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Poprawka 1
Harald Vilimsky, Lars Patrick Berg, Jaak Madison

Projekt rezolucji
Umocowanie 2

Projekt rezolucji Poprawka

— uwzględniając wspólny komunikat 
Komisji i Wysokiego Przedstawiciela Unii 
do Spraw Zagranicznych i Polityki 
Bezpieczeństwa z 8 kwietnia 2020 r. w 
sprawie światowej reakcji UE na COVID-
19,

skreśla się

Or. en

Poprawka 2
Andrea Bocskor

Projekt rezolucji
Umocowanie 2 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając wniosek Komisji 
dotyczący Decyzji Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 22 kwietnia 
2020 r. w sprawie udzielenia pomocy 
makrofinansowej na rzecz partnerów 
objętych procesem rozszerzenia i polityką 
sąsiedztwa w kontekście pandemii 
COVID-19;

Or. en

Poprawka 3
Harald Vilimsky, Lars Patrick Berg, Jaak Madison

Projekt rezolucji
Umocowanie 3

Projekt rezolucji Poprawka

— uwzględniając komunikat Komisji skreśla się
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z 29 kwietnia 2020 r. zatytułowany 
„Wsparcie dla regionu Bałkanów 
Zachodnich w zwalczaniu pandemii 
COVID-19 oraz ożywienie gospodarcze po 
pandemii. Wkład Komisji przed 
spotkaniem przywódców UE-Bałkanów 
Zachodnich w dniu 6 maja 2020 r.” 
(COM(2020)0315),

Or. en

Poprawka 4
Harald Vilimsky, Lars Patrick Berg, Jaak Madison

Projekt rezolucji
Umocowanie 4

Projekt rezolucji Poprawka

— uwzględniając oświadczenie 
wysokiego przedstawiciela Josepa 
Borrella z 5 maja 2020 r. wydane w 
imieniu Unii Europejskiej na temat praw 
człowieka w czasach pandemii COVID-19,

skreśla się

Or. en

Poprawka 5
Isabel Santos

Projekt rezolucji
Umocowanie 4 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając Rezolucję Rady 
Bezpieczeństwa ONZ nr 2532 (2020) w 
sprawie zaprzestania działań wojennych w 
kontekście pandemii koronawirusa 
(COVID-19) i udzielając poparcia 
sekretarzowi generalnemu ONZ, Antonio 
Guterresowi;

Or. en
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Poprawka 6
Isabel Santos

Projekt rezolucji
Umocowanie 4 b (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając wezwanie wysokiej 
komisarz ONZ ds. praw człowieka, 
Michelle Bachelet, do ponownej oceny 
wpływu zakrojonych na szeroką skalę 
systemów sankcji gospodarczych w 
kontekście pandemii COVID-19; 

Or. en

Poprawka 7
Isabel Santos

Projekt rezolucji
Umocowanie 4 c (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając przesłanie 
przewodniczącego Stałego Forum ds. 
Ludów Tubylczych dotyczące zapewnienia 
ludności tubylczej informacji, ochrony i 
priorytetowego traktowania w okresie 
globalnej pandemii COVID-19;

Or. en

Poprawka 8
Harald Vilimsky, Lars Patrick Berg, Jaak Madison

Projekt rezolucji
Umocowanie 5

Projekt rezolucji Poprawka

— uwzględniając wspólny komunikat skreśla się
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Komisji oraz Wysokiego Przedstawiciela 
Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki 
Bezpieczeństwa z 10 czerwca 2020 r. pt. 
„Przeciwdziałanie dezinformacji na temat 
COVID-19 – Ustalenie faktów” 
[„Tackling COVID-19 disinformation – 
Getting the facts right”],

Or. en

Poprawka 9
Charlie Weimers

Projekt rezolucji
Umocowanie 5 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając aktualizację 
sprawozdania specjalnego ESDZ: 
Podsumowanie krótkiej oceny narracji i 
dezinformacji na temat pandemii COVID-
19 [„Short assessment of narratives and 
disinformation around the COVID-19 
pandemic”] z dnia 1 kwietnia 2020 r. i 20 
maja 2020 r.;

Or. en

Poprawka 10
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Projekt rezolucji
Umocowanie 5 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając orędzie o stanie 
Unii Europejskiej wygłoszone przez 
przewodniczącą Komisji, Ursulę von der 
Leyen, w dniu 16 września 2020 r.,

Or. en
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Poprawka 11
Radosław Sikorski

Projekt rezolucji
Umocowanie 11 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając orędzie 
przewodniczącej Komisji o stanie Unii 
Europejskiej z dnia 16 września 2020 r.,

Or. en

Poprawka 12
Robert Biedroń, Raphaël Glucksmann, Javi López, Maria Arena, Andreas Schieder, 
Giuliano Pisapia, Isabel Santos, Attila Ara-Kovács

Projekt rezolucji
Umocowanie 5 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając wytyczne Komisji z 
dnia 25 marca 2020 r. w sprawie ochrony 
kluczowych europejskich zasobów i 
technologii w dobie kryzysu;

Or. en

Poprawka 13
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Projekt rezolucji
Umocowanie 5 b (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając pismo dotyczące 
konsultacji: Nowa polityka handlowa na 
rzecz silniejszej pozycji Europy z dnia 16 
czerwca 2020 r.;

Or. en
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Poprawka 14
Harald Vilimsky, Lars Patrick Berg, Jaak Madison

Projekt rezolucji
Umocowanie 6

Projekt rezolucji Poprawka

— uwzględniając konkluzje Rady w 
sprawie światowej reakcji na COVID-19 
„Drużyna Europy” z 8 czerwca 2020 r.,

skreśla się

Or. en

Poprawka 15
Harald Vilimsky, Lars Patrick Berg, Jaak Madison

Projekt rezolucji
Umocowanie 7

Projekt rezolucji Poprawka

— uwzględniając konkluzje Rady 
Europejskiej w sprawie planu odbudowy i 
wieloletnich ram finansowych na lata 
2021–2027 z 17–21 lipca 2020 r.,

skreśla się

Or. en

Poprawka 16
Javi López, Robert Biedroń

Projekt rezolucji
Umocowanie 8 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając konkluzje Rady z 
dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie 
priorytetów UE na 75. posiedzenie 
Zgromadzenia Ogólnego Organizacji 
Narodów Zjednoczonych w temacie 
„Dążenie do multilateralizmu oraz silnej i 
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skutecznej ONZ, która przynosi korzyści 
wszystkim”;

Or. en

Poprawka 17
Javi López, Robert Biedroń

Projekt rezolucji
Umocowanie 8 b (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając oświadczenie 
współprzewodniczących Europejsko-
Latynoamerykańskiego Zgromadzenia 
Parlamentarnego (EuroLat) w sprawie 
pandemii COVID-19 z dnia 30 marca 
2020 r.;

Or. en

Poprawka 18
Harald Vilimsky, Lars Patrick Berg, Jaak Madison

Projekt rezolucji
Umocowanie 9

Projekt rezolucji Poprawka

— uwzględniając swoją rezolucję z 
dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie 
skoordynowanych działań UE na rzecz 
walki z pandemią COVID-19 i jej 
skutkami1,

skreśla się

__________________
1 Teksty przyjęte, P9_TA(2020)0054.

Or. en

Poprawka 19
María Soraya Rodríguez Ramos
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Projekt rezolucji
Umocowanie 9 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając Agendę na rzecz 
zrównoważonego rozwoju 2030 przyjętą 
przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 
25 września 2015 r., a także cele 
zrównoważonego rozwoju;

Or. en

Poprawka 20
Robert Biedroń, Raphaël Glucksmann, Javi López, Maria Arena, Andreas Schieder, 
Giuliano Pisapia, Isabel Santos, Attila Ara-Kovács

Projekt rezolucji
Umocowanie 9 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając swoją rezolucję z 
dnia 11 grudnia 2018 r. zawierającą 
zalecenia dla Komisji w sprawie wiz 
humanitarnych (2018/2271 (INL));

Or. en

Poprawka 21
Robert Biedroń, Raphaël Glucksmann, Javi López, Maria Arena, Andreas Schieder, 
Giuliano Pisapia, Isabel Santos, Attila Ara-Kovács

Projekt rezolucji
Umocowanie 10 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając „konkluzje 
przewodniczącego Rady Europejskiej po 
wideokonferencji z członkami Rady 
Europejskiej” w dniu 23 kwietnia 2020 r.,

Or. en
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Poprawka 22
Robert Biedroń, Raphaël Glucksmann, Javi López, Maria Arena, Andreas Schieder, 
Giuliano Pisapia, Isabel Santos, Attila Ara-Kovács

Projekt rezolucji
Umocowanie 10 b (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając Konwencję Rady 
Europy z 2011 r. w sprawie zapobiegania i 
zwalczania przemocy wobec kobiet i 
przemocy domowej (konwencja 
stambulska), 

Or. en

Poprawka 23
Robert Biedroń, Raphaël Glucksmann, Javi López, Maria Arena, Andreas Schieder, 
Giuliano Pisapia, Isabel Santos, Attila Ara-Kovács

Projekt rezolucji
Umocowanie 11 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając Wytyczne UE z dnia 
8 grudnia 2008 r. w sprawie aktów 
przemocy wobec kobiet i zwalczania 
wszelkich form dyskryminacji kobiet,

Or. en

Poprawka 24
Robert Biedroń, Raphaël Glucksmann, Javi López, Maria Arena, Andreas Schieder, 
Giuliano Pisapia, Isabel Santos, Attila Ara-Kovács

Projekt rezolucji
Umocowanie 11 b (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając Kodeks Dobrej 



PE658.797v01-00 12/294 AM\1214634PL.docx

PL

Praktyki w Sprawach Wyborczych Komisji 
Weneckiej;

Or. en

Poprawka 25
Radosław Sikorski

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że COVID-19 
wywołał światową pandemię, która dotyka 
miliony ludzi, prowadząc do 
niespotykanego dotąd światowego kryzysu 
zdrowotnego, gospodarczego, społecznego 
i humanitarnego;

A. mając na uwadze, że COVID-19 
wywołał światową pandemię, która dotyka 
milionów ludzi, prowadząc do 
niespotykanego dotąd światowego kryzysu 
zdrowotnego, gospodarczego, społecznego 
i humanitarnego, wywołując systemowe 
napięcia w zarządzaniu globalnym 
zmierzającym w kierunku bardziej 
nacjonalistycznego i autorytarnego 
świata;

Or. en

Poprawka 26
Fabio Massimo Castaldo

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że COVID-19 
wywołał światową pandemię, która dotyka 
miliony ludzi, prowadząc do 
niespotykanego dotąd światowego kryzysu 
zdrowotnego, gospodarczego, społecznego 
i humanitarnego;

A. mając na uwadze, że COVID-19 
wywołał światową pandemię, która dotyka 
milionów ludzi, prowadząc do 
niespotykanego dotąd światowego kryzysu 
zdrowotnego, gospodarczego, społecznego 
i humanitarnego; mając na uwadze, że jej 
konsekwencje są dalekosiężne i 
długoterminowe, a skutki będą 
odczuwalne przez następne 
dziesięciolecia;



AM\1214634PL.docx 13/294 PE658.797v01-00

PL

Or. en

Poprawka 27
Nicolae Ştefănuță

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że COVID-19 
wywołał światową pandemię, która dotyka 
miliony ludzi, prowadząc do 
niespotykanego dotąd światowego kryzysu 
zdrowotnego, gospodarczego, społecznego 
i humanitarnego;

A. mając na uwadze, że COVID-19 
wywołał światową pandemię, która dotyka 
milionów ludzi, prowadząc do 
niespotykanego dotąd światowego kryzysu 
zdrowotnego, gospodarczego, społecznego 
i humanitarnego, wywierając jednocześnie 
istotny wpływ na kwestie bezpieczeństwa i 
obrony w Unii Europejskiej i poza nią;

Or. en

Poprawka 28
Urmas Paet, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Katalin Cseh, Dragoş 
Tudorache, Michal Šimečka, Hilde Vautmans, Javier Nart

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że COVID-19 
wywołał światową pandemię, która dotyka 
miliony ludzi, prowadząc do 
niespotykanego dotąd światowego kryzysu 
zdrowotnego, gospodarczego, społecznego 
i humanitarnego;

A. mając na uwadze, że COVID-19 
wywołał światową pandemię, która dotyka 
milionów ludzi, prowadząc do 
niespotykanego dotąd światowego kryzysu 
zdrowotnego, gospodarczego, społecznego 
i humanitarnego i która będzie miała 
wpływ na kluczowe aspekty polityki 
zagranicznej UE;

Or. en

Poprawka 29
Isabel Santos
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Projekt rezolucji
Motyw A a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że kryzys 
wywołany przez światową pandemię 
COVID-19, reakcje państw, spowodowane 
przez nią trudności i jej wpływ na stosunki 
i konflikty międzynarodowe mają 
znaczenie dla wszystkich kwestii 
związanych z poszanowaniem praw 
człowieka;

Or. en

Poprawka 30
Giorgos Georgiou, Idoia Villanueva Ruiz, Emmanuel Maurel

Projekt rezolucji
Motyw A a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że pandemia 
COVID-19 zaostrzyła istniejące napięcia 
geoekonomiczne, geopolityczne i 
strategiczne; mając na uwadze, że wpływ 
koronawirusa na poszczególne kraje jest 
różny i że są one w różny sposób 
przygotowane do radzenia sobie z jego 
skutkami;

Or. en

Poprawka 31
Željana Zovko

Projekt rezolucji
Motyw A a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że pandemia w 
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nieproporcjonalny sposób dotyka krajów 
najbardziej podatnych na zagrożenia, 
zwiększa prawdopodobieństwo 
wystąpienia nowych konfliktów i nasila 
skutki istniejących konfliktów;

Or. en

Poprawka 32
Andrea Bocskor

Projekt rezolucji
Motyw A a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że niektóre kraje 
na świecie nie zareagowały i nie podjęły 
szybkich i odpowiednich środków 
bezpieczeństwa w celu ograniczenia 
epidemii pochodzącej z Chin i jej 
rozprzestrzeniania się na cały świat;

Or. en

Poprawka 33
Charlie Weimers

Projekt rezolucji
Motyw A a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że wirus 
pozbawił życia około miliona osób na 
całym świecie i pochodzi z Wuhan w 
Chinach;

Or. en

Poprawka 34
Giorgos Georgiou, Idoia Villanueva Ruiz, Emmanuel Maurel
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Projekt rezolucji
Motyw A b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ab. mając na uwadze, że pandemia 
koronawirusa stanowi kryzys 
ponadnarodowy i międzynarodowy - 
zarówno z punktu widzenia jej źródeł, jak 
i kolejnych konsekwencji; mając na 
uwadze, że pandemia COVID-19 skutkuje 
transformacją w dziedzinie spraw 
zagranicznych i pojawieniem się nowych 
obszarów niepewności w i tak już 
niespokojnej sytuacji na świecie;

Or. en

Poprawka 35
Charlie Weimers

Projekt rezolucji
Motyw A b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ab. mając na uwadze, że rząd chiński 
bagatelizował wybuch epidemii COVID-
19 na początkowym etapie i wprowadził 
świat w błąd, twierdząc, że wirus nie 
przenosi się z człowieka na człowieka;

Or. en

Poprawka 36
Charlie Weimers

Projekt rezolucji
Motyw A c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ac. mając na uwadze, że 
powiadomienie Światowej Organizacji 
Zdrowia (WHO) o „dziwnej chorobie 
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zakaźnej” zajęło chińskim władzom trzy 
miesiące, w którym to okresie na jej 
skutek zmarło w Chinach 100 osób; mając 
na uwadze, że władze chińskie 
potrzebowały ponad tygodnia, aby ujawnić 
genom wirusa, co spowolniło prace nad 
opracowaniem szczepionek, leków i testów 
diagnostycznych;

Or. en

Poprawka 37
Giorgos Georgiou, Idoia Villanueva Ruiz, Emmanuel Maurel

Projekt rezolucji
Motyw A c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ac. mając na uwadze, że jesteśmy 
świadkami wzrostu globalnych wyzwań, 
mianowicie kwestii zdrowia, zmian 
klimatycznych i rozwoju, w sytuacji 
kryzysu w kontekście multilateralizmu;

Or. en

Poprawka 38
Charlie Weimers

Projekt rezolucji
Motyw A d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ad. mając na uwadze, że na początku 
wybuchu epidemii COVID-19 w Chinach 
WHO bezkrytycznie powtórzyła 
informacje przekazane przez władze 
chińskie i zignorowała ostrzeżenia 
tajwańskich lekarzy o rozprzestrzenianiu 
się w Wuhan zapalenia płuc o nieznanej 
etiologii i o tym, że choroba ta może być 
przenoszona między ludźmi;
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Or. en

Poprawka 39
Giorgos Georgiou, Idoia Villanueva Ruiz, Emmanuel Maurel

Projekt rezolucji
Motyw A d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ad. mając na uwadze, że pandemia 
COVID-19 wykazała, iż koordynacja i 
solidarność między krajami są niezbędne 
dla kontrolowania i łagodzenia jej 
skutków;

Or. en

Poprawka 40
Charlie Weimers

Projekt rezolucji
Motyw A e (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ae. mając na uwadze, że Chiny pragną 
stać się supermocarstwem w dziedzinie 
zdrowia publicznego i traktują WHO jako 
środek realizacji tych ambicji; mając na 
uwadze, że w 2019 r. Chiny wpłaciły na 
rzecz WHO około 75 mln EUR;

Or. en

Poprawka 41
Giorgos Georgiou, Idoia Villanueva Ruiz, Emmanuel Maurel

Projekt rezolucji
 Motyw A e (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Ae. mając na uwadze, że pandemia 
zwiększyła napięcie w relacjach USA-
Chiny;

Or. en

Poprawka 42
Charlie Weimers

Projekt rezolucji
Motyw A f (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Af. mając na uwadze, że administracja 
USA stwierdziła, iż WHO stała się 
narzędziem „chińskiej propagandy” i w 
związku z tym straciła wiarygodność; 
mając na uwadze, że wicepremier i 
minister finansów Japonii, Taro Aso, 
nazwał WHO „Chińską Organizacją 
Zdrowia”;

Or. en

Poprawka 43
Charlie Weimers

Projekt rezolucji
Motyw A g (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ag. mając na uwadze, że Chiny 
usunęły wpisy w mediach 
społecznościowych informujące o 
rozprzestrzenianiu się w Wuhan zapalenia 
płuc o nieznanej etiologii; mając na 
uwadze, że władze chińskie prowadzą 
działania represyjne wobec dziennikarzy, 
lekarzy i działaczy na rzecz praw 
człowieka;
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Or. en

Poprawka 44
Charlie Weimers

Projekt rezolucji
Motyw A h (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ah. mając na uwadze, że chiński lekarz 
Li Wenliang wysłał wiadomość do 
kolegów lekarzy ostrzegającą o wirusie, 
który jego zdaniem przypominał wirus 
Sars z grudnia 2019 r.; mając na uwadze, 
że w związku z tym policja nakazała mu 
„przestać wyrażać fałszywe opinie” i 
przeprowadzono wobec niego dochodzenie 
w sprawie „rozpowszechniania plotek”; 
mając na uwadze, że zmarł on tragicznie 
w dniu 7 lutego 2020 r. po tym, jak sam 
zaraził się wirusem podczas leczenia 
pacjentów w Wuhan; mając na uwadze, że 
jego śmierć wywołała w Chinach 
powszechny gniew i smutek;

Or. en

Poprawka 45
Charlie Weimers

Projekt rezolucji
Motyw A i (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ai. mając na uwadze, że Tajwan nie 
jest członkiem WHO ani Światowego 
Zgromadzenia Zdrowia z uwagi na 
sprzeciw Chin; mając na uwadze, że 
przewodnicząca Komisji Europejskiej, 
Ursula von der Leyen, publicznie uznała 
wkład Tajwanu w walkę z COVID-19;

Or. en
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Poprawka 46
Traian Băsescu

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że UE powinna 
działać jako partner na arenie 
międzynarodowej i dostosować politykę 
zagraniczną do walki z COVID-19; 

B. mając na uwadze, że UE powinna 
działać jako partner na arenie 
międzynarodowej i dostosować politykę 
zagraniczną do walki z COVID-19, który 
powoduje wystąpienie istotnych zmian w 
środowisku międzynarodowym i jest 
katalizatorem zmian w światowym 
porządku; 

Or. ro

Poprawka 47
Hermann Tertsch

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że UE powinna 
działać jako partner na arenie 
międzynarodowej i dostosować politykę 
zagraniczną do walki z COVID-19;

B. mając na uwadze, że UE powinna 
działać jako partner na arenie 
międzynarodowej i dostosować priorytety, 
polityki, w tym politykę zagraniczną do 
kryzysu zdrowotnego, społecznego i 
gospodarczego wywołanego przez COVID-
19;

Or. es

Poprawka 48
Željana Zovko

Projekt rezolucji
Motyw B
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Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że UE powinna 
działać jako partner na arenie 
międzynarodowej i dostosować politykę 
zagraniczną do walki z COVID-19;

B. mając na uwadze, że UE powinna 
działać jako partner na arenie 
międzynarodowej i dostosować politykę 
zagraniczną do zmieniającej się sytuacji 
geopolitycznej na świecie i globalnej walki 
z COVID-19;

Or. en

Poprawka 49
Harald Vilimsky, Lars Patrick Berg, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, Jaak Madison

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że UE powinna 
działać jako partner na arenie 
międzynarodowej i dostosować politykę 
zagraniczną do walki z COVID-19;

B. mając na uwadze, że państwa 
członkowskie UE wspierają walkę z 
kryzysem związanym z COVID-19, faktu 
tego nie należy jednak uważać za 
odpowiedzialność podmiotu globalnego;

Or. en

Poprawka 50
Andrea Cozzolino, Pierfrancesco Majorino, Giuliano Pisapia

Projekt rezolucji
Motyw B a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że według 
Organizacji Narodów Zjednoczonych 24 
spośród 30 milionów Jemeńczyków 
potrzebuje jakiejś formy pomocy 
humanitarnej ze względu na z sytuację 
określaną przez ONZ jako 
najpoważniejszy kryzys humanitarny na 
świecie; mając na uwadze, że epidemia 
śmiertelnego wirusa COVID-19 
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pogorszyła i tak już katastrofalną sytuację 
humanitarną i prawdopodobnie będzie 
rozprzestrzeniać się jeszcze szybciej i 
powodować więcej ofiar śmiertelnych z 
powodu zniszczenia infrastruktury 
medycznej kraju, w tym w wyniku 
masowych i nieproporcjonalnych nalotów 
koalicji pod przywództwem Arabii 
Saudyjskiej na cele cywilne oraz 
utrudnienia w udzielaniu pomocy przez 
ruch Huti i inne władze;

Or. en

Poprawka 51
Isabel Santos

Projekt rezolucji
Motyw B a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że pandemia 
COVID-19 stanowi poważne zagrożenie 
dla zdrowia ludności tubylczej na całym 
świecie oraz że ludy tubylcze już teraz 
borykają się z trudnym dostępem do opieki 
zdrowotnej, znacznie wyższym 
wskaźnikiem występowania chorób 
zakaźnych i niezakaźnych, brakiem 
dostępu do podstawowych usług, urządzeń 
sanitarnych i innych kluczowych środków 
zapobiegawczych;

Or. en

Poprawka 52
Hermann Tertsch

Projekt rezolucji
Motyw B a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że pandemia 
COVID-19 rozpoczęła się w Chińskiej 
Republice Ludowej, a w dniu 31 grudnia 
2020 r. Tajwan poprzez swoje 
ministerstwo zdrowia ostrzegł Światową 
Organizację Zdrowia (WHO) o pandemii, 
można było uniknąć globalnego 
rozprzestrzenienia się wirusa, jak również 
wielu zakażeń i ofiar śmiertelnych;

Or. es

Poprawka 53
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Projekt rezolucji
Motyw B a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że Ameryka 
Łacińska to rejon najbardziej na świecie 
dotknięty pandemią COVID-19, jako że 
na dziesięć krajów z najwyższym 
wskaźnikiem zgonów na 100 000 
mieszkańców pięć z nich to kraje 
latynoamerykańskie; mając na uwadze 
silne więzi kulturowe i wspólne interesy 
łączące UE z Ameryką Łacińską;

Or. es

Poprawka 54
Fabio Massimo Castaldo

Projekt rezolucji
Motyw B a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że pandemia 
COVID-19 wykazała słabość i pogłębiła 



AM\1214634PL.docx 25/294 PE658.797v01-00

PL

naruszenia porządku międzynarodowego 
opartego na zasadach, co ma daleko idące 
konsekwencje dla przyszłych relacji 
geopolitycznych, a także przyspieszyła 
rozwój istniejących wcześniej tendencji 
geopolitycznych;

Or. en

Poprawka 55
Vladimír Bilčík

Projekt rezolucji
Motyw B a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że UE musi 
kierować - w sposób przewidywalny i przy 
poszanowaniu zobowiązania do 
przestrzegania podstawowych wolności i 
zasady praworządności - wielostronnymi i 
międzynarodowymi działaniami 
związanymi z zarządzaniem strategią 
wyjścia z trwającej pandemii;

Or. en

Poprawka 56
Anna Bonfrisco, Marco Zanni

Projekt rezolucji
Motyw B a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że działania 
Europejskiej Służby Działań 
Zewnętrznych (ESDZ) w związku z 
kryzysem spowodowanym przez 
koronawirusa okazały się całkowicie 
nieskuteczne, mimo że dysponuje ona 
znacznymi zasobami i 
przedstawicielstwami w prawie każdym 
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kraju na świecie;

Or. en

Poprawka 57
Robert Biedroń, Raphaël Glucksmann, Javi López, Maria Arena, Elena Yoncheva, 
Andreas Schieder, Giuliano Pisapia, Isabel Santos, Attila Ara-Kovács

Projekt rezolucji
Motyw B a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że światowy 
kryzys gospodarczy wywarł szczególnie 
poważny wpływ na najsłabsze gospodarki, 
które są w dużym stopniu uzależnione od 
eksportu towarów, wsparcia 
zewnętrznego, turystyki, a w dłuższej 
perspektywie od polityki zagranicznej;

Or. en

Poprawka 58
María Soraya Rodríguez Ramos

Projekt rezolucji
Motyw B a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że pandemia 
oraz jej skutki gospodarcze i społeczne 
mogą jeszcze bardziej przyczynić się do 
powstania niepokojów politycznych 
wynikających z dostrzeganej nierówności i 
marginalizacji, co może zwiększyć ryzyko 
podsycania konfliktów;

Or. en

Poprawka 59
Harald Vilimsky, Lars Patrick Berg, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, Jaak Madison
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Projekt rezolucji
Motyw B a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że wymiar 
zdrowotny i gospodarczy kryzysu 
związanego z COVID-19 nie stanowi 
jedynie obciążenia dla państw 
członkowskich, ale ma odpowiednie 
konsekwencje na poziomie społecznym, 
zdrowotnym i przede wszystkim 
gospodarczym;

Or. en

Poprawka 60
Andrea Bocskor

Projekt rezolucji
Motyw B a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że UE może być 
silna tylko wtedy, gdy określi swoją 
pozycję w gospodarce światowej, gdy 
podniesie konkurencyjność w wyścigu 
technologicznym i pozyska sojuszników 
na świecie;

Or. en

Poprawka 61
Katalin Cseh, Urmas Paet, Malik Azmani, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Dragoş 
Tudorache, Javier Nart, Petras Auštrevičius

Projekt rezolucji
Motyw B a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że pandemia 
uwypukliła istniejące wyzwania, takie jak 
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walka z kampaniami dezinformacyjnymi, 
cyberatakami i innymi złośliwymi 
ingerencjami stron trzecich;

