 
(EUAM) w Republice 
Środkowoafrykańskiej;

2014 r.) i Somalii (EUCAP Somalia – 2014 
r.) a także ustanowiła i wkrótce rozpocznie 
misję doradczą (EUAM) w Republice 
Środkowoafrykańskiej;

Or. en

Poprawka 92
Anna Fotyga
w imieniu grupy ECR

Projekt rezolucji
Motyw E a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ea. mając na uwadze, że poszczególne 
kraje, takie jak Francja czy Stany 
Zjednoczone, posiadają własne bazy 
wojskowe, przekazują miliardy dolarów na 
pomoc w zakresie bezpieczeństwa dla 
partnerów lokalnych i prowadzą stałe 
operacje i misje antyterrorystyczne oraz 
innego rodzaju misje na podstawie o wiele 
szerszych mandatów, o wiele liczniejsze 
pod względem rozmieszczonych sił, 
skuteczniejsze i osiągające lepsze rezultaty 
niż misje WPBiO;
mając na uwadze, że w Afryce przebywa 
co najmniej 6000 Amerykanów 
prowadzących prawdziwe operacje 
antyterrorystyczne, które równolegle z 
rozwiązaniami politycznymi, wysiłkami na 
rzecz budowania państwowości i 
inicjatywami na rzecz rozwoju mają 
kluczowe znaczenie dla zlikwidowania 
ugrupowań terrorystycznych i stabilizacji 
całych regionów;

Or. en

Poprawka 93
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato
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Projekt rezolucji
Motyw E a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ea. mając na uwadze, że ze względów 
zdrowotnych wynikających z wybuchu 
pandemii COVID-19 zmniejszono 
liczebność personelu europejskiego tych 
misji w terenie;

Or. es

Poprawka 94
Manu Pineda, Mick Wallace, Özlem Demirel

Projekt rezolucji
Motyw E a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ea. mając na uwadze, że trwały pokój 
można osiągnąć tylko dzięki dialogowi i 
rozwiązywaniu konfliktów, a nie dzięki 
operacjom wojskowym;

Or. es

Poprawka 95
Anna Fotyga
w imieniu grupy ECR

Projekt rezolucji
Motyw E b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Eb. mając na uwadze, że ciągłe 
wywieranie presji na terrorystów jest 
konieczne, aby powstrzymać 
rozprzestrzenianie się tej plagi na inne 
regiony i kontynenty, w tym Europę;

Or. en
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Poprawka 96
Anna Fotyga
w imieniu grupy ECR

Projekt rezolucji
Motyw E c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ec. mając na uwadze, że w ciągu 
ostatnich dziesięciu lat afrykańskie 
instytucje bezpieczeństwa wysłały 
dziesiątki tysięcy pracowników do udziału 
w operacjach pokojowych na obszarze 
Afryki, co świadczy o prawdziwej woli 
przyczynienia się do zarządzania 
bezpieczeństwem na ich własnym 
kontynencie;

Or. en

Poprawka 97
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Projekt rezolucji
Motyw F

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że UE wspiera 
również ustanowienie i uruchomienie 
połączonych sił Grupy Pięciu na rzecz 
Sahelu;

F. mając na uwadze, że UE wspiera 
również ustanowienie i uruchomienie 
połączonych sił Grupy Pięciu na rzecz 
Sahelu, strefy wzmożonej aktywności 
islamistycznej, gdzie Francja jest silnie 
zaangażowana od 2012 r. kosztem 
licznych strat wojskowych, uzyskując 
jedynie symboliczne wsparcie państw 
członkowskich Unii Europejskiej;

Or. fr

Poprawka 98
Anna Fotyga
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w imieniu grupy ECR

Projekt rezolucji
Motyw F

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że UE wspiera 
również ustanowienie i uruchomienie 
połączonych sił Grupy Pięciu na rzecz 
Sahelu;

F. mając na uwadze, że UE wspiera 
również ustanowienie i uruchomienie 
połączonych sił Grupy Pięciu na rzecz 
Sahelu – głównego instrumentu 
przeciwdziałania terroryzmowi 
ustanowionego w celu zneutralizowania 
obecnego zagrożenia wynikającego z 
aktywności dżihadystów w Sahelu;

Or. en

Poprawka 99
Nicolae Ştefănuță

Projekt rezolucji
Motyw F

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że UE wspiera 
również ustanowienie i uruchomienie 
połączonych sił Grupy Pięciu na rzecz 
Sahelu;

F. mając na uwadze, że UE wspiera 
również ustanowienie i uruchomienie 
połączonych sił Grupy Pięciu na rzecz 
Sahelu, która ma kluczowe znaczenie w 
walce z terroryzmem i w zneutralizowaniu 
zagrożeń dla bezpieczeństwa oraz w 
poprawie bezpieczeństwa regionalnego;

Or. en

Poprawka 100
Javi López, Tonino Picula, Giuliano Pisapia, Attila Ara-Kovács, Robert Biedroń, Maria 
Arena, Demetris Papadakis, Nacho Sánchez Amor, Pierfrancesco Majorino, Raphaël 
Glucksmann, Andrea Cozzolino, Joachim Schuster

Projekt rezolucji
Motyw F
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Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że UE wspiera 
również ustanowienie i uruchomienie 
połączonych sił Grupy Pięciu na rzecz 
Sahelu;

F. mając na uwadze, że UE wspiera 
również uruchomienie połączonych sił 
Grupy Pięciu na rzecz Sahelu;

Or. en

Poprawka 101
Anna Fotyga
w imieniu grupy ECR

Projekt rezolucji
Motyw F a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Fa. mając na uwadze, że dalsze 
uzdatnianie do działania kluczowych 
regionalnych podmiotów działających w 
dziedzinie bezpieczeństwa, takich jak 
Wspólnota Gospodarcza Państw Afryki 
Zachodniej (ECOWAS), 
wschodnioafrykańskie siły w gotowości 
do działania (EASF) oraz afrykańskie siły 
szybkiego reagowania Unii Afrykańskiej, 
pokrywa się z interesem UE leżącym w 
udzielaniu krajom walczącym z 
terroryzmem pomocy w zapewnianiu 
pokoju i dobrobytu swoim obywatelom;

Or. en

Poprawka 102
Kinga Gál

Projekt rezolucji
Motyw F a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Fa. mając na uwadze, że współpraca 
regionalna i stosunki dobrosąsiedzkie 
między krajami Sahelu, Afryki Zachodniej 
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i Rogu Afryki są niezbędne do utrzymania 
i zwiększenia stabilności w tych 
regionach;

Or. en

Poprawka 103
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Luke Ming Flanagan, Özlem Demirel, Manu 
Pineda

Projekt rezolucji
Motyw G

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że po latach 
szkoleń trwałość i skuteczność wyżej 
wspomnianych misji UE uległy 
zmniejszeniu wskutek ograniczeń 
dotyczących ich mandatu, programów 
szkoleniowych oraz braku podstawowego 
sprzętu, w tym broni, amunicji i pojazdów;

G. mając na uwadze, że po latach 
szkoleń trwałość i skuteczność wyżej 
wspomnianych misji UE uległy 
zmniejszeniu ze względu na powtarzająca 
się niezdolność do zaproponowania 
trwałych rozwiązań konfliktu w oparciu o 
inicjatywy na rzecz rozwoju, które 
skupiałyby się na nierównościach w 
kwestiach społecznych, gospodarczych i 
związanych z rządami, wykorzystywanych 
przez rebeliantów i ekstremistów do 
zyskania punktu oparcia, oraz ze względu 
na brak działań następczych na 
obszarach, na których permanentne 
zapóźnienie w rozwoju przyczyniło się do 
braku podstawowych struktur władzy i 
służb publicznych;

Or. en

Poprawka 104
Javier Nart, Petras Auštrevičius, Christophe Grudler, Hilde Vautmans, Nathalie 
Loiseau, Malik Azmani, Ilhan Kyuchyuk, Frédérique Ries, Klemen Grošelj, María 
Soraya Rodríguez Ramos

Projekt rezolucji
Motyw G

Projekt rezolucji Poprawka
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G. mając na uwadze, że po latach 
szkoleń trwałość i skuteczność wyżej 
wspomnianych misji UE uległy 
zmniejszeniu wskutek ograniczeń 
dotyczących ich mandatu, programów 
szkoleniowych oraz braku podstawowego 
sprzętu, w tym broni, amunicji i pojazdów;

G. mając na uwadze, że po latach 
specjalnych szkoleń trwałość i skuteczność 
wyżej wspomnianych misji UE uległy 
zmniejszeniu wskutek ograniczonych 
możliwości wchłaniania i absorpcji na 
szczeblu lokalnym, ograniczeń 
wynikających z ich mandatu, programów 
szkoleniowych, a także faktu, że nie 
można wyposażać szkolonych oddziałów w 
podstawowy sprzęt, oraz braku 
podstawowego sprzętu niezbędnego do 
prowadzenia szkoleń i wyposażenia 
lokalnych oddziałów obronnych, w tym 
broni, amunicji i pojazdów;

Or. en

Poprawka 105
Alviina Alametsä
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw G

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że po latach 
szkoleń trwałość i skuteczność wyżej 
wspomnianych misji UE uległy 
zmniejszeniu wskutek ograniczeń 
dotyczących ich mandatu, programów 
szkoleniowych oraz braku podstawowego 
sprzętu, w tym broni, amunicji i pojazdów;

G. mając na uwadze, że po latach 
szkoleń trwałość i skuteczność niektórych 
z wyżej wspomnianych misji UE uległy 
zmniejszeniu ze względu na fakt, że nie 
zostały one pomyślane jako część 
szerszego, całościowego i strategicznego 
podejścia zmierzającego do stworzenia 
wiarygodnego sektora bezpieczeństwa, 
który ma przede wszystkim za zadanie 
zapewnienie bezpieczeństwa całej 
społeczności lokalnej, przy jednoczesnym 
poszanowaniu praworządności, a w 
szczególności międzynarodowego prawa 
humanitarnego;

Or. en

Poprawka 106
Fabio Massimo Castaldo
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Projekt rezolucji
Motyw G

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że po latach 
szkoleń trwałość i skuteczność wyżej 
wspomnianych misji UE uległy 
zmniejszeniu wskutek ograniczeń 
dotyczących ich mandatu, programów 
szkoleniowych oraz braku podstawowego 
sprzętu, w tym broni, amunicji i pojazdów;

G. mając na uwadze, że po latach 
szkoleń trwałość i skuteczność wyżej 
wspomnianych misji UE uległy 
zmniejszeniu nie tylko wskutek ograniczeń 
wynikających z ich mandatu, programów 
szkoleniowych czy braku podstawowego 
sprzętu, lecz również z powodu braku 
„zintegrowanego podejścia” do 
rozwiązywania konfliktów, 
niezrozumienia głęboko zakorzenionych 
problemów w dziedzinie bezpieczeństwa w 
każdym z odnośnych krajów oraz braku 
spójnego długoterminowego planu 
zaangażowania UE w tym regionie;

Or. en

Poprawka 107
Anna Fotyga
w imieniu grupy ECR

Projekt rezolucji
Motyw G

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że po latach 
szkoleń trwałość i skuteczność wyżej 
wspomnianych misji UE uległy 
zmniejszeniu wskutek ograniczeń 
dotyczących ich mandatu, programów 
szkoleniowych oraz braku podstawowego 
sprzętu, w tym broni, amunicji i pojazdów;

G. mając na uwadze, że po latach 
szkoleń trwałość i skuteczność wyżej 
wspomnianych misji UE i ONZ uległy 
zmniejszeniu wskutek ograniczeń 
dotyczących ich mandatu, programów 
szkoleniowych oraz braku podstawowego 
sprzętu, w tym broni, amunicji i pojazdów;

Or. en

Poprawka 108
Željana Zovko
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Projekt rezolucji
Motyw G

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że po latach 
szkoleń trwałość i skuteczność wyżej 
wspomnianych misji UE uległy 
zmniejszeniu wskutek ograniczeń 
dotyczących ich mandatu, programów 
szkoleniowych oraz braku podstawowego 
sprzętu, w tym broni, amunicji i pojazdów;

G. mając na uwadze, że po latach 
szkoleń mandat i cel wyżej wspomnianych 
misji UE należy poddać przeglądowi w 
celu sporządzenia analizy „wyciągniętych 
wniosków”, która posłuży do 
dostosowania obecnych i przyszłych misji 
do aktualnych potrzeb;

Or. en

Poprawka 109
Javi López, Tonino Picula, Giuliano Pisapia, Attila Ara-Kovács, Robert Biedroń, Maria 
Arena, Demetris Papadakis, Nacho Sánchez Amor, Pierfrancesco Majorino, Raphaël 
Glucksmann, Andrea Cozzolino, Joachim Schuster

Projekt rezolucji
Motyw G

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że po latach 
szkoleń trwałość i skuteczność wyżej 
wspomnianych misji UE uległy 
zmniejszeniu wskutek ograniczeń 
dotyczących ich mandatu, programów 
szkoleniowych oraz braku podstawowego 
sprzętu, w tym broni, amunicji i pojazdów;

G. mając na uwadze, że po latach 
szkoleń trwałość i skuteczność wyżej 
wspomnianych misji UE uległy 
zmniejszeniu wskutek ograniczeń 
wynikających z ich mandatu, programów 
szkoleniowych oraz braku podstawowego 
sprzętu, braku planów na rzecz 
zrównoważonego rozwoju i braku 
odpowiedzialności lokalnej;

Or. en

Poprawka 110
Alviina Alametsä
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw G a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Ga. mając na uwadze, że liczba działań 
finansowanych przez UE w dziedzinie 
zapobiegania konfliktom, mediacji, 
dialogu i pojednania w regionie Sahelu, 
Afryce Zachodniej i Rogu Afryki jest 
bardzo ograniczona; mając na uwadze, że 
niestety UE planuje zmniejszyć swoje 
środki finansowe na takie działania na 
lata 2021 – 2027;

Or. en

Poprawka 111
Pierfrancesco Majorino, Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Projekt rezolucji
Motyw G a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ga. mając na uwadze, że wszelkie 
szkolenia, finansowanie lub wyposażanie 
sił bezpieczeństwa w krajach trzecich 
powinny być zgodne z europejskimi 
podstawowymi wartościami i prawem 
dotyczącym praw człowieka;

Or. en

Poprawka 112
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Luke Ming Flanagan, Özlem Demirel, Manu 
Pineda

Projekt rezolucji
Motyw H

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że ograniczenia 
te umożliwiły państwom trzecim, w 
szczególności Rosji, Chinom i Turcji, 
wypełnienie pustki pozostawionej przez 
Unię Europejską poprzez dostarczanie 

skreśla się
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takiego sprzętu;

Or. en

Poprawka 113
Michael Gahler

Projekt rezolucji
Motyw H

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że ograniczenia 
te umożliwiły państwom trzecim, w 
szczególności Rosji, Chinom i Turcji, 
wypełnienie pustki pozostawionej przez 
Unię Europejską poprzez dostarczanie 
takiego sprzętu;

H. mając na uwadze, że ograniczenia 
te umożliwiły państwom trzecim, 
w szczególności Rosji, Chinom i Turcji, 
wypełnienie pustki pozostawionej przez 
Unię Europejską poprzez dostarczanie 
takiego sprzętu; mając na uwadze, że 
Afryka zakupiła w Rosji 49 % swojego 
sprzętu wojskowego, natomiast 20 % 
chińskiej sprzedaży broni na świecie to 
eksport do Afryki;

Or. en

Poprawka 114
Fabio Massimo Castaldo

Projekt rezolucji
Motyw H

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że ograniczenia 
te umożliwiły państwom trzecim, w 
szczególności Rosji, Chinom i Turcji, 
wypełnienie pustki pozostawionej przez 
Unię Europejską poprzez dostarczanie 
takiego sprzętu;

H. mając na uwadze, że brak spójnej i 
strategicznej obecności Unii Europejskiej 
umożliwił państwom trzecim, w 
szczególności Rosji, Chinom i Turcji, 
wypełnienie tej pustki poprzez dążenie do 
tworzenia partnerstw gospodarczych, 
politycznych i wojskowych z przywódcami 
w regionie, zwłaszcza w Rogu Afryki;

Or. en
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Poprawka 115
Arnaud Danjean

Projekt rezolucji
Motyw H

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że ograniczenia 
te umożliwiły państwom trzecim, w 
szczególności Rosji, Chinom i Turcji, 
wypełnienie pustki pozostawionej przez 
Unię Europejską poprzez dostarczanie 
takiego sprzętu;

H. mając na uwadze, że ograniczenia 
te nadwątlają wiarygodność działań 
zewnętrznych Unii, podczas gdy inni 
gracze - globalni, jak Chiny, Rosja, czy 
regionalni, jak Turcja - nasilają swoje 
działania, nie warunkując ich dobrymi 
rządami i dbając głównie o promowanie 
wyłącznie dwustronnych interesów;

Or. fr

Poprawka 116
Anna Fotyga
w imieniu grupy ECR

Projekt rezolucji
Motyw H

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że ograniczenia 
te umożliwiły państwom trzecim, w 
szczególności Rosji, Chinom i Turcji, 
wypełnienie pustki pozostawionej przez 
Unię Europejską poprzez dostarczanie 
takiego sprzętu;

H. mając na uwadze, że brak ten 
umożliwił państwom trzecim, w 
szczególności Rosji, Chinom i Turcji, 
wypełnienie pustki pozostawionej przez 
Unię Europejską poprzez dostarczanie 
sprzętu, najemników i budowę własnych 
obiektów wojskowych w kilku najbardziej 
despotycznych krajach Afryki;

Or. en

Poprawka 117
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Pierfrancesco Majorino, Javi López

Projekt rezolucji
Motyw H
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Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że ograniczenia 
te umożliwiły państwom trzecim, w 
szczególności Rosji, Chinom i Turcji, 
wypełnienie pustki pozostawionej przez 
Unię Europejską poprzez dostarczanie 
takiego sprzętu;

H. mając na uwadze, że ograniczenia 
te umożliwiły państwom trzecim, w 
szczególności Rosji, Chinom, 
Zjednoczonym Emiratom Arabskim, 
Arabii Saudyjskiej i Turcji, wypełnienie 
pustki pozostawionej przez Unię 
Europejską poprzez dostarczanie takiego 
sprzętu;

Or. en

Poprawka 118
Javi López, Tonino Picula, Giuliano Pisapia, Attila Ara-Kovács, Robert Biedroń, Maria 
Arena, Demetris Papadakis, Nacho Sánchez Amor, Juozas Olekas, Pierfrancesco 
Majorino, Raphaël Glucksmann, Joachim Schuster

Projekt rezolucji
Motyw H

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że ograniczenia 
te umożliwiły państwom trzecim, w 
szczególności Rosji, Chinom i Turcji, 
wypełnienie pustki pozostawionej przez 
Unię Europejską poprzez dostarczanie 
takiego sprzętu;

H. mając na uwadze, że państwa 
trzecie, a zwłaszcza Rosja, Chiny i Turcja, 
zwiększyły dostawy broni i amunicji do 
krajów tego regionu;

Or. en

Poprawka 119
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Pierfrancesco Majorino

Projekt rezolucji
Motyw H a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ha. mając na uwadze, że w 2017 r. 
Komunistyczna Partia Chin podczas 
krajowego zjazdu tej partii przyjęła 
formalnie inicjatywę „Jeden pas i jeden 
szlak”, w ramach której zapowiedziano 
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inwestycje w wysokości 8 bln USD na 
rozległą sieć infrastruktury transportowej, 
energetycznej i telekomunikacyjnej 
łączącą Europę, Afrykę i Azję; mając na 
uwadze, że Chiny są głównym 
interesariuszem w gospodarce 
afrykańskiej, który wywiera znaczący 
wpływ na wiele aspektów związanych ze 
sprawami kontynentu;

Or. en

Poprawka 120
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Pierfrancesco Majorino

Projekt rezolucji
Motyw H a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ha. mając na uwadze, że w ostatniej 
dekadzie Zjednoczone Emiraty Arabskie 
stopniowo zwiększały swoją obecność w 
Rogu Afryki, wykorzystując projekty 
rozwojowe i humanitarne do zwiększenia 
swojego znaczenia geostrategicznego, 
zwłaszcza w Zatoce Adeńskiej; mając na 
uwadze, że Somalia wezwała Radę 
Bezpieczeństwa ONZ do podjęcia działań 
przeciwko budowie bazy wojskowej 
Zjednoczonych Emiratów Arabskich w 
Somalilandzie;

Or. en

Poprawka 121
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Pierfrancesco Majorino

Projekt rezolucji
Motyw H a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ha. mając na uwadze, że Turcja od lat 
buduje zaufanie w Rogu Afryki, ponieważ 
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stara się zwiększyć swoje wpływy, 
zwłaszcza w regionie Morza Czerwonego; 
mając na uwadze, że tureckie 
przedsiębiorstwa nadal zarządzają 
głównym portem morskim i lotniskiem w 
Mogadiszu, a nawet prowadzą szkolenia 
wojskowe dla somalijskich żołnierzy 
rządowych;

Or. en

Poprawka 122
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Pierfrancesco Majorino

Projekt rezolucji
Motyw H b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Hb. mając na uwadze, że marynarka 
wojenna Chińskiej Armii Ludowo-
Wyzwoleńczej utworzyła swoją pierwszą 
zamorską bazę wojskową w Dżibuti, a 
zadłużenie tego kraju wobec Chin wynosi 
ponad 70 % jego produktu krajowego 
brutto; mając na uwadze, że pożyczki w 
ramach inicjatywy „Jeden pas i jeden 
szlak” łapią najsłabsze, rozwijające się 
kraje w „pułapki zadłużenia”, które 
uszczuplają rezerwy rządowe i 
pozostawiają pokolenia podatników z 
gigantycznymi długami;

Or. en

Poprawka 123
Alviina Alametsä
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw I

Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze, że ani wojsko I. mając na uwadze, że ani wojsko 
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somalijskie, ani wojsko malijskie, ani 
środkowoafrykańskie siły zbrojne (FACA) 
nie były w stanie skutecznie przyczynić się 
do walki z dżihadystami ani utrzymać i 
zabezpieczyć terenu oczyszczonego z 
pomocą przyjacielskich sił 
międzynarodowych, wskutek czego 
ludność lokalna czuje się opuszczona i 
obawia się oskarżenia o współpracę z 
rządem przez dżihadystów lub 
ugrupowania zbrojne w Republice 
Środkowoafrykańskiej z chwilą ich 
powrotu lub ponownego zajęcia terenu, z 
którego zostali usunięci;

somalijskie, ani wojsko malijskie, ani 
środkowoafrykańskie siły zbrojne (FACA) 
nie stały się podmiotami 
odpowiedzialnymi za trwałe 
bezpieczeństwo, zdolnymi do 
samodzielnego działania po latach szkoleń 
i różnych inwestycji UE; 

Or. en

Poprawka 124
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Luke Ming Flanagan, Özlem Demirel, Manu 
Pineda

Projekt rezolucji
Motyw I

Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze, że ani wojsko 
somalijskie, ani wojsko malijskie, ani 
środkowoafrykańskie siły zbrojne (FACA) 
nie były w stanie skutecznie przyczynić się 
do walki z dżihadystami ani utrzymać i 
zabezpieczyć terenu oczyszczonego z 
pomocą przyjacielskich sił 
międzynarodowych, wskutek czego 
ludność lokalna czuje się opuszczona i 
obawia się oskarżenia o współpracę z 
rządem przez dżihadystów lub 
ugrupowania zbrojne w Republice 
Środkowoafrykańskiej z chwilą ich 
powrotu lub ponownego zajęcia terenu, z 
którego zostali usunięci;

I. mając na uwadze, że ludność 
lokalna czuje się opuszczona i obawia się 
oskarżenia o współpracę z rządem przez 
dżihadystów lub ugrupowania zbrojne w 
Republice Środkowoafrykańskiej z chwilą 
ich powrotu lub ponownego zajęcia terenu, 
z którego zostali usunięci;

Or. en

Poprawka 125
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Anna Fotyga
w imieniu grupy ECR

Projekt rezolucji
Motyw I

Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze, że ani wojsko 
somalijskie, ani wojsko malijskie, ani 
środkowoafrykańskie siły zbrojne (FACA) 
nie były w stanie skutecznie przyczynić się 
do walki z dżihadystami ani utrzymać i 
zabezpieczyć terenu oczyszczonego z 
pomocą przyjacielskich sił 
międzynarodowych, wskutek czego 
ludność lokalna czuje się opuszczona i 
obawia się oskarżenia o współpracę z 
rządem przez dżihadystów lub 
ugrupowania zbrojne w Republice 
Środkowoafrykańskiej z chwilą ich 
powrotu lub ponownego zajęcia terenu, z 
którego zostali usunięci;

I. mając na uwadze, że ani wojsko 
somalijskie, ani wojsko malijskie, ani 
środkowoafrykańskie siły zbrojne (FACA) 
nie utrzymały i nie zabezpieczyły terenu 
oczyszczonego z pomocą przyjacielskich 
sił międzynarodowych, wskutek czego 
ludność lokalna czuje się opuszczona i 
obawia się oskarżenia o współpracę z 
rządem przez dżihadystów lub 
ugrupowania zbrojne w Republice 
Środkowoafrykańskiej z chwilą ich 
powrotu lub ponownego zajęcia terenu, z 
którego zostali usunięci;

Or. en

Poprawka 126
Željana Zovko

Projekt rezolucji
Motyw I

Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze, że ani wojsko 
somalijskie, ani wojsko malijskie, ani 
środkowoafrykańskie siły zbrojne (FACA) 
nie były w stanie skutecznie przyczynić się 
do walki z dżihadystami ani utrzymać i 
zabezpieczyć terenu oczyszczonego z 
pomocą przyjacielskich sił 
międzynarodowych, wskutek czego 
ludność lokalna czuje się opuszczona i 
obawia się oskarżenia o współpracę z 
rządem przez dżihadystów lub 
ugrupowania zbrojne w Republice 
Środkowoafrykańskiej z chwilą ich 

I. mając na uwadze, że ani wojsko 
somalijskie, ani wojsko malijskie, ani 
środkowoafrykańskie siły zbrojne (FACA) 
nie znalazły skutecznej odpowiedzi w 
walce z dżihadystami oraz nie zdołały 
utrzymać i zabezpieczyć terenu 
oczyszczonego z pomocą przyjacielskich 
sił międzynarodowych, wskutek czego 
ludność lokalna czuje się opuszczona i 
obawia się oskarżenia o współpracę z 
rządem przez dżihadystów lub 
ugrupowania zbrojne w Republice 
Środkowoafrykańskiej z chwilą ich 
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powrotu lub ponownego zajęcia terenu, z 
którego zostali usunięci;

powrotu lub ponownego zajęcia terenu, z 
którego zostali usunięci;

Or. en

Poprawka 127
Javier Nart, Christophe Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Hilde Vautmans, Nathalie Loiseau, 
Malik Azmani, Klemen Grošelj, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos

Projekt rezolucji
Motyw I

Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze, że ani wojsko 
somalijskie, ani wojsko malijskie, ani 
środkowoafrykańskie siły zbrojne (FACA) 
nie były w stanie skutecznie przyczynić się 
do walki z dżihadystami ani utrzymać i 
zabezpieczyć terenu oczyszczonego z 
pomocą przyjacielskich sił 
międzynarodowych, wskutek czego 
ludność lokalna czuje się opuszczona i 
obawia się oskarżenia o współpracę z 
rządem przez dżihadystów lub 
ugrupowania zbrojne w Republice 
Środkowoafrykańskiej z chwilą ich 
powrotu lub ponownego zajęcia terenu, z 
którego zostali usunięci;

I. mając na uwadze, że ani wojsko 
somalijskie, ani wojsko burkińskie, ani 
wojsko malijskie, ani wojska 
środkowoafrykańskie nie były w stanie 
skutecznie przyczynić się do walki z 
dżihadystami i ugrupowaniami zbrojnymi, 
ani utrzymać i zabezpieczyć terenu 
oczyszczonego z pomocą przyjacielskich 
sił międzynarodowych, wskutek czego 
ludność lokalna czuje się opuszczona; 
mając na uwadze, że ludność lokalna 
obawia się również oskarżenia o 
współpracę z rządem przez dżihadystów 
lub ugrupowania zbrojne w Republice 
Środkowoafrykańskiej z chwilą ich 
powrotu lub ponownego zajęcia terenu, z 
którego zostali usunięci;

Or. en

Poprawka 128
Javi López, Tonino Picula, Giuliano Pisapia, Attila Ara-Kovács, Robert Biedroń, Maria 
Arena, Demetris Papadakis, Nacho Sánchez Amor, Jytte Guteland, Pierfrancesco 
Majorino, Raphaël Glucksmann, Joachim Schuster

Projekt rezolucji
Motyw I

Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze, że ani wojsko I. mając na uwadze, że wojsko 
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somalijskie, ani wojsko malijskie, ani 
środkowoafrykańskie siły zbrojne (FACA) 
nie były w stanie skutecznie przyczynić się 
do walki z dżihadystami ani utrzymać i 
zabezpieczyć terenu oczyszczonego z 
pomocą przyjacielskich sił 
międzynarodowych, wskutek czego 
ludność lokalna czuje się opuszczona i 
obawia się oskarżenia o współpracę z 
rządem przez dżihadystów lub 
ugrupowania zbrojne w Republice 
Środkowoafrykańskiej z chwilą ich 
powrotu lub ponownego zajęcia terenu, z 
którego zostali usunięci;

somalijskie, wojsko malijskie oraz 
środkowoafrykańskie siły zbrojne (FACA) 
zmagają się z trudnościami w skutecznym 
zwalczaniu terrorystów i ugrupowań 
zbrojnych oraz utrzymaniu i 
zabezpieczeniu terenu oczyszczonego z 
pomocą przyjacielskich sił 
międzynarodowych, wskutek czego 
ludność lokalna czuje się opuszczona i 
obawia się oskarżenia o współpracę z 
rządem przez dżihadystów lub 
ugrupowania zbrojne w Republice 
Środkowoafrykańskiej z chwilą ich 
powrotu lub ponownego zajęcia terenu, z 
którego zostali usunięci;

Or. en

Poprawka 129
Anna Fotyga
w imieniu grupy ECR

Projekt rezolucji
Motyw I a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ia. mając na uwadze, że skala 
piractwa uległa znacznemu zmniejszeniu 
u wybrzeży zarówno Wschodniej, jak i 
Zachodniej Afryki w wyniku 
międzynarodowych wysiłków w zakresie 
bezpieczeństwa morskiego 
podejmowanych zarówno przez UE, jak i 
NATO, które posłużą za precedens dla 
europejskiej, afrykańskiej i 
transatlantyckiej współpracy w dziedzinie 
bezpieczeństwa;

Or. en

Poprawka 130
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Projekt rezolucji
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Motyw J

Projekt rezolucji Poprawka

J. mając na uwadze, że po latach 
zaangażowania w wyżej wspomniane 
misje cywilne i wojskowe ogólna sytuacja 
pogarsza się, w związku z czym konieczne 
jest wdrożenie nowej i kompleksowej 
strategii;

skreśla się

Or. fr

Poprawka 131
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Luke Ming Flanagan, Özlem Demirel, Manu 
Pineda

Projekt rezolucji
Motyw J

Projekt rezolucji Poprawka

J. mając na uwadze, że po latach 
zaangażowania w wyżej wspomniane misje 
cywilne i wojskowe ogólna sytuacja 
pogarsza się, w związku z czym konieczne 
jest wdrożenie nowej i kompleksowej 
strategii;

J. mając na uwadze, że po latach 
zaangażowania w wyżej wspomniane misje 
cywilne i wojskowe ogólna sytuacja 
pogarsza się; mając na uwadze, że historia 
jasno pokazuje, iż interwencje wojskowe 
zawsze prowadzą do dalszego wybuchu 
przemocy, począwszy od Czadu w 1969 r., 
Libii w 2011 r., operacji Serval w 2013 r., 
operacji Barkhane w 2014 r., po dzień 
dzisiejszy, ponieważ te interwencje z 
użyciem gwałtownej przemocy prowadzą 
do krótkiego okresu zmniejszonej 
przemocy, która później powraca z 
większą siłą; mając na uwadze, że historia 
uczy nas, iż w dłuższej perspektywie 
czasowej interwencje wojskowe zawsze 
będą przynosić skutki odwrotne do 
zamierzonych i że jeżeli nie zostaną 
rozwiązane kwestie strukturalne związane 
z dynamiką nierówności, nierównym 
podziałem zasobów i władzy, jak również 
kwestie dotyczące rządzenia, nigdy nie 
będzie trwałej stabilności w regionie;

Or. en
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Poprawka 132
Alviina Alametsä
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw J

Projekt rezolucji Poprawka

J. mając na uwadze, że po latach 
zaangażowania w wyżej wspomniane misje 
cywilne i wojskowe ogólna sytuacja 
pogarsza się, w związku z czym konieczne 
jest wdrożenie nowej i kompleksowej 
strategii;

J. mając na uwadze, że po latach 
zaangażowania w wyżej wspomniane misje 
cywilne i wojskowe ogólna sytuacja w 
Sahelu i niektórych innych regionach 
pogarsza się, podczas gdy w innych 
miejscach nastąpiła poprawa, w związku z 
czym konieczne jest wdrożenie nowej i 
kompleksowej strategii w odniesieniu do 
tych miejsc, w których zaangażowanie UE 
nie było skuteczne, a nawet przyniosło 
efekty odwrotne do zamierzonych; mając 
na uwadze, że strategia ta powinna zająć 
się podstawowymi przyczynami kryzysu, 
takimi jak nieudolne sprawowanie 
rządów, równy dostęp do zasobów i usług 
oraz poprawa istniejącego asymetrycznego 
dialogu cywilno-wojskowego w regionie, 
które jeszcze bardziej pogłębiają już i tak 
słaby dostęp pomocy humanitarnej do 
społeczności;

Or. en

Poprawka 133
Nicolae Ştefănuță

Projekt rezolucji
Motyw J

Projekt rezolucji Poprawka

J. mając na uwadze, że po latach 
zaangażowania w wyżej wspomniane misje 
cywilne i wojskowe ogólna sytuacja 
pogarsza się, w związku z czym konieczne 
jest wdrożenie nowej i kompleksowej 

J. mając na uwadze, że po latach 
zaangażowania w wyżej wspomniane misje 
cywilne i wojskowe ogólna sytuacja 
pogarsza się, w związku z czym konieczne 
jest wdrożenie nowej, usystematyzowanej i 
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strategii; kompleksowej strategii, ze szczególnym 
naciskiem na regiony, w których 
trudności i napięcia są największe;

Or. en

Poprawka 134
Anna Fotyga
w imieniu grupy ECR

Projekt rezolucji
Motyw J

Projekt rezolucji Poprawka

J. mając na uwadze, że po latach 
zaangażowania w wyżej wspomniane misje 
cywilne i wojskowe ogólna sytuacja 
pogarsza się, w związku z czym konieczne 
jest wdrożenie nowej i kompleksowej 
strategii;

J. mając na uwadze, że po latach 
zaangażowania w wyżej wspomniane misje 
cywilne i wojskowe nie udało się 
poprawić ogólnej sytuacji, w związku z 
czym konieczne jest wdrożenie nowej i 
kompleksowej strategii, która ostatecznie 
przekaże odpowiedzialność za 
bezpieczeństwo w ręce Afrykańczyków;

Or. en

Poprawka 135
Fabio Massimo Castaldo

Projekt rezolucji
Motyw J

Projekt rezolucji Poprawka

J. mając na uwadze, że po latach 
zaangażowania w wyżej wspomniane misje 
cywilne i wojskowe ogólna sytuacja 
pogarsza się, w związku z czym konieczne 
jest wdrożenie nowej i kompleksowej 
strategii;

J. mając na uwadze, że po latach 
zaangażowania w wyżej wspomniane misje 
cywilne i wojskowe jesteśmy nadal daleko 
od osiągnięcia ostatecznego celu, jakim 
jest stabilność w regionie, w związku z 
czym konieczne jest opracowanie i 
wdrożenie nowej i kompleksowej strategii;

Or. en
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Poprawka 136
Željana Zovko

Projekt rezolucji
Motyw J

Projekt rezolucji Poprawka

J. mając na uwadze, że po latach 
zaangażowania w wyżej wspomniane 
misje cywilne i wojskowe ogólna sytuacja 
pogarsza się, w związku z czym konieczne 
jest wdrożenie nowej i kompleksowej 
strategii;

J. mając na uwadze, że w związku z 
tym należy wdrożyć zmienioną i 
kompleksową strategię, biorąc pod uwagę 
fakt, że pomimo wspomnianych wyżej 
misji cywilnych i wojskowych ogólna 
sytuacja nie uległa znacznej poprawie, 
oraz że wciąż utrzymuje się szereg starych 
i nowych wyzwań;

Or. en

Poprawka 137
Arnaud Danjean

Projekt rezolucji
Motyw J

Projekt rezolucji Poprawka

J. mając na uwadze, że po latach 
zaangażowania w wyżej wspomniane misje 
cywilne i wojskowe ogólna sytuacja 
pogarsza się, w związku z czym konieczne 
jest wdrożenie nowej i kompleksowej 
strategii;

J. mając na uwadze, że po latach 
zaangażowania w wyżej wspomniane misje 
cywilne i wojskowe ogólna sytuacja 
pogorszyła się pomimo podjętych 
wysiłków, w związku z czym konieczne 
jest wdrożenie nowej i kompleksowej 
strategii;

Or. fr

Poprawka 138
Javi López, Tonino Picula, Giuliano Pisapia, Attila Ara-Kovács, Robert Biedroń, Maria 
Arena, Demetris Papadakis, Nacho Sánchez Amor, Jytte Guteland, Pierfrancesco 
Majorino, Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino, Joachim Schuster, Dietmar Köster

Projekt rezolucji
Motyw J
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Projekt rezolucji Poprawka

J. mając na uwadze, że po latach 
zaangażowania w wyżej wspomniane misje 
cywilne i wojskowe ogólna sytuacja 
pogarsza się, w związku z czym konieczne 
jest wdrożenie nowej i kompleksowej 
strategii;

J. mając na uwadze, że po latach 
zaangażowania w wyżej wspomniane misje 
cywilne i wojskowe ogólna sytuacja nie 
uległa znaczącej poprawie, w związku z 
czym konieczne jest wdrożenie nowej 
i kompleksowej strategii;

Or. en

Poprawka 139
Javier Nart, Christophe Grudler, Hilde Vautmans, Nathalie Loiseau, Ilhan Kyuchyuk, 
Malik Azmani, Klemen Grošelj, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos

Projekt rezolucji
Motyw J

Projekt rezolucji Poprawka

J. mając na uwadze, że po latach 
zaangażowania w wyżej wspomniane misje 
cywilne i wojskowe ogólna sytuacja 
pogarsza się, w związku z czym konieczne 
jest wdrożenie nowej i kompleksowej 
strategii;

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)

Or. en

Poprawka 140
Idoia Villanueva Ruiz, Mick Wallace

Projekt rezolucji
Motyw J a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ja. mając na uwadze, że konflikty się 
wzmogły, a sytuacja jest coraz bardziej 
niestabilna; mając na uwadze, że jasne 
jest, iż należy ponownie przemyśleć 
strategię dotyczącą Afryki, nie popełniając 
tego samego błędu; mając na uwadze, że 
konieczne jest rozliczenie dotychczas 
przeprowadzonych operacji, zwłaszcza pod 



PE650.694v01-00 74/189 AM\1204633PL.docx

PL

kątem tego, w jakich miejscach 
wykorzystywano broń europejską i 
przeciwko komu;

Or. en

Poprawka 141
Alviina Alametsä
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw K

Projekt rezolucji Poprawka

K. mając na uwadze, że Rosja wysłała 
setki instruktorów w celu wyszkolenia i 
uzbrojenia żołnierzy FACA;

K. mając na uwadze, że od wielu lat 
zagraniczne, ale także afrykańskie 
prywatne firmy wojskowe i ochroniarskie 
często odgrywają bardzo negatywną rolę, 
zwłaszcza w regionach, w których 
znajduje się wiele surowców mineralnych, 
a zwłaszcza metale ziem rzadkich; mając 
na uwadze, że Rosja wysłała niedawno 
setki instruktorów w celu wyszkolenia 
i uzbrojenia żołnierzy FACA; mając na 
uwadze, że w 2017 r. Chiny stworzyły 
swoją pierwszą zagraniczną bazę 
wojskową w Dżibuti; mając na uwadze, że 
swoją obecność na kontynencie zwiększyły 
również kraje Zatoki Perskiej i Turcja;

Or. en

Poprawka 142
Anna Fotyga
w imieniu grupy ECR

Projekt rezolucji
Motyw K

Projekt rezolucji Poprawka

K. mając na uwadze, że Rosja wysłała 
setki instruktorów w celu wyszkolenia i 
uzbrojenia żołnierzy FACA;

K. mając na uwadze, że Rosja wysłała 
setki instruktorów w celu wyszkolenia i 
uzbrojenia żołnierzy FACA, a także 
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rozmieściła na kontynencie afrykańskim 
najemników oskarżanych o potencjalne 
zbrodnie wojenne w Syrii i na Ukrainie; 
mając na uwadze, że celem takich działań 
jest wspieranie reżimów dyktatorskich, 
zapewnienie kontroli nad wydobyciem 
surowców mineralnych i uzyskanie 
poparcia politycznego na szczeblu 
organizacji międzynarodowych;

Or. en

Poprawka 143
Katalin Cseh

Projekt rezolucji
Motyw K

Projekt rezolucji Poprawka

K. mając na uwadze, że Rosja wysłała 
setki instruktorów w celu wyszkolenia i 
uzbrojenia żołnierzy FACA;

K. mając na uwadze, że Rosja wysłała 
setki instruktorów w celu wyszkolenia 
i uzbrojenia żołnierzy FACA; mając na 
uwadze, że w Afryce pojawia się coraz 
więcej oddziałów rosyjskich najemników 
powiązanych z państwem rosyjskim;

Or. en

Poprawka 144
Nicolae Ştefănuță

Projekt rezolucji
Motyw K

Projekt rezolucji Poprawka

K. mając na uwadze, że Rosja wysłała 
setki instruktorów w celu wyszkolenia i 
uzbrojenia żołnierzy FACA;

K. mając na uwadze, że Rosja, w 
dążeniu do realizacji swoich celów 
geopolitycznych i interesów 
gospodarczych, wysłała setki instruktorów 
w celu wyszkolenia i uzbrojenia żołnierzy 
FACA;

Or. en
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Poprawka 145
Javier Nart, Malik Azmani, Nathalie Loiseau, Christophe Grudler, Ilhan Kyuchyuk, 
Petras Auštrevičius, Klemen Grošelj, Frédérique Ries, Hilde Vautmans, María Soraya 
Rodríguez Ramos

Projekt rezolucji
Motyw K

Projekt rezolucji Poprawka

K. mając na uwadze, że Rosja wysłała 
setki instruktorów w celu wyszkolenia i 
uzbrojenia żołnierzy FACA;

K. mając na uwadze, że Rosja wysłała 
setki instruktorów w celu wyszkolenia i 
uzbrojenia żołnierzy FACA, a Chiny 
zwiększają swoją obecność w regionie;

Or. en

Poprawka 146
Urmas Paet

Projekt rezolucji
Motyw K a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ka. mając na uwadze, że Chiny 
zwiększyły swoje wpływy w Afryce dzięki 
otwarciu większej liczby ambasad, 
zwiększeniu sprzedaży broni do państw 
afrykańskich, otwarciu bazy wojskowej w 
Dżibuti w 2017 r. oraz zwiększeniu 
obecności wojskowej;

Or. en

Poprawka 147
Arnaud Danjean

Projekt rezolucji
Motyw K a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka
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Ka. mając na uwadze, że propozycja ta 
jest odpowiedzią na palącą potrzebę i duże 
oczekiwania podmiotów lokalnych i 
miejscowej ludności;

Or. fr

Poprawka 148
Fabio Massimo Castaldo

Projekt rezolucji
Motyw L

Projekt rezolucji Poprawka

L. mając na uwadze, że Europejski 
Fundusz Rozwoju i Instrument na rzecz 
Pokoju w Afryce udzielają wsparcia Unii 
Afrykańskiej, finansując między innymi 
koszty operacyjne wojskowych operacji 
utrzymywania pokoju w Afryce;

L. mając na uwadze, że Europejski 
Fundusz Rozwoju i Instrument na rzecz 
Pokoju w Afryce udzielają wsparcia Unii 
Afrykańskiej, finansując między innymi 
koszty operacyjne wojskowych operacji 
utrzymywania pokoju w Afryce; mając na 
uwadze, że proponowany Europejski 
Instrument na rzecz Pokoju (EPF) miałby 
zastąpić mechanizm ATHENA i 
Instrument na rzecz Pokoju w Afryce, 
wyposażając UE w nowe narzędzie 
pozwalające na bardziej elastyczne 
wdrażanie operacji wojskowych oraz 
znaczne zwiększenie możliwości wsparcia 
partnerów w zakresie bezpieczeństwa; 
mając na uwadze, że ostateczny wpływ 
Instrumentu na rzecz Pokoju w Afryce 
jako instrumentu służącego trwałemu 
rozwiązywaniu konfliktów siłowych oraz 
przywracaniu bezpieczeństwa będzie 
zależał od stopnia, w jakim zostanie on 
uzupełniony o niezbędne zabezpieczenia i 
systemy monitorowania w celu uniknięcia 
potencjalnego niewłaściwego 
wykorzystania udzielonej pomocy oraz 
zapewnienia należytego uwzględnienia 
kwestii odpowiedzialności, praw człowieka 
i poszanowania prawa humanitarnego;

Or. en
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Poprawka 149
Željana Zovko

Projekt rezolucji
Motyw L

Projekt rezolucji Poprawka

L. mając na uwadze, że Europejski 
Fundusz Rozwoju i Instrument na rzecz 
Pokoju w Afryce udzielają wsparcia Unii 
Afrykańskiej, finansując między innymi 
koszty operacyjne wojskowych operacji 
utrzymywania pokoju w Afryce;

L. mając na uwadze, że Europejski 
Fundusz Rozwoju i Instrument na rzecz 
Pokoju w Afryce udzielają wsparcia Unii 
Afrykańskiej, finansując między innymi 
koszty operacyjne wojskowych operacji 
utrzymywania pokoju w Afryce; mając na 
uwadze, że Europejski Instrument na 
rzecz Pokoju zastąpi Instrument na rzecz 
Pokoju w Afryce i mechanizm ATHENA 
w finansowaniu wspólnych kosztów 
operacji wojskowych w ramach WPBiO;

Or. en

Poprawka 150
Arnaud Danjean

Projekt rezolucji
Motyw L

Projekt rezolucji Poprawka

L. mając na uwadze, że Europejski 
Fundusz Rozwoju i Instrument na rzecz 
Pokoju w Afryce udzielają wsparcia Unii 
Afrykańskiej, finansując między innymi 
koszty operacyjne wojskowych operacji 
utrzymywania pokoju w Afryce;

L. mając na uwadze, że kwestia 
finansowania misji i operacji WPBiO ma 
zasadnicze znaczenie dla trwałości tej 
polityki oraz że Europejski Fundusz 
Rozwoju, Instrument na rzecz Pokoju 
w Afryce udzielają wsparcia Unii 
Afrykańskiej, finansując między innymi 
koszty operacyjne wojskowych operacji 
utrzymywania pokoju w Afryce;

Or. fr

Poprawka 151
Alviina Alametsä
w imieniu grupy Verts/ALE
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Projekt rezolucji
Motyw L

Projekt rezolucji Poprawka

L. mając na uwadze, że Europejski 
Fundusz Rozwoju i Instrument na rzecz 
Pokoju w Afryce udzielają wsparcia Unii 
Afrykańskiej, finansując między innymi 
koszty operacyjne wojskowych operacji 
utrzymywania pokoju w Afryce;

L. mając na uwadze, że Europejski 
Fundusz Rozwoju i Instrument na rzecz 
Pokoju w Afryce udzielają wsparcia Unii 
Afrykańskiej, finansując między innymi 
koszty operacyjne wojskowych operacji 
utrzymywania pokoju w Afryce, w 
szczególności misji AMISOM w Somalii;

Or. en

Poprawka 152
Anna Fotyga
w imieniu grupy ECR

Projekt rezolucji
Motyw L

Projekt rezolucji Poprawka

L. mając na uwadze, że Europejski 
Fundusz Rozwoju i Instrument na rzecz 
Pokoju w Afryce udzielają wsparcia Unii 
Afrykańskiej, finansując między innymi 
koszty operacyjne wojskowych operacji 
utrzymywania pokoju w Afryce;

L. mając na uwadze, że Europejski 
Fundusz Rozwoju, Europejski Instrument 
na rzecz Pokoju oraz Instrument na rzecz 
Pokoju w Afryce udzielają wsparcia Unii 
Afrykańskiej, finansując między innymi 
koszty operacyjne wojskowych operacji 
utrzymywania pokoju w Afryce;

Or. en

Poprawka 153
Javier Nart, Christophe Grudler, Nathalie Loiseau, Hilde Vautmans, Ilhan Kyuchyuk, 
Malik Azmani, Klemen Grošelj, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos

Projekt rezolucji
Motyw L

Projekt rezolucji Poprawka

L. mając na uwadze, że Europejski L. mając na uwadze, że Europejski 
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Fundusz Rozwoju i Instrument na rzecz 
Pokoju w Afryce udzielają wsparcia Unii 
Afrykańskiej, finansując między innymi 
koszty operacyjne wojskowych operacji 
utrzymywania pokoju w Afryce;

Fundusz Rozwoju, za pomocą 
Instrumentu na rzecz Pokoju w Afryce, 
udziela wsparcia Unii Afrykańskiej, 
finansując między innymi koszty 
operacyjne wojskowych operacji 
utrzymywania pokoju w Afryce;

Or. en

Poprawka 154
Kinga Gál

Projekt rezolucji
Motyw L a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

La. mając na uwadze, że komisarz do 
spraw sąsiedztwa i rozszerzenia 
zaproponował realokację, przyspieszone 
uruchomienie i priorytetowe 
potraktowanie 3,25 mld EUR z 
istniejących programów w odpowiedzi na 
potrzeby związane z epidemią 
koronawirusa w Afryce, w tym 2,06 mld 
EUR dla Afryki Subsaharyjskiej;

Or. en

Poprawka 155
Dragoş Tudorache

Projekt rezolucji
Motyw L a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

La. mając na uwadze, że Unia 
Europejska jako główny partner regionu 
Sahelu zobowiązała się do dbania o jego 
bezpieczeństwo i rozwój za pomocą 
zintegrowanego podejścia 
koncentrującego się na dialogu 
politycznym i dyplomatycznym oraz 
wsparciu rozwojowym i humanitarnym;
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Or. en

Poprawka 156
Željana Zovko

Projekt rezolucji
Motyw L a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

La. mając na uwadze, że mandaty 
misji WPBiO są kompleksowe i mają na 
celu między innymi wspieranie reformy 
sektora bezpieczeństwa, postępy w 
reformowaniu wymiaru sprawiedliwości, 
rozwój szkoleń wojskowych i policyjnych, 
a także wzmocnienie nadzoru;

Or. en

Poprawka 157
Javier Nart, Christophe Grudler, Hilde Vautmans, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, 
Malik Azmani, Petras Auštrevičius, Klemen Grošelj, Frédérique Ries, María Soraya 
Rodríguez Ramos

Projekt rezolucji
Motyw L a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

La. mając na uwadze, że przyszły 
Europejski Instrument na rzecz Pokoju, 
który w 2021 r. ma zastąpić Instrument na 
rzecz Pokoju w Afryce, powinien 
rozszerzyć jego zakres na państwa 
partnerskie i umożliwić zaopatrzenie w 
sprzęt wojskowy;

Or. en

Poprawka 158
Manu Pineda, Mick Wallace, Özlem Demirel
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Projekt rezolucji
Motyw L a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

La. mając na uwadze, że wiele państw 
członkowskich UE nie osiąga celów 
wyznaczonych w dziedzinie współpracy na 
rzecz rozwoju;

Or. es

Poprawka 159
Vladimír Bilčík

Projekt rezolucji
Motyw L a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

La. mając na uwadze, że Unia 
Afrykańska pozostaje kluczowym 
partnerem UE w działaniach na rzecz 
pokoju i stabilności;

Or. en

Poprawka 160
Željana Zovko

Projekt rezolucji
Motyw L b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Lb. mając na uwadze, że Sahel jest 
jednym z regionów najbardziej 
dotkniętych zjawiskiem rozprzestrzeniania 
nielegalnej broni strzeleckiej, a także 
mając na uwadze, że broń ta, 
nierejestrowana i posiadana w 
przeważającej mierze nielegalnie, nie 
tylko zagraża bezpieczeństwu obywateli, 
ale również jest wykorzystywana przez 
niebezpieczne międzynarodowe sieci 
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przestępcze zajmujące się różnymi 
formami nielegalnego handlu, w tym 
handlem bronią, ludźmi i narkotykami;

Or. en

Poprawka 161
Željana Zovko

Projekt rezolucji
Motyw L c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Lc. mając na uwadze, że na corocznym 
szczycie w lutym Unia Afrykańska 
ogłosiła zamiar wysłania 3000 żołnierzy 
do Sahelu w celu wsparcia Grupy Pięciu 
na rzecz Sahelu w walce z ugrupowaniami 
zbrojnymi;

Or. en

Poprawka 162
Željana Zovko

Projekt rezolucji
Motyw L d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ld. mając na uwadze, że od 2017 
r. trwa proces regionalizacji misji UE w 
ramach WPBiO, co wraz z zacieśnianiem 
współpracy z Grupą Pięciu na rzecz 
Sahelu ma na celu lepsze identyfikowanie 
i uzupełnianie braków we współpracy 
transgranicznej w regionach;

Or. en

Poprawka 163
Željana Zovko
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Projekt rezolucji
Motyw L e (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Le. mając na uwadze, że od 2017 r. 
trwa proces regionalizacji misji UE w 
ramach WPBiO, co wraz z zacieśnianiem 
współpracy z Grupą Pięciu na rzecz 
Sahelu ma na celu lepsze identyfikowanie 
i uzupełnianie braków we współpracy 
transgranicznej w regionach;

Or. en

Poprawka 164
Željana Zovko

Projekt rezolucji
Motyw L f (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Lf. zaleca, aby UE zacieśniła 
współpracę z parlamentami krajowymi, w 
tym z komisjami bezpieczeństwa i obrony, 
w celu wzmocnienia kluczowych funkcji 
nadzorczych nad krajowymi i 
zewnętrznymi interwencjami w zakresie 
bezpieczeństwa;

Or. en

Poprawka 165
Arnaud Danjean

Projekt rezolucji
Motyw L a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

La. mając na uwadze inicjatywę 
„Budowanie zdolności na rzecz 
bezpieczeństwa i rozwoju” (CBSD) , w 
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wyniku której w 2017 r. dokonano 
przeglądu Instrumentu na rzecz 
Przyczyniania się do Stabilności i Pokoju 
(ICSP+), umożliwiającego finansowanie 
działań szkoleniowych oraz zapewnianie 
siłom zbrojnym państw trzecich 
nieśmiercionośnego sprzętu wojskowego;

Or. fr

Poprawka 166
Idoia Villanueva Ruiz, Mick Wallace

Projekt rezolucji
Ustęp -1 (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

-1. uważa, że Unia Europejska musi 
zobowiązać się do dialogu jako strategii 
rozwiązywania konfliktów; UE będzie 
zachęcana do odgrywania aktywnej roli w 
pokojowym rozwiązywaniu poważnych 
konfliktów w dzisiejszym świecie poprzez 
dialog; promowane będzie polityczne i 
finansowe wsparcie procesów pokojowych 
opartych na konstruktywnej mediacji i 
pokojowym i demokratycznym 
rozwiązywaniu konfliktów w Afryce, przy 
priorytetowym traktowaniu mechanizmów 
sprawiedliwości okresu przejściowego i 
obrony prawa do sprawiedliwości, prawdy 
i zadośćuczynienia ofiarom, zwłaszcza 
ofiarom przemocy seksualnej;

Or. en

Poprawka 167
Kinga Gál

Projekt rezolucji
Ustęp -1 (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka



PE650.694v01-00 86/189 AM\1204633PL.docx

PL

-1. podkreśla, że UE powinna zająć 
się podstawowymi przyczynami migracji, 
takimi jak ubóstwo, bezpieczeństwo 
żywnościowe i żywieniowe, bezrobocie, 
niestabilność i brak bezpieczeństwa; 
należy również skupić się na wspieraniu 
rozwoju stabilnych instytucji w celu 
promowania zrównoważonego rozwoju 
społecznego;

Or. en

Poprawka 168
David Lega

Projekt rezolucji
Ustęp -1 (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

-1. w związku z mającym się odbyć w 
październiku 2020 r. szczytem UE-Afryka 
uważa, że UE i Afryka muszą umieścić 
prawa człowieka w centrum wszystkich 
swoich relacji i powiązanych strategii 
politycznych;

Or. en

Poprawka 169
David Lega

Projekt rezolucji
Ustęp -1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

-1a. uważa, że formułowanie i 
wdrażanie strategii politycznych w 
zakresie bezpieczeństwa i walki z 
terroryzmem wymaga rzeczywistego 
poszanowania i przestrzegania 
powszechnych praw człowieka, wolności i 
swobód; uważa, że celem powinno być 
osiągnięcie równowagi między 
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bezpieczeństwem ludzkim a tradycyjnymi 
kwestiami związanymi z bezpieczeństwem, 
przy czym uznaje, że nie można poświęcić 
bezpieczeństwa ludzkiego w imię tych 
tradycyjnych kwestii;

Or. en

Poprawka 170
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. uważa, że Unia Europejska musi 
koordynować inicjatywy na rzecz rozwoju 
i bezpieczeństwa, w które jest 
zaangażowana, w ramach zintegrowanej 
strategii;

skreśla się

Or. fr

Poprawka 171
Javi López, Tonino Picula, Giuliano Pisapia, Attila Ara-Kovács, Robert Biedroń, Maria 
Arena, Demetris Papadakis, Nacho Sánchez Amor, Juozas Olekas, Jytte Guteland, 
Pierfrancesco Majorino, Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino, Joachim Schuster, 
Dietmar Köster

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. uważa, że Unia Europejska musi 
koordynować inicjatywy na rzecz rozwoju 
i bezpieczeństwa, w które jest 
zaangażowana, w ramach zintegrowanej 
strategii;

1. uważa, że Unia Europejska musi 
koordynować inicjatywy na rzecz rozwoju, 
bezpieczeństwa i pomocy humanitarnej, w 
które jest zaangażowana, w ramach 
zintegrowanej strategii; uważa, że Unia 
Afrykańska i państwa afrykańskie z tego 
regionu są kluczowymi partnerami, z 
którymi UE podejmuje konkretne 
działania na rzecz wspólnego osiągnięcia 
zrównoważonego rozwoju i zapewnienia 
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bezpieczeństwa ludzkiego; uważa, że 
współpraca UE-Afryka w dziedzinie 
bezpieczeństwa musi opierać się na 
prawach człowieka i prawie 
humanitarnym oraz musi być zgodna z 
zasadą „niewyrządzania szkody”; uważa, 
że w strategii bezpieczeństwa dla regionów 
Sahelu, Afryki Zachodniej i Rogu Afryki 
należy zająć się przede wszystkim 
przyczynami konfliktów w regionie, a w 
szczególności głębokimi nierównościami;

Or. en

Poprawka 172
Javier Nart, Christophe Grudler, Nathalie Loiseau, Hilde Vautmans, Malik Azmani, 
Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Klemen Grošelj, Frédérique Ries, María Soraya 
Rodríguez Ramos

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. uważa, że Unia Europejska musi 
koordynować inicjatywy na rzecz rozwoju 
i bezpieczeństwa, w które jest 
zaangażowana, w ramach zintegrowanej 
strategii;

1. uważa, że Unia Europejska musi 
koordynować inicjatywy na rzecz rozwoju 
i bezpieczeństwa, w które jest 
zaangażowana, w ramach zintegrowanej 
strategii; przypomina, że walka z 
terroryzmem zależy od zdolności 
zainteresowanych państw do zapewnienia 
silnych i wiarygodnych instytucji, 
ugruntowanych podstawowych usług, w 
tym zdolności w zakresie bezpieczeństwa 
wewnętrznego, i wymiaru sprawiedliwości, 
w szczególności w sprawach karnych, do 
którego obywatele mają zaufanie;

Or. en

Poprawka 173
Michael Gahler

Projekt rezolucji
Ustęp 1
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Projekt rezolucji Poprawka

1. uważa, że Unia Europejska musi 
koordynować inicjatywy na rzecz rozwoju 
i bezpieczeństwa, w które jest 
zaangażowana, w ramach zintegrowanej 
strategii;