Or. en

Poprawka 62
Nathalie Loiseau, Katalin Cseh, Petras Auštrevičius, Ilhan Kyuchyuk, Nicolae 
Ştefănuță, Klemen Grošelj, Frédérique Ries, Christophe Grudler, Hilde Vautmans, 
María Soraya Rodríguez Ramos, Javier Nart

Projekt rezolucji
Motyw B a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że kryzys 
związany z COVID-19 po raz kolejny 
ujawnia potrzebę wzmocnienia 
multilateralizmu i porządku opartego na 
zasadach, aby lepiej sprostać globalnym 
wyzwaniom;

Or. en

Poprawka 63
Javi López, Robert Biedroń

Projekt rezolucji
Motyw B a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że nałożenie się 
kryzysu społeczno-gospodarczego, kryzysu 
zdrowia publicznego i katastrofy 
klimatycznej stanowi jedno z największych 
wyzwań w historii ludzkości,

Or. en

Poprawka 64
Robert Biedroń, Raphaël Glucksmann, Javi López, Maria Arena, Elena Yoncheva, 
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Andreas Schieder, Giuliano Pisapia, Isabel Santos, Attila Ara-Kovács

Projekt rezolucji
Motyw B b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Bb. mając na uwadze, że kryzys 
uwidocznił znaczenie pobudzenia 
inwestycji w usługi publiczne, a w 
szczególności w opiekę zdrowotną i 
ochronę socjalną, zwłaszcza potrzebę 
zwiększenia samowystarczalności w 
zakresie podstawowej opieki zdrowotnej i 
wyposażenia ochronnego; mając na 
uwadze, że pandemia COVID-19 
zaostrzyła w skali światowej trwały 
problem, jakim są niedobory leków, co ma 
poważne konsekwencje w krajach 
rozwijających się;

Or. en

Poprawka 65
Javi López, Robert Biedroń

Projekt rezolucji
Motyw B b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Bb. mając na uwadze, że jesteśmy 
świadkami kolejnego osłabienia 
światowych swobód i demokracji, co 
wywiera dodatkową presję na 
wielostronny porządek, który i tak 
znajduje się obecnie w głębokim kryzysie;

Or. en

Poprawka 66
Nathalie Loiseau, Katalin Cseh, Petras Auštrevičius, Ilhan Kyuchyuk, Nicolae 
Ştefănuță, Klemen Grošelj, Frédérique Ries, Christophe Grudler, Hilde Vautmans, 
María Soraya Rodríguez Ramos, Javier Nart
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Projekt rezolucji
Motyw B b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Bb. mając na uwadze, że wyzwania, 
przed którymi UE stała przed pandemią, 
utrzymują się lub się pogłębiły;

Or. en

Poprawka 67
Anna Bonfrisco, Marco Zanni

Projekt rezolucji
Motyw B b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Bb. – mając na uwadze, że obecna 
światowa pandemia ma istotne 
konsekwencje dla geopolityki;

Or. en

Poprawka 68
Robert Biedroń, Raphaël Glucksmann, Javi López, Maria Arena, Elena Yoncheva, 
Andreas Schieder, Giuliano Pisapia, Isabel Santos, Attila Ara-Kovács

Projekt rezolucji
Motyw B c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Bc. mając na uwadze, że kobiety na 
całym świecie pozostające w związkach, w 
których dochodzi do aktów przemocy, 
zmuszone były do przebywania w domu, 
co narażało je na ryzyko przez dłuższy 
czas; mając na uwadze, że telefony 
zaufania ds. przemocy domowej i ośrodki 
pomocy na całym świecie odnotowują 
wzrost liczby wezwań o pomoc, a w wielu 
krajach od czasu wprowadzenia w życie 
środków mających na celu 
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zdystansowanie społeczne liczba zgłoszeń 
przemocy domowej i wezwań o pomoc w 
nagłych wypadkach wzrosła o 25%;

Or. en

Poprawka 69
Nathalie Loiseau, Katalin Cseh, Petras Auštrevičius, Ilhan Kyuchyuk, Nicolae 
Ştefănuță, Klemen Grošelj, Frédérique Ries, Christophe Grudler, María Soraya 
Rodríguez Ramos, Javier Nart

Projekt rezolucji
Motyw B c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Bc. mając na uwadze, że pandemia 
pogorszyła krytyczną sytuację 
humanitarną najsłabszych grup, 
szczególnie w rejonach konfliktów, 
obozach dla uchodźców i państwach 
niestabilnych; mając na uwadze, że w tym 
kontekście UE poparła apel ONZ o 
złagodzenie sankcji w obliczu pandemii, 
aby nie utrudniać dostaw niezbędnego 
sprzętu i zaopatrzenia niezbędnego do 
walki z koronawirusem;

Or. en

Poprawka 70
Javi López, Robert Biedroń

Projekt rezolucji
Motyw B c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Bc. mając na uwadze, że podstawą 
międzynarodowej tożsamości Unii 
Europejskiej jest poparcie dla 
efektywnego porządku wielostronnego i 
zaangażowanie na rzecz podstawowych 
wartości i norm;
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Or. en

Poprawka 71
Robert Biedroń, Raphaël Glucksmann, Javi López, Maria Arena, Andreas Schieder, 
Giuliano Pisapia, Isabel Santos, Attila Ara-Kovács

Projekt rezolucji
Motyw B d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Bd. mając na uwadze, że narracje w 
odniesieniu do COVID-19, w których 
kładzie się nacisk na kwestie 
geograficzne, a nie na terminologię 
medyczną, stygmatyzują i zachęcają do 
postaw rasistowskich lub 
ksenofobicznych, w tym wobec osób i grup 
przymusowo wysiedlonych i 
bezpaństwowców, którzy w czasie 
pandemii mogą być bardziej narażeni na 
zagrożenia;

Or. en

Poprawka 72
Nathalie Loiseau, Katalin Cseh, Petras Auštrevičius, Ilhan Kyuchyuk, Nicolae 
Ştefănuță, Klemen Grošelj, Frédérique Ries, Christophe Grudler, Hilde Vautmans, 
María Soraya Rodríguez Ramos, Javier Nart

Projekt rezolucji
Motyw B d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Bd. mając na uwadze, że UE 
przyłączyła się do apelu ONZ o 
natychmiastowe globalne zawieszenie 
broni;

Or. en
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Poprawka 73
Nathalie Loiseau, Katalin Cseh, Petras Auštrevičius, Ilhan Kyuchyuk, Nicolae 
Ştefănuță, Klemen Grošelj, Frédérique Ries, Christophe Grudler, Hilde Vautmans, 
María Soraya Rodríguez Ramos, Javier Nart

Projekt rezolucji
Motyw B e (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Be. mając na uwadze, że UE stała się 
celem kampanii dezinformacyjnych 
prowadzonych przez podmioty rządowe i 
pozarządowe, których bezpośrednim 
zamiarem była destabilizacja instytucji 
UE i państw członkowskich oraz 
osłabienie wartości europejskich;

Or. en

Poprawka 74
Traian Băsescu

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. potwierdza, że światowa pandemia 
COVID-19 wywołuje zmiany w 
środowisku międzynarodowym i jest 
katalizatorem przemian zachodzących w 
porządku światowym;

skreśla się

Or. ro

Poprawka 75
Traian Băsescu

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. potwierdza, że światowa pandemia 1. jest zdania, że obecny kryzys nie 
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COVID-19 wywołuje zmiany w 
środowisku międzynarodowym i jest 
katalizatorem przemian zachodzących w 
porządku światowym;

tylko jest sprawdzianem dla polityki 
zagranicznej UE i zdolności UE do 
odgrywania istotnej, aktywnej i znaczącej 
roli na arenie światowej, wywiązywania 
się i pogłębiania zobowiązań wobec 
partnerów, lecz także szansą na rozwój 
nowych partnerstw, uczestnictwo w 
przebudowie stosunków 
międzynarodowych i ponowne 
zdefiniowanie własnej pozycji i celów w 
złożonym i zmieniającym się układzie 
międzynarodowym;

Or. ro

Poprawka 76
Robert Biedroń, Raphaël Glucksmann, Javi López, Maria Arena, Elena Yoncheva, 
Andreas Schieder, Giuliano Pisapia, Isabel Santos, Attila Ara-Kovács

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. potwierdza, że światowa pandemia 
COVID-19 wywołuje zmiany w 
środowisku międzynarodowym i jest 
katalizatorem przemian zachodzących w 
porządku światowym;

1. potwierdza, że światowa pandemia 
COVID-19 wywołuje zmiany w 
środowisku międzynarodowym i jest 
katalizatorem przemian zachodzących w 
porządku światowym; podkreśla 
fundamentalne znaczenie wzmocnienia 
wewnętrznej odporności UE dla 
skutecznego propagowania jej wizji 
multilateralizmu na świecie, zgodnie z jej 
wartościami i długoterminowymi celami 
zapisanymi w globalnej strategii;

Or. en

Poprawka 77
Fabio Massimo Castaldo

Projekt rezolucji
Ustęp 1
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Projekt rezolucji Poprawka

1. potwierdza, że światowa pandemia 
COVID-19 wywołuje zmiany w 
środowisku międzynarodowym i jest 
katalizatorem przemian zachodzących w 
porządku światowym;

1. potwierdza, że światowa pandemia 
COVID-19 wywołuje zmiany w 
środowisku międzynarodowym i jest 
katalizatorem przemian zachodzących w 
porządku światowym, stwarzającym nowe 
wyzwania, bariery i możliwości w 
odniesieniu do wielostronnej współpracy i 
problemów globalnych;

Or. en

Poprawka 78
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Zielonych/WSE

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. potwierdza, że światowa pandemia 
COVID-19 wywołuje zmiany w 
środowisku międzynarodowym i jest 
katalizatorem przemian zachodzących w 
porządku światowym;

1. potwierdza, że światowa pandemia 
COVID-19 wywołuje zmiany w 
środowisku międzynarodowym, jest 
czynnikiem zwiększającym ryzyko i 
katalizatorem przemian zachodzących w 
porządku światowym;

Or. en

Poprawka 79
Vladimír Bilčík

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. potwierdza, że światowa pandemia 
COVID-19 wywołuje zmiany w 
środowisku międzynarodowym i jest 
katalizatorem przemian zachodzących w 
porządku światowym;

1. potwierdza, że światowa pandemia 
COVID-19 może wywołać zmiany w 
środowisku międzynarodowym i jest 
katalizatorem przemian zachodzących w 
porządku światowym;
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Or. en

Poprawka 80
Hermann Tertsch

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. potwierdza, że światowa pandemia 
COVID-19 stanowi punkt zwrotny w 
środowisku międzynarodowym i jest 
katalizatorem przemian zachodzących w 
porządku światowym;

1. potwierdza, że światowa pandemia 
COVID-19 stanowi punkt zwrotny w 
środowisku międzynarodowym i wywołuje 
zmiany zachodzące na skalę światową;

Or. es

Poprawka 81
Željana Zovko

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
od początku pandemii COVID-19 UE we 
współpracy z grupą G7, grupą G20, ONZ, 
WHO i Światowym Programem 
Żywnościowym podejmuje wielostronne 
działania w odpowiedzi na skutki kryzysu 
zdrowotnego;

Or. en

Poprawka 82
Robert Biedroń, Raphaël Glucksmann, Javi López, Maria Arena, Elena Yoncheva, 
Andreas Schieder, Giuliano Pisapia, Isabel Santos, Attila Ara-Kovács

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

1a. wzywa państwa trzecie i państwa 
członkowskie UE do łagodzenia 
społecznych skutków pandemii poprzez 
dokonanie weryfikacji krajowych 
wydatków socjalnych oraz do przyjęcia 
ekspansyjnych środków mających na celu 
ochronę i wzmocnienie ich systemów 
opieki zdrowotnej;

Or. en

Poprawka 83
Dragoş Tudorache

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. jest zdania, że po doświadczeniach 
kryzysu związanego z COVID-19 UE 
powinna w coraz większym stopniu pełnić 
rolę światowego supermocarstwa i 
planować swoje wpływy w skali globalnej, 
prowadząc asertywną i skoordynowaną 
politykę zagraniczną;

Or. en

Poprawka 84
Nathalie Loiseau, Witold Jan Waszczykowski, Sven Mikser, Petras Auštrevičius, Lukas 
Mandl, Arnaud Danjean, Urmas Paet

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. ostrzega, że kryzys uwydatnił słabe 
punkty UE, w tym w dziedzinie 
bezpieczeństwa i obrony, w szczególności 
w zakresie gotowości i zdolności 
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reagowania na CBRJ, cyberataki i 
dezinformację;

Or. en

Poprawka 85
Charlie Weimers

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. uznaje Komunistyczną Partię Chin 
(KPCh) i Światową Organizację Zdrowia 
(WHO) za odpowiedzialne za światową 
pandemię;

Or. en

Poprawka 86
Željana Zovko

Projekt rezolucji
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1b. z zadowoleniem przyjmuje 
powstanie pakietu Drużyna Europy, w 
ramach którego UE wspiera państwa 
partnerskie w walce z pandemią 
koronawirusa i jej skutkami, dążąc do 
złagodzenia jej dalszego wpływu na 
społeczeństwa i gospodarki oraz do 
zmniejszenia ryzyka destabilizacji;

Or. en

Poprawka 87
Jérôme Rivière, Thierry Mariani
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Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. wyraża ubolewanie z powodu 
braku światowego przywództwa i 
skoordynowanej reakcji międzynarodowej 
w początkowych fazach kryzysu 
związanego z COVID-19, a także z 
powodu tendencji do wybierania 
rozwiązań izolacjonistycznych, ukrywania 
ważnych informacji, wzrostu 
autorytarnego nacjonalizmu, kampanii 
dezinformacyjnych finansowanych przez 
państwa oraz rozpowszechniania 
fałszywych narracji, które budzą 
nieufność i osłabiają współpracę 
międzynarodową;

skreśla się

Or. fr

Poprawka 88
Milan Uhrík

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. wyraża ubolewanie z powodu 
braku światowego przywództwa i 
skoordynowanej reakcji międzynarodowej 
w początkowych fazach kryzysu 
związanego z COVID-19, a także z 
powodu tendencji do wybierania 
rozwiązań izolacjonistycznych, ukrywania 
ważnych informacji, wzrostu 
autorytarnego nacjonalizmu, kampanii 
dezinformacyjnych finansowanych przez 
państwa oraz rozpowszechniania 
fałszywych narracji, które budzą 
nieufność i osłabiają współpracę 
międzynarodową;

skreśla się

Or. sk
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Poprawka 89
Hermann Tertsch

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. wyraża ubolewanie z powodu braku 
światowego przywództwa i 
skoordynowanej reakcji międzynarodowej 
w początkowych fazach kryzysu 
związanego z COVID-19 , a także z 
powodu tendencji do wybierania 
rozwiązań izolacjonistycznych, ukrywania 
ważnych informacji, wzrostu 
autorytarnego nacjonalizmu, kampanii 
dezinformacyjnych finansowanych przez 
państwa oraz rozpowszechniania 
fałszywych narracji, które budzą nieufność 
i osłabiają współpracę międzynarodową;

2. wyraża ubolewanie z powodu braku 
możliwości, braku światowego 
przywództwa i skoordynowanej reakcji 
międzynarodowej WHO w zarządzaniu 
kryzysem związanym z COVID-19; wyraża 
szczególne ubolewanie z powodu 
ukrywania przez WHO ważnych informacji 
przekazanych w dniu 31 grudnia przez 
Tajwan, jej zmowy z Chinami w zakresie 
kampanii dezinformacyjnych, ukrywania 
faktów i rozpowszechniania fałszywych 
narracji, co niewątpliwie przyczyniło się do 
niemierzalnego i niekontrolowanego 
rozpowszechnienia wirusa na skalę 
światową, a także do znaczącej nieufności 
w stosunku do tej organizacji osłabiając 
jeszcze bardziej kwestionowaną wcześniej 
skuteczność WHO i organizacji 
międzynarodowych;

Or. es

Poprawka 90
Charlie Weimers

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. wyraża ubolewanie z powodu 
braku światowego przywództwa i 
skoordynowanej reakcji międzynarodowej 
w początkowych fazach kryzysu 
związanego z COVID-19, a także z 
powodu tendencji do wybierania 
rozwiązań izolacjonistycznych, ukrywania 

2. potępia ukrywanie ważnych 
informacji przez KPCh i WHO, kampanie 
dezinformacyjne finansowane przez 
państwa oraz rozpowszechnianie 
fałszywych narracji, które mają na celu 
osłabienie demokracji zachodnich, budzą 
nieufność i osłabiają współpracę 
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ważnych informacji, wzrostu 
autorytarnego nacjonalizmu, kampanii 
dezinformacyjnych finansowanych przez 
państwa oraz rozpowszechniania 
fałszywych narracji, które budzą nieufność 
i osłabiają współpracę międzynarodową;

międzynarodową;

Or. en

Poprawka 91
Michael Gahler

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. wyraża ubolewanie z powodu braku 
światowego przywództwa i 
skoordynowanej reakcji międzynarodowej 
w początkowych fazach kryzysu 
związanego z COVID-19, a także z 
powodu tendencji do wybierania rozwiązań 
izolacjonistycznych, ukrywania ważnych 
informacji, wzrostu autorytarnego 
nacjonalizmu, kampanii 
dezinformacyjnych finansowanych przez 
państwa oraz rozpowszechniania 
fałszywych narracji, które budzą nieufność 
i osłabiają współpracę międzynarodową;

2. wyraża ubolewanie z powodu braku 
światowego przywództwa i 
skoordynowanej reakcji międzynarodowej 
w początkowych fazach kryzysu 
związanego z COVID-19, a także z 
powodu tendencji do wybierania rozwiązań 
izolacjonistycznych, ukrywania ważnych 
informacji, wzrostu autorytarnego 
nacjonalizmu, kampanii 
dezinformacyjnych finansowanych przez 
państwa oraz rozpowszechniania 
fałszywych narracji, które budzą nieufność 
i osłabiają współpracę międzynarodową; 
podkreśla, że światowa współpraca i 
koordynacja mają zasadnicze znaczenie 
dla skutecznej walki ze światowym 
kryzysem zdrowotnym;

Or. en

Poprawka 92
Nicolae Ştefănuță

Projekt rezolucji
Ustęp 2
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Projekt rezolucji Poprawka

2. wyraża ubolewanie z powodu braku 
światowego przywództwa i 
skoordynowanej reakcji międzynarodowej 
w początkowych fazach kryzysu 
związanego z COVID-19, a także z 
powodu tendencji do wybierania rozwiązań 
izolacjonistycznych, ukrywania ważnych 
informacji, wzrostu autorytarnego 
nacjonalizmu, kampanii 
dezinformacyjnych finansowanych przez 
państwa oraz rozpowszechniania 
fałszywych narracji, które budzą nieufność 
i osłabiają współpracę międzynarodową;

2. wyraża ubolewanie z powodu braku 
światowego przywództwa i 
skoordynowanej reakcji międzynarodowej 
w początkowych fazach kryzysu 
związanego z COVID-19, a także z 
powodu tendencji do wybierania rozwiązań 
izolacjonistycznych, ukrywania ważnych 
informacji, wzrostu autorytarnego 
nacjonalizmu, kampanii 
dezinformacyjnych finansowanych przez 
państwa oraz rozpowszechniania 
fałszywych narracji, które budzą nieufność 
i osłabiają współpracę międzynarodową, co 
rodzi pytania o rolę, jaką UE mogłaby i 
powinna odgrywać w świecie;

Or. en

Poprawka 93
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Zielonych/WSE

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. wyraża ubolewanie z powodu braku 
światowego przywództwa i 
skoordynowanej reakcji międzynarodowej 
w początkowych fazach kryzysu 
związanego z COVID-19, a także z 
powodu tendencji do wybierania 
rozwiązań izolacjonistycznych, ukrywania 
ważnych informacji, wzrostu autorytarnego 
nacjonalizmu, kampanii 
dezinformacyjnych finansowanych przez 
państwa oraz rozpowszechniania 
fałszywych narracji, które budzą nieufność 
i osłabiają współpracę międzynarodową;

2. wyraża ubolewanie z powodu braku 
światowego przywództwa i 
skoordynowanej reakcji międzynarodowej 
wobec kryzysu związanego z COVID-19, 
potępia ukrywanie ważnych informacji i 
odrzuca stosowanie strategii 
izolacjonistycznych; zdecydowanie 
sprzeciwia się ukrywaniu ważnych 
informacji, wzrostowi autorytarnego 
nacjonalizmu, kampaniom 
dezinformacyjnym finansowanym przez 
państwa oraz rozpowszechnianiu 
fałszywych narracji, które budzą nieufność 
i osłabiają współpracę międzynarodową;

Or. en
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Poprawka 94
Harald Vilimsky, Lars Patrick Berg, Jaak Madison

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. wyraża ubolewanie z powodu 
braku światowego przywództwa i 
skoordynowanej reakcji międzynarodowej 
w początkowych fazach kryzysu 
związanego z COVID-19, a także z 
powodu tendencji do wybierania 
rozwiązań izolacjonistycznych, ukrywania 
ważnych informacji, wzrostu 
autorytarnego nacjonalizmu, kampanii 
dezinformacyjnych finansowanych przez 
państwa oraz rozpowszechniania 
fałszywych narracji, które budzą 
nieufność i osłabiają współpracę 
międzynarodową;

2. dostrzega brak skoordynowanej 
reakcji międzynarodowej na wczesnych 
etapach kryzysu związanego z COVID-19, 
ukrywanie kluczowych informacji i brak 
reakcji UE i jej instytucji na kryzys; 
przypomina, że na wczesnych etapach 
kryzysu związanego z COVID-19 reakcja i 
możliwe rozwiązania zapewniono 
wyłącznie na szczeblu krajowym; z tego 
względu sceptycznie odnosi się do przyjętej 
przez UE roli „globalnego gracza”;

Or. en

Poprawka 95
Anna Bonfrisco, Marco Zanni

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. wyraża ubolewanie z powodu braku 
światowego przywództwa i 
skoordynowanej reakcji międzynarodowej 
w początkowych fazach kryzysu 
związanego z COVID-19, a także z 
powodu tendencji do wybierania 
rozwiązań izolacjonistycznych, ukrywania 
ważnych informacji, wzrostu 
autorytarnego nacjonalizmu, kampanii 
dezinformacyjnych finansowanych przez 
państwa oraz rozpowszechniania 
fałszywych narracji, które budzą 

2. wyraża ubolewanie z powodu braku 
światowego przywództwa i 
skoordynowanej reakcji międzynarodowej 
w początkowych fazach kryzysu 
związanego z COVID-19 oraz zauważa, że 
Komisja biernie obserwowała pojawienie 
się ogniska choroby w UE i nie zwracała 
uwagi na rozwój sytuacji prowadzący do 
dramatycznego kryzysu zdrowotnego, 
społecznego i gospodarczego;
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nieufność i osłabiają współpracę 
międzynarodową;

Or. en

Poprawka 96
David McAllister

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. wyraża ubolewanie z powodu braku 
światowego przywództwa i 
skoordynowanej reakcji międzynarodowej 
w początkowych fazach kryzysu 
związanego z COVID-19, a także z 
powodu tendencji do wybierania rozwiązań 
izolacjonistycznych, ukrywania ważnych 
informacji, wzrostu autorytarnego 
nacjonalizmu, kampanii 
dezinformacyjnych finansowanych przez 
państwa oraz rozpowszechniania 
fałszywych narracji, które budzą nieufność 
i osłabiają współpracę międzynarodową;

2. wyraża ubolewanie z powodu braku 
światowego przywództwa i 
skoordynowanej reakcji międzynarodowej 
w początkowych fazach kryzysu 
związanego z COVID-19, a także z 
powodu tendencji do wybierania rozwiązań 
izolacjonistycznych, ukrywania ważnych 
informacji, wzrostu autorytarnego 
nacjonalizmu, kampanii 
dezinformacyjnych finansowanych przez 
państwa oraz rozpowszechniania 
fałszywych narracji, które budzą nieufność 
i osłabiają społeczeństwa demokratyczne i 
współpracę międzynarodową;

Or. en

Poprawka 97
Gabriel Mato

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. wyraża ubolewanie z powodu braku 
światowego przywództwa i 
skoordynowanej reakcji międzynarodowej 
w początkowych fazach kryzysu 
związanego z COVID-19, a także z 
powodu tendencji do wybierania rozwiązań 
izolacjonistycznych, ukrywania ważnych 

2. wyraża ubolewanie z powodu braku 
skoordynowanej reakcji międzynarodowej 
w początkowych fazach kryzysu 
związanego z COVID-19, a także z 
powodu tendencji do wybierania rozwiązań 
izolacjonistycznych, ukrywania ważnych 
informacji, wzrostu autorytarnego 
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informacji, wzrostu autorytarnego 
nacjonalizmu, kampanii 
dezinformacyjnych finansowanych przez 
państwa oraz rozpowszechniania 
fałszywych narracji, które budzą nieufność 
i osłabiają współpracę międzynarodową;

nacjonalizmu, kampanii 
dezinformacyjnych finansowanych przez 
państwa oraz rozpowszechniania 
fałszywych narracji, które budzą nieufność 
i osłabiają współpracę międzynarodową;

Or. es

Poprawka 98
Anna Bonfrisco, Marco Zanni, Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. przypomina, że publiczna opieka 
zdrowotna i ubezpieczenie społeczne nie 
należą do kompetencji UE, lecz wchodzą 
w zakres kompetencji państw 
członkowskich, odzwierciedlając 
priorytety każdego państwa 
członkowskiego;

Or. en

Poprawka 99
Hermann Tertsch

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. wyraża ubolewanie w związku z 
brakiem zewnętrznej wiarygodności 
wynikającej ze spóźnionego, 
nieskutecznego i nieskoordynowanego 
zarządzania przez UE kryzysem 
wywołanym przez koronawirusa, a także z 
powodu braku możliwości wymagania, 
aby rządy państw członkowskich działały 
w sposób przejrzysty, co pokazuje przykład 
rządu socjalno-komunistycznego w 
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Hiszpanii, który poprzez ukrywanie 
ważnych informacji i niezastosowanie 
środków bezpieczeństwa na wczesnym 
etapie (informowanie społeczeństwa, 
zakup niezbędnych materiałów, 
zapobieganie masowym manifestacjom, 
itd.) spowodował śmierć ponad 50 000 
osób. Spowodowało to, że Hiszpania jest 
na piątym miejscu na świecie pod 
względem ilości zgonów, a wiele krajów 
uznało Hiszpanię za kraj najwyższego 
ryzyka i zabroniło wjazdu do tego kraju 
przyczyniając się do najwyższego spadku 
PKB w UE oraz upadku społecznego i 
gospodarczego na niewyobrażalną skalę;

Or. es

Poprawka 100
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. podkreśla, że kryzys związany z 
COVID-19 wykazał niedostatki naszego 
obecnego systemu międzynarodowego 
zarządzania w dziedzinie zdrowia; z 
ubolewaniem odnotowuje, że społeczność 
międzynarodowa nie była w stanie 
zagwarantować szybkiej wymiany 
informacji, skoordynowanej reakcji ani 
powstrzymania wirusa; apeluje o 
wzmocnienie systemu Organizacji 
Narodów Zjednoczonych i Światowej 
Organizacji Zdrowia oraz wzywa państwa 
do skuteczniejszego i bardziej 
skoordynowanego działania przeciwko 
globalnym zagrożeniom;

Or. en
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Poprawka 101
Željana Zovko