1. uważa, że Komisja Europejska, 
państwa członkowskie i 
Wiceprzewodniczący Komisji / Wysoki 
Przedstawiciel Unii do Spraw 
Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa 
muszą koordynować inicjatywy na rzecz 
rozwoju i bezpieczeństwa, w które są 
zaangażowani, w ramach zintegrowanej 
strategii prowadzącej do zapewnienia 
niezależnej odpowiedzialności państw 
afrykańskich za kwestie bezpieczeństwa i 
obrony ;

Or. en

Poprawka 174
Nicolae Ştefănuță

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. uważa, że Unia Europejska musi 
koordynować inicjatywy na rzecz rozwoju 
i bezpieczeństwa, w które jest 
zaangażowana, w ramach zintegrowanej 
strategii;

1. uważa, że Unia Europejska musi 
koordynować inicjatywy na rzecz rozwoju 
i bezpieczeństwa, w które jest 
zaangażowana, w ramach zintegrowanej 
strategii obejmującej kwestie dobrych 
rządów, demokracji, praw człowieka, 
praworządności i równouprawnienia płci;

Or. en

Poprawka 175
Anna Fotyga
w imieniu grupy ECR

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka
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1. uważa, że Unia Europejska musi 
koordynować inicjatywy na rzecz rozwoju 
i bezpieczeństwa, w które jest 
zaangażowana, w ramach zintegrowanej 
strategii;

1. uważa, że koordynacja inicjatyw na 
rzecz rozwoju i bezpieczeństwa, 
podejmowanych przez UE, zaangażowane 
państwa członkowskie, kraje partnerskie o 
podobnych zapatrywaniach, takie jak 
Stany Zjednoczone, Zjednoczone 
Królestwo i Kanada, a także organizacje 
takie jak UA i NATO, wymaga 
zintegrowanej strategii;

Or. en

Poprawka 176
Kinga Gál

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. uważa, że Unia Europejska musi 
koordynować inicjatywy na rzecz rozwoju 
i bezpieczeństwa, w które jest 
zaangażowana, w ramach zintegrowanej 
strategii;

1. uważa, że Unia Europejska musi 
koordynować inicjatywy na rzecz rozwoju 
i bezpieczeństwa, w które jest 
zaangażowana, w ramach zintegrowanej 
strategii; strategia w zakresie pomocy UE i 
polityki zagranicznej musi również 
uwzględniać politykę migracyjną;

Or. en

Poprawka 177
Vladimír Bilčík

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. z zadowoleniem przyjmuje 
zaprezentowany przez Komisję Europejską 
i Wysokiego Przedstawiciela Unii do 
Spraw Zagranicznych i Polityki 
Bezpieczeństwa wniosek, który będzie 
stanowił podstawę nowej strategii z Afryką 
opartej na pięciu kluczowych obszarach: 
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zielonej transformacji, transformacji 
cyfrowej, zrównoważonego wzrostu i 
zatrudnienia, pokoju i zarządzania oraz 
migracji i mobilności; podkreśla, że 
zbliżający się szczyt UE-UA umożliwi 
zacieśnienie stosunków dwustronnych i 
określenie wspólnych priorytetów 
strategicznych z partnerami;

Or. en

Poprawka 178
Anna Fotyga
w imieniu grupy ECR

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. w tym kontekście z zadowoleniem 
przyjmuje nowy komunikat „W kierunku 
kompleksowej strategii współpracy z 
Afryką ” i oczekuje, że współpraca w 
dziedzinie bezpieczeństwa będzie ważnym 
elementem zbliżającego się szczytu UE-
Afryka;
jest zdania, że nadmiernie 
zmilitaryzowane podejście do zwalczania 
terroryzmu w Afryce nie działa w 
perspektywie długoterminowej, a w 
przyszłej strategii UE-Afryka należy 
podejść do tego problemu w sposób 
kompleksowy;

Or. en

Poprawka 179
Željana Zovko

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka
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1a. wyraża głębokie przekonanie, że 
UE i jej państwa członkowskie muszą 
dokonać przeglądu działań w zakresie 
bezpieczeństwa i obrony, jakie podejmują 
w regionach Sahelu, Afryki Zachodniej i 
Rogu Afryki, a także zastanowić się, jak 
wzmocnić potencjał partnerów, w tym 
poprzez zapewnienie sprzętu wojskowego;

Or. en

Poprawka 180
Manu Pineda, Mick Wallace, Özlem Demirel

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. apeluje o wspieranie odnowionych 
stosunków między UE a kontynentem 
afrykańskim, opartych na solidarności 
oraz wzajemnym szacunku i obopólnych 
korzyściach, zgodnie z zasadami 
poszanowania prawa międzynarodowego, 
suwerenności państwowej i równości 
stron;

Or. es

Poprawka 181
Nicolae Ştefănuță

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. uważa, że Unia Europejska 
powinna zapewnić odporność, łącząc 
interwencje humanitarne, rozwojowe, 
pokojowe i w zakresie bezpieczeństwa na 
wszystkich etapach konfliktów i kryzysów;

Or. en
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Poprawka 182
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Luke Ming Flanagan, Özlem Demirel, Manu 
Pineda

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. uważa, że misje i programy Unii 
Europejskiej w dziedzinie rozwoju i 
bezpieczeństwa powinny być 
koordynowane przez 
Wiceprzewodniczącego Komisji / 
Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw 
Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa z 
upoważnienia Rady zgodnie z art. 43 ust. 
2 TUE oraz że należy ustanowić 
scentralizowany ośrodek polityczny 
odpowiedzialny za misje szkoleniowe 
Komórki Planowania i Prowadzenia 
Operacji Wojskowych oraz Komórki 
Planowania i Prowadzenia Operacji 
Cywilnych, a także projekty mające na 
celu wspieranie lub reformowanie sektora 
bezpieczeństwa;

skreśla się

Or. en

Poprawka 183
Alviina Alametsä
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. uważa, że misje i programy Unii 
Europejskiej w dziedzinie rozwoju i 
bezpieczeństwa powinny być 
koordynowane przez 
Wiceprzewodniczącego Komisji / 
Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw 
Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa z 

2. uważa, że misje i programy Unii 
Europejskiej w dziedzinie bezpieczeństwa 
powinny być koordynowane przez 
Wiceprzewodniczącego Komisji / 
Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw 
Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa z 
upoważnienia Rady zgodnie z art. 43 ust. 2 
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upoważnienia Rady zgodnie z art. 43 ust. 2 
TUE oraz że należy ustanowić 
scentralizowany ośrodek polityczny 
odpowiedzialny za misje szkoleniowe 
Komórki Planowania i Prowadzenia 
Operacji Wojskowych oraz Komórki 
Planowania i Prowadzenia Operacji 
Cywilnych, a także projekty mające na 
celu wspieranie lub reformowanie sektora 
bezpieczeństwa;

TUE; przypomina, że zgodnie z Traktatem 
Wiceprzewodniczący Komisji / Wysoki 
Przedstawiciel Unii do Spraw 
Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, 
jako wiceprzewodniczący Komisji, 
przewodniczący Grupy Komisarzy do 
spraw Silniejszej Pozycji Europy na 
Świecie oraz przewodniczący Rady do 
Spraw Zagranicznych i najwyższy organ w 
odniesieniu do wszystkich struktur 
planowania i prowadzenia cywilnej i 
wojskowej WPBiO w ESDZ, ma 
obowiązek opracowania spójnego i 
konsekwentnego podejścia do skutecznej i 
trwałej współpracy w zakresie 
bezpieczeństwa z partnerami 
afrykańskimi, która obejmuje aspekty 
bezpieczeństwa;

Or. en

Poprawka 184
Michael Gahler

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. uważa, że misje i programy Unii 
Europejskiej w dziedzinie rozwoju i 
bezpieczeństwa powinny być 
koordynowane przez 
Wiceprzewodniczącego Komisji / 
Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw 
Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa z 
upoważnienia Rady zgodnie z art. 43 ust. 2 
TUE oraz że należy ustanowić 
scentralizowany ośrodek polityczny 
odpowiedzialny za misje szkoleniowe 
Komórki Planowania i Prowadzenia 
Operacji Wojskowych oraz Komórki 
Planowania i Prowadzenia Operacji 
Cywilnych, a także projekty mające na celu 
wspieranie lub reformowanie sektora 
bezpieczeństwa;

2. uważa, że misje i programy Unii 
Europejskiej w dziedzinie rozwoju i 
bezpieczeństwa powinny być 
koordynowane przez 
Wiceprzewodniczącego Komisji / 
Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw 
Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa z 
upoważnienia Rady zgodnie z art. 43 ust. 2 
TUE oraz że należy ustanowić cywilno-
wojskowe dowództwo UE udzielające 
porad przewodniczącemu Komisji, 
Wiceprzewodniczącemu Komisji / 
Wysokiemu Przedstawicielowi Unii do 
Spraw Zagranicznych i Polityki 
Bezpieczeństwa i KPiB oraz 
odpowiedzialne za misje szkoleniowe 
Komórki Planowania i Prowadzenia 
Operacji Wojskowych oraz Komórki 
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Planowania i Prowadzenia Operacji 
Cywilnych, a także projekty mające na celu 
wspieranie lub reformowanie sektora 
bezpieczeństwa, jak również zapewniające 
skuteczną współpracę zaangażowanych 
podmiotów i koordynację inicjatyw państw 
członkowskich w terenie;

Or. en

Poprawka 185
Anna Fotyga
w imieniu grupy ECR

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. uważa, że misje i programy Unii 
Europejskiej w dziedzinie rozwoju i 
bezpieczeństwa powinny być 
koordynowane przez 
Wiceprzewodniczącego Komisji / 
Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw 
Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa z 
upoważnienia Rady zgodnie z art. 43 ust. 2 
TUE oraz że należy ustanowić 
scentralizowany ośrodek polityczny 
odpowiedzialny za misje szkoleniowe 
Komórki Planowania i Prowadzenia 
Operacji Wojskowych oraz Komórki 
Planowania i Prowadzenia Operacji 
Cywilnych, a także projekty mające na celu 
wspieranie lub reformowanie sektora 
bezpieczeństwa;

2. uważa, że misje i programy Unii 
Europejskiej w dziedzinie rozwoju i 
bezpieczeństwa powinny być 
koordynowane przez 
Wiceprzewodniczącego Komisji / 
Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw 
Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa z 
upoważnienia Rady zgodnie z art. 43 ust. 2 
TUE oraz że potrzebna jest doktryna 
obejmująca misje szkoleniowe Komórki 
Planowania i Prowadzenia Operacji 
Wojskowych oraz Komórki Planowania i 
Prowadzenia Operacji Cywilnych, a także 
projekty mające na celu wspieranie lub 
reformowanie sektora bezpieczeństwa; 
wszystkie te wysiłki w celu zapewnienia 
koordynacji powinny zostać wprowadzone 
pod nadzorem Rady oraz w bliskim i 
stałym kontakcie z Komitetem 
Politycznym i Bezpieczeństwa;

Or. en

Poprawka 186
Javier Nart, Christophe Grudler, Nathalie Loiseau, Hilde Vautmans, Ilhan Kyuchyuk, 
Malik Azmani, Klemen Grošelj, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos
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Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. uważa, że misje i programy Unii 
Europejskiej w dziedzinie rozwoju i 
bezpieczeństwa powinny być 
koordynowane przez 
Wiceprzewodniczącego Komisji / 
Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw 
Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa z 
upoważnienia Rady zgodnie z art. 43 ust. 2 
TUE oraz że należy ustanowić 
scentralizowany ośrodek polityczny 
odpowiedzialny za misje szkoleniowe 
Komórki Planowania i Prowadzenia 
Operacji Wojskowych oraz Komórki 
Planowania i Prowadzenia Operacji 
Cywilnych, a także projekty mające na 
celu wspieranie lub reformowanie sektora 
bezpieczeństwa;

2. uważa, że wspólne zagraniczne 
misje, operacje i projekty Unii 
Europejskiej w dziedzinie rozwoju i 
bezpieczeństwa powinny być 
koordynowane przez 
Wiceprzewodniczącego Komisji / 
Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw 
Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa z 
upoważnienia Rady zgodnie z art. 43 ust. 2 
TUE oraz że Wspólna Komórka ds. 
Koordynacji Wsparcia (JSCC) powinna 
odgrywać większą rolę koordynacyjną i 
zaproponować scentralizowaną doktrynę, 
która wzmocniłaby zdolności misji 
szkoleniowych Komórki Planowania i 
Prowadzenia Operacji Wojskowych oraz 
Komórki Planowania i Prowadzenia 
Operacji Cywilnych, a także projektów 
mających na celu wspieranie lub 
reformowanie sektora bezpieczeństwa;

Or. en

Poprawka 187
Nicolae Ştefănuță

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. uważa, że misje i programy Unii 
Europejskiej w dziedzinie rozwoju i 
bezpieczeństwa powinny być 
koordynowane przez 
Wiceprzewodniczącego Komisji / 
Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw 
Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa z 
upoważnienia Rady zgodnie z art. 43 ust. 2 
TUE oraz że należy ustanowić 
scentralizowany ośrodek polityczny 

2. uważa, że misje i programy Unii 
Europejskiej w dziedzinie rozwoju 
i bezpieczeństwa powinny być 
koordynowane przez 
Wiceprzewodniczącego Komisji / 
Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw 
Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa 
z upoważnienia Rady zgodnie z art. 43 
ust. 2 TUE oraz że należy ustanowić 
scentralizowany ośrodek polityczny 
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odpowiedzialny za misje szkoleniowe 
Komórki Planowania i Prowadzenia 
Operacji Wojskowych oraz Komórki 
Planowania i Prowadzenia Operacji 
Cywilnych, a także projekty mające na celu 
wspieranie lub reformowanie sektora 
bezpieczeństwa;

odpowiedzialny za misje szkoleniowe 
Komórki Planowania i Prowadzenia 
Operacji Wojskowych oraz Komórki 
Planowania i Prowadzenia Operacji 
Cywilnych, a także projekty mające na celu 
wspieranie i reformowanie sektora 
bezpieczeństwa;

Or. en

Poprawka 188
David Lega

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. uważa, że misje i programy Unii 
Europejskiej w dziedzinie rozwoju i 
bezpieczeństwa powinny być 
koordynowane przez 
Wiceprzewodniczącego Komisji / 
Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw 
Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa z 
upoważnienia Rady zgodnie z art. 43 ust. 2 
TUE oraz że należy ustanowić 
scentralizowany ośrodek polityczny 
odpowiedzialny za misje szkoleniowe 
Komórki Planowania i Prowadzenia 
Operacji Wojskowych oraz Komórki 
Planowania i Prowadzenia Operacji 
Cywilnych, a także projekty mające na celu 
wspieranie lub reformowanie sektora 
bezpieczeństwa;

2. uważa, że misje i programy Unii 
Europejskiej w dziedzinie rozwoju i 
bezpieczeństwa powinny być 
koordynowane przez 
Wiceprzewodniczącego Komisji / 
Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw 
Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa z 
upoważnienia Rady zgodnie z art. 43 ust. 2 
TUE oraz że należy rozważyć 
ustanowienie zespołu ekspertów 
odpowiedzialnych za misje szkoleniowe 
Komórki Planowania i Prowadzenia 
Operacji Wojskowych oraz Komórki 
Planowania i Prowadzenia Operacji 
Cywilnych, a także projekty mające na celu 
wspieranie lub reformowanie sektora 
bezpieczeństwa;

Or. en

Poprawka 189
Željana Zovko

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

2a. przypomina, że pomimo istotnego 
zaangażowania w przeszłości wzrosła 
liczba wyzwań i kryzysów w regionie 
Sahelu, Afryki Zachodniej i Rogu Afryki 
oraz że w związku z tym UE musi być 
gotowa nie tylko do utrzymania, ale 
również do dokonania przeglądu i 
ewentualnego zaktualizowania swojego 
zaangażowania, w tym środków mających 
na celu wzmocnienie zdolności partnerów, 
również poprzez zapewnienie sprzętu 
wojskowego; podkreśla w tym kontekście, 
że nie ma wyłącznie wojskowych 
rozwiązań oraz że w związku z tym 
rozwiązania polityczne, angażujące 
społeczeństwo obywatelskie, są 
warunkiem długoterminowej stabilności i 
pokoju;

Or. en

Poprawka 190
Arnaud Danjean

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. z zadowoleniem przyjmuje ogólne 
zaangażowanie Unii w Sahelu, w Afryce 
Zachodniej i w Rogu Afryki oraz uznaje 
wkład tych misji i operacji WPBiO w 
zapewnianie pokoju, bezpieczeństwa i 
stabilności międzynarodowej; podkreśla 
jednak konieczność dostosowania zasad 
finansowych i administracyjnych, a także 
procesów podejmowania decyzji 
politycznych, by odpowiedź na kryzysy 
była szybsza i skuteczniejsza;

Or. fr
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Poprawka 191
Alviina Alametsä
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. ponawia apel o białą księgę 
dotyczącą europejskiej obrony, 
przedstawiającą bardzo precyzyjne 
scenariusze ewentualnych interwencji 
wojskowych UE i leżące u ich podstaw 
zasady zgodnie z zadaniami wojskowymi 
określonymi w art. 43 ust. 1 TUE;

Or. en

Poprawka 192
Alviina Alametsä
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2b. wyraża głębokie przekonanie, że 
tylko pomoc w zakresie bezpieczeństwa, 
która skupia się głównie na 
bezpieczeństwie ludzkim, będzie skuteczna 
w perspektywie średnio- i 
długoterminowej, ponieważ bez 
konkretnej poprawy bezpieczeństwa 
społeczności lokalnej wszelka pomoc 
cywilna i wojskowa wcześniej czy później 
zawiedzie, a nawet przyniesie negatywne 
niezamierzone skutki;

Or. en

Poprawka 193
Željana Zovko
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Projekt rezolucji
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2b. zwraca uwagę na fakt, że brak 
stabilności w regionach Sahelu, Afryki 
Zachodniej i Rogu Afryki w ostatecznym 
rozrachunku wywiera negatywny wpływ 
zwłaszcza na południowe sąsiedztwo UE i 
w związku z tym stanowi bezpośrednie 
wyzwanie dla naszego zarządzania 
europejskimi granicami zewnętrznymi;

Or. en

Poprawka 194
Željana Zovko

Projekt rezolucji
Ustęp 2 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2c. z zadowoleniem przyjmuje postępy 
poczynione w negocjacjach dotyczących 
zarówno Instrumentu Sąsiedztwa oraz 
Współpracy Międzynarodowej i 
Rozwojowej (ISWMR), jak i 
Europejskiego Instrumentu na rzecz 
Pokoju (EPF), i uważa, że te dwa 
instrumenty dają UE możliwość szybszego 
i skuteczniejszego reagowania na 
wyzwania w zakresie bezpieczeństwa, w 
szczególności ponieważ zwiększają 
zdolność UE do wzmacniania zdolności 
partnerów, w tym przez zapewnianie 
sprzętu wojskowego przy jednoczesnym 
poszanowaniu odpowiednich 
zabezpieczeń;

Or. en

Poprawka 195
Alviina Alametsä
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w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 2 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2c. jest głęboko przekonany, że UE 
powinna poczynić maksymalne inwestycje 
w procesy mające na celu zapobieganie 
konfliktom poprzez uruchomienie wielu 
bardzo konkretnych procesów i projektów 
mediacji, dialogu i pojednania 
równolegle do innych środków 
bezpieczeństwa; podkreśla potrzebę 
stosowania również podejścia 
nieukierunkowanego na państwo, 
mającego na celu wspieranie stabilności i 
bezpieczeństwa, w szczególności w 
odniesieniu do napięć między 
społecznościami;

Or. en

Poprawka 196
Željana Zovko

Projekt rezolucji
Ustęp 2 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2d. podkreśla, że bezpieczeństwo, 
stabilność, a tym samym również dobrobyt 
i zrównoważony rozwój zostaną osiągnięte 
w przedmiotowych regionach, jeżeli 
prowadzona będzie kompleksowa 
strategia; przypomina w związku z tym, że 
reforma sektora bezpieczeństwa, reforma 
wymiaru sprawiedliwości, dobre rządy, 
demokratyczna rozliczalność i ochrona 
ludności cywilnej są warunkiem 
wstępnym zdobycia zaufania społeczeństw 
do ich rządów i sił bezpieczeństwa; 
ponadto podkreśla więź cywilno-wojskową 
oraz potrzebę lepszego usprawnienia obu 
elementów misji WPBiO;
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Or. en

Poprawka 197
Željana Zovko

Projekt rezolucji
Ustęp 2 e (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2e. przypomina, że odpowiedzialność 
wobec obywateli za działania na rzecz 
dobrych rządów, odpowiedzialności 
publicznej i demokratycznego 
zaangażowania ponoszą przede wszystkim 
rządy w zainteresowanych regionach; 
podkreśla w związku z tym, że wysiłki UE 
zorientowane są na osiągnięcie 
ostatecznego celu - tj. zdolności tych 
państw do zapewnienia w przyszłości 
własnego bezpieczeństwa;

Or. en

Poprawka 198
Željana Zovko

Projekt rezolucji
Ustęp 2 f (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2f. wyraża uznanie dla pracowników 
misji UE, którzy pomimo bardzo trudnych 
warunków wykonali wyjątkową pracę oraz 
wykazali się zaangażowaniem i 
profesjonalizmem;

Or. en

Poprawka 199
Željana Zovko
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Projekt rezolucji
Ustęp 2 g (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2g. podkreśla pilną potrzebę 
wzmocnienia misji WPBiO oraz ogólnej 
polityki UE w zakresie planowania 
strategicznego i komunikacji w celu 
zwiększenia widoczności działań UE; 
uważa, że ma to kluczowe znaczenie 
zarówno dla zaangażowania państw 
trzecich, takich jak Chiny, Rosja i Turcja, 
w dążenie do osiągnięcia podobnych 
celów, jak i, w razie potrzeby, dla 
powstrzymania państw trzecich 
prowadzących przeciwstawne i szkodliwe 
dla tych regionów interesy 
długoterminowe oraz przeciwdziałania im;

Or. en

Poprawka 200
Željana Zovko

Projekt rezolucji
Ustęp 2 h (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2h. zdecydowanie popiera plany Unii 
Afrykańskiej dotyczące odgrywania 
większej roli w afrykańskich operacjach 
na rzecz pokoju i bezpieczeństwa i jest 
zachęcony planami Unii Afrykańskiej 
dotyczącymi wysłania 3000 żołnierzy w 
ramach wsparcia dla Grupy Pięciu na 
rzecz Sahelu;

Or. en

Poprawka 201
Javi López, Tonino Picula, Giuliano Pisapia, Attila Ara-Kovács, Robert Biedroń, Maria 
Arena, Demetris Papadakis, Nacho Sánchez Amor, Pierfrancesco Majorino, Raphaël 
Glucksmann, Joachim Schuster
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Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. wzywa do dokonania rewizji art. 3a 
ust. 4 lit. b) i c) rozporządzenia (UE) nr 
230/2014 w świetle poważnego i 
znacznego pogorszenia warunków 
bezpieczeństwa w regionie oraz w celu 
wypełnienia wszelkich luk w misjach i 
projektach UE, aby wspierać budowanie 
zdolności partnerów w sektorze 
bezpieczeństwa, w tym przez finansowanie 
wydatków wojskowych oraz dostarczanie 
broni, amunicji lub sprzętu 
śmiercionośnego, środków transportu 
oraz szkoleń niezbędnych do zwiększenia 
zdolności bojowej afrykańskich sił 
zbrojnych walczących z dżihadyzmem; 
popiera wspólny komunikat Komisji oraz 
Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw 
Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa z 
dnia 28 kwietnia 2015 r. pt. „Budowanie 
zdolności na rzecz bezpieczeństwa i 
rozwoju – Umożliwienie partnerom 
zapobiegania kryzysom i zarządzania 
nimi”4;

3. z zadowoleniem przyjmuje wniosek 
w sprawie nowego Instrumentu 
Sąsiedztwa oraz Współpracy 
Międzynarodowej i Rozwojowej;

_________________
4 JOIN(2015)0017.

Or. en

Poprawka 202
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Luke Ming Flanagan, Özlem Demirel, Manu 
Pineda

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. wzywa do dokonania rewizji art. 3a 
ust. 4 lit. b) i c) rozporządzenia (UE) nr 
230/2014 w świetle poważnego i 

3. odrzuca wszelkie apele o rewizję 
art. 3a ust. 4 lit. b) i c) rozporządzenia 
(UE) nr 230/2014 jako odpowiedź na 
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znacznego pogorszenia warunków 
bezpieczeństwa w regionie oraz w celu 
wypełnienia wszelkich luk w misjach i 
projektach UE, aby wspierać budowanie 
zdolności partnerów w sektorze 
bezpieczeństwa, w tym przez finansowanie 
wydatków wojskowych oraz dostarczanie 
broni, amunicji lub sprzętu 
śmiercionośnego, środków transportu 
oraz szkoleń niezbędnych do zwiększenia 
zdolności bojowej afrykańskich sił 
zbrojnych walczących z dżihadyzmem; 
popiera wspólny komunikat Komisji oraz 
Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw 
Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa z 
dnia 28 kwietnia 2015 r. pt. „Budowanie 
zdolności na rzecz bezpieczeństwa i 
rozwoju – Umożliwienie partnerom 
zapobiegania kryzysom i zarządzania 
nimi”4;

pogorszenie warunków bezpieczeństwa w 
regionie lub jako środki służące 
wypełnieniu luk w misjach i projektach 
UE;

_________________
4 JOIN(2015)0017.

Or. en

Poprawka 203
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. wzywa do dokonania rewizji art. 
3a ust. 4 lit. b) i c) rozporządzenia (UE) nr 
230/2014 w świetle poważnego i 
znacznego pogorszenia warunków 
bezpieczeństwa w regionie oraz w celu 
wypełnienia wszelkich luk w misjach i 
projektach UE, aby wspierać budowanie 
zdolności partnerów w sektorze 
bezpieczeństwa, w tym przez finansowanie 
wydatków wojskowych oraz dostarczanie 
broni, amunicji lub sprzętu 
śmiercionośnego, środków transportu 
oraz szkoleń niezbędnych do zwiększenia 

3. wzywa UE i państwa członkowskie 
do przeanalizowania, jak – w świetle 
poważnego i znacznego pogorszenia 
warunków bezpieczeństwa w regionie oraz 
w celu wypełnienia wszelkich luk w 
misjach i projektach UE – można 
zwiększyć zdolność bojową afrykańskich 
sił zbrojnych walczących z dżihadyzmem; 
popiera wspólny komunikat Komisji 
Europejskiej i Wysokiej Przedstawiciel 
Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki 
Bezpieczeństwa z dnia 28 kwietnia 2015 r. 
pt. „Budowanie zdolności na rzecz 
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zdolności bojowej afrykańskich sił 
zbrojnych walczących z dżihadyzmem; 
popiera wspólny komunikat Komisji oraz 
Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw 
Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa z 
dnia 28 kwietnia 2015 r. pt. „Budowanie 
zdolności na rzecz bezpieczeństwa i 
rozwoju – Umożliwienie partnerom 
zapobiegania kryzysom i zarządzania 
nimi”4;

bezpieczeństwa i rozwoju – Umożliwienie 
partnerom zapobiegania kryzysom i 
zarządzania nimi”4;

_________________ _________________
4 JOIN(2015)0017. 4 JOIN(2015)0017.

Or. es

Poprawka 204
Arnaud Danjean

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. wzywa do dokonania rewizji art. 3a 
ust. 4 lit. b) i c) rozporządzenia (UE) nr 
230/2014 w świetle poważnego i 
znacznego pogorszenia warunków 
bezpieczeństwa w regionie oraz w celu 
wypełnienia wszelkich luk w misjach i 
projektach UE, aby wspierać budowanie 
zdolności partnerów w sektorze 
bezpieczeństwa, w tym przez finansowanie 
wydatków wojskowych oraz dostarczanie 
broni, amunicji lub sprzętu 
śmiercionośnego, środków transportu 
oraz szkoleń niezbędnych do zwiększenia 
zdolności bojowej afrykańskich sił 
zbrojnych walczących z dżihadyzmem; 
popiera wspólny komunikat Komisji oraz 
Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw 
Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa z 
dnia 28 kwietnia 2015 r. pt. „Budowanie 
zdolności na rzecz bezpieczeństwa i 
rozwoju – Umożliwienie partnerom 
zapobiegania kryzysom i zarządzania 
nimi”4;

3. wzywa do dokonania rewizji art. 3a 
ust. 4 lit. b) i c) rozporządzenia (UE) nr 
230/2014 w świetle poważnego i 
znacznego pogorszenia warunków 
bezpieczeństwa w regionie oraz w celu 
wypełnienia wszelkich luk w misjach i 
projektach UE, aby zwiększyć zdolność 
bojową afrykańskich sił zbrojnych 
walczących z dżihadyzmem; popiera 
wspólny komunikat Komisji Europejskiej i 
Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw 
Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa z 
dnia 28 kwietnia 2015 r. pt. „Budowanie 
zdolności na rzecz bezpieczeństwa i 
rozwoju – Umożliwienie partnerom 
zapobiegania kryzysom i zarządzania 
nimi”4;
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_________________ _________________
4 JOIN(2015)0017. 4 JOIN(2015)0017.