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. zauważa, że w ostatnich latach 
niedobory leków stanowią coraz większy 
problem w Unii Europejskiej (UE) i że 
wraz z utrzymującą się epidemią 
koronawirusa ryzyko wystąpienia wąskich 
gardeł w podaży sprzętu medycznego stało 
się szczególnie wysokie; zauważa, że 
kryzys związany z koronawirusem 
podniósł poziom świadomość 
geopolitycznego znaczenia takich 
niedoborów, a mianowicie uzależnienia 
UE od krajów trzecich, szczególnie Chin i 
Indii, w zakresie produkcji sprzętu 
medycznego i produktów 
farmaceutycznych;

Or. en

Poprawka 102
Attila Ara-Kovács

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. wyraża zaniepokojenie w związku z 
praktyką wykorzystywania przez 
niektórych przywódców politycznych 
pandemii COVID-19 jako pretekstu do 
przyznania sobie nadmiernych uprawnień 
oraz do stosowania surowych i 
nieproporcjonalnych środków w celu 
ograniczenia praw człowieka i 
utrudnienia swobody wypowiedzi i 
swobodnego przemieszczania się; 
podkreśla, że odpowiedzialni przywódcy 
polityczni powinni powstrzymać się od 
takich praktyk i szanować wartości 



PE658.797v01-00 48/294 AM\1214634PL.docx

PL

demokratyczne, praworządność, prawa 
człowieka i podstawowe wolności;

Or. en

Poprawka 103
Robert Biedroń, Raphaël Glucksmann, Javi López, Maria Arena, Andreas Schieder, 
Giuliano Pisapia, Isabel Santos, Attila Ara-Kovács

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. wyraża zaniepokojenie protestami 
przeciwko restrykcjom związanym z 
koronawirusem, które odbywają się w 
różnych miastach na całym świecie, a 
demonstranci nazywają wirusa oszustwem 
(np. Melbourne, Londyn, Vancouver, 
Buenos Aires itp.), a także w niektórych 
miastach w UE; wzywa władze lokalne z 
państw trzecich do rozpoczęcia 
odpowiedniej kampanii informacyjnej i 
profilaktycznej uświadamiającej obywateli 
w kwestiach dotyczących COVID-19;

Or. en

Poprawka 104
Tanja Fajon

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. wyraża ubolewanie, że niektóre 
rządy w krajach sąsiadujących z UE i 
poza nią wykorzystują kryzys jako okazję 
do realizacji własnych programów 
politycznych, poprzez ograniczanie praw 
człowieka, podważanie standardów 
demokratycznych, osłabianie 
praworządności, zmniejszanie roli 
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parlamentów, ograniczanie wolności 
mediów, inicjowanie kampanii 
dezinformacyjnych dotyczących reform i 
wartości proeuropejskich oraz szkodzenie 
współpracy międzynarodowej;

Or. en

Poprawka 105
Michael Gahler

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. wyraża ubolewanie, że niektóre 
rządy w krajach sąsiadujących z UE i 
poza nią wykorzystują kryzys jako okazję 
do realizacji własnych programów 
politycznych, poprzez ograniczanie praw 
człowieka, podważanie standardów 
demokratycznych, osłabianie 
praworządności, zmniejszanie roli 
parlamentów, ograniczanie wolności 
mediów, inicjowanie kampanii 
dezinformacyjnych ukierunkowanych na 
reformy i wartości proeuropejskie oraz 
szkodzenie współpracy międzynarodowej;

Or. en

Poprawka 106
Andrea Bocskor

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. podkreśla, że pomimo pandemii 
COVID-19 państwa partnerskie UE w 
procesie legislacyjnym nie powinny 
zbaczać ze ścieżki reform, powinny 
poważnie traktować walkę z korupcją i 



PE658.797v01-00 50/294 AM\1214634PL.docx

PL

zobowiązać się do przestrzegania i 
wdrażania podstawowych praw człowieka 
i praw mniejszości zgodnie z przyjętymi 
zobowiązaniami i obowiązkami 
międzynarodowymi;

Or. en

Poprawka 107
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Zielonych/WSE

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. wzywa instytucje UE i państwa 
członkowskie do koordynacji między sobą 
oraz z międzynarodowymi partnerami 
wszelkich działań w odpowiedzi na kryzys 
związany z COVID-19 w celu wspierania 
spójnej i włączającej globalnej reakcji na 
pandemię;

Or. en

Poprawka 108
Anna Bonfrisco, Marco Zanni, Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. z zadowoleniem przyjmuje 
dobrowolną pomoc dwustronną, która 
została udzielona przez niektóre państwa 
członkowskie lub podmioty prywatne w 
państwach członkowskich, na przykład 
poprzez przyjmowanie pacjentów, 
dostarczanie wyposażenia ochronnego lub 
wysyłanie lekarzy;

Or. en
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Poprawka 109
Robert Biedroń, Raphaël Glucksmann, Javi López, Maria Arena, Andreas Schieder, 
Giuliano Pisapia, Isabel Santos, Attila Ara-Kovács

Projekt rezolucji
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2b. wyraża zaniepokojenie rosnącą 
liczbą przypadków przemocy domowej 
wobec kobiet w czasie pandemii; wzywa te 
państwa Rady Europy, które jeszcze nie 
ratyfikowały konwencji stambulskiej, do 
jak najszybszej ratyfikacji i do włączenia 
jej postanowień do systemów prawa 
krajowego, aby zapobiec dalszemu 
wzrostowi liczby takich przypadków;

Or. en

Poprawka 110
Robert Biedroń, Raphaël Glucksmann, Javi López, Maria Arena, Andreas Schieder, 
Giuliano Pisapia, Isabel Santos, Attila Ara-Kovács

Projekt rezolucji
Ustęp 2 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2c. potępia nadużywanie przez wiele 
reżimów autorytarnych środków 
wprowadzonych w celu zwalczania 
COVID-19 w celu umocnienia władzy, 
dalszego podważania praw człowieka, 
zwalczania opozycji i społeczeństwa 
obywatelskiego, podżegania do kampanii 
nienawiści wobec grup mniejszościowych, 
wprowadzania dalszych środków 
mających na celu ograniczenie praw i 
wolności obywateli oraz poszukiwania 
geopolitycznych korzyści za granicą;

Or. en
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Poprawka 111
Harald Vilimsky, Lars Patrick Berg, Jaak Madison

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. wzywa Wiceprzewodniczącego 
Komisji/Wysokiego Przedstawiciela Unii 
do Spraw Zagranicznych i Polityki 
Bezpieczeństwa (WP), aby przeanalizował 
globalną strategię przyjętą w 2016 r., 
która powinna uwzględniać zmiany 
geopolityczne i gwarantować udział UE w 
obronie wielostronnego porządku 
światowego, który powstał po drugiej 
wojnie światowej;

skreśla się

Or. en

Poprawka 112
Vladimír Bilčík, Tanja Fajon

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. wzywa Wiceprzewodniczącego 
Komisji/Wysokiego Przedstawiciela Unii 
do Spraw Zagranicznych i Polityki 
Bezpieczeństwa (WP), aby przeanalizował 
globalną strategię przyjętą w 2016 r., która 
powinna uwzględniać zmiany 
geopolityczne i gwarantować udział UE w 
obronie wielostronnego porządku 
światowego, który powstał po drugiej 
wojnie światowej;

3. wzywa Wiceprzewodniczącego 
Komisji/Wysokiego Przedstawiciela Unii 
do Spraw Zagranicznych i Polityki 
Bezpieczeństwa (WP), aby przeanalizował 
globalną strategię przyjętą w 2016 r., która 
powinna uwzględniać zmiany 
geopolityczne, zagwarantował udział UE 
w obronie wielostronnego porządku 
światowego, który powstał po drugiej 
wojnie światowej oraz potraktował 
wspieranie demokracji i ochrony praw 
człowieka jako priorytet Drużyny Europa, 
angażując w to zadanie Parlament 
Europejski za pośrednictwem istniejących 
narzędzi i mechanizmów wspierania 
demokracji;
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Or. en

Poprawka 113
Urmas Paet, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Katalin Cseh, Hilde 
Vautmans, Michal Šimečka, Dragoş Tudorache, Javier Nart

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. wzywa Wiceprzewodniczącego 
Komisji/Wysokiego Przedstawiciela Unii 
do Spraw Zagranicznych i Polityki 
Bezpieczeństwa (WP), aby przeanalizował 
globalną strategię przyjętą w 2016 r., która 
powinna uwzględniać zmiany 
geopolityczne i gwarantować udział UE w 
obronie wielostronnego porządku 
światowego, który powstał po drugiej 
wojnie światowej;

3. wzywa Wiceprzewodniczącego 
Komisji/Wysokiego Przedstawiciela Unii 
do Spraw Zagranicznych i Polityki 
Bezpieczeństwa (WP), aby przeanalizował 
globalną strategię przyjętą w 2016 r. w 
kontekście globalnego wpływu kryzysu i że 
powinna uwzględniać zmiany 
geopolityczne i gwarantować bardziej 
strategiczne działania UE oraz udział UE 
w obronie wielostronnego porządku 
światowego, który powstał po drugiej 
wojnie światowej;

Or. en

Poprawka 114
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Zielonych/WSE

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. wzywa Wiceprzewodniczącego 
Komisji / Wysokiego Przedstawiciela Unii 
do Spraw Zagranicznych i Polityki 
Bezpieczeństwa (WP), aby przeanalizował 
globalną strategię przyjętą w 2016 r., która 
powinna uwzględniać zmiany 
geopolityczne i gwarantować udział UE w 
obronie wielostronnego porządku 
światowego, który powstał po drugiej 
wojnie światowej;

3. wzywa Wiceprzewodniczącego 
Komisji / Wysokiego Przedstawiciela Unii 
do Spraw Zagranicznych i Polityki 
Bezpieczeństwa (WP), aby przeanalizował 
globalną strategię przyjętą w 2016 r., która 
powinna uwzględniać zmiany 
geopolityczne i gwarantować udział UE w 
obronie, promowaniu i rozwijaniu 
wielostronnego porządku światowego 
budowanego od drugiej wojny światowej, 
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kierując się wartościami i interesami UE;

Or. en

Poprawka 115
Hermann Tertsch

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. wzywa Wiceprzewodniczącego 
Komisji/Wysokiego Przedstawiciela Unii 
do Spraw Zagranicznych i Polityki 
Bezpieczeństwa (WP), aby przeanalizował 
globalną strategię przyjętą w 2016 r., 
która powinna uwzględniać zmiany 
geopolityczne i gwarantować udział UE w 
obronie wielostronnego porządku 
światowego, który powstał po drugiej 
wojnie światowej;

3. wzywa Wiceprzewodniczącego 
Komisji/Wysokiego Przedstawiciela Unii 
do Spraw Zagranicznych i Polityki 
Bezpieczeństwa (WP), aby wskazał na 
stronie internetowej EUvsDisinfo.eu 
należącej do Europejskiej Służby Działań 
Zewnętrznych nieprawdziwe dane i 
wiadomości rozpowszechniane przez 
radykalne rządy lewicowe, takie jak rządy 
Hiszpanii, Kuby Wenezueli czy Chin;

Or. es

Poprawka 116
Andrea Cozzolino, Pierfrancesco Majorino, Giuliano Pisapia

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. wyraża poważne zaniepokojenie 
dalszym przetrzymywaniem więźniów 
sumienia w Egipcie, co w czasie pandemii 
COVID-19 stanowi zwiększone zagrożenie 
dla zdrowia osób zatrzymanych; wzywa 
władze egipskie do natychmiastowego 
uwolnienia wszystkich niesprawiedliwie 
zatrzymanych obrońców praw człowieka, 
prawników, działaczy politycznych i 
innych więźniów sumienia, m.in. Ramy 
Shaath, Alaa Abdel Fattah, Sanaa Seif, 
Mohamed el Baqer, Ziad el Elaimy, 
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Mahienour el Massry, Haitham 
Mohamedeen, Patrick Zaki, Ibrahim Ezz 
el-din, Ibrahim Metwally, Esraa 
Abdelfattah, Solafa Magdy, Hossam al 
Sayyad;

Or. en

Poprawka 117
Kati Piri

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. z ubolewaniem stwierdza, że skutki 
pandemii COVID-19 pogłębiły globalne 
nierówności społeczno-gospodarcze; 
podkreśla szczególny wpływ tego kryzysu 
na sektor opieki zdrowotnej, środki 
podjęte w celu złagodzenia jego skutków 
oraz towarzyszące mu ograniczenie 
światowego handlu, turystyki i wpływ na 
państwa i populacje znajdujące się w 
trudnej sytuacji; przyłącza się do 
wezwania wysokiej komisarz Narodów 
Zjednoczonych do spraw praw człowieka 
do zbadania możliwości uwolnienia 
więźniów szczególnie narażonych na 
COVID-19, w szczególności więźniów 
politycznych i innych osób zatrzymanych 
za wyrażanie odmiennych poglądów; 

Or. en

Poprawka 118
Robert Biedroń, Raphaël Glucksmann, Javi López, Maria Arena, Andreas Schieder, 
Giuliano Pisapia, Isabel Santos, Attila Ara-Kovács

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

3a. podkreśla podstawowe cele UE, 
m.in. propagowanie praw człowieka i 
ochronę środowiska; wzywa Komisję do 
zagwarantowania, że konsekwencje 
COVID-19 nie wpłyną negatywnie na 
realizację zobowiązań dotyczących praw 
człowieka, środowiska naturalnego i 
zmiany klimatu, które zostały już 
ustanowione w Planie działania UE 
dotyczącym praw człowieka i demokracji 
na lata 2020–2024;

Or. en

Poprawka 119
Nathalie Loiseau, Katalin Cseh, Petras Auštrevičius, Ilhan Kyuchyuk, Nicolae 
Ştefănuță, Klemen Grošelj, Frédérique Ries, Christophe Grudler, Hilde Vautmans, 
María Soraya Rodríguez Ramos, Javier Nart

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. wyraża ubolewanie z powodu 
początkowego odrzucania rzeczywistości 
pandemii przez szereg rządów i 
przywódców politycznych na całym 
świecie, co spowolniło zdecydowane 
działania przeciwko rozprzestrzenianiu się 
wirusa w sposób niebezpieczny dla 
ludności;

Or. en

Poprawka 120
Isabel Santos

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

3a. podkreśla, że prawo 
międzynarodowe w zakresie praw 
człowieka i obietnica osiągnięcia do 2030 
r. celów zrównoważonego rozwoju 
powinny stanowić podstawę wszelkich 
działań stanowiących reakcję na 
pandemię;

Or. en

Poprawka 121
Maria Arena, Robert Biedroń

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. wzywa UE do dalszego wspierania 
procesów demokratycznych i 
praworządności w państwach 
partnerskich, w tym poprzez wspieranie 
wolnych i uczciwych wyborów;

Or. en

Poprawka 122
Isabel Santos

Projekt rezolucji
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3b. z zadowoleniem przyjmuje 
rezolucję Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 
2532 dotyczącą skutków kryzysu COVID-
19 dla światowego pokoju i 
bezpieczeństwa, w szczególności popiera 
apel Sekretarza Generalnego ONZ, 
Antonio Guterresa, do wszystkich stron 
konfliktów zbrojnych na całym świecie o 
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natychmiastowe, trwałe przerwanie 
działań ze względów humanitarnych w 
odpowiedzi na pandemię; wyraża 
ubolewanie, że dotychczas wezwanie to 
spotkało się jedynie z ograniczoną reakcją 
zainteresowanych stron, a rezolucja nie 
przyniosła jeszcze pożądanych skutków, 
częściowo z powodu napięć w Radzie 
Bezpieczeństwa ONZ; wzywa członków 
Rady Bezpieczeństwa ONZ do 
zakończenia sporów i skoncentrowania się 
na rozwiązaniu problemu wpływu 
pandemii na światowe bezpieczeństwo; 
wzywa ich zatem do aktywnego wspierania 
wysiłków podejmowanych przez 
Sekretarza Generalnego, Antonio 
Guterresa, poprzez nakłanianie stron 
zaangażowanych w konflikty zbrojne do 
zawieszenia broni i egzekwowania takich 
wezwań pod realną groźbą nałożenia 
sankcji na strony odmawiające 
honorowania przerwania działań ze 
względów humanitarnych w związku z 
COVID-19;

Or. en

Poprawka 123
Robert Biedroń, Raphaël Glucksmann, Javi López, Maria Arena, Elena Yoncheva, 
Andreas Schieder, Giuliano Pisapia, Isabel Santos, Attila Ara-Kovács

Projekt rezolucji
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3b. wyraża ubolewanie z powodu 
faktu, że konsekwencje wybuchu 
pandemii COVID-19 w 
nieproporcjonalnie dużym stopniu 
dotykają najbiedniejszych i osoby 
należące do najmniej uprzywilejowanych, 
zmarginalizowanych i niechronionych 
kategorii społecznych, w tym osoby z 
niepełnosprawnością fizyczną i 
intelektualną oraz osoby cierpiące na 
przewlekłe schorzenia, których dostęp do 
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podstawowej higieny i leczenia jest 
ograniczony lub nie istnieje w ogóle, a 
których sytuacja z powodu pandemii stała 
się jeszcze trudniejsza; mając na uwadze, 
że wprowadzane ograniczenia miały 
szczególnie poważne skutki dla osób z 
niepełnosprawnością fizyczną i umysłową; 
wzywa władze państw trzecich do 
zapewnienia wystarczającej pomocy 
społecznej dla osób znajdujących się w 
najtrudniejszej sytuacji;

Or. en

Poprawka 124
Andrea Cozzolino, Pierfrancesco Majorino, Giuliano Pisapia

Projekt rezolucji
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3b. wyraża głębokie zaniepokojenie 
faktem przeludnienia egipskich więzień, 
które grozi nasileniem rozprzestrzeniania 
się COVID-19 i stanowi poważne 
zagrożenie dla zdrowia w skali regionalnej 
i światowej; wzywa władze egipskie do 
podjęcia działań zmierzających do 
zmniejszenia przeludnienia więzień 
poprzez natychmiastowe i bezwarunkowe 
uwolnienie wszystkich niesprawiedliwie 
zatrzymanych dziennikarzy, obrońców 
praw człowieka, działaczy opozycji, 
naukowców i innych więźniów sumienia, 
zgodnie z egipską konstytucją i 
międzynarodowymi zobowiązaniami w 
zakresie praw człowieka;

Or. en

Poprawka 125
Kati Piri
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Projekt rezolucji
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3b. podkreśla, że jedynie integracyjne 
podejście globalne w połączeniu z 
intensywną koordynacją transgraniczną 
może zapewnić odpowiednią reakcję na 
obecną i przyszłe pandemię; z 
zadowoleniem przyjmuje inicjatywy 
pomocowe Drużyna Europy i globalna 
reakcja na pandemię koronawirusa, dzięki 
którym UE wykazuje się zaangażowaniem 
jako wiarygodny partner w krajach 
sąsiadujących i na arenie 
międzynarodowej; przypomina, że UE ma 
do odegrania wiodącą rolę w ułatwianiu 
dostępu do szczepionek w sposób 
sprawiedliwy dla wszystkich ludzi na 
całym świecie;

Or. en

Poprawka 126
Andrea Cozzolino, Pierfrancesco Majorino, Giuliano Pisapia

Projekt rezolucji
Ustęp 3 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3c. wyraża zaniepokojenie znacznym 
narażeniem pracowników migrujących na 
naruszenia praw człowieka w Arabii 
Saudyjskiej, takie jak nadmierna liczba 
osób w miejscach pracy, nierówny dostęp 
do opieki zdrowotnej, ośrodki detencyjne 
dla imigrantów i więzienia, w których 
zatrzymani często przetrzymywani są w 
fatalnych, zagrażających zdrowiu 
warunkach; wyraża ponadto 
zaniepokojenie, że skutki gospodarcze 
COVID-19 mogą nieproporcjonalnie 
wpłynąć na sytuację pracowników 
migrujących; wzywa władze Arabii 
Saudyjskiej do pełnego przestrzegania 
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praw wszystkich społeczności 
znajdujących się w trudnej sytuacji, 
szczególnie pracowników migrujących, 
oraz do zapewnienia skutecznej reakcji 
opieki zdrowotnej na COVID-19;

Or. en

Poprawka 127
Robert Biedroń, Raphaël Glucksmann, Javi López, Maria Arena, Andreas Schieder, 
Giuliano Pisapia, Isabel Santos, Attila Ara-Kovács

Projekt rezolucji
Ustęp 3 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3c. przyznaje, że w związku z 
wybuchem pandemii COVID-19 
długotrwałe systemowe nierówności 
zdrowotne i społeczne sprawiły, że wiele 
osób z mniejszościowych grup rasowych i 
etnicznych jest narażonych na większe 
ryzyko zachorowania i śmierci z powodu 
COVID-19;

Or. en

Poprawka 128
Andrea Cozzolino, Pierfrancesco Majorino, Giuliano Pisapia

Projekt rezolucji
Ustęp 3 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3d. stanowczo potępia wszelkie 
utrudnienia dokonywane przez koalicję 
pod przywództwem Arabii Saudyjskiej, 
ruch Huti, jemeński rząd i Południową 
Radę Tymczasową wspieraną przez ZEA 
dotyczące przekazywania pomocy 
humanitarnej, w tym wszelkie utrudnienia 
dotyczące reagowania na COVID-19; 
wzywa wszystkie strony konfliktu 
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jemeńskiego do natychmiastowego 
zniesienia wszelkich przeszkód 
utrudniających całej ludności Jemenu 
dostęp do ratującej życie pomocy 
medycznej, żywności, wody i innych 
podstawowych potrzeb; wzywa Radę 
Bezpieczeństwa ONZ do nałożenia 
środków ograniczających, takich jak 
zakaz podróżowania i zamrożenie 
aktywów, na urzędników wyższego 
szczebla rządu jemeńskiego, ruchu Huti, 
koalicji pod przewodnictwem Arabii 
Saudyjskiej i Południowej Rady 
Tymczasowej wspieranej przez ZEA w 
związku z domniemanymi zbrodniami 
wojennymi i utrudnianiem dostarczania 
pomocy humanitarnej;

Or. en

Poprawka 129
Robert Biedroń, Raphaël Glucksmann, Javi López, Maria Arena, Elena Yoncheva, 
Andreas Schieder, Giuliano Pisapia, Isabel Santos, Attila Ara-Kovács

Projekt rezolucji
Ustęp 3 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3d. potępia wszelkie formy 
wykluczenia i dyskryminacji osób 
zakażonych COVID-19;

Or. en

Poprawka 130
Robert Biedroń, Raphaël Glucksmann, Javi López, Maria Arena, Elena Yoncheva, 
Andreas Schieder, Giuliano Pisapia, Isabel Santos, Attila Ara-Kovács

Projekt rezolucji
Ustęp 3 e (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

3e. zauważa, że uchodźcy i 
przesiedleńcy są bardziej podatni na 
zagrożenia związane z konsekwencjami 
kryzysu, ponieważ często żyją w gorszych 
warunkach i mają do czynienia z 
większymi przeszkodami w dostępie do 
podstawowych usług opieki zdrowotnej niż 
miejscowa ludność; wzywa zatem władze 
państw trzecich i państw UE do 
zwiększenia dostępu do opieki zdrowotnej 
i zapewnienia ukierunkowanej pomocy 
uchodźcom i przesiedleńcom, w 
szczególności kobietom i dzieciom;

Or. en

Poprawka 131
Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. zwraca uwagę na rywalizację 
geopolityczną i napięcia spowodowane 
pandemią COVID-19 oraz uznaje, że Unia 
Europejska powinna znaleźć swoje 
miejsce w nowym ładzie światowym, w 
którym – obok UE – wiodącą rolę 
odgrywają USA, Chiny i Rosja;

skreśla się

Or. fr

Poprawka 132
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Zielonych/WSE

Projekt rezolucji
Ustęp 4
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Projekt rezolucji Poprawka

4. zwraca uwagę na rywalizację 
geopolityczną i napięcia spowodowane 
pandemią COVID-19 oraz uznaje, że Unia 
Europejska powinna znaleźć swoje miejsce 
w nowym ładzie światowym, w którym – 
obok UE – wiodącą rolę odgrywają USA, 
Chiny i Rosja;

4. zwraca uwagę na rosnącą 
rywalizację geopolityczną i napięcia 
spowodowane pandemią COVID-19 oraz 
podkreśla potrzebę prowadzenia przez 
Unię Europejską i jej państwa 
członkowskie bardziej aktywnej i spójnej 
polityki zewnętrznej; zauważa, że Unia 
Europejska powinna znaleźć swoje miejsce 
nie tylko w odniesieniu do mocarstw 
takich jak USA, Chiny czy Rosja, lecz 
także dążyć do zacieśnienia współpracy z 
państwami o zbliżonych przekonaniach, w 
tym z półkuli południowej, a zwłaszcza z 
innymi demokracjami;

Or. en

Poprawka 133
Kati Piri

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. zwraca uwagę na rywalizację 
geopolityczną i napięcia spowodowane 
pandemią COVID-19 oraz uznaje, że Unia 
Europejska powinna znaleźć swoje miejsce 
w nowym ładzie światowym, w którym – 
obok UE – wiodącą rolę odgrywają USA, 
Chiny i Rosja;

4. z zaniepokojeniem zauważa wzrost 
rywalizacji geopolitycznej i napięć po 
wybuchu pandemii COVID-19; uznaje, że 
oparta na wartościach polityka 
zagraniczna Unii Europejskiej ma do 
odegrania kluczową rolę w obronie 
wielostronnego, opartego na zasadach 
ładu światowego; wzywa społeczność 
międzynarodową, w tym USA, Chiny i 
Rosję, do wzmocnienia zaangażowania na 
rzecz multilateralizmu;

Or. en

Poprawka 134
Gabriel Mato
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Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. zwraca uwagę na rywalizację 
geopolityczną i napięcia spowodowane 
pandemią COVID-19 oraz uznaje, że Unia 
Europejska powinna znaleźć swoje miejsce 
w nowym ładzie światowym, w którym – 
obok UE – wiodącą rolę odgrywają USA, 
Chiny i Rosja;

4. zwraca uwagę na rywalizację 
geopolityczną i napięcia spowodowane 
pandemią COVID-19 oraz uznaje, że Unia 
Europejska powinna pełnić kluczową rolę 
w nowym ładzie światowym broniąc i 
popierając wartości, na których oparty jest 
projekt europejski, liberalną demokrację i 
prawa człowieka na nowej scenie 
politycznej, na której – obok UE – 
wiodącą rolę odgrywają USA, Chiny i 
Rosja;

Or. es

Poprawka 135
Michael Gahler

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. zwraca uwagę na rywalizację 
geopolityczną i napięcia spowodowane 
pandemią COVID-19 oraz uznaje, że Unia 
Europejska powinna znaleźć swoje miejsce 
w nowym ładzie światowym, w którym – 
obok UE – wiodącą rolę odgrywają USA, 
Chiny i Rosja;

4. zwraca uwagę na rywalizację 
geopolityczną i napięcia spowodowane 
pandemią COVID-19 oraz uznaje, że Unia 
Europejska powinna znaleźć swoje miejsce 
w nowym ładzie światowym, w którym – 
obok UE – wiodącą rolę odgrywają USA, 
Chiny i Rosja; podziela pogląd, że świat po 
pandemii COVID-19 będzie wyglądać 
zupełnie inaczej, co będzie miało daleko 
idące konsekwencje dla polityki 
zewnętrznej UE;

Or. en

Poprawka 136
Harald Vilimsky, Lars Patrick Berg, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, Jaak Madison
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Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. zwraca uwagę na rywalizację 
geopolityczną i napięcia spowodowane 
pandemią COVID-19 oraz uznaje, że Unia 
Europejska powinna znaleźć swoje miejsce 
w nowym ładzie światowym, w którym – 
obok UE – wiodącą rolę odgrywają USA, 
Chiny i Rosja;

4. zwraca uwagę na rywalizację 
geopolityczną i napięcia spowodowane 
pandemią COVID-19 oraz uznaje, że 
państwa członkowskie UE podejmują 
odpowiednie działania na szczeblu 
międzynarodowym, aby znaleźć 
rozwiązania, w tym dwustronne, służące 
uspokojeniu sytuacji geopolitycznej; 
przypomina, że UE powinna przede 
wszystkim skupić się na wewnętrznych 
działaniach europejskich i kryzysach;

Or. en

Poprawka 137
Hermann Tertsch

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. zwraca uwagę na rywalizację 
geopolityczną i napięcia spowodowane 
pandemią COVID-19 oraz uznaje, że Unia 
Europejska powinna znaleźć swoje miejsce 
w nowym ładzie światowym, w którym – 
obok UE –wiodącą rolę odgrywają USA, 
Chiny i Rosja;

4. zwraca uwagę na rywalizację 
geopolityczną i napięcia spowodowane 
pandemią COVID-19 oraz uznaje, że Unia 
Europejska powinna ponownie rozważyć 
swoje zadania, polityki i niewłaściwą wolę 
zawłaszczenia suwerenności państw 
członkowskich jeżeli chce pełnić znaczącą 
rolę w nowym ładzie światowym, w 
którym wiodącą rolę odgrywają USA i 
Chiny;

Or. es

Poprawka 138
Charlie Weimers

Projekt rezolucji
Ustęp 4
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Projekt rezolucji Poprawka

4. zwraca uwagę na rywalizację 
geopolityczną i napięcia spowodowane 
pandemią COVID-19 oraz uznaje, że Unia 
Europejska powinna znaleźć swoje 
miejsce w nowym ładzie światowym, w 
którym – obok UE – wiodącą rolę 
odgrywają USA, Chiny i Rosja;

4. zwraca uwagę na rywalizację 
geopolityczną i napięcia spowodowane 
pandemią COVID-19 oraz uznaje, że 
Chiny i Rosja w dalszym ciągu 
wykorzystują kryzys;

Or. en

Poprawka 139
Radosław Sikorski

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. zwraca uwagę na rywalizację 
geopolityczną i napięcia spowodowane 
pandemią COVID-19 oraz uznaje, że Unia 
Europejska powinna znaleźć swoje miejsce 
w nowym ładzie światowym, w którym – 
obok UE – wiodącą rolę odgrywają USA, 
Chiny i Rosja;

4. zwraca uwagę na rywalizację 
geopolityczną i napięcia spowodowane 
pandemią COVID-19 oraz uznaje, że Unia 
Europejska powinna znaleźć swoje miejsce 
w nowym ładzie światowym;

Or. en

Poprawka 140
Fabio Massimo Castaldo

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. zwraca uwagę na rywalizację 
geopolityczną i napięcia spowodowane 
pandemią COVID-19 oraz uznaje, że Unia 
Europejska powinna znaleźć swoje miejsce 
w nowym ładzie światowym, w którym – 
obok UE – wiodącą rolę odgrywają USA, 

4. zwraca uwagę na pogłębienie na 
skutek pandemii COVID-19 istniejącej już 
wcześniej rywalizacji geopolitycznej i 
napięć oraz uznaje, że Unia Europejska 
powinna znaleźć swoje miejsce w nowym 
ładzie światowym, w którym – obok UE – 
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Chiny i Rosja; wiodącą rolę odgrywają USA, Chiny i 
Rosja;

Or. en

Poprawka 141
Vladimír Bilčík

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. zwraca uwagę na rywalizację 
geopolityczną i napięcia spowodowane 
pandemią COVID-19 oraz uznaje, że Unia 
Europejska powinna znaleźć swoje miejsce 
w nowym ładzie światowym, w którym – 
obok UE – wiodącą rolę odgrywają USA, 
Chiny i Rosja;

4. zwraca uwagę na rywalizację 
geopolityczną i napięcia spowodowane 
pandemią COVID-19 oraz uznaje, że Unia 
Europejska musi odgrywać aktywną i 
wiodącą rolę w ewentualnym nowym 
ładzie światowym;

Or. en

Poprawka 142
Anna Bonfrisco, Marco Zanni, Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. zwraca uwagę na rywalizację 
geopolityczną i napięcia spowodowane 
pandemią COVID-19 oraz uznaje, że Unia 
Europejska powinna znaleźć swoje 
miejsce w nowym ładzie światowym, w 
którym – obok UE – wiodącą rolę 
odgrywają USA, Chiny i Rosja;

4. zwraca uwagę na rywalizację 
geopolityczną i napięcia spowodowane 
pandemią oraz podkreśla marginalną rolę 
Unii Europejskiej w nowym ładzie 
światowym, w którym wiodącą rolę 
odgrywają USA, Chiny i Rosja;

Or. en

Poprawka 143
Željana Zovko
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Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. zwraca uwagę na rywalizację 
geopolityczną i napięcia spowodowane 
pandemią COVID-19 oraz uznaje, że Unia 
Europejska powinna znaleźć swoje miejsce 
w nowym ładzie światowym, w którym – 
obok UE – wiodącą rolę odgrywają USA, 
Chiny i Rosja;

4. zwraca uwagę na rywalizację 
geopolityczną i napięcia spowodowane 
pandemią COVID-19 oraz uznaje, że Unia 
Europejska powinna znaleźć swoje miejsce 
w nowym środowisku geopolitycznym, w 
którym – obok UE – wiodącą rolę 
odgrywają USA, Chiny i Rosja;

Or. en

Poprawka 144
Frédérique Ries, Michal Šimečka, Petras Auštrevičius, Javier Nart

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. zwraca uwagę na rywalizację 
geopolityczną i napięcia spowodowane 
pandemią COVID-19 oraz uznaje, że Unia 
Europejska powinna znaleźć swoje miejsce 
w nowym ładzie światowym, w którym – 
obok UE – wiodącą rolę odgrywają USA, 
Chiny i Rosja;

4. zwraca uwagę na rywalizację 
geopolityczną i napięcia spowodowane 
pandemią COVID-19 oraz uznaje, że Unia 
Europejska powinna znaleźć swoje miejsce 
w nowym ładzie światowym, w którym – 
obok UE – wiodącą rolę odgrywają USA, 
Chiny, Indie i Rosja;

Or. fr

Poprawka 145
Michael Gahler

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. podkreśla potencjalne istotne 
następstwa geopolityczne pandemii; 
zaistniała blokada gospodarki światowej, 
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bezprecedensowe bodźce finansowe 
oferowane przez rządy w celu ożywienia 
gospodarek oraz spodziewana recesja 
mogą przyspieszyć istniejące trendy na 
poziomie strategicznym, takie jak zmiana 
globalnej równowagi sił; wzmożona 
rywalizacja geopolityczna wydaje się 
nieunikniona, co może doprowadzić do 
okresu politycznej nieprzewidywalności i 
ery wielkiej rywalizacji o władzę, bowiem 
pandemia potęguje istniejące napięcia 
między globalnymi rywalami, co może 
doprowadzić do ponownego zdefiniowania 
i tak już rozdrobnionego, lecz wzajemnie 
bardzo powiązanego świata;

Or. en

Poprawka 146
Gabriel Mato

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. podkreśla w związku z tym jak 
ważne jest pielęgnowanie, wspieranie i 
umacnianie relacji transatlantyckich i 
współpraca między rządami 
demokratycznymi, aby koordynować 
wspólną reakcję na ten kryzys, podkreśla 
również znaczenie kierowania pomocy do 
państw trzecich i rejonów najbardziej 
dotkniętych przyczyniając się do 
wzmacniania wartości demokratycznych w 
obliczu prób wywierania wpływu przez 
władze autokratyczne;

Or. es

Poprawka 147
Robert Biedroń, Raphaël Glucksmann, Javi López, Maria Arena, Elena Yoncheva, 
Andreas Schieder, Giuliano Pisapia, Isabel Santos, Attila Ara-Kovács
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Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. przyznaje, że pandemia negatywnie 
wpłynęła na światowy handel, głównie 
poprzez opóźnienia w produkcji, a także 
załamanie się ruchu lotniczego – wzywa 
państwa członkowskie do utrzymania 
najważniejszych kanałów dostaw dla Unii 
oraz do poszukiwania nowego sposobu 
postrzegania łańcuchów dostaw i towarów 
priorytetowych;

Or. en

Poprawka 148
Željana Zovko

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. wyraża zaniepokojenie 
kampaniami dezinformacyjnymi 
prowadzonymi przez państwa trzecie na 
Bałkanach Zachodnich i w państwach 
Partnerstwa Wschodniego; zauważa, że od 
początku pandemii COVID-19 
intensywność kampanii 
dezinformacyjnych znacznie wzrosła;

Or. en

Poprawka 149
Giorgos Georgiou, Idoia Villanueva Ruiz, Emmanuel Maurel

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. podkreśla, że pandemia COVID-19 
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może stanowić okazję do wzmocnienia 
multilateralizmu i budowy nowego 
porządku międzynarodowego opartego na 
bardziej sprawiedliwej, trwałej współpracy 
i demokratycznym uczestnictwie;

Or. en

Poprawka 150
Michael Gahler

Projekt rezolucji
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4b. jest zdania, że pandemia wymaga 
promowania rozwiązań wielostronnych we 
współpracy z organizacjami 
międzynarodowymi, zwłaszcza ONZ i jej 
agencjami, WHO, Bankiem Światowym, 
MFW i międzynarodowymi organizacjami 
regionalnymi, takimi jak NATO; 
przypomina, że pandemia podkreśliła 
potrzebę współdziałania na rzecz 
wypracowania wspólnych rozwiązań 
problemów, które dotyczą całej ludzkości;

Or. en

Poprawka 151
Giorgos Georgiou, Idoia Villanueva Ruiz, Emmanuel Maurel

Projekt rezolucji
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4b. uważa, że w tym zmieniającym się 
kontekście UE musi nasilić działania i 
dawać przykład w walce ze zmianami 
klimatu i degradacją środowiska 
naturalnego na forach 
międzynarodowych. Takie przywództwo 
musi iść w parze z promowaniem 
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międzynarodowej solidarności, 
pokojowego dialogu między narodami i 
obroną praw człowieka;

Or. en

Poprawka 152
Gabriel Mato

Projekt rezolucji
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4b. podkreśla również znaczenie 
wzmocnienia podstawowej funkcji NATO;

Or. es

Poprawka 153
Michael Gahler

Projekt rezolucji
Ustęp 4 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4c. podkreśla groźbę zorganizowania 
przez Chiny i Rosję zakrojonych na 
szeroką skalę kampanii 
dezinformacyjnych mających na celu -– w 
połączeniu z fałszywymi informacjami i 
„infodemią” – dyskredytowanie UE i 
państw członkowskich za ich rzekomo 
nieskuteczną i egoistyczną reakcję; 
ponownie stwierdza, że trwające ataki 
hybrydowe stanowią zagrożenie dla 
bezpieczeństwa europejskiego i są 
szkodliwe dla naszej demokracji; popiera 
Wiceprzewodniczącego / Wysokiego 
Przedstawiciela w jego ocenie, że mamy 
do czynienia z walką narracji; uznaje, że 
potrzebne są bardziej skoordynowane 
działania w celu zaradzenia zagrożeniom 
dla otwartych społeczeństw i dalszego 
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zwiększenia wysiłków UE na rzecz 
przeciwdziałania dezinformacji, 
dostosowania się do wciąż zmieniających 
się manipulacji, a jednocześnie 
wspierania wolnych i niezależnych 
mediów;

Or. en

Poprawka 154
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Zielonych/WSE

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. domaga się ożywienia partnerstwa 
transatlantyckiego w celu skuteczniejszej 
walki z pandemią i innymi poważnymi 
wyzwaniami międzynarodowymi, takimi 
jak zmiany klimatu; odnotowuje potrzebę 
wypracowania nowej podstawy 
współpracy między UE a USA z naciskiem 
na wzajemny szacunek i wspólny program 
na rzecz wspierania multilateralizmu, 
międzynarodowego wymiaru 
sprawiedliwości, praworządności i praw 
człowieka przeciwko ambicjom 
nacjonalistycznym, autorytarnym i 
hegemonicznym;

Or. en

Poprawka 155
Charlie Weimers

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. wyraża stałe poparcie dla sojuszu 
transatlantyckiego i ściślejszej 
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strategicznej współpracy 
transatlantyckiej; uznaje, że partnerstwo 
UE-USA opiera się na silnych więzach 
politycznych, kulturowych, gospodarczych 
i historycznych oraz na wspólnych 
wartościach, takich jak wolność, 
demokracja, wspieranie pokoju i 
stabilności, prawa człowieka i 
praworządność; podkreśla, że bliskie 
relacje UE-USA mają zasadnicze 
znaczenie dla budowania bardziej 
demokratycznego, bezpiecznego i 
dostatniego świata;

Or. en

Poprawka 156
Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. wyraża zaniepokojenie brakiem 
inicjatywy ze strony Stanów 
Zjednoczonych w walce z COVID-19; 
uważa, że fałszywe informacje podawane 
przez prezydenta Donalda Trumpa w 
tweetach i podczas konferencji prasowych 
były bardzo niekorzystne dla wspólnej 
walki z wirusem;

skreśla się

Or. fr

Poprawka 157
Hermann Tertsch

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. wyraża zaniepokojenie brakiem 
inicjatywy ze strony Stanów 

skreśla się
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Zjednoczonych w walce z COVID-19; 
uważa, że fałszywe informacje podawane 
przez prezydenta Donalda Trumpa w 
tweetach i podczas konferencji prasowych 
były bardzo niekorzystne dla wspólnej 
walki z wirusem;

Or. es

Poprawka 158
Harald Vilimsky, Lars Patrick Berg, Jaak Madison

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. wyraża zaniepokojenie brakiem 
inicjatywy ze strony Stanów 
Zjednoczonych w walce z COVID-19; 
uważa, że fałszywe informacje podawane 
przez prezydenta Donalda Trumpa w 
tweetach i podczas konferencji prasowych 
były bardzo niekorzystne dla wspólnej 
walki z wirusem;

skreśla się

Or. en

Poprawka 159
Urmas Paet, Ilhan Kyuchyuk, Katalin Cseh

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. wyraża zaniepokojenie brakiem 
inicjatywy ze strony Stanów 
Zjednoczonych w walce z COVID-19; 
uważa, że fałszywe informacje podawane 
przez prezydenta Donalda Trumpa w 
tweetach i podczas konferencji prasowych 
były bardzo niekorzystne dla wspólnej 
walki z wirusem;

skreśla się
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Or. en

Poprawka 160
Andor Deli, Kinga Gál

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. wyraża zaniepokojenie brakiem 
inicjatywy ze strony Stanów 
Zjednoczonych w walce z COVID-19; 
uważa, że fałszywe informacje podawane 
przez prezydenta Donalda Trumpa w 
tweetach i podczas konferencji prasowych 
były bardzo niekorzystne dla wspólnej 
walki z wirusem;

skreśla się

Or. en

Poprawka 161
Charlie Weimers

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. wyraża zaniepokojenie brakiem 
inicjatywy ze strony Stanów 
Zjednoczonych w walce z COVID-19; 
uważa, że fałszywe informacje podawane 
przez prezydenta Donalda Trumpa w 
tweetach i podczas konferencji prasowych 
były bardzo niekorzystne dla wspólnej 
walki z wirusem;

skreśla się

Or. en

Poprawka 162
Anna Bonfrisco, Marco Zanni, Thierry Mariani, Jérôme Rivière
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Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. wyraża zaniepokojenie brakiem 
inicjatywy ze strony Stanów 
Zjednoczonych w walce z COVID-19; 
uważa, że fałszywe informacje podawane 
przez prezydenta Donalda Trumpa w 
tweetach i podczas konferencji prasowych 
były bardzo niekorzystne dla wspólnej 
walki z wirusem;

skreśla się

Or. en

Poprawka 163
Peter van Dalen

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. wyraża zaniepokojenie brakiem 
inicjatywy ze strony Stanów 
Zjednoczonych w walce z COVID-19; 
uważa, że fałszywe informacje podawane 
przez prezydenta Donalda Trumpa w 
tweetach i podczas konferencji prasowych 
były bardzo niekorzystne dla wspólnej 
walki z wirusem;

skreśla się

Or. en

Poprawka 164
Nicolae Ştefănuță

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. wyraża zaniepokojenie brakiem 
inicjatywy ze strony Stanów 

5. wyraża zaniepokojenie brakiem 
inicjatywy ze strony Stanów 
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Zjednoczonych w walce z COVID-19; 
uważa, że fałszywe informacje podawane 
przez prezydenta Donalda Trumpa w 
tweetach i podczas konferencji prasowych 
były bardzo niekorzystne dla wspólnej 
walki z wirusem;

Zjednoczonych w walce z COVID-19 oraz 
brakiem udziału we wspólnych 
inicjatywach dotyczących szczepionek; 
uważa, że fałszywe informacje podawane 
przez prezydenta Donalda Trumpa w 
tweetach i podczas konferencji prasowych 
a także próby zakupu europejskich 
przedsiębiorstw farmaceutycznych 
opracowujących potencjalne szczepionki i 
terapie, były bardzo niekorzystne dla 
wspólnej walki z wirusem;

Or. en

Poprawka 165
Milan Uhrík

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. wyraża zaniepokojenie brakiem 
inicjatywy ze strony Stanów 
Zjednoczonych w walce z COVID-19; 
uważa, że fałszywe informacje podawane 
przez prezydenta Donalda Trumpa w 
tweetach i podczas konferencji prasowych 
były bardzo niekorzystne dla wspólnej 
walki z wirusem;

5. wyraża zaniepokojenie brakiem 
proporcjonalnego udziału Stanów 
Zjednoczonych w walce z COVID-19;

Or. sk

Poprawka 166
Željana Zovko

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. wyraża zaniepokojenie brakiem 
inicjatywy ze strony Stanów 
Zjednoczonych w walce z COVID-19; 
uważa, że fałszywe informacje podawane 

5. wyraża zaniepokojenie brakiem 
współpracy ze strony Stanów 
Zjednoczonych w walce z COVID-19; 
wzywa zarówno UE, jak i USA do 



PE658.797v01-00 80/294 AM\1214634PL.docx

PL

przez prezydenta Donalda Trumpa w 
tweetach i podczas konferencji prasowych 
były bardzo niekorzystne dla wspólnej 
walki z wirusem;

wzmocnienia współpracy i solidarności we 
wspólnej walce z pandemią COVID-19, 
szczególnie w zakresie prac badawczo-
rozwojowych nad szczepionką i 
strategicznym sprzętem medycznym;

Or. en

Poprawka 167
Vladimír Bilčík

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. wyraża zaniepokojenie brakiem 
inicjatywy ze strony Stanów 
Zjednoczonych w walce z COVID-19; 
uważa, że fałszywe informacje podawane 
przez prezydenta Donalda Trumpa w 
tweetach i podczas konferencji prasowych 
były bardzo niekorzystne dla wspólnej 
walki z wirusem;

5. wyraża zaniepokojenie brakiem 
konstruktywnej, politycznej inicjatywy ze 
strony Stanów Zjednoczonych w walce z 
COVID-19 zarówno w kraju, jak i za 
granicą;

Or. en

Poprawka 168
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. wyraża zaniepokojenie brakiem 
inicjatywy ze strony Stanów 
Zjednoczonych w walce z COVID-19; 
uważa, że fałszywe informacje podawane 
przez prezydenta Donalda Trumpa w 
tweetach i podczas konferencji prasowych 
były bardzo niekorzystne dla wspólnej 
walki z wirusem;

5. wyraża zaniepokojenie brakiem 
inicjatywy ze strony Stanów 
Zjednoczonych w walce z COVID-19; 
wyraża ubolewanie, iż USA, które są 
światową potęgą w dziedzinie badań 
farmaceutycznych i inżynierii 
biomedycznej, nie wzięły udziału w 
konferencji w związku z globalną reakcją 
na pandemię koronawirusa (konferencja 
darczyńców) otwartej w dniu 4 maja 2020 
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r.;

Or. en

Poprawka 169
Giorgos Georgiou, Idoia Villanueva Ruiz, Emmanuel Maurel

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. wyraża zaniepokojenie brakiem 
inicjatywy ze strony Stanów 
Zjednoczonych w walce z COVID-19; 
uważa, że fałszywe informacje podawane 
przez prezydenta Donalda Trumpa w 
tweetach i podczas konferencji prasowych 
były bardzo niekorzystne dla wspólnej 
walki z wirusem;

5. wyraża zaniepokojenie brakiem 
współpracy Stanów Zjednoczonych w 
walce z COVID-19; uważa, że fałszywe 
informacje podawane przez prezydenta 
Donalda Trumpa w tweetach i podczas 
konferencji prasowych, zaprzeczające skali 
pandemii, miały negatywny wpływ na 
walkę z wirusem;

Or. en

Poprawka 170
Michael Gahler

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. wyraża zaniepokojenie brakiem 
inicjatywy ze strony Stanów 
Zjednoczonych w walce z COVID-19; 
uważa, że fałszywe informacje podawane 
przez prezydenta Donalda Trumpa w 
tweetach i podczas konferencji prasowych 
były bardzo niekorzystne dla wspólnej 
walki z wirusem;

5. wyraża zaniepokojenie brakiem 
inicjatywy ze strony Stanów 
Zjednoczonych w walce z COVID-19; 
uważa, że alternatywne fakty i fałszywe 
informacje podawane przez prezydenta 
Donalda Trumpa w tweetach i podczas 
konferencji prasowych były bardzo 
niekorzystne dla wspólnej walki z 
wirusem;

Or. en
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Poprawka 171
Dragoş Tudorache

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. wyraża zaniepokojenie brakiem 
inicjatywy ze strony Stanów 
Zjednoczonych w walce z COVID-19; 
uważa, że fałszywe informacje podawane 
przez prezydenta Donalda Trumpa w 
tweetach i podczas konferencji prasowych 
były bardzo niekorzystne dla wspólnej 
walki z wirusem;

5. wyraża zaniepokojenie brakiem 
inicjatywy ze strony rządu Stanów 
Zjednoczonych w walce z COVID-19; 
uważa, że fałszywe informacje podawane 
przez prezydenta Donalda Trumpa w 
tweetach i podczas konferencji prasowych 
były bardzo niekorzystne dla wspólnej 
walki z wirusem;

Or. en

Poprawka 172
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Zielonych/WSE

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. wyraża zaniepokojenie brakiem 
inicjatywy ze strony Stanów 
Zjednoczonych w walce z COVID-19; 
uważa, że fałszywe informacje podawane 
przez prezydenta Donalda Trumpa w 
tweetach i podczas konferencji prasowych 
były bardzo niekorzystne dla wspólnej 
walki z wirusem;

5. wyraża nadzieję, że Stany 
Zjednoczone wypracują inicjatywę 
niezbędną w walce z pandemią COVID-
19, która zebrała wśród obywateli 
amerykańskich wyjątkowe żniwo, poprzez 
podejście oparte na nauce i dążenie do jak 
najbardziej znaczącej współpracy 
międzynarodowej;

Or. en

Poprawka 173
Radosław Sikorski

Projekt rezolucji
Ustęp 5
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Projekt rezolucji Poprawka

5. wyraża zaniepokojenie brakiem 
inicjatywy ze strony Stanów 
Zjednoczonych w walce z COVID-19; 
uważa, że fałszywe informacje podawane 
przez prezydenta Donalda Trumpa w 
tweetach i podczas konferencji prasowych 
były bardzo niekorzystne dla wspólnej 
walki z wirusem;

5. zdaje sobie sprawę z niechęci 
Stanów Zjednoczonych do przyjęcia 
wiodącej roli w walce z COVID-19; 
uważa, że fałszywe informacje podawane 
przez prezydenta Donalda Trumpa w 
tweetach i podczas konferencji prasowych 
były bardzo niekorzystne dla wspólnej 
walki z wirusem;

Or. en

Poprawka 174
Nathalie Loiseau, Katalin Cseh, Petras Auštrevičius, Ilhan Kyuchyuk, Klemen Grošelj, 
Frédérique Ries, Christophe Grudler, Hilde Vautmans, María Soraya Rodríguez 
Ramos, Javier Nart

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. wyraża zaniepokojenie brakiem 
inicjatywy ze strony Stanów 
Zjednoczonych w walce z COVID-19; 
uważa, że fałszywe informacje podawane 
przez prezydenta Donalda Trumpa w 
tweetach i podczas konferencji prasowych 
były bardzo niekorzystne dla wspólnej 
walki z wirusem;

5. wyraża zaniepokojenie reakcją 
Stanów Zjednoczonych na COVID-19; 
uważa, że fałszywe informacje podawane 
przez prezydenta Donalda Trumpa w 
tweetach i podczas konferencji prasowych 
były bardzo niekorzystne dla wspólnej 
walki z wirusem;

Or. en

Poprawka 175
Nicolae Ştefănuță

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. uznaje potrzebę wzmocnienia 
współpracy między UE a USA w celu 
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rozwiązania problemu drugiej fali 
pandemii koronawirusa, zapewnienia 
ciągłości dostaw środków ochrony 
osobistej z wiarygodnych źródeł, 
opracowania bezpiecznej i skutecznej 
szczepionki COVID-19 oraz zapewnienia 
obywatelom dostępu do dokładnych 
informacji medycznych;

Or. en

Poprawka 176
Robert Biedroń, Raphaël Glucksmann, Javi López, Maria Arena, Andreas Schieder, 
Giuliano Pisapia, Isabel Santos, Attila Ara-Kovács

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. potępia wprowadzenie ograniczeń 
w podróżowaniu ze strefy Schengen UE 
do Stanów Zjednoczonych - pod 
pretekstem COVID-19 - bez uprzednich 
konsultacji z UE; uznaje ten fakt za 
kolejny nieprzyjazny gest administracji 
prezydenta Trumpa godzący we 
współpracę transatlantycką;

Or. en

Poprawka 177
Urmas Paet, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Katalin Cseh, Javier 
Nart, Michal Šimečka, Dragoş Tudorache

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. wyraża ubolewanie z powodu 
braku komunikacji między UE a Stanami 
Zjednoczonymi oraz jednostronnych 
środków podjętych podczas kryzysu 
związanego z COVID-19, na przykład 
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ograniczeń w podróżowaniu; podkreśla 
potrzebę współdziałania w walce z 
COVID-19, w tym terminowej wymiany 
informacji;

Or. en

Poprawka 178
Željana Zovko

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. przypomina, że współpraca 
transatlantycka w dalszym ciągu ma 
nadrzędne znaczenie dla wzajemnego 
bezpieczeństwa i interesów handlowych 
UE i USA, a także krajów sojuszniczych i 
partnerskich, i dlatego ponownie 
podkreśla potrzebę zacieśnienia 
stosunków;

Or. en

Poprawka 179
Robert Biedroń, Raphaël Glucksmann, Javi López, Maria Arena, Andreas Schieder, 
Giuliano Pisapia, Isabel Santos, Attila Ara-Kovács

Projekt rezolucji
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5b. zachęca władze do włączenia 
dobrych praktyk określonych w Kodeksie 
Dobrej Praktyki w Sprawach Wyborczych 
Komisji Weneckiej, który zawiera również 
wytyczne dotyczące organizacji wyborów 
w okresie pandemii;

Or. en
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Poprawka 180
Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. wyraża zaniepokojenie decyzją 
USA o wstrzymaniu finansowania 
Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) 
oraz ogólną tendencją amerykańskiego 
prezydenta do wycofywania USA z 
uczestnictwa w organizacjach 
wielostronnych, które zostały utworzone w 
celu wprowadzenia porządku światowego 
opartego na zasadach;

skreśla się

Or. fr

Poprawka 181
Nicolae Ştefănuță

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. wyraża zaniepokojenie decyzją 
USA o wstrzymaniu finansowania 
Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) 
oraz ogólną tendencją amerykańskiego 
prezydenta do wycofywania USA z 
uczestnictwa w organizacjach 
wielostronnych, które zostały utworzone w 
celu wprowadzenia porządku światowego 
opartego na zasadach;