Or. fr

Poprawka 205
Katalin Cseh

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. wzywa do dokonania rewizji art. 3a 
ust. 4 lit. b) i c) rozporządzenia (UE) nr 
230/2014 w świetle poważnego i 
znacznego pogorszenia warunków 
bezpieczeństwa w regionie oraz w celu 
wypełnienia wszelkich luk w misjach i 
projektach UE, aby wspierać budowanie 
zdolności partnerów w sektorze 
bezpieczeństwa, w tym przez finansowanie 
wydatków wojskowych oraz dostarczanie 
broni, amunicji lub sprzętu 
śmiercionośnego, środków transportu oraz 
szkoleń niezbędnych do zwiększenia 
zdolności bojowej afrykańskich sił 
zbrojnych walczących z dżihadyzmem; 
popiera wspólny komunikat Komisji oraz 
Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw 
Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa z 
dnia 28 kwietnia 2015 r. pt. „Budowanie 
zdolności na rzecz bezpieczeństwa i 
rozwoju – Umożliwienie partnerom 
zapobiegania kryzysom i zarządzania 
nimi”4;

3. wzywa do dokonania rewizji art. 3a 
ust. 4 lit. b) i c) rozporządzenia (UE) nr 
230/2014 w świetle poważnego 
i znacznego pogorszenia warunków 
bezpieczeństwa w regionie oraz w celu 
wypełnienia wszelkich luk w misjach 
i projektach UE, aby wspierać budowanie 
zdolności partnerów w sektorze 
bezpieczeństwa, w tym przez finansowanie 
wydatków wojskowych oraz dostarczanie 
broni, amunicji lub sprzętu 
śmiercionośnego, środków transportu oraz 
szkoleń niezbędnych do zwiększenia 
zdolności bojowej afrykańskich sił 
zbrojnych walczących z dżihadyzmem; 
popiera wspólny komunikat Komisji oraz 
Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw 
Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa z 
dnia 28 kwietnia 2015 r. pt. „Budowanie 
zdolności na rzecz bezpieczeństwa i 
rozwoju – Umożliwienie partnerom 
zapobiegania kryzysom i zarządzania 
nimi”; uważa, że opcje wojskowe są 
najskuteczniejsze w połączeniu ze 
strategiami niewojskowymi, takimi jak 
deradykalizacja i programy reintegracji 
społecznej;

_________________
4 JOIN(2015)0017.

Or. en
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Poprawka 206
María Soraya Rodríguez Ramos

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. wzywa do dokonania rewizji art. 3a 
ust. 4 lit. b) i c) rozporządzenia (UE) nr 
230/2014 w świetle poważnego i 
znacznego pogorszenia warunków 
bezpieczeństwa w regionie oraz w celu 
wypełnienia wszelkich luk w misjach i 
projektach UE, aby wspierać budowanie 
zdolności partnerów w sektorze 
bezpieczeństwa, w tym przez finansowanie 
wydatków wojskowych oraz dostarczanie 
broni, amunicji lub sprzętu 
śmiercionośnego, środków transportu oraz 
szkoleń niezbędnych do zwiększenia 
zdolności bojowej afrykańskich sił 
zbrojnych walczących z dżihadyzmem; 
popiera wspólny komunikat Komisji oraz 
Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw 
Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa z 
dnia 28 kwietnia 2015 r. pt. „Budowanie 
zdolności na rzecz bezpieczeństwa i 
rozwoju – Umożliwienie partnerom 
zapobiegania kryzysom i zarządzania 
nimi”4;

3. wzywa do dokonania rewizji art. 3a 
ust. 4 lit. b) i c) rozporządzenia (UE) nr 
230/2014 w świetle poważnego i 
znacznego pogorszenia warunków 
bezpieczeństwa w regionie oraz w celu 
wypełnienia wszelkich luk w misjach i 
projektach UE, aby dalej wspierać 
budowanie zdolności partnerów w sektorze 
bezpieczeństwa, w tym przez finansowanie 
wydatków wojskowych oraz dostarczanie 
broni, amunicji lub sprzętu 
śmiercionośnego, środków transportu oraz 
szkoleń niezbędnych do zwiększenia 
zdolności bojowej afrykańskich sił 
zbrojnych walczących z dżihadyzmem; 
popiera wspólny komunikat Komisji oraz 
Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw 
Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa z 
dnia 28 kwietnia 2015 r. pt. „Budowanie 
zdolności na rzecz bezpieczeństwa i 
rozwoju – Umożliwienie partnerom 
zapobiegania kryzysom i zarządzania 
nimi”4; wzywa UE do dalszego 
wzmacniania przewodniej roli Afryki w 
zapewnianiu cywilnego wymiaru 
budowania pokoju i odporności;

_________________ _________________
4 JOIN(2015)0017. 4 JOIN(2015)0017.

Or. en

Poprawka 207
Željana Zovko

Projekt rezolucji
Ustęp 3
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Projekt rezolucji Poprawka

3. wzywa do dokonania rewizji art. 
3a ust. 4 lit. b) i c) rozporządzenia (UE) nr 
230/2014 w świetle poważnego i 
znacznego pogorszenia warunków 
bezpieczeństwa w regionie oraz w celu 
wypełnienia wszelkich luk w misjach i 
projektach UE, aby wspierać budowanie 
zdolności partnerów w sektorze 
bezpieczeństwa, w tym przez finansowanie 
wydatków wojskowych oraz dostarczanie 
broni, amunicji lub sprzętu 
śmiercionośnego, środków transportu 
oraz szkoleń niezbędnych do zwiększenia 
zdolności bojowej afrykańskich sił 
zbrojnych walczących z dżihadyzmem; 
popiera wspólny komunikat Komisji oraz 
Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw 
Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa z 
dnia 28 kwietnia 2015 r. pt. „Budowanie 
zdolności na rzecz bezpieczeństwa i 
rozwoju – Umożliwienie partnerom 
zapobiegania kryzysom i zarządzania 
nimi”4;

3. wzywa do szerokiej dyskusji wśród 
państw członkowskich UE i instytucji 
unijnych na temat wyzwań w zakresie 
bezpieczeństwa w regionie Sahelu, Afryki 
Zachodniej i Rogu Afryki, dotyczącej 
sposobu, w jaki UE może skuteczniej 
wzmacniać potencjał partnerów, w tym 
przez zapewnianie sprzętu wojskowego, w 
celu właściwszego reagowania na 
poważne wyzwania i trudne warunki 
bezpieczeństwa w regionie; popiera 
wspólny komunikat Komisji oraz 
Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw 
Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa z 
dnia 28 kwietnia 2015 r. pt. „Budowanie 
zdolności na rzecz bezpieczeństwa i 
rozwoju – Umożliwienie partnerom 
zapobiegania kryzysom i zarządzania 
nimi”;

_________________
4 JOIN(2015)0017.

Or. en

Poprawka 208
Alviina Alametsä
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. wzywa do dokonania rewizji art. 3a 
ust. 4 lit. b) i c) rozporządzenia (UE) nr 
230/2014 w świetle poważnego i 
znacznego pogorszenia warunków 
bezpieczeństwa w regionie oraz w celu 
wypełnienia wszelkich luk w misjach i 

3. odnotowuje wniosek Komisji i 
trwające negocjacje 
międzyinstytucjonalne mające na celu 
opracowanie rozporządzenia 
zatytułowanego Instrument Sąsiedztwa 
oraz Współpracy Międzynarodowej i 
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projektach UE, aby wspierać budowanie 
zdolności partnerów w sektorze 
bezpieczeństwa, w tym przez finansowanie 
wydatków wojskowych oraz dostarczanie 
broni, amunicji lub sprzętu 
śmiercionośnego, środków transportu 
oraz szkoleń niezbędnych do zwiększenia 
zdolności bojowej afrykańskich sił 
zbrojnych walczących z dżihadyzmem; 
popiera wspólny komunikat Komisji oraz 
Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw 
Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa z 
dnia 28 kwietnia 2015 r. pt. „Budowanie 
zdolności na rzecz bezpieczeństwa i 
rozwoju – Umożliwienie partnerom 
zapobiegania kryzysom i zarządzania 
nimi”4;

Rozwojowej, obejmującego wszystkie 
zadania obecnego Instrumentu na rzecz 
Przyczyniania się do Stabilności i Pokoju, 
w szczególności działania Wspólnoty w 
dziedzinie pokoju, bezpieczeństwa, 
stabilności, reformy sektora 
bezpieczeństwa, demobilizacji, rozbrojenia 
i reintegracji, budowania pokoju, 
zwalczania terroryzmu, przestępczości 
zorganizowanej, dzieci-żołnierzy, 
zapobiegania konfliktom, mediacji, 
pojednania oraz zapewnienia budowania 
nieśmiercionośnego potencjału 
wojskowego; odnotowuje wspólny 
komunikat Komisji oraz Wysokiego 
Przedstawiciela Unii do Spraw 
Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa z 
dnia 28 kwietnia 2015 r. pt. „Budowanie 
zdolności na rzecz bezpieczeństwa i 
rozwoju – Umożliwienie partnerom 
zapobiegania kryzysom i zarządzania 
nimi”;

_________________
4 JOIN(2015)0017.

Or. en

Poprawka 209
Javier Nart, Christophe Grudler, Hilde Vautmans, Nathalie Loiseau, Malik Azmani, 
Petras Auštrevičius, Klemen Grošelj, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. wzywa do dokonania rewizji art. 3a 
ust. 4 lit. b) i c) rozporządzenia (UE) nr 
230/2014 w świetle poważnego i 
znacznego pogorszenia warunków 
bezpieczeństwa w regionie oraz w celu 
wypełnienia wszelkich luk w misjach i 
projektach UE, aby wspierać budowanie 
zdolności partnerów w sektorze 
bezpieczeństwa, w tym przez finansowanie 
wydatków wojskowych oraz dostarczanie 

3. podkreśla, że w świetle poważnego 
i znacznego pogorszenia warunków 
bezpieczeństwa w regionie oraz w celu 
wypełnienia wszelkich luk w misjach i 
projektach UE, aby wspierać budowanie 
zdolności partnerów w sektorze 
bezpieczeństwa, popiera wspólny 
komunikat Komisji oraz Wysokiego 
Przedstawiciela Unii do Spraw 
Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa z 
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broni, amunicji lub sprzętu 
śmiercionośnego, środków transportu 
oraz szkoleń niezbędnych do zwiększenia 
zdolności bojowej afrykańskich sił 
zbrojnych walczących z dżihadyzmem; 
popiera wspólny komunikat Komisji oraz 
Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw 
Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa z 
dnia 28 kwietnia 2015 r. pt. „Budowanie 
zdolności na rzecz bezpieczeństwa i 
rozwoju – Umożliwienie partnerom 
zapobiegania kryzysom i zarządzania 
nimi”4;

dnia 28 kwietnia 2015 r. pt. „Budowanie 
zdolności na rzecz bezpieczeństwa i 
rozwoju – Umożliwienie partnerom 
zapobiegania kryzysom i zarządzania 
nimi” oraz ustanowienie przyszłego 
Europejskiego Instrumentu na rzecz 
Pokoju, który umożliwi udzielanie 
zezwoleń na dostawy sprzętu wojskowego, 
w tym broni i amunicji, a także sprzętu 
śmiercionośnego w celu wspierania 
zdolności wojskowych afrykańskich sił 
zbrojnych;

_________________
4 JOIN(2015)0017.

Or. en

Poprawka 210
Michael Gahler

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. wzywa do dokonania rewizji art. 3a 
ust. 4 lit. b) i c) rozporządzenia (UE) nr 
230/2014 w świetle poważnego i 
znacznego pogorszenia warunków 
bezpieczeństwa w regionie oraz w celu 
wypełnienia wszelkich luk w misjach i 
projektach UE, aby wspierać budowanie 
zdolności partnerów w sektorze 
bezpieczeństwa, w tym przez finansowanie 
wydatków wojskowych oraz dostarczanie 
broni, amunicji lub sprzętu 
śmiercionośnego, środków transportu oraz 
szkoleń niezbędnych do zwiększenia 
zdolności bojowej afrykańskich sił 
zbrojnych walczących z dżihadyzmem; 
popiera wspólny komunikat Komisji oraz 
Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw 
Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa z 
dnia 28 kwietnia 2015 r. pt. „Budowanie 
zdolności na rzecz bezpieczeństwa i 

3. wzywa do dokonania rewizji art. 3a 
ust. 4 lit. b) i c) rozporządzenia (UE) nr 
230/2014 w świetle poważnego i 
znacznego pogorszenia warunków 
bezpieczeństwa w regionie oraz w celu 
wypełnienia wszelkich luk w misjach i 
projektach UE, aby wspierać budowanie 
zdolności partnerów w sektorze 
bezpieczeństwa, w tym przez finansowanie 
wydatków wojskowych oraz dostarczanie 
broni, amunicji lub sprzętu 
śmiercionośnego, środków transportu oraz 
szkoleń niezbędnych do zwiększenia 
zdolności bojowej afrykańskich sił 
zbrojnych walczących z terrorystycznymi 
ugrupowaniami zbrojnymi; popiera 
wspólny komunikat Komisji oraz 
Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw 
Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa z 
dnia 28 kwietnia 2015 r. pt. „Budowanie 
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rozwoju – Umożliwienie partnerom 
zapobiegania kryzysom i zarządzania 
nimi”4;

zdolności na rzecz bezpieczeństwa i 
rozwoju – Umożliwienie partnerom 
zapobiegania kryzysom i zarządzania 
nimi”4;

_________________ _________________
4 JOIN(2015)0017. 4 JOIN(2015)0017.

Or. en

Poprawka 211
Anna Fotyga
w imieniu grupy ECR

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. wzywa do dokonania rewizji art. 3a 
ust. 4 lit. b) i c) rozporządzenia (UE) nr 
230/2014 w świetle poważnego i 
znacznego pogorszenia warunków 
bezpieczeństwa w regionie oraz w celu 
wypełnienia wszelkich luk w misjach i 
projektach UE, aby wspierać budowanie 
zdolności partnerów w sektorze 
bezpieczeństwa, w tym przez finansowanie 
wydatków wojskowych oraz dostarczanie 
broni, amunicji lub sprzętu 
śmiercionośnego, środków transportu oraz 
szkoleń niezbędnych do zwiększenia 
zdolności bojowej afrykańskich sił 
zbrojnych walczących z dżihadyzmem; 
popiera wspólny komunikat Komisji oraz 
Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw 
Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa z 
dnia 28 kwietnia 2015 r. pt. „Budowanie 
zdolności na rzecz bezpieczeństwa i 
rozwoju – Umożliwienie partnerom 
zapobiegania kryzysom i zarządzania 
nimi”4;

3. wzywa do przeglądu art. 3a ust. 4 
lit. b) i c) rozporządzenia (UE) nr 230/2014 
w świetle poważnego i znacznego 
pogorszenia warunków bezpieczeństwa w 
regionie oraz w celu wypełnienia 
wszelkich luk w misjach i projektach UE, 
aby wspierać budowanie zdolności 
partnerów w sektorze bezpieczeństwa, w 
tym przez finansowanie wydatków 
wojskowych oraz dostarczanie broni, 
amunicji lub sprzętu śmiercionośnego, 
środków transportu oraz szkoleń 
niezbędnych do zwiększenia zdolności 
bojowej afrykańskich sił zbrojnych 
walczących z dżihadyzmem; popiera 
wspólny komunikat Komisji oraz 
Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw 
Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa z 
dnia 28 kwietnia 2015 r. pt. „Budowanie 
zdolności na rzecz bezpieczeństwa i 
rozwoju – Umożliwienie partnerom 
zapobiegania kryzysom i zarządzania 
nimi”4;

_________________ _________________
4 JOIN(2015)0017. 4 JOIN(2015)0017.

Or. en
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Poprawka 212
Nathalie Loiseau, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Malik Azmani

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. podkreśla, że ważne jest, by 
tocząca się dyskusja na temat 
ustanowienia przyszłego Europejskiego 
Instrumentu na rzecz Pokoju prowadziła 
do zezwolenia na dostawę sprzętu 
wojskowego, w tym broni i amunicji, a 
także sprzętu śmiercionośnego w celu 
wspierania zdolności wojskowych 
afrykańskich sił zbrojnych;

Or. en

Poprawka 213
David Lega

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. wzywa Wiceprzewodniczącego 
Komisji / Wysokiego Przedstawiciela Unii 
do Spraw Zagranicznych i Polityki 
Bezpieczeństwa do przedstawienia 
wniosku dotyczącego decyzji Rady w 
sprawie ustanowienia specjalnej służby 
nadzorującej dostarczanie i 
wykorzystywanie takiego sprzętu i 
szkoleń; wzywa do zapewnienia 
finansowania z budżetu UE na wydatki 
administracyjne wynikające z tej decyzji 
Rady, w tym wydatki na personel; wzywa 
Radę do obciążenia państw członkowskich 
wydatkami wynikającymi z dostarczania i 
wykorzystywania takiego sprzętu i 
szkoleń; wzywa państwa członkowskie, 

skreśla się
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które nie uczestniczą w finansowaniu 
dostarczania i wykorzystywania takich 
materiałów, o wstrzymanie się od głosu w 
Radzie;

Or. en

Poprawka 214
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Luke Ming Flanagan, Özlem Demirel, Manu 
Pineda

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. wzywa Wiceprzewodniczącego 
Komisji / Wysokiego Przedstawiciela Unii 
do Spraw Zagranicznych i Polityki 
Bezpieczeństwa do przedstawienia 
wniosku dotyczącego decyzji Rady w 
sprawie ustanowienia specjalnej służby 
nadzorującej dostarczanie i 
wykorzystywanie takiego sprzętu i 
szkoleń; wzywa do zapewnienia 
finansowania z budżetu UE na wydatki 
administracyjne wynikające z tej decyzji 
Rady, w tym wydatki na personel; wzywa 
Radę do obciążenia państw członkowskich 
wydatkami wynikającymi z dostarczania i 
wykorzystywania takiego sprzętu i 
szkoleń; wzywa państwa członkowskie, 
które nie uczestniczą w finansowaniu 
dostarczania i wykorzystywania takich 
materiałów, o wstrzymanie się od głosu w 
Radzie;

skreśla się

Or. en

Poprawka 215
Javier Nart, Christophe Grudler, Hilde Vautmans, Nathalie Loiseau, Klemen Grošelj, 
Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos

Projekt rezolucji
Ustęp 4
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Projekt rezolucji Poprawka

4. wzywa Wiceprzewodniczącego 
Komisji / Wysokiego Przedstawiciela Unii 
do Spraw Zagranicznych i Polityki 
Bezpieczeństwa do przedstawienia 
wniosku dotyczącego decyzji Rady w 
sprawie ustanowienia specjalnej służby 
nadzorującej dostarczanie i 
wykorzystywanie takiego sprzętu i 
szkoleń; wzywa do zapewnienia 
finansowania z budżetu UE na wydatki 
administracyjne wynikające z tej decyzji 
Rady, w tym wydatki na personel; wzywa 
Radę do obciążenia państw członkowskich 
wydatkami wynikającymi z dostarczania i 
wykorzystywania takiego sprzętu i 
szkoleń; wzywa państwa członkowskie, 
które nie uczestniczą w finansowaniu 
dostarczania i wykorzystywania takich 
materiałów, o wstrzymanie się od głosu w 
Radzie;

4. z zadowoleniem przyjmuje 
popierany przez Komisję wniosek 
Wysokiego Przedstawiciela dotyczący 
utworzenia Europejskiego Instrumentu na 
rzecz Pokoju w ramach Wspólnej Polityki 
Zagranicznej i Bezpieczeństwa Unii 
Europejskiej (WPZiB) na rzecz 
finansowania współpracy wojskowej i w 
dziedzinie obronności z państwami 
trzecimi i organizacjami 
międzynarodowymi, w tym sprzętu w 
ramach wspólnego wykazu uzbrojenia 
UE, który wypełni istotną lukę we 
wsparciu unijnym. W związku z tym oraz 
biorąc pod uwagę rzeczywistą sytuację w 
Afryce, wzywa Radę do zatwierdzenia 
wniosku przez niezwłoczne przyjęcie 
niezbędnej decyzji ustanawiającej ten 
nowy instrument oraz:

a) wzywa do zapewnienia finansowania z 
budżetu UE na wydatki administracyjne 
wynikające z tej decyzji Rady, w tym 
wydatki na personel;
b) wzywa Radę do obciążenia państw 
członkowskich wydatkami operacyjnymi 
wynikającymi z wdrożenia wniosku, w tym 
sprzętu i szkoleń;
c) wzywa państwa członkowskie, które nie 
uczestniczą w finansowaniu specyfikacji 
lub jej części, do wstrzymania się od 
głosowania w Radzie;
d) wzywa do utworzenia w ESDZ nowego 
specjalnego działu odpowiedzialnego za 
zarządzanie nowym instrumentem w celu 
nadzorowania dostarczania i 
wykorzystywania sprzętu i szkoleń, w tym 
odpowiednich zabezpieczeń i środków 
ograniczających ryzyko;

Or. en
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Poprawka 216
Anna Fotyga
w imieniu grupy ECR

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. wzywa Wiceprzewodniczącego 
Komisji / Wysokiego Przedstawiciela Unii 
do Spraw Zagranicznych i Polityki 
Bezpieczeństwa do przedstawienia 
wniosku dotyczącego decyzji Rady w 
sprawie ustanowienia specjalnej służby 
nadzorującej dostarczanie i 
wykorzystywanie takiego sprzętu i 
szkoleń; wzywa do zapewnienia 
finansowania z budżetu UE na wydatki 
administracyjne wynikające z tej decyzji 
Rady, w tym wydatki na personel; wzywa 
Radę do obciążenia państw członkowskich 
wydatkami wynikającymi z dostarczania i 
wykorzystywania takiego sprzętu i 
szkoleń; wzywa państwa członkowskie, 
które nie uczestniczą w finansowaniu 
dostarczania i wykorzystywania takich 
materiałów, o wstrzymanie się od głosu w 
Radzie;

4. jest zdania, że dostarczanie i 
wykorzystywanie takiego sprzętu i szkoleń 
powinny być monitorowane przez państwa 
członkowskie, kontrolowane przez PE 
i stanowić przedmiot audytu ETO;

Or. en

Poprawka 217
Arnaud Danjean

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. wzywa Wiceprzewodniczącego 
Komisji / Wysokiego Przedstawiciela Unii 
do Spraw Zagranicznych i Polityki 
Bezpieczeństwa do przedstawienia 
wniosku dotyczącego decyzji Rady w 
sprawie ustanowienia specjalnej służby 
nadzorującej dostarczanie i 

4. wzywa do zapewnienia 
finansowania z budżetu UE na wydatki 
administracyjne wynikające z tej decyzji 
Rady, w tym wydatki na personel; wzywa 
Radę do obciążenia państw członkowskich 
wydatkami wynikającymi z dostarczania i 
wykorzystywania takiego sprzętu i 
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wykorzystywanie takiego sprzętu i 
szkoleń; wzywa do zapewnienia 
finansowania z budżetu UE na wydatki 
administracyjne wynikające z tej decyzji 
Rady, w tym wydatki na personel; wzywa 
Radę do obciążenia państw członkowskich 
wydatkami wynikającymi z dostarczania i 
wykorzystywania takiego sprzętu i 
szkoleń; wzywa państwa członkowskie, 
które nie uczestniczą w finansowaniu 
dostarczania i wykorzystywania takich 
materiałów, o wstrzymanie się od głosu w 
Radzie;

szkoleń; wzywa państwa członkowskie, 
które nie uczestniczą w finansowaniu 
dostarczania i wykorzystywania takich 
materiałów, o wstrzymanie się od głosu w 
Radzie;

Or. fr

Poprawka 218
Javi López, Tonino Picula, Giuliano Pisapia, Attila Ara-Kovács, Robert Biedroń, Maria 
Arena, Demetris Papadakis, Nacho Sánchez Amor, Jytte Guteland, Pierfrancesco 
Majorino, Raphaël Glucksmann, Joachim Schuster

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. wzywa Wiceprzewodniczącego 
Komisji / Wysokiego Przedstawiciela Unii 
do Spraw Zagranicznych i Polityki 
Bezpieczeństwa do przedstawienia 
wniosku dotyczącego decyzji Rady w 
sprawie ustanowienia specjalnej służby 
nadzorującej dostarczanie i 
wykorzystywanie takiego sprzętu i 
szkoleń; wzywa do zapewnienia 
finansowania z budżetu UE na wydatki 
administracyjne wynikające z tej decyzji 
Rady, w tym wydatki na personel; wzywa 
Radę do obciążenia państw członkowskich 
wydatkami wynikającymi z dostarczania i 
wykorzystywania takiego sprzętu i 
szkoleń; wzywa państwa członkowskie, 
które nie uczestniczą w finansowaniu 
dostarczania i wykorzystywania takich 
materiałów, o wstrzymanie się od głosu w 
Radzie;

4. wzywa Wiceprzewodniczącego 
Komisji / Wysokiego Przedstawiciela Unii 
do Spraw Zagranicznych i Polityki 
Bezpieczeństwa do przedstawienia 
wniosku dotyczącego decyzji Rady w 
sprawie ustanowienia specjalnej służby 
nadzorującej dostarczanie i 
wykorzystywanie takiego sprzętu i 
szkoleń; wzywa do zapewnienia 
finansowania z budżetu UE na wydatki 
administracyjne wynikające z tej decyzji 
Rady, w tym wydatki na personel; wzywa 
Radę do obciążenia państw członkowskich 
wydatkami wynikającymi z dostarczania i 
wykorzystywania takiego sprzętu i 
szkoleń;
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Or. en

Poprawka 219
Alviina Alametsä
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. wzywa Wiceprzewodniczącego 
Komisji / Wysokiego Przedstawiciela Unii 
do Spraw Zagranicznych i Polityki 
Bezpieczeństwa do przedstawienia 
wniosku dotyczącego decyzji Rady w 
sprawie ustanowienia specjalnej służby 
nadzorującej dostarczanie i 
wykorzystywanie takiego sprzętu i 
szkoleń; wzywa do zapewnienia 
finansowania z budżetu UE na wydatki 
administracyjne wynikające z tej decyzji 
Rady, w tym wydatki na personel; wzywa 
Radę do obciążenia państw członkowskich 
wydatkami wynikającymi z dostarczania i 
wykorzystywania takiego sprzętu i 
szkoleń; wzywa państwa członkowskie, 
które nie uczestniczą w finansowaniu 
dostarczania i wykorzystywania takich 
materiałów, o wstrzymanie się od głosu w 
Radzie;

4. odnotowuje wniosek Wysokiej 
Przedstawiciel Unii do Spraw 
Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa z 
dnia 18 czerwca 2018 r., przy wsparciu 
Komisji, skierowany do Rady i dotyczący 
decyzji Rady ustanawiającej Europejski 
Instrument na rzecz Pokoju; przypomina, 
że celem Europejskiego Instrumentu na 
rzecz Pokoju jest włączenie Instrumentu 
na rzecz Pokoju w Afryce i ustanowienie 
elementu budowania zdolności na rzecz 
bezpieczeństwa i rozwoju (CBSD), który 
umożliwiłby UE transfer broni i amunicji 
do krajów partnerskich, uzupełniając 
element CBSD w ramach ISWMR; 
przypomina swoje zalecenie z dnia 28 
marca 2019 r. w sprawie utworzenia 
Europejskiego Instrumentu na rzecz 
Pokoju; zauważa, że od czerwca 2018 r. 
państwa członkowskie pracują nad 
decyzją Rady ustanawiającą Europejski 
Instrument na rzecz Pokoju (najpóźniej w 
styczniu 2021 r.);

Or. en

Poprawka 220
Fabio Massimo Castaldo

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka
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4. wzywa Wiceprzewodniczącego 
Komisji / Wysokiego Przedstawiciela Unii 
do Spraw Zagranicznych i Polityki 
Bezpieczeństwa do przedstawienia 
wniosku dotyczącego decyzji Rady w 
sprawie ustanowienia specjalnej służby 
nadzorującej dostarczanie i 
wykorzystywanie takiego sprzętu i 
szkoleń; wzywa do zapewnienia 
finansowania z budżetu UE na wydatki 
administracyjne wynikające z tej decyzji 
Rady, w tym wydatki na personel; wzywa 
Radę do obciążenia państw członkowskich 
wydatkami wynikającymi z dostarczania i 
wykorzystywania takiego sprzętu i 
szkoleń; wzywa państwa członkowskie, 
które nie uczestniczą w finansowaniu 
dostarczania i wykorzystywania takich 
materiałów, o wstrzymanie się od głosu w 
Radzie;

4. wzywa Wiceprzewodniczącego 
Komisji / Wysokiego Przedstawiciela Unii 
do Spraw Zagranicznych i Polityki 
Bezpieczeństwa do przedstawienia 
wniosku dotyczącego decyzji Rady w 
sprawie ustanowienia specjalnej służby 
nadzorującej dostarczanie i 
wykorzystywanie takiego sprzętu i 
szkoleń; wzywa do zapewnienia 
finansowania z budżetu UE na wydatki 
administracyjne wynikające z tej decyzji 
Rady, w tym wydatki na personel; wzywa 
Radę do obciążenia państw członkowskich 
wydatkami wynikającymi z dostarczania i 
wykorzystywania takiego sprzętu i 
szkoleń; przypomina państwom 
członkowskim o możliwości wstrzymania 
się od głosu podczas głosowania w Radzie, 
jeżeli nie uczestniczą one w finansowaniu 
dostarczania i wykorzystywania takich 
materiałów;

Or. en

Poprawka 221
Alviina Alametsä
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. podkreśla, że w kontekście 
Europejskiego Instrumentu na rzecz 
Pokoju nowy instrument na szczeblu UE 
mógłby potencjalnie wydawać wspólne 
oceny ryzyka przed podjęciem decyzji o 
przekazaniu broni i amunicji państwom 
trzecim w kontekście filaru budowania 
zdolności wojskowej Europejskiego 
Instrumentu na rzecz Pokoju, oceniać 
indywidualne środki w oparciu o osiem 
kryteriów wspólnego stanowiska oraz 
ustanowić zabezpieczenia i ewentualne 
sankcje w odniesieniu do użytkownika 
końcowego; wyraża zaniepokojenie 
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potencjalnymi skutkami nieodpowiednich 
zabezpieczeń;

Or. en

Poprawka 222
Željana Zovko

Projekt rezolucji
Ustęp 5 – wprowadzenie

Projekt rezolucji Poprawka

5. uważa, że trwałość i skuteczność 
misji cywilnych i wojskowych UE w 
Afryce są utrudnione z powodu braku 
podstawowego sprzętu w państwach, 
których to dotyczy, oraz że w związku z 
tym konieczne jest:

5. uważa, że trwałość, skuteczność i 
widoczność misji cywilnych i wojskowych 
UE w Afryce - pomimo wysokiego 
poziomu zaangażowania i 
profesjonalizmu pracowników - są 
utrudnione z powodu braku podstawowego 
sprzętu w państwach, których to dotyczy, 
oraz że w związku z tym konieczne jest 
zapewnienie wystarczającego budżetu UE, 
w tym wystarczająco wysokiego pułapu 
Europejskiego Instrumentu na rzecz 
Pokoju, dla zapewnienia zdolności do 
wzmocnienia zdolności 
partnerów, również poprzez zapewnienie 
sprzętu wojskowego;

Or. en

Poprawka 223
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Projekt rezolucji
Ustęp 5 – wprowadzenie

Projekt rezolucji Poprawka

5. uważa, że trwałość i skuteczność 
misji cywilnych i wojskowych UE w 
Afryce są utrudnione z powodu braku 
podstawowego sprzętu w państwach, 
których to dotyczy, oraz że w związku z 
tym konieczne jest:

5. uważa, że trwałość i skuteczność 
misji cywilnych i wojskowych UE w 
Afryce są utrudnione z powodu braku 
podstawowego sprzętu w państwach, 
których to dotyczy, oraz że w związku z 
tym konieczne jest przeanalizowanie 
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możliwości dostosowania Instrumentu na 
rzecz Pokoju w Afryce w celu 
przezwyciężenia obecnych ograniczeń w 
nabywaniu broni i amunicji lub zbadanie 
innych rozwiązań umożliwiających 
osiągnięcie tego celu;

Or. es

Poprawka 224
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Projekt rezolucji
Ustęp 5 – wprowadzenie

Projekt rezolucji Poprawka

5. uważa, że trwałość i skuteczność 
misji cywilnych i wojskowych UE w 
Afryce są utrudnione z powodu braku 
podstawowego sprzętu w państwach, 
których to dotyczy, oraz że w związku z 
tym konieczne jest:

5. uważa, że trwałość i skuteczność 
misji cywilnych i wojskowych UE w 
Afryce są utrudnione z powodu braku 
podstawowego sprzętu w państwach, 
których to dotyczy, oraz że w związku z 
tym żadna z tych misji nie może się 
rozpocząć ani być przedmiotem 
komunikacji w mediach bez 
odpowiedniego zaplanowania i zapisania 
w budżecie dotacji na nie;

Or. fr

Poprawka 225
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Luke Ming Flanagan, Özlem Demirel, Manu 
Pineda

Projekt rezolucji
Ustęp 5 – wprowadzenie

Projekt rezolucji Poprawka

5. uważa, że trwałość i skuteczność 
misji cywilnych i wojskowych UE w 
Afryce są utrudnione z powodu braku 
podstawowego sprzętu w państwach, 
których to dotyczy, oraz że w związku z 
tym konieczne jest:

5. uważa, że nie istnieją żadne 
możliwe, trwałe i skuteczne misje cywilne i 
wojskowe UE w Afryce oraz że dla 
trwałego pokoju i stabilności w regionie 
należy zająć się utrzymującymi się 
problemami strukturalnymi, które 
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wynikają przede wszystkim z globalnej 
polityki gospodarczej i handlowej 
Północy, oraz że w związku z tym 
konieczne jest:

Or. en

Poprawka 226
Alviina Alametsä
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 5 – wprowadzenie

Projekt rezolucji Poprawka

5. uważa, że trwałość i skuteczność 
misji cywilnych i wojskowych UE w 
Afryce są utrudnione z powodu braku 
podstawowego sprzętu w państwach, 
których to dotyczy, oraz że w związku z 
tym konieczne jest:

5. uważa, że trwałość i skuteczność 
misji cywilnych i wojskowych UE w 
Afryce utrudnia brak kompleksowej 
średnio- i długoterminowej strategii 
integrującej te indywidualne środki w 
ramach szerszego, długoterminowego 
procesu reformy sektora bezpieczeństwa;

Or. en

Poprawka 227
Javi López, Tonino Picula, Giuliano Pisapia, Attila Ara-Kovács, Robert Biedroń, Maria 
Arena, Demetris Papadakis, Nacho Sánchez Amor, Juozas Olekas, Jytte Guteland, 
Pierfrancesco Majorino, Raphaël Glucksmann, Joachim Schuster

Projekt rezolucji
Ustęp 5 – wprowadzenie

Projekt rezolucji Poprawka

5. uważa, że trwałość i skuteczność 
misji cywilnych i wojskowych UE w 
Afryce są utrudnione z powodu braku 
podstawowego sprzętu w państwach, 
których to dotyczy, oraz że w związku z 
tym konieczne jest:

5. uważa, że trwałość i skuteczność 
misji cywilnych i wojskowych UE 
w Afryce są utrudnione z powodu braku 
odpowiedzialności na szczeblu lokalnym, 
planów na rzecz zrównoważonego rozwoju 
oraz podstawowego sprzętu w państwach, 
których to dotyczy, oraz że w związku 
z tym konieczne jest:
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Or. en

Poprawka 228
Fabio Massimo Castaldo

Projekt rezolucji
Ustęp 5 – wprowadzenie

Projekt rezolucji Poprawka

5. uważa, że trwałość i skuteczność 
misji cywilnych i wojskowych UE w 
Afryce są utrudnione z powodu braku 
podstawowego sprzętu w państwach, 
których to dotyczy, oraz że w związku z 
tym konieczne jest:

5. uważa, że trwałość i skuteczność 
misji cywilnych i wojskowych UE 
w Afryce są utrudnione między innymi z 
powodu braku podstawowego sprzętu 
w państwach, których to dotyczy, oraz że 
w związku z tym konieczne jest:

Or. en

Poprawka 229
Arnaud Danjean

Projekt rezolucji
Ustęp 5 – wprowadzenie

Projekt rezolucji Poprawka

5. uważa, że trwałość i skuteczność 
misji cywilnych i wojskowych UE w 
Afryce są utrudnione z powodu braku 
podstawowego sprzętu w państwach, 
których to dotyczy, oraz że w związku z 
tym konieczne jest:

5. uważa, że trwałość i skuteczność 
misji cywilnych i wojskowych UE 
w Afryce są utrudnione w szczególności z 
powodu braku podstawowego sprzętu 
w państwach, których to dotyczy, oraz że 
w związku z tym konieczne jest:

Or. fr

Poprawka 230
Javier Nart, Christophe Grudler, Hilde Vautmans, Nathalie Loiseau, Ilhan Kyuchyuk, 
Malik Azmani, Klemen Grošelj, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos

Projekt rezolucji
Ustęp 5 – wprowadzenie
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Projekt rezolucji Poprawka

5. uważa, że trwałość i skuteczność 
misji cywilnych i wojskowych UE w 
Afryce są utrudnione z powodu braku 
podstawowego sprzętu w państwach, 
których to dotyczy, oraz że w związku z 
tym konieczne jest:

5. uważa, że trwałość i skuteczność 
misji cywilnych i wojskowych UE 
w Afryce są utrudnione również z powodu 
braku podstawowego sprzętu w państwach, 
których to dotyczy, oraz że w związku 
z tym konieczne jest:

Or. en

Poprawka 231
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Projekt rezolucji
Ustęp 5 – litera a

Projekt rezolucji Poprawka

a) aby budżet UE był wystarczająco 
duży, tak aby skutecznie stawić czoła 
obecnym wyzwaniom związanym ze 
szkoleniami i sprzętem wojskowym (w tym 
bronią, amunicją i środkami transportu);

skreśla się

Or. fr

Poprawka 232
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Projekt rezolucji
Ustęp 5 – litera a

Projekt rezolucji Poprawka

a) aby budżet UE był wystarczająco 
duży, tak aby skutecznie stawić czoła 
obecnym wyzwaniom związanym ze 
szkoleniami i sprzętem wojskowym (w tym 
bronią, amunicją i środkami transportu);

skreśla się

Or. es
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Poprawka 233
Željana Zovko

Projekt rezolucji
Ustęp 5 – litera a

Projekt rezolucji Poprawka

a) aby budżet UE był wystarczająco 
duży, tak aby skutecznie stawić czoła 
obecnym wyzwaniom związanym ze 
szkoleniami i sprzętem wojskowym (w tym 
bronią, amunicją i środkami transportu);

skreśla się

Or. en

Poprawka 234
Alviina Alametsä
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 5 – litera a

Projekt rezolucji Poprawka

a) aby budżet UE był wystarczająco 
duży, tak aby skutecznie stawić czoła 
obecnym wyzwaniom związanym ze 
szkoleniami i sprzętem wojskowym (w tym 
bronią, amunicją i środkami transportu);

skreśla się

Or. en

Poprawka 235
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Luke Ming Flanagan, Özlem Demirel, Manu 
Pineda

Projekt rezolucji
Ustęp 5 – litera a

Projekt rezolucji Poprawka

a) aby budżet UE był wystarczająco 
duży, tak aby skutecznie stawić czoła 
obecnym wyzwaniom związanym ze 

a) aby UE dążyła do zniesienia 
zadłużenia krajów rozwijających się z 
myślą o uniemożliwieniu bogatym krajom 
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szkoleniami i sprzętem wojskowym (w tym 
bronią, amunicją i środkami transportu);

zdalnego sterowania krajami ubogimi 
oraz przywróceniu suwerennej kontroli 
nad polityką gospodarczą na szczeblu 
krajowym;

Or. en

Poprawka 236
Javi López, Tonino Picula, Giuliano Pisapia, Attila Ara-Kovács, Robert Biedroń, Maria 
Arena, Demetris Papadakis, Nacho Sánchez Amor, Pierfrancesco Majorino, Raphaël 
Glucksmann, Joachim Schuster, Dietmar Köster

Projekt rezolucji
Ustęp 5 – litera a

Projekt rezolucji Poprawka

a) aby budżet UE był wystarczająco 
duży, tak aby skutecznie stawić czoła 
obecnym wyzwaniom związanym ze 
szkoleniami i sprzętem wojskowym (w tym 
bronią, amunicją i środkami transportu);

a) aby budżet UE był wystarczająco 
duży, tak aby skutecznie stawić czoła 
obecnym wyzwaniom związanym ze 
szkoleniami i sprzętem;

Or. en

Poprawka 237
Javier Nart, Christophe Grudler, Nathalie Loiseau, Hilde Vautmans, Malik Azmani, 
Petras Auštrevičius, Klemen Grošelj, Frédérique Ries, Ilhan Kyuchyuk, María Soraya 
Rodríguez Ramos

Projekt rezolucji
Ustęp 5 – litera a

Projekt rezolucji Poprawka

a) aby budżet UE był wystarczająco 
duży, tak aby skutecznie stawić czoła 
obecnym wyzwaniom związanym ze 
szkoleniami i sprzętem wojskowym (w tym 
bronią, amunicją i środkami transportu);

a) aby budżet Europejskiego 
Instrumentu na rzecz Pokoju był 
wystarczająco duży, tak aby skutecznie 
stawić czoła obecnym wyzwaniom, w tym 
związanym z operacjami, misjami i 
sprzętem wojskowym;

Or. en
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Poprawka 238
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Projekt rezolucji
Ustęp 5 – litera b

Projekt rezolucji Poprawka

b) dostosowanie Instrumentu na 
rzecz Pokoju w Afryce, tak aby 
przezwyciężyć obecne ograniczenia 
dotyczące nabywania broni i amunicji;

skreśla się

Or. es

Poprawka 239
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Projekt rezolucji
Ustęp 5 – litera b

Projekt rezolucji Poprawka

b) dostosowanie Instrumentu na 
rzecz Pokoju w Afryce, tak aby 
przezwyciężyć obecne ograniczenia 
dotyczące nabywania broni i amunicji;

skreśla się

Or. fr

Poprawka 240
Željana Zovko

Projekt rezolucji
Ustęp 5 – litera b

Projekt rezolucji Poprawka

b) dostosowanie Instrumentu na 
rzecz Pokoju w Afryce, tak aby 
przezwyciężyć obecne ograniczenia 
dotyczące nabywania broni i amunicji;

skreśla się

Or. en
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Poprawka 241
Alviina Alametsä
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 5 – litera b

Projekt rezolucji Poprawka

b) dostosowanie Instrumentu na 
rzecz Pokoju w Afryce, tak aby 
przezwyciężyć obecne ograniczenia 
dotyczące nabywania broni i amunicji;

skreśla się

Or. en

Poprawka 242
Pierfrancesco Majorino, Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Projekt rezolucji
Ustęp 5 – litera b

Projekt rezolucji Poprawka

b) dostosowanie Instrumentu na rzecz 
Pokoju w Afryce, tak aby przezwyciężyć 
obecne ograniczenia dotyczące nabywania 
broni i amunicji;

b) wprowadzenie proponowanego 
Europejskiego Instrumentu na rzecz 
Pokoju, z pełnym poszanowaniem 
wspólnego stanowiska, praw człowieka i 
prawa humanitarnego oraz przy 
zapewnieniu skutecznych przepisów w 
zakresie przejrzystości, takich jak 
publikacja szczegółowego wykazu sprzętu 
wojskowego dostarczanego krajom 
partnerskim w ramach instrumentu, a 
także przy zapewnieniu pełnych 
gwarancji, że żaden sprzęt wojskowy nie 
jest przekazywany krajom partnerskim 
dopuszczającym się nadużyć, okrucieństw 
i innych szkód wobec ludności cywilnej;

Or. en

Poprawka 243
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Javi López, Tonino Picula, Giuliano Pisapia, Attila Ara-Kovács, Robert Biedroń, Maria 
Arena, Demetris Papadakis, Nacho Sánchez Amor, Juozas Olekas, Jytte Guteland, 
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino, Joachim Schuster, Dietmar Köster

Projekt rezolucji
Ustęp 5 – litera b

Projekt rezolucji Poprawka

b) dostosowanie Instrumentu na rzecz 
Pokoju w Afryce, tak aby przezwyciężyć 
obecne ograniczenia dotyczące nabywania 
broni i amunicji;

b) wdrożenie proponowanego 
Europejskiego Instrumentu na rzecz 
Pokoju, z pełnym poszanowaniem 
wspólnego stanowiska, praw człowieka i 
prawa humanitarnego oraz przy 
zapewnieniu skutecznych przepisów 
dotyczących przejrzystości, takich jak 
publikacja szczegółowego wykazu sprzętu 
wojskowego dostarczanego krajom 
partnerskim w ramach instrumentu;

Or. en

Poprawka 244
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Luke Ming Flanagan, Özlem Demirel, Manu 
Pineda

Projekt rezolucji
Ustęp 5 – litera b

Projekt rezolucji Poprawka

b) dostosowanie Instrumentu na 
rzecz Pokoju w Afryce, tak aby 
przezwyciężyć obecne ograniczenia 
dotyczące nabywania broni i amunicji;

b) zdemokratyzowanie Banku 
Światowego, MFW i WTO oraz 
umożliwienie krajom globalnego 
Południa, które stanowią większość na 
świecie, sprawiedliwej i równej 
reprezentacji w tych instytucjach, aby 
mogły wywierać rzeczywisty wpływ na 
kształtowanie dotyczącej ich polityki;

Or. en

Poprawka 245
Fabio Massimo Castaldo
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Projekt rezolucji
Ustęp 5 – litera b

Projekt rezolucji Poprawka

b) dostosowanie Instrumentu na rzecz 
Pokoju w Afryce, tak aby przezwyciężyć 
obecne ograniczenia dotyczące nabywania 
broni i amunicji;

b) zaprojektowanie Europejskiego 
Instrumentu na rzecz Pokoju, tak aby 
przezwyciężyć obecne ograniczenia 
dotyczące nabywania sprzętu niezbędnego 
do zapewnienia operacyjności misji;

Or. en

Poprawka 246
Javier Nart, Christophe Grudler, Nathalie Loiseau, Hilde Vautmans, Petras 
Auštrevičius, Frédérique Ries, Klemen Grošelj, María Soraya Rodríguez Ramos

Projekt rezolucji
Ustęp 5 – litera b

Projekt rezolucji Poprawka

b) dostosowanie Instrumentu na rzecz 
Pokoju w Afryce, tak aby przezwyciężyć 
obecne ograniczenia dotyczące nabywania 
broni i amunicji;

b) dopilnowanie, by Europejski 
Instrument na rzecz Pokoju przezwyciężył 
obecne ograniczenia w ramach 
Instrumentu na rzecz Pokoju w Afryce 
oraz unijnego budżetu dotyczące zakupu 
broni i amunicji;

Or. en

Poprawka 247
Anna Fotyga
w imieniu grupy ECR

Projekt rezolucji
Ustęp 5 – litera b

Projekt rezolucji Poprawka

b) dostosowanie Instrumentu na rzecz 
Pokoju w Afryce, tak aby przezwyciężyć 
obecne ograniczenia dotyczące nabywania 
broni i amunicji;

b) dostosowanie Instrumentu na rzecz 
Pokoju w Afryce i Europejskiego 
Instrumentu na rzecz Pokoju, tak aby 
przezwyciężyć obecne ograniczenia 
dotyczące nabywania broni i amunicji;
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Or. en

Poprawka 248
Anna Fotyga
w imieniu grupy ECR

Projekt rezolucji
Ustęp 5 – litera b a (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

ba) koordynowanie takiego wsparcia z 
krajami i organizacjami o podobnych 
poglądach i dążącymi do tych samych 
celów strategicznych;

Or. en

Poprawka 249
Alviina Alametsä
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. przypomina, że prawo pierwotne 
UE zabrania nabywania broni i amunicji 
za pośrednictwem budżetu Wspólnoty; 
przypomina o licznych decyzjach TSUE w 
tym zakresie; przypomina, że służby 
prawne Parlamentu, Rady i Komisji 
osiągnęły różne stanowiska prawne co do 
tego, czy w kontekście obecnego 
Instrumentu na rzecz Przyczyniania się do 
Stabilności i Pokoju finansowanie przez 
Wspólnotę nawet nieśmiercionośnego 
potencjału wojskowego jest zgodne z 
prawem pierwotnym UE, w szczególności 
z art. 209 TFUE, oraz z orzecznictwem 
TSUE;

Or. en
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Poprawka 250
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Luke Ming Flanagan, Özlem Demirel, Manu 
Pineda

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. uważa, że zgodnie z art. 209 i 212 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej oraz w świetle bardzo 
poważnego kryzysu w dziedzinie 
bezpieczeństwa w regionie Sahelu i 
Sahary należy zbadać wszystkie 
instrumenty finansowania pod kątem 
wspierania rozwoju zdolności w zakresie 
bezpieczeństwa w dotkniętych tym 
problemem państwach afrykańskich;

skreśla się

Or. en

Poprawka 251
Alviina Alametsä
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. uważa, że zgodnie z art. 209 i 212 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej oraz w świetle bardzo 
poważnego kryzysu w dziedzinie 
bezpieczeństwa w regionie Sahelu i Sahary 
należy zbadać wszystkie instrumenty 
finansowania pod kątem wspierania 
rozwoju zdolności w zakresie 
bezpieczeństwa w dotkniętych tym 
problemem państwach afrykańskich;

6. uważa, że w świetle bardzo 
poważnego kryzysu w dziedzinie 
bezpieczeństwa w regionie Sahelu i Sahary 
należy zbadać wszystkie instrumenty 
finansowania pod kątem wspierania 
rozwoju bezpieczeństwa w dotkniętych 
tym problemem państwach afrykańskich;

Or. en



AM\1204633PL.docx 133/189 PE650.694v01-00

PL

Poprawka 252
Pierfrancesco Majorino, Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. uważa, że zgodnie z art. 209 i 212 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej oraz w świetle bardzo 
poważnego kryzysu w dziedzinie 
bezpieczeństwa w regionie Sahelu i Sahary 
należy zbadać wszystkie instrumenty 
finansowania pod kątem wspierania 
rozwoju zdolności w zakresie 
bezpieczeństwa w dotkniętych tym 
problemem państwach afrykańskich;

6. uważa, że zgodnie z art. 209 i 212 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej oraz w świetle bardzo 
poważnego kryzysu w dziedzinie 
bezpieczeństwa w regionie Sahelu i Sahary 
należy zoptymalizować wykorzystanie 
wszystkich instrumentów finansowania 
pod kątem usunięcia podstawowych 
przyczyn konfliktu i wyjść poza wspieranie 
rozwoju zdolności w zakresie 
bezpieczeństwa w dotkniętych tym 
problemem państwach afrykańskich;

Or. en

Poprawka 253
Michael Gahler

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. uważa, że zgodnie z art. 209 i 212 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej oraz w świetle bardzo 
poważnego kryzysu w dziedzinie 
bezpieczeństwa w regionie Sahelu i Sahary 
należy zbadać wszystkie instrumenty 
finansowania pod kątem wspierania 
rozwoju zdolności w zakresie 
bezpieczeństwa w dotkniętych tym 
problemem państwach afrykańskich;

6. wzywa Komisję i Radę, by zgodnie 
z art. 209 i 212 Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej oraz w świetle bardzo 
poważnych kryzysów w dziedzinie 
bezpieczeństwa w regionie Sahelu i Sahary 
oraz Afryki Wschodniej zbadały wszystkie 
instrumenty finansowania pod kątem 
wspierania rozwoju zdolności w zakresie 
bezpieczeństwa w dotkniętych tym 
problemem państwach afrykańskich;

Or. en

Poprawka 254
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Katalin Cseh

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. uważa, że zgodnie z art. 209 i 212 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej oraz w świetle bardzo 
poważnego kryzysu w dziedzinie 
bezpieczeństwa w regionie Sahelu i Sahary 
należy zbadać wszystkie instrumenty 
finansowania pod kątem wspierania 
rozwoju zdolności w zakresie 
bezpieczeństwa w dotkniętych tym 
problemem państwach afrykańskich;

6. uważa, że zgodnie z art. 209 i 212 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej oraz w świetle bardzo 
poważnego kryzysu w dziedzinie 
bezpieczeństwa w regionie Sahelu i Sahary 
należy zbadać wszystkie instrumenty 
finansowania pod kątem wspierania 
rozwoju zdolności w zakresie 
bezpieczeństwa oraz zdolności w zakresie 
zaprowadzania i utrzymywania pokoju 
w dotkniętych tym problemem państwach 
afrykańskich;

Or. en

Poprawka 255
Michael Gahler

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. z zadowoleniem przyjmuje 
propozycję wzmocnienia zasady 
partnerstwa w stosunkach między Afryką 
a UE, zawartą we wspólnym komunikacie 
(JOIN(2020)0004); wzywa Komisję, a 
zwłaszcza WP, do inicjowania 
dostosowanych do potrzeb partnerstw 
dwustronnych na rzecz transformacji 
obejmującej wiele obszarów 
priorytetowych pod względem 
bezpieczeństwa i obrony; wzywa WP do 
honorowania krajów osiągających postępy 
w umacnianiu demokracji i 
bezpieczeństwa ludzi oraz do zachęcania 
ich do zawierania partnerstw 
dwustronnych w ramach zasady „więcej 
za więcej”; wzywa WP do wspierania, 
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poza partnerstwami dwustronnymi, 
konsolidacji funkcji bezpieczeństwa 
organizacji subregionalnych, takich jak 
Wspólnota Gospodarcza Państw Afryki 
Zachodniej (ECOWAS), Wspólnota 
Wschodnioafrykańska lub 
Południowoafrykańska Wspólnota 
Rozwoju (SADC);

Or. en

Poprawka 256
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Luke Ming Flanagan, Özlem Demirel, Manu 
Pineda

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. zaleca, by UE rozważyła 
wniesienie wkładu w koszty operacyjne i 
logistyczne operacji przeciwko 
terroryzmowi dżihadystycznemu 
prowadzonych przez krajowe siły zbrojne 
Mauretanii, Mali, Burkiny Faso, Nigru i 
Czadu w ramach operacji utrzymywania 
pokoju w regionie Sahelu i Sahary oraz 
przez przyjęcie podejścia podobnego do 
tego, które stosuje wobec finansowania 
połączonych sił Grupy Pięciu oraz misji 
Unii Afrykańskiej w Somalii (AMISOM);

skreśla się

Or. en

Poprawka 257
Alviina Alametsä
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. zaleca, by UE rozważyła wniesienie 7. zaleca, aby UE rozważyła 
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wkładu w koszty operacyjne i logistyczne 
operacji przeciwko terroryzmowi 
dżihadystycznemu prowadzonych przez 
krajowe siły zbrojne Mauretanii, Mali, 
Burkiny Faso, Nigru i Czadu w ramach 
operacji utrzymywania pokoju w regionie 
Sahelu i Sahary oraz przez przyjęcie 
podejścia podobnego do tego, które 
stosuje wobec finansowania połączonych 
sił Grupy Pięciu oraz misji Unii 
Afrykańskiej w Somalii (AMISOM);

wspieranie Mauretanii, Mali, Burkiny 
Faso, Nigru i Czadu w ramach operacji 
utrzymywania pokoju w regionie Sahelu i 
Sahary za pośrednictwem różnych, 
skutecznych i zrównoważonych sposobów 
działania w dziedzinie bezpieczeństwa;

Or. en

Poprawka 258
Javier Nart, Christophe Grudler, Hilde Vautmans, Nathalie Loiseau, Ilhan Kyuchyuk, 
Petras Auštrevičius, Frédérique Ries, Klemen Grošelj

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. zaleca, by UE rozważyła wniesienie 
wkładu w koszty operacyjne i logistyczne 
operacji przeciwko terroryzmowi 
dżihadystycznemu prowadzonych przez 
krajowe siły zbrojne Mauretanii, Mali, 
Burkiny Faso, Nigru i Czadu w ramach 
operacji utrzymywania pokoju w regionie 
Sahelu i Sahary oraz przez przyjęcie 
podejścia podobnego do tego, które stosuje 
wobec finansowania połączonych sił 
Grupy Pięciu oraz misji Unii Afrykańskiej 
w Somalii (AMISOM);

7. zaleca, by UE rozważyła wniesienie 
wkładu w koszty operacyjne i logistyczne 
operacji przeciwko terroryzmowi 
dżihadystycznemu prowadzonych przez 
krajowe siły zbrojne Mauretanii, Mali, 
Burkiny Faso, Nigru i Czadu w ramach 
operacji utrzymywania pokoju w regionie 
Sahelu i Sahary oraz przez przyjęcie 
podejścia podobnego do tego, które stosuje 
wobec finansowania połączonych sił 
Grupy Pięciu oraz misji Unii Afrykańskiej 
w Somalii (AMISOM), a ponadto 
zauważa, że Europejski Instrument na 
rzecz Pokoju byłby odpowiednim 
instrumentem do realizacji tego celu;

Or. en

Poprawka 259
Anna Fotyga
w imieniu grupy ECR
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Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. zaleca, by UE rozważyła 
wniesienie wkładu w koszty operacyjne i 
logistyczne operacji przeciwko 
terroryzmowi dżihadystycznemu 
prowadzonych przez krajowe siły zbrojne 
Mauretanii, Mali, Burkiny Faso, Nigru i 
Czadu w ramach operacji utrzymywania 
pokoju w regionie Sahelu i Sahary oraz 
przez przyjęcie podejścia podobnego do 
tego, które stosuje wobec finansowania 
połączonych sił Grupy Pięciu oraz misji 
Unii Afrykańskiej w Somalii (AMISOM);

7. wspiera operacje przeciwko 
terroryzmowi dżihadystycznemu 
prowadzonych przez krajowe siły zbrojne 
Mauretanii, Mali, Burkiny Faso, Nigru i 
Czadu w ramach operacji utrzymywania 
pokoju w regionie Sahelu i Sahary, a także 
przez inne wiarygodne kraje partnerskie 
przeciwdziałające terroryzmowi, w 
szczególności Maroko, oraz wzywa do 
ustanowienia ram współpracy podobnych 
do tych, które stosuje wobec finansowania 
połączonych sił Grupy Pięciu oraz misji 
Unii Afrykańskiej w Somalii (AMISOM);

Or. en

Poprawka 260
Javi López, Tonino Picula, Giuliano Pisapia, Attila Ara-Kovács, Robert Biedroń, Maria 
Arena, Demetris Papadakis, Nacho Sánchez Amor, Jytte Guteland, Pierfrancesco 
Majorino, Andrea Cozzolino, Joachim Schuster

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. zaleca, by UE rozważyła wniesienie 
wkładu w koszty operacyjne i logistyczne 
operacji przeciwko terroryzmowi 
dżihadystycznemu prowadzonych przez 
krajowe siły zbrojne Mauretanii, Mali, 
Burkiny Faso, Nigru i Czadu w ramach 
operacji utrzymywania pokoju w regionie 
Sahelu i Sahary oraz przez przyjęcie 
podejścia podobnego do tego, które stosuje 
wobec finansowania połączonych sił 
Grupy Pięciu oraz misji Unii Afrykańskiej 
w Somalii (AMISOM);

7. zaleca, by UE rozważyła wniesienie 
wkładu w koszty operacyjne i logistyczne 
operacji przeciwko terroryzmowi 
prowadzonych przez krajowe siły zbrojne 
Mauretanii, Mali, Burkiny Faso, Nigru 
i Czadu w ramach operacji utrzymywania 
pokoju w regionie Sahelu i Sahary oraz 
przez przyjęcie podejścia podobnego do 
tego, które stosuje wobec finansowania 
połączonych sił Grupy Pięciu oraz misji 
Unii Afrykańskiej w Somalii (AMISOM);

Or. en
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Poprawka 261
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Luke Ming Flanagan, Özlem Demirel, Manu 
Pineda

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. przypomina, że art. 208 TFUE 
stanowi, iż przy realizacji polityk, które 
mogłyby mieć wpływ na kraje rozwijające 
się, Unia bierze pod uwagę cele 
współpracy na rzecz rozwoju;

Or. en

Poprawka 262
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. zgadza się na stosowanie wobec 
istniejących programów szkoleń takich 
samych ułatwień w zakresie zakupu 
sprzętu wojskowego, w tym broni, jak te, 
które są obecnie przewidziane w 
odniesieniu do rozmieszczania i szkolenia 
połączonych sił Grupy Pięciu na rzecz 
Sahelu, w tym, w razie potrzeby, wsparcia 
finansowego;

skreśla się

Or. fr

Poprawka 263
Alviina Alametsä
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 8
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Projekt rezolucji Poprawka

8. zgadza się na stosowanie wobec 
istniejących programów szkoleń takich 
samych ułatwień w zakresie zakupu 
sprzętu wojskowego, w tym broni, jak te, 
które są obecnie przewidziane w 
odniesieniu do rozmieszczania i szkolenia 
połączonych sił Grupy Pięciu na rzecz 
Sahelu, w tym, w razie potrzeby, wsparcia 
finansowego;

skreśla się

Or. en

Poprawka 264
Željana Zovko

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. zgadza się na stosowanie wobec 
istniejących programów szkoleń takich 
samych ułatwień w zakresie zakupu 
sprzętu wojskowego, w tym broni, jak te, 
które są obecnie przewidziane w 
odniesieniu do rozmieszczania i szkolenia 
połączonych sił Grupy Pięciu na rzecz 
Sahelu, w tym, w razie potrzeby, wsparcia 
finansowego;

8. zachęca do przedyskutowania, czy 
wskazane jest stosowanie wobec 
istniejących programów szkoleń takich 
samych ułatwień w zakresie zakupu 
sprzętu wojskowego, w tym broni, jak te, 
które są obecnie przewidziane 
w odniesieniu do rozmieszczania 
i szkolenia połączonych sił Grupy Pięciu 
na rzecz Sahelu, w tym, w razie potrzeby, 
wsparcia finansowego;