6. wyraża zaniepokojenie decyzją 
USA o wstrzymaniu finansowania 
Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), 
Traktatu o otwartych przestworzach oraz 
ogólną tendencją amerykańskiego 
prezydenta do wycofywania USA z 
uczestnictwa w organizacjach 
wielostronnych, które zostały utworzone w 
celu wprowadzenia porządku światowego 
opartego na zasadach, wyraża 
zaniepokojenie decyzją prezydenta 
Trumpa o wycofaniu 12 000 
amerykańskich żołnierzy z terytorium 
Niemiec i postrzega ten ruch jako kolejny 
cios dla współpracy transatlantyckiej;

Or. en
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Poprawka 182
María Soraya Rodríguez Ramos

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. wyraża zaniepokojenie decyzją 
USA o wstrzymaniu finansowania 
Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) 
oraz ogólną tendencją amerykańskiego 
prezydenta do wycofywania USA z 
uczestnictwa w organizacjach 
wielostronnych, które zostały utworzone w 
celu wprowadzenia porządku światowego 
opartego na zasadach;

6. wyraża zaniepokojenie decyzją 
USA o wstrzymaniu finansowania 
Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) 
oraz ogólną tendencją amerykańskiego 
prezydenta do wycofywania USA z 
uczestnictwa w organizacjach 
wielostronnych, które zostały utworzone w 
celu wprowadzenia porządku światowego 
opartego na zasadach; zdecydowanie 
potępia groźby i zapowiedziane przez rząd 
USA działania represyjne wobec 
Międzynarodowego Trybunału Karnego i 
jego urzędników;

Or. en

Poprawka 183
Charlie Weimers

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. wyraża zaniepokojenie decyzją 
USA o wstrzymaniu finansowania 
Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) 
oraz ogólną tendencją amerykańskiego 
prezydenta do wycofywania USA z 
uczestnictwa w organizacjach 
wielostronnych, które zostały utworzone w 
celu wprowadzenia porządku światowego 
opartego na zasadach;

6. odnotowuje decyzję USA o 
wstrzymaniu finansowania Światowej 
Organizacji Zdrowia (WHO);

Or. en
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Poprawka 184
Anna Bonfrisco, Marco Zanni

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. wyraża zaniepokojenie decyzją 
USA o wstrzymaniu finansowania 
Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) 
oraz ogólną tendencją amerykańskiego 
prezydenta do wycofywania USA z 
uczestnictwa w organizacjach 
wielostronnych, które zostały utworzone w 
celu wprowadzenia porządku światowego 
opartego na zasadach;

6. odnotowuje decyzję USA o 
wstrzymaniu finansowania Światowej 
Organizacji Zdrowia (WHO); 

Or. en

Poprawka 185
Vladimír Bilčík

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. wyraża zaniepokojenie decyzją 
USA o wstrzymaniu finansowania 
Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) 
oraz ogólną tendencją amerykańskiego 
prezydenta do wycofywania USA z 
uczestnictwa w organizacjach 
wielostronnych, które zostały utworzone w 
celu wprowadzenia porządku światowego 
opartego na zasadach;

6. wyraża zaniepokojenie decyzją 
USA o wstrzymaniu finansowania 
Światowej Organizacji Zdrowia (WHO);

Or. en

Poprawka 186
Radosław Sikorski

Projekt rezolucji
Ustęp 6
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Projekt rezolucji Poprawka

6. wyraża zaniepokojenie decyzją 
USA o wstrzymaniu finansowania 
Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) 
oraz ogólną tendencją amerykańskiego 
prezydenta do wycofywania USA z 
uczestnictwa w organizacjach 
wielostronnych, które zostały utworzone w 
celu wprowadzenia porządku światowego 
opartego na zasadach;

6. uznając prawo każdego państwa 
do kształtowania własnej polityki 
zagranicznej, wyraża zaniepokojenie 
decyzją USA o wstrzymaniu finansowania 
Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) 
oraz ogólną tendencją obecnej 
administracji USA do trzymania się z dala 
od organizacji wielostronnych, które 
zostały utworzone w celu wprowadzenia 
porządku światowego opartego na 
zasadach;

Or. en

Poprawka 187
Fabio Massimo Castaldo

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. wyraża zaniepokojenie decyzją 
USA o wstrzymaniu finansowania 
Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) 
oraz ogólną tendencją amerykańskiego 
prezydenta do wycofywania USA z 
uczestnictwa w organizacjach 
wielostronnych, które zostały utworzone w 
celu wprowadzenia porządku światowego 
opartego na zasadach;

6. wyraża zaniepokojenie 
ograniczeniem zaangażowania USA na 
arenie międzynarodowej, nasileniem się 
rywalizacji pomiędzy USA i Chinami, 
decyzją USA o wstrzymaniu finansowania 
Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) 
oraz ogólną tendencją amerykańskiego 
prezydenta do wycofywania USA z 
uczestnictwa w organizacjach 
wielostronnych, które zostały utworzone w 
celu wprowadzenia porządku światowego 
opartego na zasadach;

Or. en

Poprawka 188
Michael Gahler

Projekt rezolucji
Ustęp 6
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Projekt rezolucji Poprawka

6. wyraża zaniepokojenie decyzją 
USA o wstrzymaniu finansowania 
Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) 
oraz ogólną tendencją amerykańskiego 
prezydenta do wycofywania USA z 
uczestnictwa w organizacjach 
wielostronnych, które zostały utworzone w 
celu wprowadzenia porządku światowego 
opartego na zasadach;

6. wyraża zaniepokojenie decyzją 
USA o wstrzymaniu finansowania 
Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) 
oraz ogólną tendencją amerykańskiego 
prezydenta do wycofywania USA z 
uczestnictwa w organizacjach 
wielostronnych; przypomina, że to właśnie 
pod przywództwem Stanów Zjednoczonych 
powstał powojenny liberalny porządek 
świata oparty na zasadach;

Or. en

Poprawka 189
Milan Uhrík

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. wyraża zaniepokojenie decyzją 
USA o wstrzymaniu finansowania 
Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) 
oraz ogólną tendencją amerykańskiego 
prezydenta do wycofywania USA z 
uczestnictwa w organizacjach 
wielostronnych, które zostały utworzone w 
celu wprowadzenia porządku światowego 
opartego na zasadach;

6. odnotowuje decyzję USA o 
wstrzymaniu finansowania Światowej 
Organizacji Zdrowia (WHO) oraz ogólną 
tendencją amerykańskiego prezydenta do 
wycofywania USA z uczestnictwa w 
organizacjach wielostronnych;

Or. sk

Poprawka 190
Harald Vilimsky, Lars Patrick Berg, Jaak Madison

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. wyraża zaniepokojenie decyzją 6. z zadowoleniem przyjmuje decyzję 
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USA o wstrzymaniu finansowania 
Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) 
orazogólną tendencją amerykańskiego 
prezydenta do wycofywania USA z 
uczestnictwa w organizacjach 
wielostronnych, które zostały utworzone w 
celu wprowadzenia porządku światowego 
opartego na zasadach

USA o wstrzymaniu finansowania 
Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i 
rozumiedążenie administracji USA do 
wycofywania się z organizacji 
wielostronnych, które USA w znacznej 
mierze finansują, lecz których działalność 
nie jest adekwatna do ich celu; sugeruje, 
aby państwa członkowskie UE postąpiły 
analogicznie;

Or. en

Poprawka 191
Urmas Paet, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Katalin Cseh, Javier 
Nart, Michal Šimečka

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. wyraża zaniepokojenie decyzją 
USA o wstrzymaniu finansowania 
Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) 
oraz ogólną tendencją amerykańskiego 
prezydenta do wycofywania USA z 
uczestnictwa w organizacjach 
wielostronnych, które zostały utworzone w 
celu wprowadzenia porządku światowego 
opartego na zasadach;

6. wzywa USA do weryfikacji decyzji 
o wstrzymaniu finansowania Światowej 
Organizacji Zdrowia (WHO); z 
ubolewaniem odnotowuje ogólną 
tendencję amerykańskiego prezydenta do 
wycofywania USA z uczestnictwa w 
organizacjach wielostronnych, które 
zostały utworzone w celu wprowadzenia 
porządku światowego opartego na 
zasadach lub osłabiania ich pozycji 
(MTK);

Or. en

Poprawka 192
Dragoş Tudorache

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. wyraża zaniepokojenie decyzją 
USA o wstrzymaniu finansowania 

6. wyraża zaniepokojenie decyzją 
rządu USA o wstrzymaniu finansowania 
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Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) 
oraz ogólną tendencją amerykańskiego 
prezydenta do wycofywania USA z 
uczestnictwa w organizacjach 
wielostronnych, które zostały utworzone w 
celu wprowadzenia porządku światowego 
opartego na zasadach;

Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) 
oraz ogólną tendencją amerykańskiego 
prezydenta do wycofywania USA z 
uczestnictwa w organizacjach 
wielostronnych, które zostały utworzone w 
celu wprowadzenia porządku światowego 
opartego na zasadach;

Or. en

Poprawka 193
Giorgos Georgiou, Idoia Villanueva Ruiz

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. wyraża zaniepokojenie decyzją 
USA o wstrzymaniu finansowania 
Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) 
oraz ogólną tendencją amerykańskiego 
prezydenta do wycofywania USA z 
uczestnictwa w organizacjach 
wielostronnych, które zostały utworzone w 
celu wprowadzenia porządku światowego 
opartego na zasadach;

6. wyraża głębokie zaniepokojenie 
decyzją USA o wstrzymaniu finansowania 
Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) 
oraz ogólną tendencją amerykańskiego 
prezydenta do wycofywania USA z 
uczestnictwa w organizacjach 
wielostronnych, które zostały utworzone w 
celu wprowadzenia porządku światowego 
opartego na zasadach;

Or. en

Poprawka 194
Hermann Tertsch

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. wyraża zaniepokojenie decyzją 
USA o wstrzymaniu finansowania 
Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) 
oraz ogólną tendencją amerykańskiego 
prezydenta do wycofywania USA z 
uczestnictwa w organizacjach 
wielostronnych, które zostały utworzone w 

6. wyraża ubolewanie wobec braku 
przejrzystości i wiarygodności WHO w 
zarządzaniu pandemią, co doprowadziło 
do tego, że USA – największy darczyńca 
na świecie finansujący 20 % budżetu 
WHO był zmuszony wstrzymać 
finansowanie Światowej Organizacji 
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celu wprowadzenia porządku światowego 
opartego na zasadach;

Zdrowia (WHO);

Or. es

Poprawka 195
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Zielonych/WSE

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. wyraża zaniepokojenie decyzją 
USA o wstrzymaniu finansowania 
Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) 
oraz ogólną tendencją amerykańskiego 
prezydenta do wycofywania USA z 
uczestnictwa w organizacjach 
wielostronnych, które zostały utworzone w 
celu wprowadzenia porządku światowego 
opartego na zasadach;

6. z ubolewaniem odnotowuje decyzję 
USA o wstrzymaniu finansowania 
Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i 
wzywa USA do rezygnacji z wycofywania 
USA z uczestnictwa w organizacjach 
wielostronnych, które zostały utworzone w 
celu ochrony porządku światowego 
opartego na zasadach;

Or. en

Poprawka 196
Robert Biedroń, Raphaël Glucksmann, Javi López, Maria Arena, Andreas Schieder, 
Giuliano Pisapia, Isabel Santos, Attila Ara-Kovács

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. wyraża zaniepokojenie decyzją 
USA o wstrzymaniu finansowania 
Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) 
oraz ogólną tendencją amerykańskiego 
prezydenta do wycofywania USA z 
uczestnictwa w organizacjach 
wielostronnych, które zostały utworzone w 
celu wprowadzenia porządku światowego 
opartego na zasadach;

6. potępia decyzję USA o 
wstrzymaniu finansowania Światowej 
Organizacji Zdrowia (WHO) oraz ogólną 
tendencją amerykańskiego prezydenta do 
wycofywania USA z uczestnictwa w 
organizacjach wielostronnych, które 
zostały utworzone w celu wprowadzenia 
porządku światowego opartego na 
zasadach;
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Or. en

Poprawka 197
Željana Zovko

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. wyraża zaniepokojenie decyzją 
USA o wstrzymaniu finansowania 
Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) 
oraz ogólną tendencją amerykańskiego 
prezydenta do wycofywania USA z 
uczestnictwa w organizacjach 
wielostronnych, które zostały utworzone w 
celu wprowadzenia porządku światowego 
opartego na zasadach;

6. wyraża zaniepokojenie decyzją 
USA o wstrzymaniu finansowania 
Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) 
oraz decyzją o wycofywaniu USA z 
uczestnictwa w wielu organizacjach 
wielostronnych, które zostały utworzone w 
celu wprowadzenia porządku światowego 
opartego na zasadach;

Or. en

Poprawka 198
Robert Biedroń, Raphaël Glucksmann, Javi López, Maria Arena, Andreas Schieder, 
Giuliano Pisapia, Isabel Santos

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. odnotowuje katastrofalnie 
nieodpowiednie zarządzanie pandemią 
przez administrację prezydenta Trumpa, 
które doprowadziło do śmierci ponad 250 
000 osób w Stanach Zjednoczonych; 
zauważa towarzyszące problemy, takie jak 
rosnąca stopa bezrobocia, spadek PKB o 
9,5% oraz protesty na tle rasowym w 
całym kraju; wzywa władze do 
rozwiązania tej sytuacji w sposób 
niedyskryminujący i do powstrzymania się 
od użycia sił zbrojnych przeciwko 
protestującym;
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Or. en

Poprawka 199
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Zielonych/WSE

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. dostrzega potrzebę znalezienia 
nowej formuły współpracy między UE a 
USA, opartej na wzajemnym 
poszanowaniu i wspólnym programie 
obrony multilateralizmu, praworządności 
i praw człowieka;

skreśla się

Or. en

Poprawka 200
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. dostrzega potrzebę znalezienia 
nowej formuły współpracy między UE a 
USA, opartej na wzajemnym 
poszanowaniu i wspólnym programie 
obrony multilateralizmu, praworządności i 
praw człowieka;

7. wzywa WP do wypracowania 
nowej formuły współpracy między UE a 
USA, opartej na wzajemnym 
poszanowaniu i wspólnym programie 
obrony multilateralizmu, praworządności i 
praw człowieka; wzywa również do 
ściślejszej współpracy między UE a USA w 
dziedzinie zdrowia i nauki; z 
zadowoleniem przyjmuje zapowiedź 
przewodniczącej von der Leyen dotyczącą 
gotowości Komisji do wypracowania 
Nowej Agendy Transatlantyckiej w celu 
wzmocnienia naszego dwustronnego 
partnerstwa, również w takich 
dziedzinach, jak handel, technologia i 
podatki; przypomina, że partnerstwo 
transatlantyckie stanowi zasadniczy filar 
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polityki zagranicznej UE niezależnie od 
urzędującej administracji USA;

Or. en

Poprawka 201
Hermann Tertsch

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. dostrzega potrzebę znalezienia 
nowej formuły współpracy między UE a 
USA opartej na wzajemnym poszanowaniu 
i wspólnym programie obrony 
multilateralizmu, praworządności i praw 
człowieka;

7. dostrzega potrzebę umocnienia i 
zwiększenia powiązań między UE a USA 
opartych historycznie na wzajemnym 
poszanowaniu i zbieżnych interesach z 
jednej strony, a z drugiej strony na 
licznych podobieństwach kulturowych i 
ideologicznych, szacunku wobec 
praworządności i praw człowieka, co 
biorąc pod uwagę szereg czynników 
geostrategicznych i gospodarczych jak 
wzmocnienie Chin, wielobiegunowość 
podmiotów gospodarczych mających coraz 
większe znaczenie czy obecny kryzys 
gospodarczy po obydwu stronach 
Atlantyku sprawiają, że powiązania te są 
obecnie konieczne;

Or. es

Poprawka 202
Nicolae Ştefănuță

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. dostrzega potrzebę znalezienia 
nowej formuły współpracy między UE a 
USA, opartej na wzajemnym 
poszanowaniu i wspólnym programie 
obrony multilateralizmu, praworządności i 

7. dostrzega potrzebę znalezienia 
nowej i efektywniejszej formuły 
współpracy między UE a USA, opartej na 
wzajemnym poszanowaniu i wspólnym 
programie obrony multilateralizmu, 
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praw człowieka; praworządności i praw człowieka; 
zauważa, że w świecie charakteryzującym 
się silną konkurencją w kwestii władzy, 
UE i USA muszą koniecznie zacieśnić 
więzi, lepiej zarządzać wzrostem Chin i 
towarzyszącymi mu wyzwaniami oraz 
stawiać czoła coraz bardziej asertywnej 
Rosji;

Or. en

Poprawka 203
Vladimír Bilčík

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. dostrzega potrzebę znalezienia 
nowej formuły współpracy między UE a 
USA, opartej na wzajemnym 
poszanowaniu i wspólnym programie 
obrony multilateralizmu, praworządności i 
praw człowieka;

7. podkreśla znaczenie relacji 
transatlantyckich w porządku światowym; 
przypomina, że Unia Europejska i Stany 
Zjednoczone podzielają wspólne wartości 
związane z istniejącymi strukturami 
międzynarodowymi; dostrzega potrzebę 
znalezienia nowej formuły współpracy 
między UE a USA, opartej na wzajemnym 
poszanowaniu i wspólnym programie 
obrony multilateralizmu, praworządności i 
praw człowieka;

Or. en

Poprawka 204
Michael Gahler

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. dostrzega potrzebę znalezienia 
nowej formuły współpracy między UE a 
USA, opartej na wzajemnym 
poszanowaniu i wspólnym programie 

7. dostrzega potrzebę znalezienia 
nowej formuły współpracy między UE a 
USA, opartej na wzajemnym 
poszanowaniu i wspólnym programie 
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obrony multilateralizmu, praworządności i 
praw człowieka;

obrony multilateralizmu, praworządności i 
praw człowieka, a także wspólnym 
stawianiu czoła innym globalnym 
wyzwaniom takim jak ograniczanie 
ubóstwa i zmiany klimatu;

Or. en

Poprawka 205
Željana Zovko

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. dostrzega potrzebę znalezienia 
nowej formuły współpracy między UE a 
USA, opartej na wzajemnym 
poszanowaniu i wspólnym programie 
obrony multilateralizmu, praworządności i 
praw człowieka;

7. dostrzega potrzebę wzmocnienia 
współpracy między UE a USA, opartej na 
wzajemnym poszanowaniu i wspólnym 
programie obrony multilateralizmu, 
wspólnych wartości demokratycznych, 
praworządności i praw człowieka;

Or. en

Poprawka 206
Traian Băsescu

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. dostrzega potrzebę znalezienia 
nowej formuły współpracy między UE a 
USA, opartej na wzajemnym 
poszanowaniu i wspólnym programie 
obrony multilateralizmu, praworządności i 
praw człowieka;

7. dostrzega potrzebę znalezienia 
wzmocnionej i efektywnej formuły 
współpracy między UE a USA, opartej na 
wzajemnym poszanowaniu i wspólnym 
programie obrony multilateralizmu, 
praworządności i praw człowieka;

Or. ro
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Poprawka 207
María Soraya Rodríguez Ramos

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. dostrzega potrzebę znalezienia 
nowej formuły współpracy między UE a 
USA, opartej na wzajemnym 
poszanowaniu i wspólnym programie 
obrony multilateralizmu, praworządności i 
praw człowieka;

7. dostrzega potrzebę znalezienia 
nowej formuły współpracy między UE a 
USA, opartej na wzajemnym 
poszanowaniu i wspólnym programie 
obrony multilateralizmu, prawa 
międzynarodowego, praworządności i 
praw człowieka;

Or. en

Poprawka 208
Radosław Sikorski

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. dostrzega potrzebę znalezienia 
nowej formuły współpracy między UE a 
USA, opartej na wzajemnym 
poszanowaniu i wspólnym programie 
obrony multilateralizmu, praworządności i 
praw człowieka;

7. dostrzega potrzebę 
zintensyfikowania wysiłków na rzecz 
ożywienia współpracy między UE a USA, 
opartej na wzajemnym poszanowaniu i 
wspólnym programie obrony 
multilateralizmu, praworządności i praw 
człowieka;

Or. en

Poprawka 209
Charlie Weimers

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. dostrzega potrzebę znalezienia 7. przyznaje, że współpraca UE-USA 
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nowej formuły współpracy między UE a 
USA, opartej na wzajemnym 
poszanowaniu i wspólnym programie 
obrony multilateralizmu, praworządności i 
praw człowieka;

opiera się na wzajemnym poszanowaniu i 
wspólnym programie obrony 
multilateralizmu, praworządności i praw 
człowieka;

Or. en

Poprawka 210
Dragoş Tudorache

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. dostrzega potrzebę znalezienia 
nowej formuły współpracy między UE a 
USA, opartej na wzajemnym 
poszanowaniu i wspólnym programie 
obrony multilateralizmu, praworządności i 
praw człowieka;

7. dostrzega potrzebę umocnienia i 
zacieśnienia współpracy między UE a 
USA, opartej na wzajemnym 
poszanowaniu i wspólnym programie 
obrony multilateralizmu, praworządności i 
praw człowieka;

Or. en

Poprawka 211
Harald Vilimsky, Lars Patrick Berg, Jaak Madison

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. dostrzega potrzebę znalezienia 
nowej formuły współpracy między UE a 
USA, opartej na wzajemnym 
poszanowaniu i wspólnym programie 
obrony multilateralizmu, praworządności i 
praw człowieka;

7. podkreśla potrzebę pogłębienia 
współpracy między UE a Stanami 
Zjednoczonymi, opartej na wzajemnym 
poszanowaniu i wspólnym programie 
obrony demokracji, praworządności i praw 
człowieka;

Or. en
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Poprawka 212
Emmanuel Maurel

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. dostrzega potrzebę znalezienia 
nowej formuły współpracy między UE a 
USA, opartej na wzajemnym 
poszanowaniu i wspólnym programie 
obrony multilateralizmu, praworządności i 
praw człowieka;

7. (Nie dotyczy polskiej wersji 
językowej.)

Or. fr

Poprawka 213
Urmas Paet, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Katalin Cseh, Dragoş 
Tudorache, Michal Šimečka, Javier Nart

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. dostrzega potrzebę znalezienia 
nowej formuły współpracy między UE a 
USA, opartej na wzajemnym 
poszanowaniu i wspólnym programie 
obrony multilateralizmu, praworządności i 
praw człowieka;

7. podkreśla potrzebę pogłębienia 
współpracy między UE a USA, opartej na 
wzajemnym poszanowaniu i wspólnym 
programie obrony multilateralizmu, 
praworządności i praw człowieka;

Or. en

Poprawka 214
Traian Băsescu

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. uważa za konieczne 
przeprowadzenie w możliwie najkrótszym 
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czasie i w zakresie możliwym ze względu 
na epidemię szczytu UE-USA w celu 
dokonania bilansu współpracy 
transatlantyckiej zarówno przed 
pandemią, jak i w jej trakcie oraz podjęcia 
decyzji o jej warunkach po zakończeniu 
pandemii COVID-19; 

Or. ro

Poprawka 215
Michael Gahler

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. podkreśla, że wspólnota wartości i 
wspólna wizja świata mają dla relacji 
pomiędzy UE a Stanami Zjednoczonymi o 
wiele istotniejsze znaczenie niż 
jakiekolwiek krótkoterminowe różnice czy 
trudności; jest zdania, że UE i Stany 
Zjednoczone są niezastąpionymi 
partnerami w obecnym niestabilnym 
środowisku międzynarodowym; 

Or. en

Poprawka 216
Hermann Tertsch

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. dostrzega i wyraża wdzięczność w 
stosunku do prezydenta Stanów 
Zjednoczonych, Donalda Trumpa, że 
wobec niedoboru materiałów 
wykorzystywanych w czasie pandemii w 
Hiszpanii, Francji i Włoszech podjął 
decyzję o wysłaniu najważniejszych 
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materiałów i sprzętu sanitarnego w celu 
walki z wirusem;

Or. es

Poprawka 217
Emmanuel Maurel

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. podkreśla, że wspólna obrona 
państw członkowskich jest realizowana w 
ramach NATO, a zatem pod dowództwem 
Stanów Zjednoczonych;

Or. fr

Poprawka 218
Emmanuel Maurel

Projekt rezolucji
Ustęp 7 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7b. stwierdza fiasko europejskiej 
odpowiedzi na przywrócenie 
amerykańskich sankcji w Iranie; ubolewa, 
że sankcje te osłabiły irański system opieki 
zdrowotnej w czasie pandemii;

Or. fr

Poprawka 219
Emmanuel Maurel

Projekt rezolucji
Ustęp 7 c (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

7c. wzywa Komisję do udzielenia 
konkretnego wsparcia wspólnemu 
kompleksowemu planowi działania oraz 
do wdrożenia narzędzi umożliwiających 
skuteczną walkę z eksterytorialnością 
prawa amerykańskiego; wyraża 
jednocześnie zaniepokojenie bilansem 
INSTEX-u (Instrument in Support of 
Trade Exchanges);

Or. fr

Poprawka 220
Giorgos Georgiou

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. zwraca uwagę na wzmożone 
wysiłki dyplomatyczne na skalę światową, 
które Chińska Republika Ludowa 
podejmuje w związku z pandemią COVID-
19, dążąc do osiągnięcia pozycji podmiotu 
dominującego na arenie 
międzynarodowej;

skreśla się

Or. en

Poprawka 221
Hermann Tertsch

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. zwraca uwagę na wzmożone wysiłki 
dyplomatyczne na skalę światową, które 
Chińska Republika Ludowa podejmuje w 
związku z pandemią COVID-19, dążąc do 

8. zwraca uwagę na postawę 
komunistycznego reżimu Chińskiej 
Republiki Ludowej polegającą na 
milczeniu, ukrywaniu faktów oraz 
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osiągnięcia pozycji podmiotu 
dominującego na arenie 
międzynarodowej;

represjach wobec lekarzy i chińskich 
dysydentów, w tym składaniu 
zawiadomień do międzynarodowych 
organizacji działających na rzecz praw 
człowieka, a także zwraca uwagę na 
stanowcze potępienie władz 
komunistycznych przez Stany 
Zjednoczone i europejskich przywódców 
oraz wzywa do utworzenia nowej grupy 
krajów i nowego sojuszu 
demokratycznych państw zachodnich 
wobec autorytarnej i despotycznej 
ideologii chińskich komunistów;

Or. es

Poprawka 222
David McAllister

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. zwraca uwagę na wzmożone 
wysiłki dyplomatyczne na skalę światową, 
które Chińska Republika Ludowa 
podejmuje w związku z pandemią COVID-
19, dążąc do osiągnięcia pozycji podmiotu 
dominującego na arenie międzynarodowej;

8. zwraca uwagę na wzmożone 
wysiłki dyplomatyczne na skalę światową, 
które Chińska Republika Ludowa 
podejmuje w związku z pandemią COVID-
19, jak również intensyfikację udziału i 
zaangażowania w organizacjach 
międzynarodowych poprzez zdecydowaną i 
strategiczną politykę kadrową, w dążeniu 
do osiągnięcia pozycji podmiotu 
dominującego na arenie międzynarodowej 
i promowania krajowych interesów 
strategicznych poprzez organizacje 
wielostronne;

Or. en

Poprawka 223
David Lega

Projekt rezolucji
Ustęp 8
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Projekt rezolucji Poprawka

8. zwraca uwagę na wzmożone 
wysiłki dyplomatyczne na skalę światową, 
które Chińska Republika Ludowa 
podejmuje w związku z pandemią COVID-
19, dążąc do osiągnięcia pozycji podmiotu 
dominującego na arenie międzynarodowej;

8. zwraca uwagę na wzmożone 
wysiłki dyplomatyczne na skalę światową, 
które Chińska Republika Ludowa 
podejmuje w związku z pandemią COVID-
19, dążąc do osiągnięcia pozycji podmiotu 
dominującego na arenie międzynarodowej; 
potępia powtarzające się ataki 
przedstawicieli Chin na demokratycznie 
wybranych polityków w UE, takich jak 
przewodniczący czeskiego Senatu i 
szwedzki minister kultury;

Or. en

Poprawka 224
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Zielonych/WSE

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. zwraca uwagę na wzmożone 
wysiłki dyplomatyczne na skalę światową, 
które Chińska Republika Ludowa 
podejmuje w związku z pandemią COVID-
19, dążąc do osiągnięcia pozycji podmiotu 
dominującego na arenie międzynarodowej;

8. zwraca uwagę na stanowcze 
wysiłki dyplomatyczne na skalę światową, 
które Chińska Republika Ludowa 
podejmuje w związku z pandemią COVID-
19, dążąc do osiągnięcia przez ChRL 
pozycji podmiotu dominującego na arenie 
międzynarodowej; ostrzega przed 
dążeniami ChRL do wzmocnienia władzy 
w regionie prowadzącymi do sporów 
granicznych z wieloma jej sąsiadami;

Or. en

Poprawka 225
Robert Biedroń, Raphaël Glucksmann, Javi López, Maria Arena, Andreas Schieder, 
Giuliano Pisapia, Isabel Santos, Attila Ara-Kovács

Projekt rezolucji
Ustęp 8
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Projekt rezolucji Poprawka

8. zwraca uwagę na wzmożone 
wysiłki dyplomatyczne na skalę światową, 
które Chińska Republika Ludowa 
podejmuje w związku z pandemią COVID-
19, dążąc do osiągnięcia pozycji podmiotu 
dominującego na arenie międzynarodowej;

8. zwraca uwagę na wzmożone 
wysiłki dyplomatyczne na skalę światową, 
które Chińska Republika Ludowa 
podejmuje w związku z pandemią COVID-
19, dążąc do osiągnięcia pozycji podmiotu 
dominującego na arenie międzynarodowej; 
wyraża zatem zaniepokojenie możliwością 
zmiany układu sił w polityce światowej w 
związku ze zmianą przywództwa Chin;

Or. en

Poprawka 226
Fabio Massimo Castaldo

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. zwraca uwagę na wzmożone 
wysiłki dyplomatyczne na skalę światową, 
które Chińska Republika Ludowa 
podejmuje w związku z pandemią COVID-
19, dążąc do osiągnięcia pozycji podmiotu 
dominującego na arenie międzynarodowej;

8. zwraca uwagę na wzmożone 
wysiłki dyplomatyczne na skalę światową, 
które Chińska Republika Ludowa 
podejmuje w związku z pandemią COVID-
19, dążąc do wypełnienia politycznej 
próżni powstałej w systemie 
multilateralnym na skutek wzrostu 
izolacjonizmu USA i podejmując 
działania w celu osiągnięcia pozycji 
podmiotu dominującego na arenie 
międzynarodowej;

Or. en

Poprawka 227
Željana Zovko

Projekt rezolucji
Ustęp 8
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Projekt rezolucji Poprawka

8. zwraca uwagę na wzmożone 
wysiłki dyplomatyczne na skalę światową, 
które Chińska Republika Ludowa 
podejmuje w związku z pandemią COVID-
19, dążąc do osiągnięcia pozycji podmiotu 
dominującego na arenie międzynarodowej;

8. zwraca uwagę na wzmożone 
wysiłki w zakresie asertywnej dyplomacji 
publicznej na skalę światową, które 
Chińska Republika Ludowa podejmuje w 
związku z pandemią COVID-19, dążąc do 
zaprezentowania ChRL jako 
najważniejszego donatora pomocy w celu 
osiągnięcia pozycji podmiotu 
dominującego na arenie międzynarodowej;

Or. en

Poprawka 228
Michael Gahler

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. zwraca uwagę na wzmożone 
wysiłki dyplomatyczne na skalę światową, 
które Chińska Republika Ludowa 
podejmuje w związku z pandemią COVID-
19, dążąc do osiągnięcia pozycji podmiotu 
dominującego na arenie międzynarodowej;

8. zwraca uwagę na wzmożone 
wysiłki dyplomatyczne na skalę światową, 
które Chińska Republika Ludowa 
podejmuje w związku z pandemią COVID-
19, dążąc do osiągnięcia pozycji podmiotu 
dominującego na arenie międzynarodowej 
o alternatywnym modelu zarządzania;

Or. en

Poprawka 229
Urmas Paet, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Dragoş Tudorache, 
Michal Šimečka, Hilde Vautmans, Javier Nart

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. zwraca uwagę na wzmożone 
wysiłki dyplomatyczne na skalę światową, 
które Chińska Republika Ludowa 

8. zwraca uwagę na wzmożone 
wysiłki na skalę światową, które Chińska 
Republika Ludowa podejmuje w związku z 
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podejmuje w związku z pandemią COVID-
19, dążąc do osiągnięcia pozycji podmiotu 
dominującego na arenie międzynarodowej;

pandemią COVID-19, dążąc do osiągnięcia 
pozycji podmiotu dominującego na arenie 
międzynarodowej;

Or. en

Poprawka 230
Michael Gahler

Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. przypomina, że na wczesnym 
etapie wybuchu epidemii Chiny próbowały 
zatuszować skalę problemu, ukrywały 
ważne informacje i blokowały decyzje na 
forum Komitetu Nadzwyczajnego WHO; 
ponadto w chińskich mediach pomoc 
otrzymana z zagranicy w pierwszych 
dniach wybuchu epidemii, w tym blisko 60 
ton sprzętu medycznego z państw 
członkowskich UE, była celowo pomijana; 
ponadto, gdy kilka tygodni później chiński 
sprzęt medyczny dotarł do Europy, Pekin 
rozpoczął szeroko zakrojone działania 
medialne, przedstawiając ten fakt jako 
„chińską pomoc dla przyjaciół w 
potrzebie”, mimo że wiele europejskich 
rządów zapłaciło za te produkty cenę 
rynkową;

Or. en

Poprawka 231
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Zielonych/WSE

Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

8a. odnotowuje fakt, że błędy 
popełnione przez Chiny na wczesnym 
etapie reakcji na kryzys COVID-19 
przyczyniły się do rozwoju pandemii na 
skalę ogólnoświatową; wyraża w tym 
kontekście krytykę w związku z represjami 
wobec informatorów, obrońców praw 
człowieka i dziennikarzy obywatelskich;

Or. en

Poprawka 232
Idoia Villanueva Ruiz

Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. w przeciwieństwie do prezydenta 
Stanów Zjednoczonych Chiny w dalszym 
ciągu zainteresowane są wielostronnym 
zarządzaniem globalnymi zasobami 
publicznymi, takimi jak zdrowie, klimat i 
rozwój;

Or. en

Poprawka 233
Idoia Villanueva Ruiz

Projekt rezolucji
Ustęp 8 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8b. mając na uwadze, że zasadniczym 
warunkiem efektywnego dialogu 
transatlantyckiego jest konstruktywne 
podejście do Chin;

Or. en
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Poprawka 234
Hermann Tertsch

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. dostrzega wkład Chin w walkę z 
wirusem w sytuacji nadzwyczajnej; 
dostrzega również wyraźny wymiar 
geopolityczny i geoekonomiczny, 
wzmocniony przez „maseczkową i wilczą 
dyplomację” oraz upolitycznienie pomocy 
humanitarnej;

9. dostrzega, że brak woli i wkładu 
Chin w kontrolowanie i walkę z wirusem 
spowodował niezliczoną ilość zarażeń oraz 
zgonów na całym świecie; dostrzega 
również wyraźne i wielokrotne łamanie 
praw człowieka przez chiński rząd 
komunistyczny i podnosi, że konieczna 
jest zmiana i przedefiniowanie relacji UE 
z Chinami oraz rozważenie przyjęcia 
sankcji i podjęcia działań prawnych przed 
różnymi sądami, np. Międzynarodowym 
Trybunałem Karnym (MTK) w związku z 
możliwością popełnienia przez Chiny 
zbrodni przeciwko ludności;

Or. es

Poprawka 235
Charlie Weimers

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. docenia nadzwyczajny wkład Chin 
w walkę z wirusem; dostrzega również 
wyraźny wymiar geopolityczny i 
geoekonomiczny, wzmocniony przez 
„maseczkową i wilczą dyplomację” oraz 
upolitycznienie pomocy humanitarnej;

9. zauważa, że po wybuchu COVID-
19 w Chinach, Europa dostarczyła 
Chinom sprzęt ochronny, w tym maseczki; 
zauważa, że w późniejszym okresie Chiny 
wniosły nadzwyczajny wkład w walkę z 
wirusem i wyraża ubolewanie, że w 
niektórych przypadkach dostarczona 
pomoc miała wady lub niższą jakość; 
dostrzega również wyraźny wymiar 
geopolityczny i geoekonomiczny, 
wzmocniony przez „maseczkową i wilczą 
dyplomację” oraz upolitycznienie pomocy 
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humanitarnej;

Or. en

Poprawka 236
Raphaël Glucksmann, Robert Biedroń

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. docenia nadzwyczajny wkład Chin 
w walkę z wirusem; dostrzega również 
wyraźny wymiar geopolityczny i 
geoekonomiczny, wzmocniony przez 
„maseczkową i wilczą dyplomację” oraz 
upolitycznienie pomocy humanitarnej;

9. docenia nadzwyczajny wkład Chin 
w walkę z wirusem; potępia jednakże 
wyraźnie wrogi wymiar geopolityczny i 
geoekonomiczny, wzmocniony przez 
„maseczkową i wilczą dyplomację” oraz 
upolitycznienie pomocy humanitarnej; 
potępia podejmowane przez Chiny próby 
wykorzystania takiej „dyplomacji 
maseczkowej” przeciwko UE i planowania 
strategii „dziel i rządź” wśród państw 
członkowskich, aby zaszkodzić Unii;

Or. en

Poprawka 237
Anna Bonfrisco, Marco Zanni

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. docenia nadzwyczajny wkład Chin 
w walkę z wirusem; dostrzega również 
wyraźny wymiar geopolityczny i 
geoekonomiczny, wzmocniony przez 
„maseczkową i wilczą dyplomację” oraz 
upolitycznienie pomocy humanitarnej;

9. odnotowuje nadzwyczajny wkład 
Chin w walkę z wirusem, przy czym 
podkreśla, że w niektórych przypadkach 
przesyłane materiały nie spełniały 
minimalnych europejskich norm 
bezpieczeństwa i jakości, a zatem nie 
nadawały się do użytku; dostrzega również 
wyraźny wymiar geopolityczny i 
geoekonomiczny, wzmocniony przez 
„maseczkową i wilczą dyplomację” oraz 



AM\1214634PL.docx 113/294 PE658.797v01-00

PL

upolitycznienie pomocy humanitarnej;

Or. en

Poprawka 238
David Lega

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. docenia nadzwyczajny wkład Chin 
w walkę z wirusem; dostrzega również 
wyraźny wymiar geopolityczny i 
geoekonomiczny, wzmocniony przez 
„maseczkową i wilczą dyplomację” oraz 
upolitycznienie pomocy humanitarnej;

9. docenia nadzwyczajny wkład Chin 
i wyraża uznanie dla władz Tajwanu za 
pomoc w walce z wirusem; dostrzega 
również wyraźny wymiar geopolityczny i 
geoekonomiczny, wzmocniony przez 
„maseczkową i wilczą dyplomację” oraz 
upolitycznienie pomocy humanitarnej, co 
potwierdza izolacja Tajwanu przez Chiny 
w WHO;

Or. en

Poprawka 239
Urmas Paet, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Katalin Cseh, Dragoş 
Tudorache, Michal Šimečka, Javier Nart

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. docenia nadzwyczajny wkład Chin 
w walkę z wirusem; dostrzega również 
wyraźny wymiar geopolityczny i 
geoekonomiczny, wzmocniony przez 
„maseczkową i wilczą dyplomację” oraz 
upolitycznienie pomocy humanitarnej;

9. docenia nadzwyczajny wkład Chin 
w walkę z wirusem; dostrzega również 
wyraźny wymiar geopolityczny i 
geoekonomiczny, wzmocniony przez 
„maseczkową i wilczą dyplomację” oraz 
upolitycznienie pomocy humanitarnej; 
potępia masową infodemię wywołaną 
przez Chiny i Rosję w trakcie kryzysu 
COVID-19;

Or. en
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Poprawka 240
Michael Gahler

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. docenia nadzwyczajny wkład Chin 
w walkę z wirusem; dostrzega również 
wyraźny wymiar geopolityczny i 
geoekonomiczny, wzmocniony przez 
„maseczkową i wilczą dyplomację” oraz 
upolitycznienie pomocy humanitarnej;

9. docenia nadzwyczajny wkład Chin 
w walkę z wirusem; dostrzega również 
wyraźny wymiar geopolityczny i 
geoekonomiczny, wzmocniony przez 
„maseczkową i wilczą dyplomację” oraz 
upolitycznienie pomocy humanitarnej z 
zamiarem ukształtowania światowego 
wizerunku Chin jako dobroczynnego 
mocarstwa;

Or. en

Poprawka 241
Lukas Mandl

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. docenia nadzwyczajny wkład Chin 
w walkę z wirusem; dostrzega również 
wyraźny wymiar geopolityczny i 
geoekonomiczny, wzmocniony przez 
„maseczkową i wilczą dyplomację” oraz 
upolitycznienie pomocy humanitarnej;

9. docenia nadzwyczajny wkład Chin 
w walkę z wirusem; dostrzega również 
wyraźny wymiar geopolityczny i 
geoekonomiczny, wzmocniony przez 
„maseczkową i wilczą dyplomację”, 
kampanie dezinformacyjne oraz 
upolitycznienie pomocy humanitarnej;

Or. en

Poprawka 242
David McAllister

Projekt rezolucji
Ustęp 9
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Projekt rezolucji Poprawka

9. docenia nadzwyczajny wkład Chin 
w walkę z wirusem; dostrzega również 
wyraźny wymiar geopolityczny i 
geoekonomiczny, wzmocniony przez 
„maseczkową i wilczą dyplomację” oraz 
upolitycznienie pomocy humanitarnej;

9. dostrzega wyraźny wymiar 
geopolityczny i geoekonomiczny 
nadzwyczajnego wkładu Chin 
wzmocniony przez „maseczkową i wilczą 
dyplomację” oraz upolitycznienie pomocy 
humanitarnej;

Or. en

Poprawka 243
Peter van Dalen

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. docenia nadzwyczajny wkład Chin 
w walkę z wirusem; dostrzega również 
wyraźny wymiar geopolityczny i 
geoekonomiczny, wzmocniony przez 
„maseczkową i wilczą dyplomację” oraz 
upolitycznienie pomocy humanitarnej;

9. wątpi w nadzwyczajny wkład Chin 
w walkę z wirusem; dostrzega również 
wyraźny wymiar geopolityczny i 
geoekonomiczny, wzmocniony przez 
„maseczkową i wilczą dyplomację” oraz 
upolitycznienie pomocy humanitarnej;

Or. en

Poprawka 244
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Zielonych/WSE

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. docenia nadzwyczajny wkład Chin 
w walkę z wirusem; dostrzega również 
wyraźny wymiar geopolityczny i 
geoekonomiczny, wzmocniony przez 
„maseczkową i wilczą dyplomację” oraz 
upolitycznienie pomocy humanitarnej;

9. docenia wkład Chin w walkę z 
wirusem; odnotowuje jednakże dążenia o 
charakterze geopolitycznym i 
geoekonomicznym, wzmocnione przez 
„maseczkową i wilczą dyplomację” w celu 
wykorzystania pomocy humanitarnej do 
celów politycznych;



PE658.797v01-00 116/294 AM\1214634PL.docx

PL

Or. en

Poprawka 245
Giorgos Georgiou

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. wyraża zaniepokojenie brakiem 
przejrzystości, który charakteryzował 
reakcję Chin na światową pandemię, 
przejawiającym się w zatajaniu 
informacji, cenzurze, represjach wobec 
informatorów i działaczy na rzecz praw 
człowieka, a także demonstrowaniu siły w 
regionie;

skreśla się

Or. en

Poprawka 246
Nicolae Ştefănuță

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. wyraża zaniepokojenie brakiem 
przejrzystości, który charakteryzował 
reakcję Chin na światową pandemię, 
przejawiającym się w zatajaniu informacji, 
cenzurze, represjach wobec informatorów i 
działaczy na rzecz praw człowieka, a także 
demonstrowaniu siły w regionie;

10. wyraża zaniepokojenie brakiem 
przejrzystości, który charakteryzował 
reakcję Chin na światową pandemię, w tym 
brakiem przekazywania WHO i partnerom 
międzynarodowym na początkowym etapie 
epidemii wiarygodnych i dokładnych 
informacji na temat wirusa i jego 
rozprzestrzeniania się, zatajaniem 
informacji, cenzurą, represjami wobec 
informatorów i działaczy na rzecz praw 
człowieka, a także demonstrowaniem siły 
w regionie, podkreśla, że UE powinna 
aktywnie uczestniczyć w dochodzeniu 
WHO w sprawie pochodzenia i 
postępowania z COVID-19;
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Poprawka 247
Malik Azmani, Bart Groothuis, Frédérique Ries, Nathalie Loiseau, Klemen Grošelj, 
Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Katalin Cseh, José Ramón Bauzá Díaz

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. wyraża zaniepokojenie brakiem 
przejrzystości, który charakteryzował 
reakcję Chin na światową pandemię, 
przejawiającym się w zatajaniu informacji, 
cenzurze, represjach wobec informatorów i 
działaczy na rzecz praw człowieka, a także 
demonstrowaniu siły w regionie;

10. wyraża zaniepokojenie brakiem 
przejrzystości, który charakteryzował 
reakcję Chin na światową pandemię, 
przejawiającym się w zatajaniu informacji, 
cenzurze, represjach wobec informatorów i 
działaczy na rzecz praw człowieka, a także 
demonstrowaniu siły w regionie; wyraża 
zaniepokojenie wzmożonymi wysiłkami 
państwa chińskiego na rzecz wywarcia 
wpływu na europejską domenę publiczną 
poprzez oddziaływanie na opinię 
publiczną i wywieranie nacisków na 
rządy;

Or. en

Poprawka 248
Dragoş Tudorache

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. wyraża zaniepokojenie brakiem 
przejrzystości, który charakteryzował 
reakcję Chin na światową pandemię, 
przejawiającym się w zatajaniu informacji, 
cenzurze, represjach wobec informatorów i 
działaczy na rzecz praw człowieka, a także 
demonstrowaniu siły w regionie;

10. wyraża zaniepokojenie brakiem 
przejrzystości, który charakteryzował 
reakcję Chin na światową pandemię, 
przejawiającym się w zatajaniu informacji, 
cenzurze, represjach wobec informatorów i 
działaczy na rzecz praw człowieka, a także 
demonstrowaniu siły w regionie; wszystkie 
te działania miały szkodliwy wpływ na 
zdolność UE do przewidzenia, 
przygotowania się i stawienia czoła 



PE658.797v01-00 118/294 AM\1214634PL.docx

PL

kryzysowi związanemu z COVID-19 i 
kosztowały życie wielu obywateli UE;

Or. en

Poprawka 249
Charlie Weimers

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. wyraża zaniepokojenie brakiem 
przejrzystości, który charakteryzował 
reakcję Chin na światową pandemię, 
przejawiającym się w zatajaniu informacji, 
cenzurze, represjach wobec informatorów i 
działaczy na rzecz praw człowieka, a także 
demonstrowaniu siły w regionie;

10. wyraża ubolewanie z powodu 
braku przejrzystości ze strony Chin w 
związku ze światową pandemią, 
potajemnych prób manipulowania 
informacjami dotyczącymi COVID-19 
oraz stosowania taktyk dezinformacyjnych 
w stylu rosyjskim; zdecydowanie potępia 
zatajanie informacji, cenzurę, represje 
wobec informatorów i działaczy na rzecz 
praw człowieka stosowane przez Chiny, a 
także agresywne działania w regionie;

Or. en

Poprawka 250
Frédérique Ries, Michal Šimečka, Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Javier Nart

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. wyraża zaniepokojenie brakiem 
przejrzystości, który charakteryzował 
reakcję Chin na światową pandemię, 
przejawiającym się w zatajaniu informacji, 
cenzurze, represjach wobec informatorów i 
działaczy na rzecz praw człowieka, a także 
demonstrowaniu siły w regionie;

10. wyraża zaniepokojenie brakiem 
przejrzystości, który charakteryzował 
reakcję Chin na światową pandemię, 
przejawiającym się w zatajaniu informacji, 
cenzurze, represjach wobec informatorów i 
działaczy na rzecz praw człowieka, co 
rodzi wątpliwości co do oficjalnej liczby 
ofiar Covid-19, a także demonstrowaniu 
siły w regionie;
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Or. fr

Poprawka 251
Robert Biedroń, Raphaël Glucksmann, Javi López, Maria Arena, Andreas Schieder, 
Giuliano Pisapia, Isabel Santos, Attila Ara-Kovács

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. wyraża zaniepokojenie brakiem 
przejrzystości, który charakteryzował 
reakcję Chin na światową pandemię, 
przejawiającym się w zatajaniu informacji, 
cenzurze, represjach wobec informatorów i 
działaczy na rzecz praw człowieka, a także 
demonstrowaniu siły w regionie;

10. wyraża zaniepokojenie brakiem 
przejrzystości, który charakteryzował 
reakcję Chin na światową pandemię, 
przejawiającym się w zatajaniu informacji, 
słabej komunikacji ze Światową 
Organizacją Zdrowia, cenzurze, represjach 
wobec informatorów i działaczy na rzecz 
praw człowieka, a także demonstrowaniu 
siły w regionie;

Or. en

Poprawka 252
Raphaël Glucksmann, Robert Biedroń

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. wyraża zaniepokojenie brakiem 
przejrzystości, który charakteryzował 
reakcję Chin na światową pandemię, 
przejawiającym się w zatajaniu informacji, 
cenzurze, represjach wobec informatorów 
i działaczy na rzecz praw człowieka, a 
także demonstrowaniu siły w regionie;

10. wyraża zaniepokojenie brakiem 
przejrzystości, który charakteryzował 
reakcję Chin na światową pandemię, 
przejawiającym się w zatajaniu informacji, 
cenzurze, groźbach, prześladowaniach i 
wymuszonych zaginięciach informatorów i 
działaczy na rzecz praw człowieka, a także 
demonstrowaniu siły w regionie;

Or. en
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Poprawka 253
Željana Zovko

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. wyraża zaniepokojenie brakiem 
przejrzystości, który charakteryzował 
reakcję Chin na światową pandemię, 
przejawiającym się w zatajaniu informacji, 
cenzurze, represjach wobec informatorów i 
działaczy na rzecz praw człowieka, a także 
demonstrowaniu siły w regionie;

10. wyraża zaniepokojenie brakiem 
przejrzystości, który charakteryzował 
początkową reakcję Chin na pandemię 
COVID-19, przejawiającym się w 
zatajaniu informacji, cenzurze, represjach 
wobec informatorów i działaczy na rzecz 
praw człowieka, a także demonstrowaniu 
siły w regionie;

Or. en

Poprawka 254
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Zielonych/WSE

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. wyraża zaniepokojenie brakiem 
przejrzystości, który charakteryzował 
reakcję Chin na światową pandemię, 
przejawiającym się w zatajaniu 
informacji, cenzurze, represjach wobec 
informatorów i działaczy na rzecz praw 
człowieka, a także demonstrowaniu siły w 
regionie;

10. wyraża zaniepokojenie z powodu 
ukierunkowanych kampanii 
dezinformacyjnych, o których mowa we 
wspólnym komunikacie Przeciwdziałanie 
dezinformacji na temat COVID-19 – 
Ustalenie faktów” [„Tackling COVID-19 
disinformation – Getting the facts right”] 
i sprawozdaniu specjalnym ESDZ w 
sprawie COVID-19 i dezinformacji;

Or. en

Poprawka 255
Nicolae Ştefănuță

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

10a. zauważa, że za pośrednictwem 
platform mediów społecznościowych, w 
szczególności Twittera, niektórzy chińscy 
urzędnicy zaangażowali się w agresywną 
kampanię odwracającą uwagę od Chin, 
obwiniając innych i zasiewając 
wątpliwości co do pochodzenia wirusa; 
wyraża zaniepokojenie w związku z 
rozpowszechnianiem się dezinformacji 
przez chińskich urzędników i media 
państwowe w celu osłabienia demokracji 
europejskich oraz wyraża zaniepokojenie 
wpływem tego zjawiska na i tak już 
napięte stosunki Chin z Unią Europejską;

Or. en

Poprawka 256
Željana Zovko

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. zauważa, że chińskie inwestycje i 
pożyczki dla krajów afrykańskich i 
azjatyckich w ramach inicjatywy „Jeden 
pas i jeden szlak” uczyniły te kraje 
współzależnymi i zwiększyły widoczność 
Chin w regionie; podkreśla, że Unia 
Europejska powinna aktywnie zwiększać 
swoją widoczność jako wiodący darczyńca 
pomocy rozwojowej dla regionu;

Or. en

Poprawka 257
Radosław Sikorski

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

10a. wzywa do europejskiej reakcji na 
wzmożoną ekspansję Chin 
ukierunkowaną na najbardziej narażone 
państwa członkowskie i sąsiadów UE; 
obecne wysiłki na rzecz powstrzymania 
skutków gospodarczych będą szansą dla 
chińskich inwestycji strategicznych w 
kluczowych sektorach, takich jak 
telekomunikacja, transport i technologia; 

Or. en

Poprawka 258
Robert Biedroń, Raphaël Glucksmann, Javi López, Maria Arena, Andreas Schieder, 
Giuliano Pisapia, Isabel Santos, Attila Ara-Kovács

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. wyraża zaniepokojenie w związku z 
kampaniami dezinformacyjnymi 
zainicjowanymi przez chińskich 
urzędników w marcu 2020 r. i mającymi 
na celu odwrócenie uwagi od Chin w 
związku z COVID-19; z tego względu z 
zadowoleniem przyjmuje wytyczne Komisji 
w sprawie monitorowania bezpośrednich 
inwestycji zagranicznych;

Or. en

Poprawka 259
Anna Bonfrisco, Marco Zanni

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. mając na uwadze, że pierwszy 
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przypadek COVID-19 został 
zdiagnozowany w Chinach w listopadzie 
2019 r. i że od tego czasu wirus ten szybko 
rozprzestrzenił się na całym świecie;

Or. en

Poprawka 260
Nathalie Loiseau, Katalin Cseh, Petras Auštrevičius, Ilhan Kyuchyuk, Frédérique Ries, 
Christophe Grudler, María Soraya Rodríguez Ramos

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. potępia kampanie dezinformacyjne 
i agresywną propagandę Chin wobec Unii 
i jej państw członkowskich w czasie 
kryzysu; 

Or. en

Poprawka 261
Anna Bonfrisco, Marco Zanni

Projekt rezolucji
Ustęp 10 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10b. mając na uwadze, że rząd Chin 
wiedział o pojawieniu się nowego wirusa 
na długo przed oficjalnym 
poinformowaniem o tym Światowej 
Organizacji Zdrowia (WHO) i reszty 
społeczności światowej;