Or. en

Poprawka 265
Anna Fotyga
w imieniu grupy ECR

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. zgadza się na stosowanie wobec 8. zaleca przeanalizowanie, czy 
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istniejących programów szkoleń takich 
samych ułatwień w zakresie zakupu 
sprzętu wojskowego, w tym broni, jak te, 
które są obecnie przewidziane w 
odniesieniu do rozmieszczania i szkolenia 
połączonych sił Grupy Pięciu na rzecz 
Sahelu, w tym, w razie potrzeby, wsparcia 
finansowego;

istniejące programy szkoleń mogą mieć 
zastosowanie do takich samych ułatwień 
w zakresie zakupu sprzętu wojskowego, 
w tym broni, jak te, które są obecnie 
przewidziane w odniesieniu do 
rozmieszczania i szkolenia połączonych sił 
Grupy Pięciu na rzecz Sahelu, w tym, 
w razie potrzeby, wsparcia finansowego;

Or. en

Poprawka 266
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Luke Ming Flanagan, Özlem Demirel, Manu 
Pineda

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. zgadza się na stosowanie wobec 
istniejących programów szkoleń takich 
samych ułatwień w zakresie zakupu 
sprzętu wojskowego, w tym broni, jak te, 
które są obecnie przewidziane w 
odniesieniu do rozmieszczania i szkolenia 
połączonych sił Grupy Pięciu na rzecz 
Sahelu, w tym, w razie potrzeby, wsparcia 
finansowego;

8. sprzeciwia się stosowaniu wobec 
istniejących programów szkoleń takich 
samych ułatwień w zakresie zakupu 
sprzętu wojskowego, w tym broni, jak te, 
które są obecnie przewidziane 
w odniesieniu do rozmieszczania 
i szkolenia połączonych sił Grupy Pięciu 
na rzecz Sahelu, w tym, w razie potrzeby, 
wsparcia finansowego;

Or. en

Poprawka 267
Pierfrancesco Majorino, Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. uważa, że UE powinna 
przeprowadzić kompleksową analizę 
dotyczącą kluczowych osób i 
przedsiębiorstw czerpiących korzyści z 
gospodarki wojennej, stosując zestaw 
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narzędzi politycznych w celu 
powstrzymania wszelkich form korupcji i 
nadużyć;

Or. en

Poprawka 268
Pierfrancesco Majorino, Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Projekt rezolucji
Ustęp 8 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8b. wzywa do zapewnienia 
wystarczających środków na techniczną 
pomoc prawną, szkolenia i budowanie 
zdolności w celu zagwarantowania, że siły 
państw trzecich przestrzegają swoich 
zobowiązań w zakresie praw człowieka;

Or. en

Poprawka 269
Alviina Alametsä
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. zaleca, by wszelkie finansowanie 
operacji na rzecz budowania zdolności 
państw afrykańskich było uzależnione od 
planu działania mającego rozsądny 
harmonogram z możliwością dalszych 
dostosowań w zależności od rozwoju 
sytuacji;

skreśla się

Or. en

Poprawka 270
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Javi López, Tonino Picula, Giuliano Pisapia, Attila Ara-Kovács, Robert Biedroń, Maria 
Arena, Demetris Papadakis, Nacho Sánchez Amor, Juozas Olekas, Jytte Guteland, 
Pierfrancesco Majorino, Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino, Joachim Schuster, 
Dietmar Köster

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. zaleca, by wszelkie finansowanie 
operacji na rzecz budowania zdolności 
państw afrykańskich było uzależnione od 
planu działania mającego rozsądny 
harmonogram z możliwością dalszych 
dostosowań w zależności od rozwoju 
sytuacji;

9. zaleca, by wszelkie finansowanie 
operacji na rzecz budowania zdolności 
państw afrykańskich było uzależnione od 
planu działania, obejmującego szkolenia w 
zakresie reformy sektora bezpieczeństwa, 
praw człowieka, międzynarodowego 
prawa humanitarnego i praworządności, a 
także mającego rozsądny harmonogram z 
możliwością dalszych dostosowań w 
zależności od rozwoju sytuacji;

Or. en

Poprawka 271
Javier Nart, Christophe Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Hilde Vautmans, 
Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Klemen Grošelj, Frédérique Ries, María Soraya 
Rodríguez Ramos

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. zaleca, by wszelkie finansowanie 
operacji na rzecz budowania zdolności 
państw afrykańskich było uzależnione od 
planu działania mającego rozsądny 
harmonogram z możliwością dalszych 
dostosowań w zależności od rozwoju 
sytuacji;

9. zaleca, by wszelkie finansowanie 
operacji na rzecz budowania zdolności 
państw afrykańskich było uzależnione od 
przedstawienia przez państwo będące 
odbiorcą pomocy wspólnie uzgodnionego 
planu wsparcia mającego rozsądny 
harmonogram, którego realizacja ma być 
monitorowana przez UE, z możliwością 
dalszych dostosowań w zależności od 
rozwoju sytuacji;

Or. en
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Poprawka 272
Alviina Alametsä
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. wyraża głębokie zaniepokojenie 
dużą liczbą przypadków bardzo 
poważnych naruszeń praw człowieka 
popełnionych przez malijskie siły 
bezpieczeństwa, które to naruszenia 
zostały zbadane i zgłoszone przez 
Wszechstronną Zintegrowaną Misją 
Stabilizacyjną ONZ w Mali (MINUSMA) i 
zgodnie z prawem humanitarnym mogą 
stanowić zbrodnie wojenne; wzywa 
wiceprzewodniczącego Komisji/wysokiego 
przedstawiciela Unii do spraw 
zagranicznych i polityki bezpieczeństwa 
do zawieszenia misji EUTM Mali oraz 
wszelkiej innej pomocy UE dla 
malijskiego sektora bezpieczeństwa do 
czasu postawienia przed sądem sprawców 
wszystkich zbrodni oraz wprowadzenia 
gwarancji i mechanizmów, dzięki którym 
partnerzy UE będą ściśle przestrzegać 
międzynarodowego prawa humanitarnego 
i międzynarodowego prawa dotyczącego 
praw człowieka; wzywa ESDZ do 
informowania Parlamentu w trybie 
pilnym o wszelkich naruszeniach 
popełnionych przez unijnych partnerów 
wojskowych i partnerów w dziedzinie 
bezpieczeństwa;

Or. en

Poprawka 273
Pierfrancesco Majorino, Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

9a. uważa, że każde zwiększenie 
wsparcia dla sił bezpieczeństwa powinno 
podlegać dokładnej analizie ograniczenia 
ryzyka, przewidującej odpowiednie 
mechanizmy ochrony praw człowieka i 
podejście zakładające ograniczanie szkód 
cywilnych;

Or. en

Poprawka 274
Alviina Alametsä
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 9 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9b. odnotowuje sprawozdania 
oceniające ONZ w sprawie egzekwowania 
prawa i pomocy w działaniach 
naprawczych w związku z 
wykorzystywaniem seksualnym i 
nadużyciami seksualnymi popełnionymi 
przez pracowników ONZ i inny personel 
podczas operacji pokojowych; jest głęboko 
zaszokowany zatrważającymi rozmiarami 
tych przestępstw oraz faktem, że sprawcy 
nie zostali pociągnięci do 
odpowiedzialności; jest również 
wstrząśnięty zarzutami niegodziwego 
traktowania dzieci w celach seksualnych 
wobec oddziałów europejskich i oddziałów 
ONZ, w szczególności w Republice 
Środkowoafrykańskiej w 2016 r., i apeluje 
o sprawiedliwość; wzywa ONZ, państwa 
członkowskie UE oraz unijne organy 
WPBiO do prowadzenia dochodzeń, 
ścigania i skazywania wszystkich 
pracowników ONZ, organów krajowych i 
unijnych, którzy dopuścili się przemocy 
seksualnej – bezzwłocznie oraz z 
największą determinacją; podkreśla pilną 
potrzebę reformy odnośnych struktur, tak 
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aby położyć kres bezkarności personelu 
ONZ i UE, a także ustanowienia dobrze 
funkcjonujących i przejrzystych 
mechanizmów nadzoru i rozliczalności; 
uważa za niedopuszczalne, że obecne 
kroki prawne dotyczące zarzucanych 
nadużyć mają czysto dobrowolny 
charakter i zależą od państwa 
wysyłającego swoje oddziały; jest 
przekonany, że można ograniczyć takie 
poważne przestępstwa i zapobiegać im 
również dzięki szkoleniom i edukacji; 
zdecydowanie przypomina o pilnej 
potrzebie zapobiegania takim 
przestępstwom w przyszłości, również w 
celu przywrócenia zaufania miejscowej 
ludności do międzynarodowych misji 
pokojowych;

Or. en

Poprawka 275
Javi López, Tonino Picula, Giuliano Pisapia, Attila Ara-Kovács, Robert Biedroń, Maria 
Arena, Demetris Papadakis, Nacho Sánchez Amor, Juozas Olekas, Jytte Guteland, 
Pierfrancesco Majorino, Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino, Joachim Schuster

Projekt rezolucji
Ustęp 10 – wprowadzenie

Projekt rezolucji Poprawka

10. wzywa do przedefiniowania 
formatu misji szkoleniowych EUTM Mali, 
EUTM RCA i EUTM Somalia, aby lepiej 
dostosować je do rzeczywistych potrzeb sił 
zbrojnych państw korzystających z tych 
misji, poprzez:

10. wzywa do przedefiniowania 
formatu misji szkoleniowych EUTM Mali, 
EUTM RCA i EUTM Somalia, aby lepiej 
dostosować je do rzeczywistych potrzeb sił 
zbrojnych i potrzeb ludności państw 
korzystających z tych misji, poprzez:

Or. en

Poprawka 276
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Luke Ming Flanagan, Özlem Demirel, Manu 
Pineda

Projekt rezolucji
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Ustęp 10 – wprowadzenie

Projekt rezolucji Poprawka

10. wzywa do przedefiniowania 
formatu misji szkoleniowych EUTM Mali, 
EUTM RCA i EUTM Somalia, aby lepiej 
dostosować je do rzeczywistych potrzeb sił 
zbrojnych państw korzystających z tych 
misji, poprzez:

10. wzywa do przedefiniowania 
formatu misji szkoleniowych EUTM Mali, 
EUTM RCA i EUTM Somalia, aby 
obejmował on programy DDR 
(rozbrojenie, demobilizacja i 
reintegracja);

Or. en

Poprawka 277
Javier Nart, Christophe Grudler, Hilde Vautmans, Nathalie Loiseau, Ilhan Kyuchyuk, 
Klemen Grošelj, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos

Projekt rezolucji
Ustęp 10 – wprowadzenie

Projekt rezolucji Poprawka

10. wzywa do przedefiniowania 
formatu misji szkoleniowych EUTM Mali, 
EUTM RCA i EUTM Somalia, aby lepiej 
dostosować je do rzeczywistych potrzeb sił 
zbrojnych państw korzystających z tych 
misji, poprzez:

10. wzywa do przedefiniowania 
formatu misji szkoleniowych EUTM Mali, 
EUTM RCA i EUTM Somalia, aby lepiej 
dostosować je do rzeczywistych potrzeb sił 
zbrojnych państw korzystających z tych 
misji, poprzez:

Or. en

Poprawka 278
Alviina Alametsä
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 10 – wprowadzenie

Projekt rezolucji Poprawka

10. wzywa do przedefiniowania 
formatu misji szkoleniowych EUTM Mali, 
EUTM RCA i EUTM Somalia, aby lepiej 
dostosować je do rzeczywistych potrzeb sił 
zbrojnych państw korzystających z tych 

10. wzywa do przedefiniowania 
formatu misji szkoleniowych EUTM Mali, 
EUTM RCA i EUTM Somalia, aby lepiej 
dostosować je do rzeczywistych potrzeb 
średnio- i długoterminowych w zakresie 
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misji, poprzez: bezpieczeństwa lokalnej ludności:

Or. en

Poprawka 279
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Luke Ming Flanagan, Özlem Demirel, Manu 
Pineda

Projekt rezolucji
Ustęp 10 – litera a

Projekt rezolucji Poprawka

a) harmonizację metod 
szkoleniowych oraz zasad postępowania i 
użycia siły, jak również zapewnienie ich 
wyjątkowości;

skreśla się

Or. en

Poprawka 280
Alviina Alametsä
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 10 – litera a

Projekt rezolucji Poprawka

a) harmonizację metod szkoleniowych 
oraz zasad postępowania i użycia siły, jak 
również zapewnienie ich wyjątkowości;

a) opracowanie i stosowanie 
nadrzędnej polityki reformy sektora 
bezpieczeństwa, która koncentruje się 
na bezpieczeństwie ludzkim i stawia 
potrzeby bezpieczeństwa całej ludności w 
centrum wszystkich jej elementów; 
harmonizację metod szkoleniowych oraz 
zasad postępowania i użycia siły, jak 
również zapewnienie ich wyjątkowości;

Or. en

Poprawka 281
Željana Zovko
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Projekt rezolucji
Ustęp 10 – litera a

Projekt rezolucji Poprawka

a) harmonizację metod szkoleniowych 
oraz zasad postępowania i użycia siły, jak 
również zapewnienie ich wyjątkowości;

a) harmonizację metod szkoleniowych 
oraz zasad postępowania i użycia siły, jak 
również zapewnienie ich wyjątkowości, 
przy jednoczesnym uwzględnieniu 
specyficznych warunków regionalnych i 
geograficznych;

Or. en

Poprawka 282
Javier Nart, Christophe Grudler, Hilde Vautmans, Nathalie Loiseau, Petras 
Auštrevičius, Malik Azmani, Ilhan Kyuchyuk, Klemen Grošelj, Frédérique Ries, María 
Soraya Rodríguez Ramos

Projekt rezolucji
Ustęp 10 – litera a

Projekt rezolucji Poprawka

a) harmonizację metod szkoleniowych 
oraz zasad postępowania i użycia siły, jak 
również zapewnienie ich wyjątkowości;

a) harmonizację metod szkoleniowych 
oraz zasad postępowania i użycia siły, jak 
również zapewnienie ich wyjątkowości 
oraz dostosowania do rozpoznanych 
potrzeb w kraju;

Or. en

Poprawka 283
Anna Fotyga
w imieniu grupy ECR

Projekt rezolucji
Ustęp 10 – litera a

Projekt rezolucji Poprawka

a) harmonizację metod szkoleniowych 
oraz zasad postępowania i użycia siły, jak 
również zapewnienie ich wyjątkowości;

a) harmonizację metod szkoleniowych 
oraz zasad postępowania i użycia siły, jak 
również zapewnienie ich skuteczności;
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Or. en

Poprawka 284
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Projekt rezolucji
Ustęp 10 – litera a

Projekt rezolucji Poprawka

a) harmonizację metod szkoleniowych 
oraz zasad postępowania i użycia siły, jak 
również zapewnienie ich wyjątkowości;

a) harmonizację metod szkoleniowych 
oraz zasad postępowania i użycia siły;

Or. fr

Poprawka 285
Alviina Alametsä
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 10 – litera a a (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

aa) szkolenia w zakresie stosowania 
prawa humanitarnego i prawa 
dotyczącego praw człowieka podczas walk 
wojennych w celu zapobiegania 
zbrodniom wojennym i innym poważnym 
przestępstwom, a tym samym 
zapobiegania sytuacji, w której UE 
finansuje siły bezpieczeństwa, wywołując 
negatywne niezamierzone skutki;

Or. en

Poprawka 286
Alviina Alametsä
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 10 – litera a b (nowa)
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Projekt rezolucji Poprawka

ab) szkolenia w zakresie równości płci 
i praw kobiet, w tym program działań na 
rzecz kobiet, pokoju i bezpieczeństwa;

Or. en

Poprawka 287
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Luke Ming Flanagan, Özlem Demirel, Manu 
Pineda

Projekt rezolucji
Ustęp 10 – litera b

Projekt rezolucji Poprawka

b) zapewnienie, aby instruktorzy 
mogli, w koordynacji z lokalnymi 
władzami wojskowymi, wybierać żołnierzy 
spośród osób proponowanych przez 
władze lokalne, szkolić ich na sprawnych 
bojowników oraz nadzorować ich i 
towarzyszyć im w terenie po ukończeniu 
szkolenia, aby ich oceniać i zapobiegać 
rozwiązywaniu jednostek i rozpraszaniu 
żołnierzy;

skreśla się

Or. en

Poprawka 288
Javi López, Tonino Picula, Giuliano Pisapia, Attila Ara-Kovács, Robert Biedroń, Maria 
Arena, Demetris Papadakis, Nacho Sánchez Amor, Jytte Guteland, Pierfrancesco 
Majorino, Andrea Cozzolino, Joachim Schuster, Dietmar Köster

Projekt rezolucji
Ustęp 10 – litera b

Projekt rezolucji Poprawka

b) zapewnienie, aby instruktorzy 
mogli, w koordynacji z lokalnymi 
władzami wojskowymi, wybierać żołnierzy 
spośród osób proponowanych przez 
władze lokalne, szkolić ich na sprawnych 

b) zapewnienie, aby instruktorzy 
pełnili rolę mentorów dla żołnierzy 
lokalnych w terenie po ukończeniu 
szkolenia, aby ich oceniać i zapobiegać 
rozwiązywaniu jednostek i rozpraszaniu 
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bojowników oraz nadzorować ich i 
towarzyszyć im w terenie po ukończeniu 
szkolenia, aby ich oceniać i zapobiegać 
rozwiązywaniu jednostek i rozpraszaniu 
żołnierzy;

żołnierzy;

Or. en

Poprawka 289
Alviina Alametsä
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 10 – litera b

Projekt rezolucji Poprawka

b) zapewnienie, aby instruktorzy 
mogli, w koordynacji z lokalnymi 
władzami wojskowymi, wybierać żołnierzy 
spośród osób proponowanych przez władze 
lokalne, szkolić ich na sprawnych 
bojowników oraz nadzorować ich i 
towarzyszyć im w terenie po ukończeniu 
szkolenia, aby ich oceniać i zapobiegać 
rozwiązywaniu jednostek i rozpraszaniu 
żołnierzy;

b) zapewnienie, aby instruktorzy 
mogli, w koordynacji z lokalnymi 
władzami wojskowymi, wybierać żołnierzy 
spośród osób proponowanych przez władze 
lokalne, szkolić ich na sprawnych 
bojowników ze znajomością 
międzynarodowego prawa humanitarnego 
i międzynarodowego prawa dotyczącego 
praw człowieka oraz nadzorować ich 
i towarzyszyć im w terenie po ukończeniu 
szkolenia, aby ich oceniać i zapobiegać 
rozwiązywaniu jednostek i rozpraszaniu 
żołnierzy;

Or. en

Poprawka 290
Javier Nart, Christophe Grudler, Hilde Vautmans, Nathalie Loiseau, Ilhan Kyuchyuk, 
Klemen Grošelj, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos

Projekt rezolucji
Ustęp 10 – litera b

Projekt rezolucji Poprawka

b) zapewnienie, aby instruktorzy 
mogli, w koordynacji z lokalnymi 
władzami wojskowymi, wybierać żołnierzy 

b) zapewnienie, aby unijni 
instruktorzy byli upoważnieni, 
w koordynacji z lokalnymi władzami 
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spośród osób proponowanych przez władze 
lokalne, szkolić ich na sprawnych 
bojowników oraz nadzorować ich i 
towarzyszyć im w terenie po ukończeniu 
szkolenia, aby ich oceniać i zapobiegać 
rozwiązywaniu jednostek i rozpraszaniu 
żołnierzy;

wojskowymi, by wybierać żołnierzy 
spośród osób proponowanych przez władze 
lokalne, szkolić ich na sprawnych 
bojowników oraz nadzorować ich 
i towarzyszyć im w terenie po ukończeniu 
szkolenia, aby ich oceniać i zapobiegać 
rozwiązywaniu jednostek i rozpraszaniu 
żołnierzy;

Or. en

Poprawka 291
Željana Zovko

Projekt rezolucji
Ustęp 10 – litera b

Projekt rezolucji Poprawka

b) zapewnienie, aby instruktorzy 
mogli, w koordynacji z lokalnymi 
władzami wojskowymi, wybierać żołnierzy 
spośród osób proponowanych przez władze 
lokalne, szkolić ich na sprawnych 
bojowników oraz nadzorować ich i 
towarzyszyć im w terenie po ukończeniu 
szkolenia, aby ich oceniać i zapobiegać 
rozwiązywaniu jednostek i rozpraszaniu 
żołnierzy;

b) zapewnienie, aby instruktorzy 
mogli, w koordynacji z lokalnymi 
władzami wojskowymi, wybierać żołnierzy 
spośród osób proponowanych przez władze 
lokalne, szkolić ich w celu podniesienia 
ich umiejętności oraz nadzorować ich 
i towarzyszyć im w terenie po ukończeniu 
szkolenia, aby ich oceniać i zapobiegać 
rozwiązywaniu jednostek i rozpraszaniu 
żołnierzy;

Or. en

Poprawka 292
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Luke Ming Flanagan, Özlem Demirel, Manu 
Pineda

Projekt rezolucji
Ustęp 10 – litera c

Projekt rezolucji Poprawka

c) dostarczanie ośrodkom 
szkoleniowym sprzętu zarówno 
współdzielonego, jak i indywidualnego, w 
tym broni (jeżeli dane państwo jej nie 

skreśla się
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udostępnia), aby zapewnić możliwość 
przeprowadzenia odpowiednich szkoleń;

Or. en

Poprawka 293
Alviina Alametsä
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 10 – litera c

Projekt rezolucji Poprawka

c) dostarczanie ośrodkom 
szkoleniowym sprzętu zarówno 
współdzielonego, jak i indywidualnego, w 
tym broni (jeżeli dane państwo jej nie 
udostępnia), aby zapewnić możliwość 
przeprowadzenia odpowiednich szkoleń;

c) dostarczanie ośrodkom 
szkoleniowym sprzętu zarówno 
współdzielonego, jak i indywidualnego, w 
tym broni, jeżeli dane państwo jej nie 
udostępnia, jeżeli UE może wprowadzić 
zabezpieczenia gwarantujące 
przestrzeganie ośmiu kryteriów wspólnego 
stanowiska 944 podczas transferu broni 
do krajów trzecich oraz jeżeli UE może 
zagwarantować kontrolę po dostawie i 
kontrolę końcowego przeznaczenia, a tym 
samym zapobiegać przekazywaniu broni 
ugrupowaniom zbrojnym, w tym 
terrorystom, aby zapewnić możliwość 
przeprowadzenia odpowiednich szkoleń;

Or. en

Poprawka 294
Željana Zovko

Projekt rezolucji
Ustęp 10 – litera c

Projekt rezolucji Poprawka

c) dostarczanie ośrodkom 
szkoleniowym sprzętu zarówno 
współdzielonego, jak i indywidualnego, w 
tym broni (jeżeli dane państwo jej nie 
udostępnia), aby zapewnić możliwość 

c) dostarczanie ośrodkom 
szkoleniowym sprzętu, zarówno 
współdzielonego, jak i indywidualnego, 
w tym wyposażenia wojskowego (jeżeli 
dane państwo go nie udostępnia), aby 
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przeprowadzenia odpowiednich szkoleń; zapewnić możliwość przeprowadzenia 
odpowiednich szkoleń;

Or. en

Poprawka 295
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Luke Ming Flanagan, Özlem Demirel, Manu 
Pineda

Projekt rezolucji
Ustęp 10 – litera d

Projekt rezolucji Poprawka

d) zapewnienie, aby szkolenie 
odpowiadało realiom operacyjnym, tj. 
obejmowało mobilność;

skreśla się

Or. en

Poprawka 296
Javier Nart, Christophe Grudler, Hilde Vautmans, Nathalie Loiseau, Ilhan Kyuchyuk, 
Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Klemen Grošelj, Frédérique Ries, María Soraya 
Rodríguez Ramos

Projekt rezolucji
Ustęp 10 – litera d

Projekt rezolucji Poprawka

d) zapewnienie, aby szkolenie 
odpowiadało realiom operacyjnym, tj. 
obejmowało mobilność;

d) zapewnienie, aby szkolenie 
odpowiadało realiom operacyjnym, tj. 
obejmowało mobilność oraz zdolności w 
dziedzinie dowodzenia i kontroli;

Or. en

Poprawka 297
Katalin Cseh

Projekt rezolucji
Ustęp 10 – litera d a (nowa)
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Projekt rezolucji Poprawka

da) zapewnienie, by szkolenie 
obejmowało międzynarodowe prawa 
człowieka oraz ich skuteczne 
egzekwowanie we wszystkich 
okolicznościach;

Or. en

Poprawka 298
Arnaud Danjean

Projekt rezolucji
Ustęp 10 – litera d a (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

da) poprawę wskaźnika obsadzenia 
stanowisk w ramach misji w celu 
rozwiązania nawracających problemów;

Or. fr

Poprawka 299
Javier Nart, Christophe Grudler, Hilde Vautmans, Nathalie Loiseau, Ilhan Kyuchyuk, 
Petras Auštrevičius, Klemen Grošelj, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos

Projekt rezolucji
Ustęp 10 – litera d a (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

da) korzystanie z oddelegowania 
niezbędnej wojskowej wiedzy fachowej, 
zwłaszcza w dziedzinie doradztwa 
strategicznego;

Or. en

Poprawka 300
Javi López, Tonino Picula, Giuliano Pisapia, Attila Ara-Kovács, Robert Biedroń, Maria 
Arena, Demetris Papadakis, Nacho Sánchez Amor, Juozas Olekas, Jytte Guteland, 
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Pierfrancesco Majorino, Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino, Joachim Schuster, 
Dietmar Köster

Projekt rezolucji
Ustęp 10 – litera d a (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

da) ustanowienie mechanizmu 
monitorowania praw człowieka, aby 
zapobiegać ich łamaniu;

Or. en

Poprawka 301
Arnaud Danjean

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. jest zdania, że wzmocnienie 
obecności niektórych misji (EUTM 
Somalia) w zakresie doradztwa przy 
strukturach dowodzenia umożliwia 
wywieranie znacznego wpływu na 
prowadzenie operacji, jak również w 
ramach wielostronnego instrumentu 
wsparcia wojskowego; 

Or. fr

Poprawka 302
Michael Gahler

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. uważa, że UE musi przeprowadzić 
kompleksową ocenę misji cywilnych 
EUCAP Sahel Mali, EUCAP Sahel Niger, 
EUCAP Somalia oraz EUAM RCA, 

11. uważa, że UE musi przeprowadzić 
kompleksową ocenę misji cywilnych 
EUCAP Sahel Mali, EUCAP Sahel Niger, 
EUCAP Somalia oraz EUAM RCA, 
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dostosowując je do rzeczywistych potrzeb, 
tak aby zapewnić ich pełną operacyjność i 
skuteczność;

dostosowując je do rzeczywistych potrzeb, 
tak aby zapewnić ich pełną operacyjność 
i skuteczność; ubolewa, że 
wiceprzewodniczący Komisji / wysoki 
przedstawiciel oraz ESDZ nie 
skontaktowali się z Parlamentem w 
kwestii sprawozdania rocznego na temat 
WPBiO za 2019 r. ani przeprowadzonej 
przez Parlament oceny misji w Afryce; 
ponownie krytykuje brak „odpowiednich 
wskaźników do monitorowania wyników 
misji EUCAP Niger i EUCAP Mali oraz 
że monitorowanie i ocena działań misji 
były niewystarczające i nie uwzględniały 
ich skutków”; ubolewa, że 
wiceprzewodniczący Komisji / wysoki 
przedstawiciel oraz ESDZ nie odnieśli się 
do przeprowadzonej przez Parlament 
oceny formowania sił w ramach EUTM 
Somalia;

Or. en

Poprawka 303
Željana Zovko

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. uważa, że UE musi przeprowadzić 
kompleksową ocenę misji cywilnych 
EUCAP Sahel Mali, EUCAP Sahel Niger, 
EUCAP Somalia oraz EUAM RCA, 
dostosowując je do rzeczywistych potrzeb, 
tak aby zapewnić ich pełną operacyjność i 
skuteczność;

11. uważa, że przyszłe przeglądy 
strategiczne misji cywilnych EUCAP 
Sahel Mali, EUCAP Sahel Niger, EUCAP 
Somalia oraz EUAM RCA powinny być 
wykorzystywane jako kompleksowe 
narzędzie oceny i sterowania; uważa, że 
misje powinny być lepiej dostosowane do 
lokalnych potrzeb i w stosownych 
przypadkach pogłębiać współpracę z 
lokalnymi partnerami oraz że należy 
uwzględniać najlepsze praktyki w celu 
lepszego dostosowania ich do 
rzeczywistych potrzeb, tak aby zapewnić 
ich pełną operacyjność i skuteczność;

Or. en
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Poprawka 304
Javier Nart, Christophe Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Hilde Vautmans, Malik Azmani, 
Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Klemen Grošelj, Frédérique Ries, María Soraya 
Rodríguez Ramos

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. uważa, że UE musi przeprowadzić 
kompleksową ocenę misji cywilnych 
EUCAP Sahel Mali, EUCAP Sahel Niger, 
EUCAP Somalia oraz EUAM RCA, 
dostosowując je do rzeczywistych potrzeb, 
tak aby zapewnić ich pełną operacyjność i 
skuteczność;

11. uważa, że UE powinna nadal 
przeprowadzać kompleksową i skuteczną 
okresową ocenę misji cywilnych EUCAP 
Sahel Mali, EUCAP Sahel Niger, EUCAP 
Somalia i EUAM RCA w ramach 
regularnych przeglądów strategicznych, w 
celu dostosowania ich do zmieniającej się 
sytuacji w zakresie bezpieczeństwa i 
sytuacji politycznej oraz do rzeczywistych 
potrzeb w terenie, tak aby zapewnić ich 
jeszcze większą operacyjność i 
skuteczność;

Or. en

Poprawka 305
Alviina Alametsä
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. uważa, że UE musi przeprowadzić 
kompleksową ocenę misji cywilnych 
EUCAP Sahel Mali, EUCAP Sahel Niger, 
EUCAP Somalia oraz EUAM RCA, 
dostosowując je do rzeczywistych potrzeb, 
tak aby zapewnić ich pełną operacyjność i 
skuteczność;

11. uważa, że UE musi przeprowadzić 
kompleksową ocenę misji cywilnych 
EUCAP Sahel Mali, EUCAP Sahel Niger, 
EUCAP Somalia oraz EUAM RCA, 
dostosowując je do rzeczywistych potrzeb, 
tak aby zapewnić ich pełną operacyjność i 
skuteczność; należy włączyć je do 
szerszych działań związanych z reformą 
sektora bezpieczeństwa na rzecz 
zapewnienia bezpieczeństwa miejscowej 
ludności;
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Or. en