Or. en

Poprawka 262
María Soraya Rodríguez Ramos
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Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. wyraża zaniepokojenie potencjalną 
pułapką zadłużenia, w którą mogą wpaść 
kraje afrykańskie w wyniku pandemii 
COVID-19, ponieważ pogorszenie 
koniunktury gospodarczej utrudni im spłatę 
chińskich pożyczek stanowiących część 
inicjatywy „Jeden pas i jeden szlak”;

11. wyraża zaniepokojenie potencjalną 
pułapką zadłużenia, w którą mogą wpaść 
kraje afrykańskie w wyniku pandemii 
COVID-19, ponieważ pogorszenie 
koniunktury gospodarczej utrudni im spłatę 
chińskich pożyczek stanowiących część 
inicjatywy „Jeden pas i jeden szlak”; 
wzywa UE i jej państwa członkowskie do 
propagowania na forach 
międzynarodowych poszukiwania 
realnych rozwiązań dotyczących 
umorzenia długów krajów afrykańskich;

Or. en

Poprawka 263
Hermann Tertsch

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. wyraża zaniepokojenie potencjalną 
pułapką zadłużenia, w którą mogą wpaść 
kraje afrykańskie w wyniku pandemii 
COVID-19, ponieważ pogorszenie 
koniunktury gospodarczej utrudni im 
spłatę chińskich pożyczek stanowiących 
część inicjatywy „Jeden pas i jeden szlak”;

11. wyraża zaniepokojenie pułapką 
zadłużenia, w którą mogą wpaść niektóre 
kraje afrykańskie w związku z chińskimi 
pożyczkami;

Or. es

Poprawka 264
David McAllister

Projekt rezolucji
Ustęp 11
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Projekt rezolucji Poprawka

11. wyraża zaniepokojenie potencjalną 
pułapką zadłużenia, w którą mogą wpaść 
kraje afrykańskie w wyniku pandemii 
COVID-19, ponieważ pogorszenie 
koniunktury gospodarczej utrudni im spłatę 
chińskich pożyczek stanowiących część 
inicjatywy „Jeden pas i jeden szlak”;

11. wyraża zaniepokojenie potencjalną 
pułapką zadłużenia, w którą mogą wpaść 
kraje afrykańskie w wyniku pandemii 
COVID-19, a także rosnącą zależnością 
polityczną i gospodarczą krajów 
afrykańskich od Chin, ponieważ 
pogorszenie koniunktury gospodarczej 
utrudni im spłatę chińskich pożyczek 
stanowiących część inicjatywy „Jeden pas i 
jeden szlak”;

Or. en

Poprawka 265
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Zielonych/WSE

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. wyraża zaniepokojenie potencjalną 
pułapką zadłużenia, w którą mogą wpaść 
kraje afrykańskie w wyniku pandemii 
COVID-19, ponieważ pogorszenie 
koniunktury gospodarczej utrudni im 
spłatę chińskich pożyczek stanowiących 
część inicjatywy „Jeden pas i jeden szlak”;

11. wyraża zaniepokojenie ryzykiem 
pułapki zadłużenia dotyczącym krajów, 
które otrzymały chińskie pożyczki w 
ramach inicjatywy „Jeden pas i jeden 
szlak” i znalazły się – w wyniku pandemii 
COVID-19 – w sytuacji istotnego 
pogorszenia koniunktury gospodarczej, 
która wymaga umorzenia zadłużenia;

Or. en

Poprawka 266
Giorgos Georgiou, Idoia Villanueva Ruiz

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. apeluje do chińskiego reżimu o 12. apeluje do chińskiego reżimu o 
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pełną współpracę w ramach niezależnego 
śledztwa prowadzonego w sprawie 
przyczyn pandemii COVID-19 i wzywa 
państwa członkowskie do utworzenia 
spójnego frontu wobec rosnącej potęgi 
Chin, które tłumią ruch 
prodemokratyczny w Hongkongu i grożą 
aneksją Tajwanu; wzywa państwa 
członkowskie do poparcia członkostwa 
Tajwanu w WHO;

pełną współpracę w ramach niezależnego 
śledztwa prowadzonego w sprawie 
przyczyn pandemii COVID-19;

Or. en

Poprawka 267
Milan Uhrík

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. apeluje do chińskiego reżimu o 
pełną współpracę w ramach niezależnego 
śledztwa prowadzonego w sprawie 
przyczyn pandemii COVID-19 i wzywa 
państwa członkowskie do utworzenia 
spójnego frontu wobec rosnącej potęgi 
Chin, które tłumią ruch 
prodemokratyczny w Hongkongu i grożą 
aneksją Tajwanu; wzywa państwa 
członkowskie do poparcia członkostwa 
Tajwanu w WHO;

12. apeluje do chińskiego reżimu o 
pełną współpracę w ramach niezależnego 
śledztwa prowadzonego w sprawie 
przyczyn pandemii COVID-19;

Or. sk

Poprawka 268
Michael Gahler

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. apeluje do chińskiego reżimu o 
pełną współpracę w ramach niezależnego 

12. apeluje do chińskiego rządu o pełną 
współpracę w ramach niezależnego 
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śledztwa prowadzonego w sprawie 
przyczyn pandemii COVID-19 i wzywa 
państwa członkowskie do utworzenia 
spójnego frontu wobec rosnącej potęgi 
Chin, które tłumią ruch prodemokratyczny 
w Hongkongu i grożą aneksją Tajwanu; 
wzywa państwa członkowskie do poparcia 
członkostwa Tajwanu w WHO;

śledztwa prowadzonego w sprawie 
przyczyn pandemii COVID-19 i wzywa 
państwa członkowskie do utworzenia 
spójnego frontu wobec rosnącej potęgi 
Chin, które wzmagają działania w zakresie 
tłumienia ruchu prodemokratycznego w 
Hongkongu i grożą aneksją Tajwanu; 
wzywa państwa członkowskie do poparcia 
członkostwa Tajwanu w WHO, zważywszy 
na skuteczność postępowania wobec 
wirusa w tym kraju i jednoczesny brak 
możliwości wsparcia międzynarodowej 
reakcji na obecny kryzys zdrowotny dzięki 
posiadanej wiedzy fachowej;

Or. en

Poprawka 269
Nicolae Ştefănuță

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. apeluje do chińskiego reżimu o 
pełną współpracę w ramach niezależnego 
śledztwa prowadzonego w sprawie 
przyczyn pandemii COVID-19 i wzywa 
państwa członkowskie do utworzenia 
spójnego frontu wobec rosnącej potęgi 
Chin, które tłumią ruch prodemokratyczny 
w Hongkongu i grożą aneksją Tajwanu; 
wzywa państwa członkowskie do poparcia 
członkostwa Tajwanu w WHO;

12. apeluje do chińskiego reżimu o 
pełną współpracę w ramach niezależnego 
śledztwa prowadzonego w sprawie 
przyczyn pandemii COVID-19 i wzywa 
państwa członkowskie do utworzenia 
spójnego frontu wobec rosnącej potęgi 
Chin, z którymi UE nie dzieli wspólnych 
wartości, systemu politycznego ani 
podejścia do multilateralizmu tak, by w 
pełni chronić strategiczną autonomię UE; 
stwierdza, że Chiny tłumią ruch 
prodemokratyczny w Hongkongu i grożą 
aneksją Tajwanu; wzywa państwa 
członkowskie do poparcia członkostwa 
Tajwanu w WHO;

Or. en

Poprawka 270
Reinhard Bütikofer
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w imieniu grupy Zielonych/WSE

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. apeluje do chińskiego reżimu o 
pełną współpracę w ramach niezależnego 
śledztwa prowadzonego w sprawie 
przyczyn pandemii COVID-19 i wzywa 
państwa członkowskie do utworzenia 
spójnego frontu wobec rosnącej potęgi 
Chin, które tłumią ruch prodemokratyczny 
w Hongkongu i grożą aneksją Tajwanu; 
wzywa państwa członkowskie do poparcia 
członkostwa Tajwanu w WHO;

12. apeluje do chińskich przywódców o 
pełną współpracę w ramach niezależnego 
śledztwa prowadzonego w sprawie 
przyczyn pandemii COVID-19 i wzywa 
państwa członkowskie do utworzenia 
spójnego europejskiego frontu wobec 
ChRL, szczególnie wobec poważnych 
naruszeń prawa międzynarodowego, 
tłumienia ruchu prodemokratycznego w 
Hongkongu, gróźb aneksji Tajwanu, a 
także brutalnego prześladowania Ujgurów 
w Sinciangu; wzywa państwa 
członkowskie do poparcia członkostwa 
Tajwanu w charakterze obserwatora w 
WHO/Światowym Zgromadzeniu Zdrowia 
i innych organizacjach 
międzynarodowych;

Or. en

Poprawka 271
Željana Zovko

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. apeluje do chińskiego reżimu o 
pełną współpracę w ramach niezależnego 
śledztwa prowadzonego w sprawie 
przyczyn pandemii COVID-19 i wzywa 
państwa członkowskie do utworzenia 
spójnego frontu wobec rosnącej potęgi 
Chin, które tłumią ruch 
prodemokratyczny w Hongkongu i grożą 
aneksją Tajwanu; wzywa państwa 
członkowskie do poparcia członkostwa 
Tajwanu w WHO;

12. apeluje do chińskiego reżimu o 
pełną współpracę w ramach niezależnego 
śledztwa prowadzonego w sprawie 
przyczyn pandemii COVID-19 i wzywa 
państwa członkowskie i kraje partnerskie 
do utworzenia spójnego frontu;
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Or. en

Poprawka 272
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. apeluje do chińskiego reżimu o 
pełną współpracę w ramach niezależnego 
śledztwa prowadzonego w sprawie 
przyczyn pandemii COVID-19 i wzywa 
państwa członkowskie do utworzenia 
spójnego frontu wobec rosnącej potęgi 
Chin, które tłumią ruch prodemokratyczny 
w Hongkongu i grożą aneksją Tajwanu; 
wzywa państwa członkowskie do poparcia 
członkostwa Tajwanu w WHO;

12. apeluje do chińskiego reżimu o 
pełną współpracę w ramach niezależnego 
śledztwa prowadzonego w sprawie 
przyczyn pandemii COVID-19, które 
uzyskało poparcie Zgromadzenia 
Ogólnego WHO w dniach 17 i 18 maja 
2020 r., i wzywa państwa członkowskie do 
wypracowania spójnego podejścia do 
rosnącej potęgi Chin, których pozycja w 
międzynarodowych organizacjach i 
agencjach stale się umacnia; wzywa 
państwa członkowskie do poparcia 
uczestnictwa Tajwanu w posiedzeniach, 
mechanizmach i działaniach WHO;

Or. en

Poprawka 273
Katalin Cseh, Urmas Paet, Malik Azmani, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Dragoş 
Tudorache, Javier Nart, Petras Auštrevičius

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. apeluje do chińskiego reżimu o 
pełną współpracę w ramach niezależnego 
śledztwa prowadzonego w sprawie 
przyczyn pandemii COVID-19 i wzywa 
państwa członkowskie do utworzenia 
spójnego frontu wobec rosnącej potęgi 
Chin, które tłumią ruch prodemokratyczny 
w Hongkongu i grożą aneksją Tajwanu; 
wzywa państwa członkowskie do poparcia 

12. apeluje do chińskiego reżimu o 
pełną współpracę w ramach niezależnego 
śledztwa prowadzonego w sprawie 
przyczyn pandemii COVID-19 i wzywa 
państwa członkowskie do utworzenia 
spójnego frontu wobec rosnącej potęgi 
Chin, które tłumią ruch prodemokratyczny 
w Hongkongu i grożą aneksją Tajwanu 
oraz stosują brutalne represje i 
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członkostwa Tajwanu w WHO; prześladują członków ujgurskiej 
mniejszości etnicznej; wzywa państwa 
członkowskie do poparcia członkostwa 
Tajwanu w WHO;

Or. en

Poprawka 274
Fabio Massimo Castaldo

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. apeluje do chińskiego reżimu o 
pełną współpracę w ramach niezależnego 
śledztwa prowadzonego w sprawie 
przyczyn pandemii COVID-19 i wzywa 
państwa członkowskie do utworzenia 
spójnego frontu wobec rosnącej potęgi 
Chin, które tłumią ruch prodemokratyczny 
w Hongkongu i grożą aneksją Tajwanu; 
wzywa państwa członkowskie do poparcia 
członkostwa Tajwanu w WHO;

12. apeluje do chińskiego reżimu o 
pełną współpracę w ramach niezależnego 
śledztwa prowadzonego w sprawie 
przyczyn pandemii COVID-19 i wzywa 
państwa członkowskie do utworzenia 
spójnego frontu wobec rosnącej potęgi 
Chin, które tłumią ruch prodemokratyczny 
w Hongkongu, grożą aneksją Tajwanu i 
intensyfikują działania w Tybecie, 
Sinciangu i na Morzu 
Południowochińskim; wzywa państwa 
członkowskie do poparcia członkostwa 
Tajwanu w WHO;

Or. en

Poprawka 275
Charlie Weimers

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. apeluje do chińskiego reżimu o 
pełną współpracę w ramach niezależnego 
śledztwa prowadzonego w sprawie 
przyczyn pandemii COVID-19 i wzywa 
państwa członkowskie do utworzenia 
spójnego frontu wobec rosnącej potęgi 

12. apeluje do chińskiego reżimu o 
pełną współpracę w ramach niezależnego, 
międzynarodowego śledztwa 
prowadzonego w sprawie przyczyn 
pandemii COVID-19 i wzywa państwa 
członkowskie do utworzenia spójnego 
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Chin, które tłumią ruch prodemokratyczny 
w Hongkongu i grożą aneksją Tajwanu; 
wzywa państwa członkowskie do poparcia 
członkostwa Tajwanu w WHO;

frontu wobec rosnącej potęgi Chin, które 
tłumią działania aktywistów praw 
człowieka, ruch prodemokratyczny w 
Hongkongu i grożą aneksją Tajwanu; 
kategorycznie wzywa państwa 
członkowskie do poparcia członkostwa 
Tajwanu w WHO;

Or. en

Poprawka 276
Harald Vilimsky, Lars Patrick Berg, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, Jaak Madison

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. apeluje do chińskiego reżimu o 
pełną współpracę w ramach niezależnego 
śledztwa prowadzonego w sprawie 
przyczyn pandemii COVID-19 i wzywa 
państwa członkowskie do utworzenia 
spójnego frontu wobec rosnącej potęgi 
Chin, które tłumią ruch prodemokratyczny 
w Hongkongu i grożą aneksją Tajwanu; 
wzywa państwa członkowskie do poparcia 
członkostwa Tajwanu w WHO;

12. apeluje do chińskiego reżimu o 
pełną współpracę w ramach niezależnego 
śledztwa prowadzonego w sprawie 
przyczyn pandemii COVID-19 i wzywa 
państwa członkowskie do utworzenia 
spójnego frontu wobec rosnącej potęgi 
Chin, które tłumią ruch prodemokratyczny 
w Hongkongu i grożą aneksją Tajwanu;

Or. en

Poprawka 277
David McAllister

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. apeluje do chińskiego reżimu o 
pełną współpracę w ramach niezależnego 
śledztwa prowadzonego w sprawie 
przyczyn pandemii COVID-19 i wzywa 
państwa członkowskie do utworzenia 
spójnego frontu wobec rosnącej potęgi 

12. apeluje do chińskiego reżimu o 
pełną współpracę w ramach niezależnego 
śledztwa prowadzonego w sprawie 
przyczyn pandemii COVID-19 i wzywa 
państwa członkowskie do wypracowania 
kompleksowego podejścia wobec rosnącej 
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Chin, które tłumią ruch prodemokratyczny 
w Hongkongu i grożą aneksją Tajwanu; 
wzywa państwa członkowskie do poparcia 
członkostwa Tajwanu w WHO;

potęgi Chin, które tłumią ruch 
prodemokratyczny w Hongkongu i grożą 
aneksją Tajwanu; wzywa państwa 
członkowskie do poparcia członkostwa 
Tajwanu w WHO;

Or. en

Poprawka 278
Malik Azmani, Bart Groothuis, Frédérique Ries, Nathalie Loiseau, Klemen Grošelj, 
Javier Nart, Petras Auštrevičius, Katalin Cseh, José Ramón Bauzá Díaz

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. apeluje do chińskiego reżimu o 
pełną współpracę w ramach niezależnego 
śledztwa prowadzonego w sprawie 
przyczyn pandemii COVID-19 i wzywa 
państwa członkowskie do utworzenia 
spójnego frontu wobec rosnącej potęgi 
Chin, które tłumią ruch prodemokratyczny 
w Hongkongu i grożą aneksją Tajwanu; 
wzywa państwa członkowskie do poparcia 
członkostwa Tajwanu w WHO;

12. domaga się, by chiński reżim w 
pełni współpracował w ramach 
niezależnego śledztwa prowadzonego w 
sprawie przyczyn pandemii COVID-19 i 
wzywa państwa członkowskie do 
utworzenia spójnego frontu wobec rosnącej 
potęgi Chin, które tłumią ruch 
prodemokratyczny w Hongkongu i grożą 
aneksją Tajwanu; wzywa państwa 
członkowskie do poparcia członkostwa 
Tajwanu w WHO;

Or. en

Poprawka 279
Hermann Tertsch

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. apeluje do chińskiego reżimu o 
pełną współpracę w ramach niezależnego 
śledztwa prowadzonego w sprawie 
przyczyn pandemii COVID-19 i wzywa 
państwa członkowskie do utworzenia 
spójnego frontu wobec rosnącej potęgi 

12. apeluje o przeprowadzenie 
niezależnego śledztwa prowadzonego w 
sprawie przyczyn pandemii COVID-19 i 
wzywa państwa członkowskie do 
utworzenia spójnego frontu wobec rosnącej 
potęgi Chin, które tłumią ruch 
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Chin, które tłumią ruch prodemokratyczny 
w Hongkongu i grożą aneksją Tajwanu; 
wzywa państwa członkowskie do poparcia 
członkostwa Tajwanu w WHO;

prodemokratyczny w Hongkongu i grożą 
aneksją Tajwanu; wzywa państwa 
członkowskie do poparcia członkostwa 
Tajwanu w WHO;

Or. es

Poprawka 280
Radosław Sikorski

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. apeluje do chińskiego reżimu o 
pełną współpracę w ramach niezależnego 
śledztwa prowadzonego w sprawie 
przyczyn pandemii COVID-19 i wzywa 
państwa członkowskie do utworzenia 
spójnego frontu wobec rosnącej potęgi 
Chin, które tłumią ruch prodemokratyczny 
w Hongkongu i grożą aneksją Tajwanu; 
wzywa państwa członkowskie do poparcia 
członkostwa Tajwanu w WHO;

12. apeluje do chińskiego reżimu o 
pełną współpracę w ramach niezależnego 
śledztwa prowadzonego w sprawie 
przyczyn pandemii COVID-19 i wzywa 
państwa członkowskie do utworzenia 
spójnego frontu wobec rosnącej potęgi 
Chin ze względu na tłumienie ruchu 
prodemokratycznego w Hongkongu i 
groźby dotyczące aneksji Tajwanu; wzywa 
państwa członkowskie do poparcia 
członkostwa Tajwanu w WHO;

Or. en

Poprawka 281
Raphaël Glucksmann, Robert Biedroń

Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. zdecydowanie potępia systemowe 
łamanie praw człowieka wobec 
mniejszości etnicznych i religijnych w 
Chinach, zwłaszcza w Regionie 
Autonomicznym Sinciang-Ujgur, gdzie 
Ujgurzy są ofiarami arbitralnych 
zatrzymań masowych, masowej 
sterylizacji, prześladowań o podłożu 
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religijnym i kulturowym oraz pracy 
przymusowej; wzywa państwa 
członkowskie do systematycznego 
potępiania tej sytuacji w relacjach z 
władzami Chin, a Radę do pilnego 
zastosowania sankcji wobec osób 
odpowiedzialnych za te przestępstwa;

Or. en

Poprawka 282
Giorgos Georgiou, Idoia Villanueva Ruiz

Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. zauważa, że przesunięcie szczytu 
UE-Chiny w Lipsku spowodowało 
wstrzymanie negocjacji dotyczących 
zasadniczych, bieżących kwestii z Pekinem 
oraz że szczyt UE-Chiny musi zakończyć 
się dialogiem i zrozumieniem co do 
sposobu sprostania globalnym 
wyzwaniom, takim jak pandemia COVID-
19, zmiana klimatu, prawa człowieka i 
zrównoważony rozwój.

Or. en

Poprawka 283
David Lega

Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. potępia fakt wykorzystania przez 
chiński reżim wybuchu pandemii do 
wprowadzenia ustawy o bezpieczeństwie 
narodowym w Hongkongu i stłumienia 
protestów prodemokratycznych;
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Or. en

Poprawka 284
David Lega

Projekt rezolucji
Ustęp 12 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12b. jest zdania, że zatajanie informacji 
i dezinformacja Chin o wybuchu 
pandemii to kolejny powód, dla którego 
świat nie może dłużej akceptować izolacji 
Tybetu; podkreśla potrzebę swobodnego 
dostępu do Tybetu, w tym dla dyplomatów, 
dziennikarzy, turystów i samych 
Tybetańczyków;

Or. en

Poprawka 285
Harald Vilimsky, Lars Patrick Berg, Jaak Madison

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. wzywa WP do uznania tych obaw i 
jednocześnie do budowania atmosfery 
dialogu, zaangażowania i prawdziwej 
współpracy w oparciu o nową, bardziej 
stanowczą strategię, w ramach której UE 
będzie dążyć, w razie konieczności, do 
obrony wartości europejskich; wyraża 
pogląd, że w tej nowej strategii UE 
powinna dążyć do ściślejszej współpracy z 
krajami tego regionu i innymi 
demokracjami;

skreśla się

Or. en
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Poprawka 286
Michael Gahler

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. wzywa WP do uznania tych obaw i 
jednocześnie do budowania atmosfery 
dialogu, zaangażowania i prawdziwej 
współpracy w oparciu o nową, bardziej 
stanowczą strategię, w ramach której UE 
będzie dążyć, w razie konieczności, do 
obrony wartości europejskich; wyraża 
pogląd, że w tej nowej strategii UE 
powinna dążyć do ściślejszej współpracy z 
krajami tego regionu i innymi 
demokracjami;

13. wzywa WP do uznania tych obaw i 
jednocześnie do wypracowania atmosfery 
dialogu, zaangażowania i prawdziwej 
współpracy z chińskimi przywódcami w 
oparciu o nową, bardziej stanowczą 
strategię, w ramach której UE będzie 
dążyć, w razie konieczności, do obrony 
wartości i interesów europejskich; wyraża 
pogląd, że w ramach tej nowej strategii UE 
powinna dążyć do ściślejszej współpracy z 
krajami tego regionu i innymi 
demokracjami o podobnych 
przekonaniach, w tym z Indiami, 
Australią, Nową Zelandią, Japonią i 
Koreą Południową, a także dążyć do 
wypracowania europejskiej wizji regionu 
Indo-Pacyfiku.

Or. en

Poprawka 287
Urmas Paet, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Katalin Cseh, Michal Šimečka, Javier 
Nart

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. wzywa WP do uznania tych obaw i 
jednocześnie do budowania atmosfery 
dialogu, zaangażowania i prawdziwej 
współpracy w oparciu o nową, bardziej 
stanowczą strategię, w ramach której UE 
będzie dążyć, w razie konieczności, do 
obrony wartości europejskich; wyraża 
pogląd, że w tej nowej strategii UE 
powinna dążyć do ściślejszej współpracy z 
krajami tego regionu i innymi 

13. wzywa WP do uznania tych obaw i 
pracy na rzecz zapobiegania negatywnym 
konsekwencjom istnienia takiego nowego 
środowiska geopolitycznego dla bardziej 
wrażliwych regionów świata; wzywa WP 
do budowania atmosfery dialogu, 
zaangażowania i prawdziwej współpracy w 
oparciu o nową, bardziej stanowczą 
strategię, w ramach której UE będzie 
dążyć, w razie konieczności, do obrony 
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demokracjami; wartości europejskich; wyraża pogląd, że 
w ramach tej nowej strategii UE powinna 
dążyć do ściślejszej współpracy z krajami 
tego regionu i innymi demokracjami;

Or. en

Poprawka 288
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Zielonych/WSE

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. wzywa WP do uznania tych obaw i 
jednocześnie do budowania atmosfery 
dialogu, zaangażowania i prawdziwej 
współpracy w oparciu o nową, bardziej 
stanowczą strategię, w ramach której UE 
będzie dążyć, w razie konieczności, do 
obrony wartości europejskich; wyraża 
pogląd, że w tej nowej strategii UE 
powinna dążyć do ściślejszej współpracy z 
krajami tego regionu i innymi 
demokracjami;

13. wzywa WP do uznania obaw i 
uwzględnienia ich w całości w dialogu, 
zaangażowaniu, współpracy i konkurencji 
z ChRL w oparciu o spójną strategię w 
sprawie Chin, w ramach której UE i 
państwa członkowskie będą, w razie 
konieczności, wspólnie dążyć do obrony 
wartości i strategicznych interesów 
europejskich; wyraża pogląd, że w ramach 
tej nowej strategii UE powinna dążyć do 
ściślejszej współpracy z krajami tego 
regionu i innymi demokracjami, w tym 
celu należy w pełni wykorzystać strategię 
UE dotyczącą łączenia;

Or. en

Poprawka 289
Raphaël Glucksmann, Robert Biedroń

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. wzywa WP do uznania tych obaw i 
jednocześnie do budowania atmosfery 
dialogu, zaangażowania i prawdziwej 
współpracy w oparciu o nową, bardziej 

13. wzywa WP do potępienia tych 
przestępstw i opracowania bardziej 
stanowczej strategii wobec Chin, w 
ramach której UE będzie dążyć do obrony 
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stanowczą strategię, w ramach której UE 
będzie dążyć, w razie konieczności, do 
obrony wartości europejskich; wyraża 
pogląd, że w tej nowej strategii UE 
powinna dążyć do ściślejszej współpracy z 
krajami tego regionu i innymi 
demokracjami;

wartości europejskich; wyraża pogląd, że 
w ramach tej nowej strategii UE powinna 
dążyć do ściślejszej współpracy z krajami 
tego regionu i innymi demokracjami;

Or. en

Poprawka 290
Željana Zovko

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. wzywa WP do uznania tych obaw i 
jednocześnie do budowania atmosfery 
dialogu, zaangażowania i prawdziwej 
współpracy w oparciu o nową, bardziej 
stanowczą strategię, w ramach której UE 
będzie dążyć, w razie konieczności, do 
obrony wartości europejskich; wyraża 
pogląd, że w tej nowej strategii UE 
powinna dążyć do ściślejszej współpracy z 
krajami tego regionu i innymi 
demokracjami;

13. wzywa WP do uznania tych obaw i 
jednocześnie do budowania atmosfery 
dialogu, zaangażowania i prawdziwej 
współpracy w oparciu o nową, bardziej 
stanowczą strategię przyjętą w odniesieniu 
do zmodyfikowanego krajobrazu 
geopolitycznego i geoekonomicznego, w 
ramach której UE będzie dążyć, w razie 
konieczności, do obrony interesów i 
wartości europejskich; wyraża pogląd, że 
w ramach tej nowej strategii UE powinna 
dążyć do wzmocnienia relacji i ściślejszej 
współpracy zkrajami regionu Azji i 
Pacyfiku;

Or. en

Poprawka 291
Robert Biedroń, Raphaël Glucksmann, Javi López, Maria Arena, Elena Yoncheva, 
Andreas Schieder, Giuliano Pisapia, Isabel Santos, Attila Ara-Kovács