Poprawka 306
Arnaud Danjean

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. uważa, że UE musi przeprowadzić 
kompleksową ocenę misji cywilnych 
EUCAP Sahel Mali, EUCAP Sahel Niger, 
EUCAP Somalia oraz EUAM RCA, 
dostosowując je do rzeczywistych potrzeb, 
tak aby zapewnić ich pełną operacyjność i 
skuteczność;

11. uważa, że UE musi kontynuować 
kompleksową ocenę misji cywilnych 
EUCAP Sahel Mali, EUCAP Sahel Niger, 
EUCAP Somalia oraz EUAM RCA, jeśli 
chodzi o mandat, budżet i zasoby ludzkie, 
dostosowując je do rzeczywistych potrzeb, 
tak aby zapewnić ich pełną operacyjność 
i skuteczność;

Or. fr

Poprawka 307
Javi López, Tonino Picula, Giuliano Pisapia, Attila Ara-Kovács, Robert Biedroń, Maria 
Arena, Demetris Papadakis, Nacho Sánchez Amor, Juozas Olekas, Jytte Guteland, 
Pierfrancesco Majorino, Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino, Joachim Schuster, 
Dietmar Köster

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. uważa, że UE musi przeprowadzić 
kompleksową ocenę misji cywilnych 
EUCAP Sahel Mali, EUCAP Sahel Niger, 
EUCAP Somalia oraz EUAM RCA, 
dostosowując je do rzeczywistych potrzeb, 
tak aby zapewnić ich pełną operacyjność i 
skuteczność;

11. uważa, że UE musi przeprowadzić 
kompleksową ocenę misji cywilnych 
EUCAP Sahel Mali , EUCAP Sahel Niger, 
EUCAP Somalia oraz EUAM RCA, a 
także wprowadzić odpowiednie systemy 
monitorowania i nadzoru, tak aby 
zapewnić ich pełną operacyjność i 
skuteczność;

Or. en
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Poprawka 308
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Luke Ming Flanagan, Özlem Demirel, Manu 
Pineda

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. uważa, że rząd Somalii nie jest w 
stanie wykonywać swoich obowiązków 
oraz że wojsko somalijskie również nie jest 
w stanie przeciwdziałać działalności 
terrorystycznej Asz-Szababu i nie jest 
jeszcze gotowe do przejęcia obowiązków 
od AMISOM; przypomina, że wojsko 
somalijskie miało przejąć obowiązki od 
AMISOM w grudniu 2021 r.; podkreśla, 
że osiągnięcie tego celu wymaga nowego i 
kompleksowego programu pomocy;

skreśla się

Or. en

Poprawka 309
Anna Fotyga
w imieniu grupy ECR

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. uważa, że rząd Somalii nie jest w 
stanie wykonywać swoich obowiązków 
oraz że wojsko somalijskie również nie jest 
w stanie przeciwdziałać działalności 
terrorystycznej Asz-Szababu i nie jest 
jeszcze gotowe do przejęcia obowiązków 
od AMISOM; przypomina, że wojsko 
somalijskie miało przejąć obowiązki od 
AMISOM w grudniu 2021 r.; podkreśla, że 
osiągnięcie tego celu wymaga nowego i 
kompleksowego programu pomocy;

12. uważa, że rząd Somalii nie jest w 
stanie wykonywać swoich obowiązków 
oraz że wojsko somalijskie również nie jest 
w stanie przeciwdziałać działalności 
terrorystycznej Asz-Szababu i nie jest 
jeszcze gotowe do przejęcia obowiązków 
od AMISOM; przypomina, że wojsko 
somalijskie miało przejąć obowiązki od 
AMISOM w grudniu 2021 r.; podkreśla, że 
osiągnięcie tego celu wymaga nowego i 
kompleksowego programu pomocy; wzywa 
do ściślejszej współpracy ze specjalnymi 
siłami operacyjnymi Stanów 
Zjednoczonych we wspólnych staraniach 
na rzecz wyszkolenia elitarnej jednostki 
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wojska somalijskiego, która będzie w 
stanie pokonać w terenie bojowników 
związanych z Al-Kaidą;

Or. en

Poprawka 310
Alviina Alametsä
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. uważa, że rząd Somalii nie jest w 
stanie wykonywać swoich obowiązków 
oraz że wojsko somalijskie również nie jest 
w stanie przeciwdziałać działalności 
terrorystycznej Asz-Szababu i nie jest 
jeszcze gotowe do przejęcia obowiązków 
od AMISOM; przypomina, że wojsko 
somalijskie miało przejąć obowiązki od 
AMISOM w grudniu 2021 r.; podkreśla, że 
osiągnięcie tego celu wymaga nowego i 
kompleksowego programu pomocy;

12. przypomina, że wojsko somalijskie 
miało przejąć obowiązki od AMISOM w 
grudniu 2021 r.; podkreśla, że osiągnięcie 
tego celu wymaga nowego i 
kompleksowego programu pomocy;

Or. en

Poprawka 311
Javier Nart, Christophe Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Hilde Vautmans, Nathalie Loiseau, 
Petras Auštrevičius, Frédérique Ries, Klemen Grošelj, María Soraya Rodríguez Ramos

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. uważa, że rząd Somalii nie jest w 
stanie wykonywać swoich obowiązków 
oraz że wojsko somalijskie również nie jest 
w stanie przeciwdziałać działalności 
terrorystycznej Asz-Szababu i nie jest 
jeszcze gotowe do przejęcia obowiązków 
od AMISOM; przypomina, że wojsko 

12. uważa, że rząd federalny Somalii 
nie jest w stanie wykonywać swoich 
obowiązków oraz że somalijskie wojsko 
krajowe również nie jest w stanie 
przeciwdziałać działalności terrorystycznej 
Asz-Szababu i nie jest jeszcze gotowe do 
przejęcia obowiązków od AMISOM; 
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somalijskie miało przejąć obowiązki od 
AMISOM w grudniu 2021 r.; podkreśla, że 
osiągnięcie tego celu wymaga nowego i 
kompleksowego programu pomocy;

przypomina, że wojsko somalijskie miało 
przejąć obowiązki od AMISOM w grudniu 
2021 r.; podkreśla, że osiągnięcie tego celu 
wymaga nowego i kompleksowego 
programu pomocy, i wzywa UE do 
uzgodnienia z Unią Afrykańską i rządem 
Somalii stanowiska w sprawie 
mechanizmu, który zostanie wprowadzony 
po zakończeniu działań AMISOM;

Or. en

Poprawka 312
Arnaud Danjean

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. uważa, że rząd Somalii nie jest w 
stanie wykonywać swoich obowiązków 
oraz że wojsko somalijskie również nie jest 
w stanie przeciwdziałać działalności 
terrorystycznej Asz-Szababu i nie jest 
jeszcze gotowe do przejęcia obowiązków 
od AMISOM; przypomina, że wojsko 
somalijskie miało przejąć obowiązki od 
AMISOM w grudniu 2021 r.; podkreśla, że 
osiągnięcie tego celu wymaga nowego i 
kompleksowego programu pomocy;

12. przypomina, że sytuacja w zakresie 
bezpieczeństwa w Somalii jest bardzo 
niepokojąca i stanowi czynnik 
destabilizacji w całym Rogu Afryki, a 
nawet poza nim; uważa, że rząd Somalii 
nie jest w stanie wykonywać swoich 
obowiązków oraz że wojsko somalijskie, 
pomimo niedawnych postępów wciąż nie 
jest w stanie samodzielnie zwalczać 
działalności terrorystycznej Asz-Szababu; 
przypomina, że wojsko somalijskie miało 
przejąć obowiązki od AMISOM w grudniu 
2021 r.; podkreśla, że osiągnięcie tego celu 
wymaga nowego i kompleksowego 
programu pomocy;

Or. fr

Poprawka 313
Javi López, Tonino Picula, Giuliano Pisapia, Attila Ara-Kovács, Robert Biedroń, Maria 
Arena, Demetris Papadakis, Nacho Sánchez Amor, Jytte Guteland, Raphaël 
Glucksmann, Andrea Cozzolino

Projekt rezolucji
Ustęp 12
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Projekt rezolucji Poprawka

12. uważa, że rząd Somalii nie jest w 
stanie wykonywać swoich obowiązków 
oraz że wojsko somalijskie również nie jest 
w stanie przeciwdziałać działalności 
terrorystycznej Asz-Szababu i nie jest 
jeszcze gotowe do przejęcia obowiązków 
od AMISOM; przypomina, że wojsko 
somalijskie miało przejąć obowiązki od 
AMISOM w grudniu 2021 r.; podkreśla, że 
osiągnięcie tego celu wymaga nowego i 
kompleksowego programu pomocy;

12. przypomina, że wojsko somalijskie 
ma przejąć obowiązki od AMISOM w 
grudniu 2021 r.; podkreśla, że osiągnięcie 
tego celu wymaga nowego i 
kompleksowego programu pomocy dla 
rządu i wojska Somalii;

Or. en

Poprawka 314
Nicolae Ştefănuță

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. uważa, że rząd Somalii nie jest w 
stanie wykonywać swoich obowiązków 
oraz że wojsko somalijskie również nie jest 
w stanie przeciwdziałać działalności 
terrorystycznej Asz-Szababu i nie jest 
jeszcze gotowe do przejęcia obowiązków 
od AMISOM; przypomina, że wojsko 
somalijskie miało przejąć obowiązki od 
AMISOM w grudniu 2021 r.; podkreśla, że 
osiągnięcie tego celu wymaga nowego i 
kompleksowego programu pomocy;

12. uważa, że rząd Somalii nie jest w 
stanie wykonywać swoich obowiązków 
dotyczących stabilizacji sytuacji w 
zakresie bezpieczeństwa oraz że wojsko 
somalijskie również nie jest w stanie 
przeciwdziałać działalności terrorystycznej 
Asz-Szababu i nie jest jeszcze gotowe do 
przejęcia obowiązków od AMISOM; 
przypomina, że wojsko somalijskie miało 
przejąć obowiązki od AMISOM w grudniu 
2021 r.; podkreśla, że osiągnięcie tego celu 
wymaga nowego i kompleksowego 
programu pomocy;

Or. en

Poprawka 315
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Pierfrancesco Majorino

Projekt rezolucji
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Ustęp 12 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. jest zdania, że kryzys w Zatoce 
Perskiej ma poważne konsekwencje dla 
Somalii, jako że Zjednoczone Emiraty 
Arabskie (ZEA) nadal wspierają wyraźne 
działania bezpośrednio podważające 
korzyści w zakresie bezpieczeństwa i 
korzyści polityczne osiągnięte do tej pory 
w Somalii, co prowadzi do konfliktu 
między rządem federalnym Somalii i 
federalnymi państwami członkowskimi o 
bezpieczeństwo, wybory krajowe i kwestie 
związane z rozwojem, oraz wzywa do 
natychmiastowego zaprzestania takich 
działań;

Or. en

Poprawka 316
Javier Nart, Christophe Grudler, Nathalie Loiseau, Hilde Vautmans, Petras 
Auštrevičius, Ilhan Kyuchyuk, Malik Azmani, Klemen Grošelj, Frédérique Ries, María 
Soraya Rodríguez Ramos

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. zobowiązuje malijskich 
sygnatariuszy porozumienia algierskiego 
do jego przestrzegania i niezwłocznego 
wdrożenia;

13. zobowiązuje malijskich 
sygnatariuszy Porozumienia na rzecz 
pokoju i pojednania w Mali, zawartego w 
wyniku procesu algierskiego, do jego 
przestrzegania i niezwłocznego wdrożenia;

Or. en

Poprawka 317
Alviina Alametsä
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 13



AM\1204633PL.docx 165/189 PE650.694v01-00

PL

Projekt rezolucji Poprawka

13. zobowiązuje malijskich 
sygnatariuszy porozumienia algierskiego 
do jego przestrzegania i niezwłocznego 
wdrożenia;

13. zobowiązuje malijskich 
sygnatariuszy Porozumienia na rzecz 
pokoju i pojednania w Mali do jego 
przestrzegania i niezwłocznego wdrożenia;

Or. en

Poprawka 318
Mick Wallace, Manu Pineda

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. wyraża przekonanie, że Unia 
Europejska powinna nadal udzielać 
wsparcia finansowego AMISOM za 
pośrednictwem Instrumentu na rzecz 
Pokoju w Afryce, utrzymywać obecność 
trzech misji wojskowych UE (Atalanta, 
EUTM Somalia i EUCAP Somalia), 
wspierać instytucje demokratyczne i 
kontynuować wszelkie szkolenia wojsk 
krajowych niezwiązane z interesami 
regionalnymi;

skreśla się

Or. en

Poprawka 319
Javier Nart, Christophe Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Hilde Vautmans, Nathalie Loiseau, 
Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Klemen Grošelj, Frédérique Ries, María Soraya 
Rodríguez Ramos

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. wyraża przekonanie, że Unia 
Europejska powinna nadal udzielać 
wsparcia finansowego AMISOM za 

14. wyraża przekonanie, że Unia 
Europejska powinna nadal udzielać 
wsparcia finansowego AMISOM za 
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pośrednictwem Instrumentu na rzecz 
Pokoju w Afryce, utrzymywać obecność 
trzech misji wojskowych UE (Atalanta, 
EUTM Somalia i EUCAP Somalia), 
wspierać instytucje demokratyczne i 
kontynuować wszelkie szkolenia wojsk 
krajowych niezwiązane z interesami 
regionalnymi;

pośrednictwem Instrumentu na rzecz 
Pokoju w Afryce, utrzymywać obecność 
trzech misji i operacji wojskowych lub 
cywilnych UE (Atalanta, EUTM Somalia 
i EUCAP Somalia), wspierać instytucje 
demokratyczne i kontynuować wszelkie 
szkolenia wojsk krajowych niezwiązane 
z interesami regionalnymi; 

Or. en

Poprawka 320
Alviina Alametsä
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. wyraża przekonanie, że Unia 
Europejska powinna nadal udzielać 
wsparcia finansowego AMISOM za 
pośrednictwem Instrumentu na rzecz 
Pokoju w Afryce, utrzymywać obecność 
trzech misji wojskowych UE (Atalanta, 
EUTM Somalia i EUCAP Somalia), 
wspierać instytucje demokratyczne i 
kontynuować wszelkie szkolenia wojsk 
krajowych niezwiązane z interesami 
regionalnymi;

14. wyraża przekonanie, że Unia 
Europejska powinna nadal udzielać 
wsparcia finansowego AMISOM za 
pośrednictwem Instrumentu na rzecz 
Pokoju w Afryce, utrzymywać obecność 
trzech misji wojskowych UE (Atalanta, 
EUTM Somalia i EUCAP Somalia), ale 
poddać je przeglądowi, oraz wspierać 
instytucje demokratyczne i ustanowienie 
przejrzystych, rozliczalnych i 
kontrolowanych demokratycznie sektorów 
bezpieczeństwa;

Or. en

Poprawka 321
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Luke Ming Flanagan, Özlem Demirel, Manu 
Pineda

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. wzywa UE do udzielenia pomocy skreśla się
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połączonym siłom Grupy Pięciu na rzecz 
Sahelu w osiągnięciu operacyjności 
poprzez bezpośrednie zapewnienie pomocy 
finansowej na zakup odpowiedniej broni i 
sprzętu wojskowego; wzywa partnerów, 
którzy złożyli deklaracje na konferencji 
darczyńców w Brukseli w dniu 22 lutego 
2018 r., do niezwłocznego wywiązania się 
z tych deklaracji;

Or. en

Poprawka 322
Alviina Alametsä
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. wzywa UE do udzielenia pomocy 
połączonym siłom Grupy Pięciu na rzecz 
Sahelu w osiągnięciu operacyjności 
poprzez bezpośrednie zapewnienie pomocy 
finansowej na zakup odpowiedniej broni i 
sprzętu wojskowego; wzywa partnerów, 
którzy złożyli deklaracje na konferencji 
darczyńców w Brukseli w dniu 22 lutego 
2018 r., do niezwłocznego wywiązania się 
z tych deklaracji;

skreśla się

Or. en

Poprawka 323
Željana Zovko

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. wzywa UE do udzielenia pomocy 
połączonym siłom Grupy Pięciu na rzecz 
Sahelu w osiągnięciu operacyjności 

15. wzywa UE do udzielenia pomocy 
połączonym siłom Grupy Pięciu na rzecz 
Sahelu w osiągnięciu operacyjności 
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poprzez bezpośrednie zapewnienie pomocy 
finansowej na zakup odpowiedniej broni i 
sprzętu wojskowego; wzywa partnerów, 
którzy złożyli deklaracje na konferencji 
darczyńców w Brukseli w dniu 22 lutego 
2018 r., do niezwłocznego wywiązania się 
z tych deklaracji;

poprzez zapewnienie pomocy finansowej 
oraz sprzętu wojskowego i szkoleń, z 
zagwarantowaniem odpowiednich 
zabezpieczeń i środków łagodzących; 
podkreśla potrzebę silnego i wiarygodnego 
komponentu policyjnego w tym zakresie; 
wzywa partnerów, którzy złożyli 
deklaracje na konferencji darczyńców w 
Brukseli w dniu 22 lutego 2018 r., do 
niezwłocznego wywiązania się z tych 
deklaracji;

Or. en

Poprawka 324
Javi López, Tonino Picula, Giuliano Pisapia, Attila Ara-Kovács, Robert Biedroń, Maria 
Arena, Demetris Papadakis, Nacho Sánchez Amor, Jytte Guteland, Pierfrancesco 
Majorino, Raphaël Glucksmann

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. wzywa UE do udzielenia pomocy 
połączonym siłom Grupy Pięciu na rzecz 
Sahelu w osiągnięciu operacyjności 
poprzez bezpośrednie zapewnienie pomocy 
finansowej na zakup odpowiedniej broni i 
sprzętu wojskowego; wzywa partnerów, 
którzy złożyli deklaracje na konferencji 
darczyńców w Brukseli w dniu 22 lutego 
2018 r., do niezwłocznego wywiązania się 
z tych deklaracji;

15. wzywa UE do udzielenia pomocy 
połączonym siłom Grupy Pięciu na rzecz 
Sahelu w osiągnięciu operacyjności; 
wzywa partnerów, którzy złożyli 
deklaracje na konferencji darczyńców w 
Brukseli w dniu 22 lutego 2018 r., do 
niezwłocznego wywiązania się z tych 
deklaracji;

Or. en

Poprawka 325
Javier Nart, Christophe Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Hilde Vautmans, Malik Azmani, 
Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Klemen Grošelj, Frédérique Ries, María Soraya 
Rodríguez Ramos

Projekt rezolucji
Ustęp 15
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Projekt rezolucji Poprawka

15. wzywa UE do udzielenia pomocy 
połączonym siłom Grupy Pięciu na rzecz 
Sahelu w osiągnięciu operacyjności 
poprzez bezpośrednie zapewnienie pomocy 
finansowej na zakup odpowiedniej broni i 
sprzętu wojskowego; wzywa partnerów, 
którzy złożyli deklaracje na konferencji 
darczyńców w Brukseli w dniu 22 lutego 
2018 r., do niezwłocznego wywiązania się 
z tych deklaracji;

15. wzywa UE do udzielenia pomocy 
połączonym siłom Grupy Pięciu na rzecz 
Sahelu w osiągnięciu operacyjności 
poprzez bezpośrednie zapewnienie pomocy 
finansowej na zakup odpowiedniej broni i 
sprzętu wojskowego, a także doradztwa w 
dziedzinie doktryny, planowanej zdolności 
i zarządzania; wzywa partnerów, którzy 
złożyli deklaracje na konferencji 
darczyńców w Brukseli w dniu 22 lutego 
2018 r., do niezwłocznego wywiązania się 
z tych deklaracji;

Or. en

Poprawka 326
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. wzywa UE do udzielenia pomocy 
połączonym siłom Grupy Pięciu na rzecz 
Sahelu w osiągnięciu operacyjności 
poprzez bezpośrednie zapewnienie pomocy 
finansowej na zakup odpowiedniej broni i 
sprzętu wojskowego; wzywa partnerów, 
którzy złożyli deklaracje na konferencji 
darczyńców w Brukseli w dniu 22 lutego 
2018 r., do niezwłocznego wywiązania się 
z tych deklaracji;

15. wzywa państwa członkowskie do 
większej pomocy dla połączonych sił 
Grupy Pięciu na rzecz Sahelu w 
osiągnięciu operacyjności poprzez 
bezpośrednie zapewnienie pomocy 
finansowej na zakup odpowiedniej broni i 
sprzętu wojskowego; wzywa partnerów, 
którzy złożyli deklaracje na konferencji 
darczyńców w Brukseli w dniu 22 lutego 
2018 r., do niezwłocznego wywiązania się 
z tych deklaracji;

Or. es

Poprawka 327
Michael Gahler

Projekt rezolucji
Ustęp 15
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Projekt rezolucji Poprawka

15. wzywa UE do udzielenia pomocy 
połączonym siłom Grupy Pięciu na rzecz 
Sahelu w osiągnięciu operacyjności 
poprzez bezpośrednie zapewnienie pomocy 
finansowej na zakup odpowiedniej broni i 
sprzętu wojskowego; wzywa partnerów, 
którzy złożyli deklaracje na konferencji 
darczyńców w Brukseli w dniu 22 lutego 
2018 r., do niezwłocznego wywiązania się 
z tych deklaracji;

15. wzywa państwa członkowskie do 
dalszego wspierania połączonych sił 
Grupy Pięciu na rzecz Sahelu w osiąganiu 
operacyjności poprzez bezpośrednie 
zapewnienie pomocy finansowej na zakup 
odpowiedniej broni i sprzętu wojskowego; 
wzywa partnerów, którzy złożyli 
deklaracje na konferencji darczyńców w 
Brukseli w dniu 22 lutego 2018 r., do 
niezwłocznego wywiązania się z tych 
deklaracji;

Or. en

Poprawka 328
Alviina Alametsä
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. wyraża przekonanie, że państwa 
afrykańskie muszą wziąć na siebie 
odpowiedzialność za wypełnianie swoich 
suwerennych obowiązków na wszystkich 
terenach oczyszczonych z dżihadystów, 
handlarzy ludźmi i narkotykami oraz 
bandytów poprzez zapewnienie 
podstawowych usług (administracji, 
zaopatrzenia w wodę i prąd, służby 
zdrowia, wymiaru sprawiedliwości, 
edukacji), nawet gdyby niektóre z tych 
usług miały być tymczasowo świadczone 
przez wojsko lub siły bezpieczeństwa, do 
czasu ich przejęcia przez administrację 
cywilną;

16. wyraża przekonanie, że państwa 
afrykańskie muszą wziąć na siebie 
odpowiedzialność za wypełnianie swoich 
suwerennych obowiązków na wszystkich 
terenach znajdujących się pod ich 
faktyczną kontrolą poprzez zapewnienie 
podstawowych usług (administracji, 
zaopatrzenia w wodę i prąd, służby 
zdrowia, wymiaru sprawiedliwości, 
edukacji);

Or. en

Poprawka 329
Michael Gahler
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Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. wyraża przekonanie, że państwa 
afrykańskie muszą wziąć na siebie 
odpowiedzialność za wypełnianie swoich 
suwerennych obowiązków na wszystkich 
terenach oczyszczonych z dżihadystów, 
handlarzy ludźmi i narkotykami oraz 
bandytów poprzez zapewnienie 
podstawowych usług (administracji, 
zaopatrzenia w wodę i prąd, służby 
zdrowia, wymiaru sprawiedliwości, 
edukacji), nawet gdyby niektóre z tych 
usług miały być tymczasowo świadczone 
przez wojsko lub siły bezpieczeństwa, do 
czasu ich przejęcia przez administrację 
cywilną;

16. wyraża przekonanie, że państwa 
afrykańskie muszą wziąć na siebie 
odpowiedzialność za wypełnianie swoich 
suwerennych obowiązków na wszystkich 
terenach oczyszczonych z terrorystycznych 
ugrupowań zbrojnych, handlarzy ludźmi i 
narkotykami oraz bandytów poprzez 
zapewnienie podstawowych usług 
(administracji, zaopatrzenia w wodę i prąd, 
służby zdrowia, wymiaru sprawiedliwości, 
edukacji), nawet gdyby niektóre z tych 
usług miały być tymczasowo świadczone 
przez wojsko lub siły bezpieczeństwa, do 
czasu ich przejęcia przez administrację 
cywilną; wzywa Unię Europejską do 
zwiększenia wysiłków mających na celu 
wspieranie państw afrykańskich w 
zapewnianiu podstawowych usług;

Or. en

Poprawka 330
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Luke Ming Flanagan, Özlem Demirel, Manu 
Pineda

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. wyraża przekonanie, że państwa 
afrykańskie muszą wziąć na siebie 
odpowiedzialność za wypełnianie swoich 
suwerennych obowiązków na wszystkich 
terenach oczyszczonych z dżihadystów, 
handlarzy ludźmi i narkotykami oraz 
bandytów poprzez zapewnienie 
podstawowych usług (administracji, 
zaopatrzenia w wodę i prąd, służby 
zdrowia, wymiaru sprawiedliwości, 
edukacji), nawet gdyby niektóre z tych 

16. wyraża przekonanie, że państwa 
afrykańskie muszą wziąć na siebie 
odpowiedzialność za wypełnianie swoich 
suwerennych obowiązków na wszystkich 
terenach oczyszczonych z dżihadystów, 
handlarzy ludźmi i narkotykami oraz 
bandytów poprzez zapewnienie 
podstawowych usług (administracji, 
zaopatrzenia w wodę i prąd, służby 
zdrowia, wymiaru sprawiedliwości, 
edukacji);
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usług miały być tymczasowo świadczone 
przez wojsko lub siły bezpieczeństwa, do 
czasu ich przejęcia przez administrację 
cywilną;

Or. en

Poprawka 331
Javi López, Tonino Picula, Giuliano Pisapia, Attila Ara-Kovács, Robert Biedroń, Maria 
Arena, Demetris Papadakis, Nacho Sánchez Amor, Jytte Guteland, Pierfrancesco 
Majorino, Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino, Joachim Schuster, Dietmar Köster

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. wyraża przekonanie, że państwa 
afrykańskie muszą wziąć na siebie 
odpowiedzialność za wypełnianie swoich 
suwerennych obowiązków na wszystkich 
terenach oczyszczonych z dżihadystów, 
handlarzy ludźmi i narkotykami oraz 
bandytów poprzez zapewnienie 
podstawowych usług (administracji, 
zaopatrzenia w wodę i prąd, służby 
zdrowia, wymiaru sprawiedliwości, 
edukacji), nawet gdyby niektóre z tych 
usług miały być tymczasowo świadczone 
przez wojsko lub siły bezpieczeństwa, do 
czasu ich przejęcia przez administrację 
cywilną;

16. wyraża przekonanie, że państwa 
afrykańskie muszą wziąć na siebie 
odpowiedzialność za wypełnianie swoich 
suwerennych obowiązków na wszystkich 
terenach oczyszczonych z grup 
terrorystów i przestępców oraz ugrupowań 
zbrojnych poprzez zapewnienie 
podstawowych usług (administracji, 
zaopatrzenia w wodę i prąd, służby 
zdrowia, wymiaru sprawiedliwości, 
edukacji) oraz odpowiedniego poziomu 
bezpieczeństwa przez wojsko lub siły 
bezpieczeństwa;

Or. en

Poprawka 332
Javier Nart, Christophe Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Hilde Vautmans, Malik Azmani, 
Nathalie Loiseau, Klemen Grošelj, Frédérique Ries

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. wyraża przekonanie, że państwa 16. wyraża przekonanie, że państwa 
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afrykańskie muszą wziąć na siebie 
odpowiedzialność za wypełnianie swoich 
suwerennych obowiązków na wszystkich 
terenach oczyszczonych z dżihadystów, 
handlarzy ludźmi i narkotykami oraz 
bandytów poprzez zapewnienie 
podstawowych usług (administracji, 
zaopatrzenia w wodę i prąd, służby 
zdrowia, wymiaru sprawiedliwości, 
edukacji), nawet gdyby niektóre z tych 
usług miały być tymczasowo świadczone 
przez wojsko lub siły bezpieczeństwa, do 
czasu ich przejęcia przez administrację 
cywilną;

afrykańskie muszą wziąć na siebie 
odpowiedzialność za wypełnianie swoich 
suwerennych obowiązków na wszystkich 
terenach oczyszczonych z dżihadystów, 
ugrupowań zbrojnych, handlarzy ludźmi i 
narkotykami oraz bandytów poprzez 
zapewnienie podstawowych usług 
(administracji, zaopatrzenia w wodę i prąd, 
służby zdrowia, wymiaru sprawiedliwości, 
edukacji), nawet gdyby niektóre z tych 
usług miały być tymczasowo świadczone 
przez wojsko lub siły bezpieczeństwa, do 
czasu ich przejęcia przez administrację 
cywilną;

Or. en

Poprawka 333
Arnaud Danjean

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. popiera wniosek państw 
afrykańskich skierowany do Rady 
Bezpieczeństwa Organizacji Narodów 
Zjednoczonych o objęcie połączonych sił 
Grupy Pięciu na rzecz Sahelu oraz 
AMISOM rozdziałem VII Karty Narodów 
Zjednoczonych, tak aby korzystały one ze 
zrównoważonego finansowania;

skreśla się

Or. fr

Poprawka 334
Alviina Alametsä
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka
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17. popiera wniosek państw 
afrykańskich skierowany do Rady 
Bezpieczeństwa Organizacji Narodów 
Zjednoczonych o objęcie połączonych sił 
Grupy Pięciu na rzecz Sahelu oraz 
AMISOM rozdziałem VII Karty Narodów 
Zjednoczonych, tak aby korzystały one ze 
zrównoważonego finansowania;

skreśla się

Or. en

Poprawka 335
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Luke Ming Flanagan, Özlem Demirel, Manu 
Pineda

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. popiera wniosek państw 
afrykańskich skierowany do Rady 
Bezpieczeństwa Organizacji Narodów 
Zjednoczonych o objęcie połączonych sił 
Grupy Pięciu na rzecz Sahelu oraz 
AMISOM rozdziałem VII Karty Narodów 
Zjednoczonych, tak aby korzystały one ze 
zrównoważonego finansowania;

skreśla się

Or. en

Poprawka 336
Javi López, Tonino Picula, Giuliano Pisapia, Attila Ara-Kovács, Robert Biedroń, Maria 
Arena, Demetris Papadakis, Nacho Sánchez Amor, Juozas Olekas, Jytte Guteland, 
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. popiera wniosek państw 
afrykańskich skierowany do Rady 
Bezpieczeństwa Organizacji Narodów 
Zjednoczonych o objęcie połączonych sił 

17. popiera wniosek Unii Afrykańskiej 
skierowany do Rady Bezpieczeństwa 
Organizacji Narodów Zjednoczonych 
o objęcie połączonych sił Grupy Pięciu na 
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Grupy Pięciu na rzecz Sahelu oraz 
AMISOM rozdziałem VII Karty Narodów 
Zjednoczonych, tak aby korzystały one ze 
zrównoważonego finansowania;

rzecz Sahelu oraz AMISOM rozdziałem 
VII Karty Narodów Zjednoczonych, tak 
aby korzystały one ze zrównoważonego 
finansowania;

Or. en

Poprawka 337
Javier Nart, Christophe Grudler, Hilde Vautmans, Nathalie Loiseau, Petras 
Auštrevičius, Ilhan Kyuchyuk, Klemen Grošelj, Frédérique Ries, María Soraya 
Rodríguez Ramos

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. popiera wniosek państw 
afrykańskich skierowany do Rady 
Bezpieczeństwa Organizacji Narodów 
Zjednoczonych o objęcie połączonych sił 
Grupy Pięciu na rzecz Sahelu oraz 
AMISOM rozdziałem VII Karty Narodów 
Zjednoczonych, tak aby korzystały one ze 
zrównoważonego finansowania;

17. popiera wniosek Unii Afrykańskiej 
skierowany do Organizacji Narodów 
Zjednoczonych o dostęp do ocenianych 
przez ONZ wkładów w misje UE-ONZ pod 
nadzorem Rady Bezpieczeństwa ONZ;

Or. en

Poprawka 338
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Pierfrancesco Majorino, Javi López

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. podkreśla, że pożądana jest 
koordynacja z państwami Afryki 
Północnej, jak również skuteczne dążenie 
do pokoju i pojednania w Libii, tak aby 
zapobiec przekształceniu się jej w centrum 
rozprzestrzeniania się dżihadyzmu oraz 
handlu bronią i ludźmi;

18. podkreśla, że pożądana jest 
koordynacja z państwami Afryki 
Północnej, jak również skuteczne dążenie 
do pokoju i pojednania w Libii, tak aby 
zapobiec przekształceniu się jej w centrum 
rozprzestrzeniania się dżihadyzmu oraz 
handlu bronią i ludźmi; w związku z tym z 
zadowoleniem przyjmuje inicjatywę 
Maroka, aby przekazać 3,3 mln dolarów 
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na priorytetowy program inwestycyjny 
wspólnej jednostki Grupy Pięciu na rzecz 
Sahelu, której zadaniem jest walka z 
terrorystami i bojownikami w Afryce 
Zachodniej;

Or. en

Poprawka 339
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. podkreśla, że pożądana jest 
koordynacja z państwami Afryki 
Północnej, jak również skuteczne dążenie 
do pokoju i pojednania w Libii, tak aby 
zapobiec przekształceniu się jej w centrum 
rozprzestrzeniania się dżihadyzmu oraz 
handlu bronią i ludźmi;

18. podkreśla, że chaos w Libii, 
postępy islamizmu politycznego w Afryce 
Północnej, brak relacji opartej na 
zaufaniu z władzami Algierii stanowią 
pożywkę dla dżihadyzmu, nielegalnego 
handlu, zwłaszcza handlu ludźmi, i 
utrudniają walkę z ugrupowaniami 
terrorystycznymi; ubolewa, że państwa 
sąsiadujące z Królestwem Marokańskim 
nie naśladują jego inicjatyw podjętych na 
rzecz bardziej konstruktywnej współpracy;

Or. fr

Poprawka 340
Ilhan Kyuchyuk

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. podkreśla, że pożądana jest 
koordynacja z państwami Afryki 
Północnej, jak również skuteczne dążenie 
do pokoju i pojednania w Libii, tak aby 
zapobiec przekształceniu się jej w centrum 
rozprzestrzeniania się dżihadyzmu oraz 
handlu bronią i ludźmi;

18. podkreśla, że konieczna jest 
inkluzywna współpraca i koordynacja z 
państwami Afryki Północnej, jak również 
skuteczne dążenie do pokoju i pojednania 
w Libii w oparciu o libijskie porozumienie 
polityczne, tak aby zapobiec 
przekształceniu się jej w centrum 
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rozprzestrzeniania się dżihadyzmu oraz 
handlu bronią i ludźmi;

Or. en

Poprawka 341
Nicolae Ştefănuță

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. podkreśla, że pożądana jest 
koordynacja z państwami Afryki 
Północnej, jak również skuteczne dążenie 
do pokoju i pojednania w Libii, tak aby 
zapobiec przekształceniu się jej w centrum 
rozprzestrzeniania się dżihadyzmu oraz 
handlu bronią i ludźmi;

18. podkreśla, że pożądana jest 
koordynacja i strategiczna współpraca z 
państwami Afryki Północnej, jak również 
skuteczne dążenie do pokoju, stabilności i 
pojednania w Libii, tak aby zapobiec 
przekształceniu się jej w centrum 
rozprzestrzeniania się dżihadyzmu oraz 
handlu bronią i ludźmi;

Or. en

Poprawka 342
Javi López, Tonino Picula, Giuliano Pisapia, Attila Ara-Kovács, Robert Biedroń, Maria 
Arena, Demetris Papadakis, Nacho Sánchez Amor, Juozas Olekas, Jytte Guteland, 
Pierfrancesco Majorino

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. podkreśla, że pożądana jest 
koordynacja z państwami Afryki 
Północnej, jak również skuteczne dążenie 
do pokoju i pojednania w Libii, tak aby 
zapobiec przekształceniu się jej w centrum 
rozprzestrzeniania się dżihadyzmu oraz 
handlu bronią i ludźmi;

18. podkreśla, że pożądana jest 
koordynacja z państwami Afryki 
Północnej, jak również skuteczne dążenie 
do pokoju i pojednania w Libii, tak aby 
zapobiec przekształceniu się jej w centrum 
rozprzestrzeniania się grup terrorystów i 
przestępców, ugrupowań zbrojnych, 
przemytu migrantów oraz handlu bronią i 
ludźmi;

Or. en
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Poprawka 343
Dragoş Tudorache

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. podkreśla, że pożądana jest 
koordynacja z państwami Afryki 
Północnej, jak również skuteczne dążenie 
do pokoju i pojednania w Libii, tak aby 
zapobiec przekształceniu się jej w centrum 
rozprzestrzeniania się dżihadyzmu oraz 
handlu bronią i ludźmi;

18. podkreśla, że pożądana jest 
koordynacja z państwami Afryki 
Północnej, jak również skuteczne dążenie 
do pokoju i pojednania w Libii, tak aby 
zapobiec przekształceniu się jej w centrum 
rozprzestrzeniania się dżihadyzmu, 
przemytu migrantów oraz handlu bronią i 
ludźmi;

Or. en

Poprawka 344
Alviina Alametsä
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. podkreśla, że pożądana jest 
koordynacja z państwami Afryki 
Północnej, jak również skuteczne dążenie 
do pokoju i pojednania w Libii, tak aby 
zapobiec przekształceniu się jej w centrum 
rozprzestrzeniania się dżihadyzmu oraz 
handlu bronią i ludźmi;

18. podkreśla, że pożądana jest 
koordynacja z państwami Afryki 
Północnej, jak również skuteczne dążenie 
do pokoju i pojednania w Libii, tak aby 
zapobiec przekształceniu się jej w centrum 
zagrażające bezpieczeństwu;

Or. en

Poprawka 345
Javier Nart, Christophe Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Hilde Vautmans, Nathalie Loiseau, 
Malik Azmani, Klemen Grošelj, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos

Projekt rezolucji
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Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. podkreśla, że pożądana jest 
koordynacja z państwami Afryki 
Północnej, jak również skuteczne dążenie 
do pokoju i pojednania w Libii, tak aby 
zapobiec przekształceniu się jej w centrum 
rozprzestrzeniania się dżihadyzmu oraz 
handlu bronią i ludźmi;

18. podkreśla, że niezbędna jest 
koordynacja z państwami Afryki 
Północnej, jak również skuteczne dążenie 
do pokoju i pojednania w Libii, tak aby 
zapobiec przekształceniu się jej w centrum 
rozprzestrzeniania się dżihadyzmu oraz 
handlu bronią i ludźmi;

Or. en

Poprawka 346
Anna Fotyga
w imieniu grupy ECR

Projekt rezolucji
Ustęp 18 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18a. apeluje, by UE zajęła się 
nieustannymi i rosnącymi zagrożeniami 
dla ochrony i zachowania dziedzictwa 
kulturowego oraz by powstrzymała 
przemyt dóbr kultury, zwłaszcza w 
strefach konfliktów; zauważa, że 
pozbawianie poszczególnych społeczeństw 
ich dziedzictwa kulturowego i korzeni 
historycznych sprawia, że są one bardziej 
narażone na radykalizację i bardziej 
podatne na światowe ideologie dżihadu; 
wzywa UE do opracowania szeroko 
zakrojonej strategii przeciwdziałania 
takim zagrożeniom;

Or. en

Poprawka 347
Ilhan Kyuchyuk

Projekt rezolucji
Ustęp 18 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

18a. uważa, że należy przewidzieć 
współpracę z krajami Afryki Północnej 
głównie w zakresie wymiany informacji i 
danych wywiadowczych, szkoleń 
wojskowych i walki z radykalizacją 
postaw, biorąc pod uwagę udowodnione 
doświadczenie niektórych z tych państw;

Or. en

Poprawka 348
Alviina Alametsä
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 18 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18a. uważa, że kompleksowa, średnio- i 
długoterminowa polityka bezpieczeństwa 
dotycząca tych regionów powinna również 
koncentrować się na wspieraniu 
odporności;

Or. en

Poprawka 349
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Luke Ming Flanagan, Özlem Demirel, Manu 
Pineda

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. z zadowoleniem przyjmuje wysiłki 
Mauretanii mające na celu przyjęcie 
podejścia społecznego i opartego na 
rozwoju do jej działań wojskowych i w 
zakresie bezpieczeństwa; wyraża 
solidarność z Nigrem, Mali i Burkiną 

skreśla się
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Faso, państwami głęboko dotkniętymi 
terroryzmem; wyraża uznanie dla 
wysiłków i poświęcenia społeczności 
międzynarodowej, Wszechstronnej 
Zintegrowanej Misji Stabilizacyjnej ONZ 
w Mali, wielonarodowej wspólnej grupy 
zadaniowej, Grupy Pięciu i francuskich 
sił zbrojnych (operacja „Barkhane”), 
EUTM Mali oraz wojska czadyjskiego, 
które jest podstawową siłą w centralnych i 
wschodnich sektorach Grupy Pięciu 
potrzebującą specjalnego wsparcia dla 
swoich batalionów;

Or. en

Poprawka 350
Alviina Alametsä
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. z zadowoleniem przyjmuje wysiłki 
Mauretanii mające na celu przyjęcie 
podejścia społecznego i opartego na 
rozwoju do jej działań wojskowych i w 
zakresie bezpieczeństwa; wyraża 
solidarność z Nigrem, Mali i Burkiną Faso, 
państwami głęboko dotkniętymi 
terroryzmem; wyraża uznanie dla 
wysiłków i poświęcenia społeczności 
międzynarodowej, Wszechstronnej 
Zintegrowanej Misji Stabilizacyjnej ONZ 
w Mali, wielonarodowej wspólnej grupy 
zadaniowej, Grupy Pięciu i francuskich 
sił zbrojnych (operacja „Barkhane”), 
EUTM Mali oraz wojska czadyjskiego, 
które jest podstawową siłą w centralnych i 
wschodnich sektorach Grupy Pięciu 
potrzebującą specjalnego wsparcia dla 
swoich batalionów;

19. z zadowoleniem przyjmuje wysiłki 
Mauretanii mające na celu przyjęcie 
podejścia społecznego i opartego na 
rozwoju do jej działań wojskowych i w 
zakresie bezpieczeństwa; wyraża 
solidarność z Nigrem, Mali i Burkiną Faso, 
państwami głęboko dotkniętymi 
terroryzmem; wyraża uznanie dla 
wysiłków i poświęcenia społeczności 
międzynarodowej;

Or. en



PE650.694v01-00 182/189 AM\1204633PL.docx

PL

Poprawka 351
Željana Zovko

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. z zadowoleniem przyjmuje wysiłki 
Mauretanii mające na celu przyjęcie 
podejścia społecznego i opartego na 
rozwoju do jej działań wojskowych i w 
zakresie bezpieczeństwa; wyraża 
solidarność z Nigrem, Mali i Burkiną Faso, 
państwami głęboko dotkniętymi 
terroryzmem; wyraża uznanie dla 
wysiłków i poświęcenia społeczności 
międzynarodowej, Wszechstronnej 
Zintegrowanej Misji Stabilizacyjnej ONZ 
w Mali, wielonarodowej wspólnej grupy 
zadaniowej, Grupy Pięciu i francuskich sił 
zbrojnych (operacja „Barkhane”), EUTM 
Mali oraz wojska czadyjskiego, które jest 
podstawową siłą w centralnych i 
wschodnich sektorach Grupy Pięciu 
potrzebującą specjalnego wsparcia dla 
swoich batalionów;

19. z zadowoleniem przyjmuje wysiłki 
Mauretanii mające na celu przyjęcie 
podejścia społecznego i opartego na 
rozwoju do jej działań wojskowych i w 
zakresie bezpieczeństwa; wyraża 
solidarność z Nigrem, Mali i Burkiną Faso, 
państwami głęboko dotkniętymi 
terroryzmem; wyraża uznanie dla 
wysiłków i poświęcenia społeczności 
międzynarodowej, Wszechstronnej 
Zintegrowanej Misji Stabilizacyjnej ONZ 
w Mali, wielonarodowej wspólnej grupy 
zadaniowej, Grupy Pięciu i francuskich sił 
zbrojnych (operacja „Barkhane”), EUTM 
Mali oraz wojska czadyjskiego, które jest 
podstawową siłą w centralnych i 
wschodnich sektorach Grupy Pięciu 
potrzebującą specjalnego wsparcia dla 
swoich batalionów; wzywa kraje Grupy 
Pięciu na rzecz Sahelu do 
przeprowadzenia reform wewnętrznych i 
pełnego wdrożenia praw człowieka oraz 
zasad praworządności i demokratycznej 
rozliczalności;

Or. en

Poprawka 352
Michael Gahler

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. z zadowoleniem przyjmuje wysiłki 
Mauretanii mające na celu przyjęcie 

19. z zadowoleniem przyjmuje wysiłki 
Mauretanii na rzecz przyjęcia podejścia 
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podejścia społecznego i opartego na 
rozwoju do jej działań wojskowych i w 
zakresie bezpieczeństwa; wyraża 
solidarność z Nigrem, Mali i Burkiną Faso, 
państwami głęboko dotkniętymi 
terroryzmem; wyraża uznanie dla 
wysiłków i poświęcenia społeczności 
międzynarodowej, Wszechstronnej 
Zintegrowanej Misji Stabilizacyjnej ONZ 
w Mali, wielonarodowej wspólnej grupy 
zadaniowej, Grupy Pięciu i francuskich sił 
zbrojnych (operacja „Barkhane”), EUTM 
Mali oraz wojska czadyjskiego, które jest 
podstawową siłą w centralnych i 
wschodnich sektorach Grupy Pięciu 
potrzebującą specjalnego wsparcia dla 
swoich batalionów;

społecznego i opartego na rozwoju do jej 
działań wojskowych i w zakresie 
bezpieczeństwa, ma jednak wątpliwości co 
do demokracji i praw człowieka; wyraża 
solidarność z Nigrem, Mali i Burkiną Faso, 
państwami głęboko dotkniętymi 
terroryzmem; wyraża uznanie dla 
wysiłków i poświęcenia społeczności 
międzynarodowej, Wszechstronnej 
Zintegrowanej Misji Stabilizacyjnej ONZ 
w Mali, wielonarodowej wspólnej grupy 
zadaniowej, Grupy Pięciu i francuskich sił 
zbrojnych (operacja „Barkhane”), EUTM 
Mali oraz wojska czadyjskiego, które jest 
podstawową siłą w centralnych i 
wschodnich sektorach Grupy Pięciu 
potrzebującą specjalnego wsparcia dla 
swoich batalionów i muszącą przestrzegać 
praw człowieka i norm demokracji;

Or. en

Poprawka 353
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. z zadowoleniem przyjmuje wysiłki 
Mauretanii mające na celu przyjęcie 
podejścia społecznego i opartego na 
rozwoju do jej działań wojskowych i w 
zakresie bezpieczeństwa; wyraża 
solidarność z Nigrem, Mali i Burkiną Faso, 
państwami głęboko dotkniętymi 
terroryzmem; wyraża uznanie dla 
wysiłków i poświęcenia społeczności 
międzynarodowej, Wszechstronnej 
Zintegrowanej Misji Stabilizacyjnej ONZ 
w Mali, wielonarodowej wspólnej grupy 
zadaniowej, Grupy Pięciu i francuskich sił 
zbrojnych (operacja „Barkhane”), EUTM 
Mali oraz wojska czadyjskiego, które jest 
podstawową siłą w centralnych i 
wschodnich sektorach Grupy Pięciu 

19. z zadowoleniem przyjmuje wysiłki 
Mauretanii mające na celu przyjęcie 
podejścia społecznego i opartego na 
rozwoju do jej działań wojskowych i w 
zakresie bezpieczeństwa; wyraża 
solidarność z Nigrem, Mali i Burkiną Faso, 
państwami głęboko dotkniętymi 
terroryzmem; wyraża uznanie dla 
wysiłków i poświęcenia społeczności 
międzynarodowej, Wszechstronnej 
Zintegrowanej Misji Stabilizacyjnej ONZ 
w Mali, wielonarodowej wspólnej grupy 
zadaniowej, Grupy Pięciu i francuskich sił 
zbrojnych (operacja „Barkhane”), 
programu GAR-SI Sahel (z udziałem 
hiszpańskich, francuskich, włoskich i 
portugalskich sił bezpieczeństwa), EUTM 
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potrzebującą specjalnego wsparcia dla 
swoich batalionów;

Mali oraz wojska czadyjskiego, które jest 
podstawową siłą w centralnych i 
wschodnich sektorach Grupy Pięciu 
potrzebującą specjalnego wsparcia dla 
swoich batalionów;

Or. es

Poprawka 354
Javier Nart, Christophe Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Hilde Vautmans, Nathalie Loiseau, 
Malik Azmani, Klemen Grošelj, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. z zadowoleniem przyjmuje wysiłki 
Mauretanii mające na celu przyjęcie 
podejścia społecznego i opartego na 
rozwoju do jej działań wojskowych i w 
zakresie bezpieczeństwa; wyraża 
solidarność z Nigrem, Mali i Burkiną Faso, 
państwami głęboko dotkniętymi 
terroryzmem; wyraża uznanie dla 
wysiłków i poświęcenia społeczności 
międzynarodowej, Wszechstronnej 
Zintegrowanej Misji Stabilizacyjnej ONZ 
w Mali, wielonarodowej wspólnej grupy 
zadaniowej, Grupy Pięciu i francuskich sił 
zbrojnych (operacja „Barkhane”), EUTM 
Mali oraz wojska czadyjskiego, które jest 
podstawową siłą w centralnych i 
wschodnich sektorach Grupy Pięciu 
potrzebującą specjalnego wsparcia dla 
swoich batalionów;

19. z zadowoleniem przyjmuje wysiłki 
Mauretanii mające na celu przyjęcie 
podejścia społecznego i opartego na 
rozwoju do jej działań wojskowych i w 
zakresie bezpieczeństwa; wyraża 
solidarność z Nigrem, Mali i Burkiną Faso, 
państwami głęboko dotkniętymi 
terroryzmem; wyraża uznanie dla 
wysiłków i poświęcenia społeczności 
międzynarodowej, Wszechstronnej 
Zintegrowanej Misji Stabilizacyjnej ONZ 
w Mali, wielonarodowej wspólnej grupy 
zadaniowej, Grupy Pięciu i francuskich sił 
zbrojnych (operacja „Barkhane”), Komórki 
Doradztwa i Koordynacji Regionalnej 
(RACC), EUTM Mali, GAR-SI Sahel oraz 
wojska czadyjskiego, które jest 
podstawową siłą w centralnych i 
wschodnich sektorach Grupy Pięciu 
potrzebującą specjalnego wsparcia dla 
swoich batalionów;

Or. en

Poprawka 355
Ilhan Kyuchyuk

Projekt rezolucji
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Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. z zadowoleniem przyjmuje wysiłki 
Mauretanii mające na celu przyjęcie 
podejścia społecznego i opartego na 
rozwoju do jej działań wojskowych i w 
zakresie bezpieczeństwa; wyraża 
solidarność z Nigrem, Mali i Burkiną Faso, 
państwami głęboko dotkniętymi 
terroryzmem; wyraża uznanie dla 
wysiłków i poświęcenia społeczności 
międzynarodowej, Wszechstronnej 
Zintegrowanej Misji Stabilizacyjnej ONZ 
w Mali, wielonarodowej wspólnej grupy 
zadaniowej, Grupy Pięciu i francuskich sił 
zbrojnych (operacja „Barkhane”), EUTM 
Mali oraz wojska czadyjskiego, które jest 
podstawową siłą w centralnych i 
wschodnich sektorach Grupy Pięciu 
potrzebującą specjalnego wsparcia dla 
swoich batalionów;

19. z zadowoleniem przyjmuje wysiłki 
Mauretanii mające na celu przyjęcie 
podejścia społecznego i opartego na 
rozwoju do jej działań wojskowych i w 
zakresie bezpieczeństwa; wyraża 
solidarność z Nigrem, Mali i Burkiną Faso, 
państwami głęboko dotkniętymi 
terroryzmem; wyraża uznanie dla 
wysiłków i poświęcenia społeczności 
międzynarodowej, Wszechstronnej 
Zintegrowanej Misji Stabilizacyjnej ONZ 
w Mali, wielonarodowej wspólnej grupy 
zadaniowej, przyjacielskich sił zbrojnych 
państw sąsiadujących z UE, Grupy Pięciu 
i francuskich sił zbrojnych (operacja 
„Barkhane”), EUTM Mali oraz wojska 
czadyjskiego, które jest podstawową siłą w 
centralnych i wschodnich sektorach Grupy 
Pięciu potrzebującą specjalnego wsparcia 
dla swoich batalionów;

Or. en

Poprawka 356
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Pierfrancesco Majorino, Javi López

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. z zadowoleniem przyjmuje wysiłki 
Mauretanii mające na celu przyjęcie 
podejścia społecznego i opartego na 
rozwoju do jej działań wojskowych i w 
zakresie bezpieczeństwa; wyraża 
solidarność z Nigrem, Mali i Burkiną Faso, 
państwami głęboko dotkniętymi 
terroryzmem; wyraża uznanie dla 
wysiłków i poświęcenia społeczności 
międzynarodowej, Wszechstronnej 
Zintegrowanej Misji Stabilizacyjnej ONZ 
w Mali, wielonarodowej wspólnej grupy 

19. z zadowoleniem przyjmuje i 
popiera kompleksowe i globalne podejście 
Mauretanii obejmujące strategię 
społeczną i rozwojową uwzględniającą 
działania w zakresie wojskowości i 
bezpieczeństwa; wyraża solidarność z 
Nigrem, Mali i Burkiną Faso, państwami 
głęboko dotkniętymi terroryzmem; wyraża 
uznanie dla wysiłków i poświęcenia 
społeczności międzynarodowej, 
Wszechstronnej Zintegrowanej Misji 
Stabilizacyjnej ONZ w Mali, 
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zadaniowej, Grupy Pięciu i francuskich sił 
zbrojnych (operacja „Barkhane”), EUTM 
Mali oraz wojska czadyjskiego, które jest 
podstawową siłą w centralnych i 
wschodnich sektorach Grupy Pięciu 
potrzebującą specjalnego wsparcia dla 
swoich batalionów;

wielonarodowej wspólnej grupy 
zadaniowej, Grupy Pięciu i francuskich sił 
zbrojnych (operacja „Barkhane”), EUTM 
Mali oraz wojska czadyjskiego, które jest 
podstawową siłą w centralnych i 
wschodnich sektorach Grupy Pięciu 
potrzebującą specjalnego wsparcia dla 
swoich batalionów;

Or. en

Poprawka 357
Nicolae Ştefănuță

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. z zadowoleniem przyjmuje wysiłki 
Mauretanii mające na celu przyjęcie 
podejścia społecznego i opartego na 
rozwoju do jej działań wojskowych i w 
zakresie bezpieczeństwa; wyraża 
solidarność z Nigrem, Mali i Burkiną Faso, 
państwami głęboko dotkniętymi 
terroryzmem; wyraża uznanie dla 
wysiłków i poświęcenia społeczności 
międzynarodowej, Wszechstronnej 
Zintegrowanej Misji Stabilizacyjnej ONZ 
w Mali, wielonarodowej wspólnej grupy 
zadaniowej, Grupy Pięciu i francuskich sił 
zbrojnych (operacja „Barkhane”), EUTM 
Mali oraz wojska czadyjskiego, które jest 
podstawową siłą w centralnych i 
wschodnich sektorach Grupy Pięciu 
potrzebującą specjalnego wsparcia dla 
swoich batalionów;

19. z zadowoleniem przyjmuje wysiłki 
Mauretanii mające na celu przyjęcie 
podejścia społecznego i opartego na 
rozwoju do jej działań wojskowych i w 
zakresie bezpieczeństwa; wyraża 
solidarność z Nigrem, Mali i Burkiną Faso, 
państwami głęboko dotkniętymi 
terroryzmem, brakiem bezpieczeństwa 
żywnościowego, niedożywieniem i 
epidemiami; wyraża uznanie dla wysiłków 
i poświęcenia społeczności 
międzynarodowej, Wszechstronnej 
Zintegrowanej Misji Stabilizacyjnej ONZ 
w Mali, wielonarodowej wspólnej grupy 
zadaniowej, Grupy Pięciu i francuskich sił 
zbrojnych (operacja „Barkhane”), EUTM 
Mali oraz wojska czadyjskiego, które jest 
podstawową siłą w centralnych i 
wschodnich sektorach Grupy Pięciu 
potrzebującą specjalnego wsparcia dla 
swoich batalionów;

Or. en

Poprawka 358
Javi López, Tonino Picula, Giuliano Pisapia, Attila Ara-Kovács, Robert Biedroń, Maria 
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Arena, Demetris Papadakis, Nacho Sánchez Amor, Andrea Cozzolino, Joachim Schuster

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. z zadowoleniem przyjmuje wysiłki 
Mauretanii mające na celu przyjęcie 
podejścia społecznego i opartego na 
rozwoju do jej działań wojskowych i w 
zakresie bezpieczeństwa; wyraża 
solidarność z Nigrem, Mali i Burkiną Faso, 
państwami głęboko dotkniętymi 
terroryzmem; wyraża uznanie dla 
wysiłków i poświęcenia społeczności 
międzynarodowej, Wszechstronnej 
Zintegrowanej Misji Stabilizacyjnej ONZ 
w Mali, wielonarodowej wspólnej grupy 
zadaniowej, Grupy Pięciu i francuskich sił 
zbrojnych (operacja „Barkhane”), EUTM 
Mali oraz wojska czadyjskiego, które jest 
podstawową siłą w centralnych i 
wschodnich sektorach Grupy Pięciu 
potrzebującą specjalnego wsparcia dla 
swoich batalionów;

19. z zadowoleniem przyjmuje wysiłki 
Mauretanii mające na celu przyjęcie 
podejścia społecznego i opartego na 
rozwoju do jej działań wojskowych i w 
zakresie bezpieczeństwa; wyraża 
solidarność z Nigrem, Mali i Burkiną Faso, 
państwami głęboko dotkniętymi 
terroryzmem; wyraża uznanie dla 
wysiłków i poświęcenia społeczności 
międzynarodowej, Wszechstronnej 
Zintegrowanej Misji Stabilizacyjnej ONZ 
w Mali, wielonarodowej wspólnej grupy 
zadaniowej, Grupy Pięciu, francuskich sił 
zbrojnych (operacja „Barkhane”) i EUTM 
Mali, które jest podstawową siłą w 
centralnych i wschodnich sektorach Grupy 
Pięciu potrzebującą specjalnego wsparcia 
dla swoich batalionów;

Or. en

Poprawka 359
Anna Fotyga
w imieniu grupy ECR

Projekt rezolucji
Ustęp 19 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19a. wyraża uznanie dla inicjatyw 
podejmowanych przez Maroko w celu 
zwiększenia bezpieczeństwa i stabilności w 
Afryce Północno–Zachodniej, w tym 
zlikwidowania działających w Maroku 
komórek terrorystycznych, przystąpienia 
do platformy interoperacyjności NATO, 
usprawnienia szkoleń dla sił specjalnych 
wspólnie z Egiptem, Tunezją i 
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Mauretanią, udzielania wsparcia 
finansowego Grupie Pięciu na rzecz 
Sahelu, zachowania tożsamości 
kulturowej lokalnych mieszkańców, 
otwierania marokańskich uniwersytetów i 
ośrodków szkoleniowych, w tym 
wojskowych, dla państw Grupy Pięciu na 
rzecz Sahelu, a także wyraża uznanie dla 
licznych inicjatyw w zakresie 
przeciwdziałania ekstremizmowi, takich 
jak szkolenie imamów z sąsiednich 
krajów, aby zwalczać propagandę 
ekstremistyczną i podpisywać umowy o 
partnerstwie gospodarczym z zagrożonymi 
państwami takimi jak Mali, Wybrzeże 
Kości Słoniowej, Gabon i Gwinea 
Równikowa;

Or. en

Poprawka 360
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Pierfrancesco Majorino, Javi López

Projekt rezolucji
Ustęp 19 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19a. z zadowoleniem przyjmuje wspólną 
deklarację przewodniczącego Rady 
Europejskiej Charlesa Michela oraz 
prezydenta Islamskiej Republiki 
Mauretańskiej i obecnego 
przewodniczącego Grupy Pięciu na rzecz 
Sahelu Muhammada uld Ghazuniego z 
dnia 28 kwietnia 2020 r., w której 
odnowili oni i zwiększyli zobowiązanie na 
rzecz bezpieczeństwa, stabilności i rozwoju 
Sahelu w ścisłej współpracy z Sekretarzem 
Generalnym Organizacji Narodów 
Zjednoczonych, przewodniczącym Komisji 
Unii Afrykańskiej oraz obecnym 
przewodniczącym Wspólnoty 
Gospodarczej Państw Afryki Zachodniej;

Or. en
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