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. wzywa WP do uznania tych obaw i 13. wzywa WP do uznania tych obaw i 
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jednocześnie do budowania atmosfery 
dialogu, zaangażowania i prawdziwej 
współpracy w oparciu o nową, bardziej 
stanowczą strategię, w ramach której UE 
będzie dążyć, w razie konieczności, do 
obrony wartości europejskich; wyraża 
pogląd, że w tej nowej strategii UE 
powinna dążyć do ściślejszej współpracy z 
krajami tego regionu i innymi 
demokracjami;

jednocześnie do budowania atmosfery 
dialogu, zaangażowania i prawdziwej 
współpracy (szczególnie w odniesieniu do 
łańcuchów dostaw leków) w oparciu o 
nową, bardziej stanowczą strategię, w 
ramach której UE będzie dążyć, w razie 
konieczności, do obrony wartości 
europejskich; wyraża pogląd, że w ramach 
tej nowej strategii UE powinna dążyć do 
ściślejszej współpracy z krajami tego 
regionu i innymi demokracjami;

Or. en

Poprawka 292
Nicolae Ştefănuță

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. wzywa WP do uznania tych obaw i 
jednocześnie do budowania atmosfery 
dialogu, zaangażowania i prawdziwej 
współpracy w oparciu o nową, bardziej 
stanowczą strategię, w ramach której UE 
będzie dążyć, w razie konieczności, do 
obrony wartości europejskich; wyraża 
pogląd, że w tej nowej strategii UE 
powinna dążyć do ściślejszej współpracy z 
krajami tego regionu i innymi 
demokracjami;

13. wzywa WP do uznania tych obaw i 
jednocześnie do budowania atmosfery 
dialogu, zaangażowania i prawdziwej 
współpracy w oparciu o nową, bardziej 
stanowczą, długoterminową strategię, w 
ramach której UE będzie dążyć, w razie 
konieczności, do obrony wartości 
europejskich, strategicznej autonomii i 
bezpieczeństwa; wyraża pogląd, że w 
ramach tej nowej strategii UE powinna 
dążyć do ściślejszej współpracy z krajami 
tego regionu i innymi demokracjami;

Or. en

Poprawka 293
Radosław Sikorski

Projekt rezolucji
Ustęp 13
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Projekt rezolucji Poprawka

13. wzywa WP do uznania tych obaw i 
jednocześnie do budowania atmosfery 
dialogu, zaangażowania i prawdziwej 
współpracy w oparciu o nową, bardziej 
stanowczą strategię, w ramach której UE 
będzie dążyć, w razie konieczności, do 
obrony wartości europejskich; wyraża 
pogląd, że w tej nowej strategii UE 
powinna dążyć do ściślejszej współpracy z 
krajami tego regionu i innymi 
demokracjami;

13. wzywa WP do uznania tych obaw i 
oparcia polityki UE wobec Chin na 
następujących zasadach: współpracować 
w miarę możliwości, konkurować w razie 
potrzeby, konfrontować się w razie 
konieczności; w dialogu z Pekinem UE 
nie może iść na kompromis w kwestii 
swoich wartości i zasad; wyraża pogląd, że 
w ramach tej nowej strategii UE powinna 
dążyć do ściślejszej współpracy z krajami 
tego regionu i innymi demokracjami;

Or. en

Poprawka 294
Charlie Weimers

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. wzywa WP do uznania tych obaw i 
jednocześnie do budowania atmosfery 
dialogu, zaangażowania i prawdziwej 
współpracy w oparciu o nową, bardziej 
stanowczą strategię, w ramach której UE 
będzie dążyć, w razie konieczności, do 
obrony wartości europejskich; wyraża 
pogląd, że w tej nowej strategii UE 
powinna dążyć do ściślejszej współpracy z 
krajami tego regionu i innymi 
demokracjami;

13. wzywa WP do uznania tych obaw, 
weryfikacji stosunków UE-Chiny i 
opracowania nowej, bardziej stanowczej 
strategii, w ramach której UE będzie dążyć 
do obrony wartości europejskich przed 
Chinami; wyraża pogląd, że w ramach tej 
nowej strategii UE powinna dążyć do 
ściślejszej współpracy z krajami tego 
regionu i innymi demokracjami;

Or. en

Poprawka 295
Emmanuel Maurel

Projekt rezolucji
Ustęp 13
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Projekt rezolucji Poprawka

13. wzywa WP do uznania tych obaw i 
jednocześnie do budowania atmosfery 
dialogu, zaangażowania i prawdziwej 
współpracy w oparciu o nową, bardziej 
stanowczą strategię, w ramach której UE 
będzie dążyć, w razie konieczności, do 
obrony wartości europejskich; wyraża 
pogląd, że w tej nowej strategii UE 
powinna dążyć do ściślejszej współpracy z 
krajami tego regionu i innymi 
demokracjami;

13. wzywa WP do uznania tych obaw i 
jednocześnie do budowania atmosfery 
dialogu, zaangażowania i prawdziwej 
współpracy w oparciu o nową, bardziej 
stanowczą strategię, w ramach której UE 
będzie dążyć, w razie konieczności, do 
obrony wartości europejskich; wyraża 
pogląd, że w tej nowej strategii UE 
powinna dążyć do ściślejszej współpracy z 
krajami tego regionu, w szczególności z 
Indiami, i innymi demokracjami;

Or. fr

Poprawka 296
Giorgos Georgiou, Idoia Villanueva Ruiz

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. podkreśla, że obecna konfrontacja 
między UE a Rosją nie leży w interesie 
obu partnerów, ich obywateli i 
gospodarek; zwraca uwagę, że należy 
podjąć konkretne starania w celu 
zniesienia tego nowego, konfrontacyjnego 
podziału kontynentu europejskiego; 
przypomina, że jedyny sposób na 
utrzymanie bezpieczeństwa i dobrobytu 
obywateli obu stron to przezwyciężanie 
różnic za pomocą dialogu i negocjacji; 
zaznacza, że dialog parlamentarny to nie 
nagroda, lecz narzędzie, które pozwala 
dzielić się obawami, przedstawiać 
argumenty i wspierać wzajemne 
zrozumienie i zaufanie;

Or. en
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Poprawka 297
Hermann Tertsch

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Iberoameryka

Or. es

Poprawka 298
Hermann Tertsch

Projekt rezolucji
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

wyraża ubolewanie z powodu deklaracji 
członków PE zmierzających do 
wnioskowania o zniesienie sankcji wobec 
reżimów totalitarnych, autorytarnych czy 
dyktatur powołując się na kryzys 
spowodowany koronawirusem; uważa, że 
w czasie pandemii należy kontynuować 
strategię wywierania wpływu na rządy 
reżimów, które systematycznie naruszają 
prawa człowieka;

Or. es

Poprawka 299
Hermann Tertsch

Projekt rezolucji
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

wyraża ubolewanie w związku z 
działaniami narkodyktatur, jakimi są 
Kuba czy Wenezuela, w których ciągłe 
naruszanie i pogarszanie sytuacji w 
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zakresie praw człowieka wzmocniło 
niekorzystny wpływ pandemii na 
społeczeństwo, które już wcześniej wiele 
wycierpiało;

Or. es

Poprawka 300
Michael Gahler

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. podkreśla, że UE i Stany 
Zjednoczone, wraz z innymi 
demokracjami o podobnych 
przekonaniach, są odpowiedzialne za 
kierowanie światowymi działaniami na 
rzecz ustanowienia bardziej 
zrównoważonych, sprawiedliwych i 
wzajemnych stosunków gospodarczych i 
handlowych z Chinami, przy 
jednoczesnym zachowaniu wartości 
demokratycznych i porządku opartego na 
zasadach;

Or. en

Poprawka 301
Hilde Vautmans, Javier Nart, Ilhan Kyuchyuk, Dragoş Tudorache, Malik Azmani, 
Frédérique Ries, Urmas Paet, Bernard Guetta, Katalin Cseh

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. wzywa UE do zachowania 
czujności, a w razie konieczności do 
przeciwdziałania chińskim próbom 
kształtowania instytucji 
międzynarodowych wokół wartości i 
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interesów, których UE nie podziela;

Or. en

Poprawka 302
 Frédérique Ries, Michal Šimečka, Petras Auštrevičius

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. Indie

Or. fr

Poprawka 303
Frédérique Ries, Michal Šimečka, Petras Auštrevičius

Projekt rezolucji
Ustęp 13 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13b. wyraża zaniepokojenie faktem, że 
w Indiach, równolegle z nawrotem 
epidemii Covid-19, która pochłonęła do tej 
pory ponad 90 000 ofiar, na tle napięć 
między społecznościami, nieustannie mają 
miejsce represje polityczne wobec 
obrońców praw człowieka i swobód 
obywatelskich i uważa, że kwestia ta 
powinna zostać umieszczona w agendzie 
najbliższego dialogu wysokiego szczebla 
UE-Indie;

Or. fr

Poprawka 304
Frédérique Ries, Michal Šimečka, Petras Auštrevičius

Projekt rezolucji
Ustęp 13 c (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

13c. podkreśla znaczenie strategicznego 
partnerstwa UE-Indie, potrzebę jego 
wzmacniania i wspólnej pracy na rzecz 
stabilności i bezpieczeństwa, w 
szczególności w regionie Oceanu 
Indyjskiego i Spokojnego;

Or. fr

Poprawka 305
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Zielonych/WSE

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. wyraża ubolewanie, że prezydent 
Rosji wykorzystał obecny kryzys do 
wprowadzenia istotnych zmian w 
konstytucji, które przedłużą i wzmocnią 
jego autorytarne rządy w Rosji;

Or. en

Poprawka 306
Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. wyraża zaniepokojenie 
podejmowanymi przez Federację Rosyjską 
formalnymi próbami podważenia jedności 
UE poprzez nasilenie kampanii 
dezinformacyjnych;

skreśla się

Or. fr
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Poprawka 307
Giorgos Georgiou, Idoia Villanueva Ruiz, Emmanuel Maurel

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. wyraża zaniepokojenie 
podejmowanymi przez Federację Rosyjską 
formalnymi próbami podważenia jedności 
UE poprzez nasilenie kampanii 
dezinformacyjnych;

skreśla się

Or. en

Poprawka 308
Milan Uhrík

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. wyraża zaniepokojenie 
podejmowanymi przez Federację Rosyjską 
formalnymi próbami podważenia jedności 
UE poprzez nasilenie kampanii 
dezinformacyjnych;

skreśla się

Or. sk

Poprawka 309
Traian Băsescu

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. wyraża zaniepokojenie 
podejmowanymi przez Federację Rosyjską 
formalnymi próbami podważenia jedności 

14. wyraża zaniepokojenie 
podejmowanymi przez Federację Rosyjską 
formalnymi próbami podważenia jedności 
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UE poprzez nasilenie kampanii 
dezinformacyjnych;

UE poprzez nasilenie kampanii 
dezinformacyjnych; podkreśla, że 
dezinformacja, szczególnie w odniesieniu 
do kwestii zdrowia publicznego, jest 
jednym z najpoważniejszych i 
najniebezpieczniejszych ataków na UE i 
jej partnerów, który ma bezpośredni 
wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo 
obywateli; uznaje zatem zasadnicze 
znaczenie współpracy UE z NATO w 
zwalczaniu dezinformacji;

Or. ro

Poprawka 310
Nicolae Ştefănuță

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. wyraża zaniepokojenie 
podejmowanymi przez Federację Rosyjską 
formalnymi próbami podważenia jedności 
UE poprzez nasilenie kampanii 
dezinformacyjnych;

14. wyraża zaniepokojenie 
podejmowanymi przez Federację Rosyjską 
formalnymi próbami podważenia jedności 
UE poprzez nasilenie kampanii 
dezinformacyjnych i propagandowych 
niezwłocznie po wybuchu pandemii; 
wyraża zaniepokojenie w związku z 
intensywnymi kampaniami 
dezinformacyjnymi prowadzonymi przez 
Rosję i Chiny na Bałkanach Zachodnich, 
szczególnie w Serbii oraz w serbskiej 
części Bośni i Hercegowiny, mającymi na 
celu zdyskredytowanie pomocy UE w tym 
regionie;

Or. en

Poprawka 311
Željana Zovko

Projekt rezolucji
Ustęp 14
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Projekt rezolucji Poprawka

14. wyraża zaniepokojenie 
podejmowanymi przez Federację Rosyjską 
formalnymi próbami podważenia jedności 
UE poprzez nasilenie kampanii 
dezinformacyjnych;

14. wyraża zaniepokojenie 
podejmowanymi przez Federację Rosyjską 
formalnymi próbami podważenia jedności 
UE poprzez nasilenie kampanii 
dezinformacyjnych; wyraża uznanie dla 
Europejskiej Służby Działań 
Zewnętrznych i grupy zadaniowej 
StratCom East w związku z działaniami 
podejmowanymi w celu identyfikacji i 
zwalczania kampanii dezinformacyjnych 
prowadzonych przez media związane z 
Rosją w kilku państwach członkowskich;

Or. en

Poprawka 312
David McAllister

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. wyraża zaniepokojenie 
podejmowanymi przez Federację Rosyjską 
formalnymi próbami podważenia jedności 
UE poprzez nasilenie kampanii 
dezinformacyjnych;

14. wyraża zaniepokojenie 
podejmowanymi przez Federację Rosyjską 
systemowymi próbami podważenia 
jedności UE poprzez nasilenie kampanii 
dezinformacyjnych; ukierunkowane 
kampanie dezinformacyjne mające na 
celu szerzenie strachu i podziałów 
politycznych, cyberataki na organizacje 
badawcze (uniwersytety, laboratoria, 
przedsiębiorstwa), a także upolitycznienie 
pomocy humanitarnej;

Or. en

Poprawka 313
Harald Vilimsky, Lars Patrick Berg, Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Projekt rezolucji
Ustęp 14
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Projekt rezolucji Poprawka

14. wyraża zaniepokojenie 
podejmowanymi przez Federację Rosyjską 
formalnymi próbami podważenia jedności 
UE poprzez nasilenie kampanii 
dezinformacyjnych;

14. podkreśla, że Rosja jest ważnym 
partnerem w walce z kryzysem związanym 
z COVID-19; domaga się unikania 
dalszych sankcji w związku z możliwym 
kryzysem gospodarczym i zdrowotnym 
oraz w celu złagodzenia napięć 
geopolitycznych między Rosją a UE;

Or. en

Poprawka 314
Hilde Vautmans, Javier Nart, Ilhan Kyuchyuk, Dragoş Tudorache, Malik Azmani, 
Frédérique Ries, Nathalie Loiseau, Urmas Paet, Bernard Guetta, Katalin Cseh

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. wyraża zaniepokojenie 
podejmowanymi przez Federację Rosyjską 
formalnymi próbami podważenia jedności 
UE poprzez nasilenie kampanii 
dezinformacyjnych;

14. wyraża zaniepokojenie 
podejmowanymi przez Federację Rosyjską 
formalnymi próbami podważenia jedności 
UE i wywołania braku zaufania między 
UE a Bałkanami Zachodnimi i krajami 
Partnerstwa Wschodniego poprzez 
nasilenie kampanii dezinformacyjnych;

Or. en

Poprawka 315
Raphaël Glucksmann, Robert Biedroń

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. wyraża zaniepokojenie 
podejmowanymi przez Federację Rosyjską 
formalnymi próbami podważenia jedności 
UE poprzez nasilenie kampanii 
dezinformacyjnych;

14. wyraża zaniepokojenie 
podejmowanymi przez Federację Rosyjską 
formalnymi próbami podważenia jedności 
UE i demokracji europejskich poprzez 
kampanie dezinformacyjne i ingerencję w 
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krajowe i unijne procesy wyborcze;

Or. en

Poprawka 316
Malik Azmani, Bart Groothuis, Frédérique Ries, Nathalie Loiseau, Klemen Grošelj, 
Javier Nart, Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Katalin Cseh, José Ramón Bauzá Díaz

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. wyraża zaniepokojenie 
podejmowanymi przez Federację Rosyjską 
formalnymi próbami podważenia jedności 
UE poprzez nasilenie kampanii 
dezinformacyjnych;

14. wyraża zaniepokojenie 
podejmowanymi przez Federację Rosyjską 
formalnymi próbami podważenia jedności 
UE poprzez nasilenie kampanii 
dezinformacyjnych i cyberataków;

Or. en

Poprawka 317
Dragoş Tudorache

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. wyraża zaniepokojenie 
podejmowanymi przez Federację Rosyjską 
formalnymi próbami podważenia jedności 
UE poprzez nasilenie kampanii 
dezinformacyjnych;

14. wyraża najwyższe zaniepokojenie 
podejmowanymi przez Federację Rosyjską 
formalnymi próbami podważenia jedności 
UE poprzez nasilenie kampanii 
dezinformacyjnych;

Or. en

Poprawka 318
Charlie Weimers

Projekt rezolucji
Ustęp 14
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Projekt rezolucji Poprawka

14. wyraża zaniepokojenie 
podejmowanymi przez Federację Rosyjską 
formalnymi próbami podważenia jedności 
UE poprzez nasilenie kampanii 
dezinformacyjnych;

14. wyraża ubolewanie w związku z 
podejmowanymi przez Federację Rosyjską 
formalnymi próbami podważenia jedności 
UE i reakcji UE na kryzys poprzez 
nasilenie kampanii dezinformacyjnych;

Or. en

Poprawka 319
Traian Băsescu

Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14a. uznaje strategiczne znaczenie 
regionu Morza Czarnego dla utrzymania 
pokoju i bezpieczeństwa w całej Europie i 
poza nią; z zaniepokojeniem odnotowuje 
proces militaryzacji Półwyspu Krymskiego 
oraz próby destabilizacji regionu Morza 
Czarnego podejmowane przez Federację 
Rosyjską; podkreśla, że destabilizacja tego 
regionu ma konsekwencje dla sytuacji 
również poza jego granicami, wywierając 
wpływ na obszary takie jak Bliski Wschód 
i wschodni region Morza Śródziemnego; 
wzywa w związku z tym do wzmocnienia 
stosunków UE-NATO w celu zapewnienia 
skutecznej ochrony i obrony obszarów o 
znaczeniu strategicznym;

Or. ro

Poprawka 320
Nicolae Ştefănuță

Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

14a. z niepokojem stwierdza, że Rosja 
we współpracy z Chinami podejmuje 
pewne zdecydowane działania na arenie 
międzynarodowej, mające na celu 
promowanie własnej agendy 
geopolitycznej; wyraża zaniepokojenie 
działaniami Rosji mającymi na celu 
zwiększenie jej obecności w krajach 
sąsiadujących z Europą, co wywiera 
negatywny wpływ na działania UE na 
rzecz pokoju w Syrii, Libii i na Ukrainie;

Or. en

Poprawka 321
Frédérique Ries, Michal Šimečka, Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius

Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14a. podchodzi sceptycznie do 
zapowiadanego odkrycia skutecznej 
szczepionki przeciwko Covid-19 i uważa, 
że wprowadzenie do obrotu „sputnika V”, 
które budzi nieufność środowiska 
naukowego, jest dyplomatyczną akcją 
promocyjną, typową dla władz rosyjskich;

Or. fr

Poprawka 322
Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Katalin Cseh

Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14a. zauważa, że podczas głosowania 
nad poprawkami do konstytucji rosyjskiej 
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doszło do licznych nieprawidłowości, w 
tym naruszenia tajemnicy głosowania, i 
uważa, że nadrzędności konstytucji 
rosyjskiej względem traktatów 
międzynarodowych i decyzji organów 
międzynarodowych nie da się pogodzić z 
międzynarodowymi zobowiązaniami 
Rosji;

Or. en

Poprawka 323
Dragoş Tudorache

Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14a. wzywa Komisję do wzmożenia 
wysiłków i zwiększenia środków 
finansowych przeznaczonych na 
zwalczanie rosyjskich fałszywych 
wiadomości i kampanii 
dezinformacyjnych oraz do pociągnięcia 
Rosji do odpowiedzialności za takie 
kampanie i wszelkie działania, które 
zakłócają europejskie procesy 
demokratyczne lub mają na celu 
osłabienie Unii Europejskiej;

Or. en

Poprawka 324
Urmas Paet, Ilhan Kyuchyuk, Malik Azmani, Katalin Cseh, Dragoş Tudorache, Michal 
Šimečka

Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14a. zauważa, że kryzys związany z 
COVID-19 nie powstrzymuje Rosji przed 
realizacją jej ambicji geopolitycznych, 
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wzywa UE, by nie lekceważyła tych dążeń 
i miała na uwadze konflikty, w których 
Rosja ma swoje interesy, jak na przykład 
na Białorusi, Ukrainie, w Gruzji itp.;

Or. en

Poprawka 325
Michael Gahler

Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14a. wyraża głębokie zaniepokojenie 
rosyjskimi próbami wykorzystania 
pandemii do dalszego ograniczania 
przestrzegania praw człowieka w kraju, 
wspierania autorytarnych reżimów i 
kontynuowania agresywnej polityki 
zagranicznej;

Or. en

Poprawka 326
Robert Biedroń, Raphaël Glucksmann, Javi López, Maria Arena, Andreas Schieder, 
Giuliano Pisapia, Isabel Santos, Attila Ara-Kovács

Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14a. wyraża zaniepokojenie w związku z 
referendum konstytucyjnym, które odbyło 
się w Rosji i umożliwiło Putinowi 
pozostanie u władzy do 2036 r. oraz 
możliwymi manipulacjami podczas 
głosowania w sprawie działań dotyczących 
COVID-19;

Or. en
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Poprawka 327
Katalin Cseh, Urmas Paet, Malik Azmani, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Dragoş 
Tudorache, Petras Auštrevičius

Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14a. wyraża oburzenie w związku z 
doniesieniami o rosyjskich cyberatakach 
mających na celu kradzież z europejskich 
przedsiębiorstw farmaceutycznych 
materiałów badawczych dotyczących 
koronawirusa;

Or. en

Poprawka 328
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Zielonych/WSE

Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14a. wzywa Rosję do wniesienia 
znaczącego wkładu w globalną reakcję na 
kryzys, w dobrej wierze i w ramach 
międzynarodowego porządku opartego na 
zasadach;

Or. en

Poprawka 329
Peter van Dalen

Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14a. wyraża obawy odnośnie do 
skuteczności i bezpieczeństwa nowej 
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rosyjskiej szczepionki, która jest obecnie w 
użyciu;

Or. en

Poprawka 330
Michael Gahler

Projekt rezolucji
Ustęp 14 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14b. dostrzega wyraźny wymiar 
geopolityczny i geoekonomiczny oferty 
Rosji, spotęgowany przez „dyplomację 
maseczkową”, walkę narracji i 
upolitycznienie pomocy humanitarnej; 
przypomina, że jakość dostarczonych 
produktów medycznych była w niektórych 
przypadkach bardzo niska, a zatem były 
one nieskuteczne; podkreśla, że nie 
możemy pozwolić, aby kraje takie jak 
Rosja wykorzystywały kryzys do 
odwrócenia uwagi od ich istotnych 
problemów wewnętrznych i uchybień 
zarówno w reakcji na kryzys, jak i w 
zakresie przestrzegania praw 
podstawowych;

Or. en

Poprawka 331
Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Katalin Cseh

Projekt rezolucji
Ustęp 14 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14b. potępia zamach na życie Aleksieja 
Nawalnego i wzywa do niezwłocznego 
przeprowadzenia niezależnego i 
przejrzystego dochodzenia w sprawie 
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otrucia pana Nawalnego;

Or. en

Poprawka 332
Robert Biedroń, Raphaël Glucksmann, Javi López, Maria Arena, Andreas Schieder, 
Giuliano Pisapia, Isabel Santos, Attila Ara-Kovács

Projekt rezolucji
Śródtytuł 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Białoruś

Or. en

Poprawka 333
Robert Biedroń, Raphaël Glucksmann, Javi López, Maria Arena, Andreas Schieder, 
Giuliano Pisapia, Isabel Santos, Attila Ara-Kovács

Projekt rezolucji
Ustęp 14 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14b. wyraża zaniepokojenie aktualną 
sytuacją polityczną na Białorusi, która 
jest pośrednio powiązana z pandemią 
COVID-19; potępia narrację Aleksandra 
Łukaszenki, która poprzez lekceważenie 
zagrożenia COVID-19 jedynie pogorszyła 
sytuację pandemiczną w kraju; wzywa 
władze do uznania wirusa za globalne 
zagrożenie dla zdrowia publicznego i w 
związku z tym do uruchomienia 
odpowiedniego planu zapobiegania 
rozprzestrzenianiu się wirusa w kraju oraz 
do wzmocnienia systemu opieki 
zdrowotnej i dostarczenia białoruskim 
obywatelom wszystkich istotnych i 
ratujących życie informacji o pandemii w 
sposób przejrzysty i włączający;

Or. en
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Poprawka 334
Robert Biedroń, Raphaël Glucksmann, Javi López, Maria Arena, Giuliano Pisapia, 
Isabel Santos, Attila Ara-Kovács

Projekt rezolucji
Ustęp 14 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14c. zachęca państwa członkowskie do 
wspierania i przyspieszania tworzenia 
korytarza humanitarnego i procedury 
wizowej dla osób, które uciekają z 
Białorusi z powodów politycznych lub 
wymagają leczenia z powodu 
doświadczonej przemocy i pandemii 
COVID-19;

Or. en

Poprawka 335
Robert Biedroń, Raphaël Glucksmann, Javi López, Maria Arena, Andreas Schieder, 
Giuliano Pisapia, Isabel Santos, Attila Ara-Kovács

Projekt rezolucji
Ustęp 14 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14d. z zadowoleniem przyjmuje szybką 
reakcję UE i odpowiedź na pilne potrzeby 
krajów Partnerstwa Wschodniego podczas 
pandemii COVID-19, polegającą na 
uruchomieniu ambitnego pakietu 
wsparcia o łącznej wartości ponad 980 
mln EUR mającego na celu pomoc w 
zaspokojeniu pilnych potrzeb 
zdrowotnych; przypomina, że obecnie 
uruchamiany jest pakiet pomocowy dla 
Białorusi w związku z COVID-19 o 
wartości ponad 60 mln EUR; niemniej 
jednak wzywa Komisję do przeznaczenia 
jeszcze większych środków na wsparcie 
społeczeństwa obywatelskiego i ofiar 
represji na Białorusi;
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Or. en

Poprawka 336
Robert Biedroń, Raphaël Glucksmann, Javi López, Maria Arena, Andreas Schieder, 
Giuliano Pisapia, Isabel Santos, Attila Ara-Kovács

Projekt rezolucji
Śródtytuł 4 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Brazylia

Or. en

Poprawka 337
Robert Biedroń, Raphaël Glucksmann, Javi López, Maria Arena, Andreas Schieder, 
Giuliano Pisapia, Isabel Santos, Attila Ara-Kovács

Projekt rezolucji
Ustęp 14 e (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14e. wzywa prezydenta Jaira 
Bolsonaro, aby zaprzestał podawania 
fałszywych informacji na temat wirusa i 
uznał zagrożenie, jakie wirus stanowi dla 
zdrowia publicznego;

Or. en

Poprawka 338
Robert Biedroń, Raphaël Glucksmann, Javi López, Maria Arena, Andreas Schieder, 
Giuliano Pisapia, Isabel Santos, Attila Ara-Kovács

Projekt rezolucji
Śródtytuł 4 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Bliski Wschód
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Or. en

Poprawka 339
Robert Biedroń, Raphaël Glucksmann, Javi López, Maria Arena, Andreas Schieder, 
Giuliano Pisapia, Isabel Santos, Attila Ara-Kovács

Projekt rezolucji
Ustęp 14 f (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14f. podkreśla, że pandemia wywiera 
poważny wpływ na wrażliwe gospodarki 
krajów Bliskiego Wschodu, co może 
zwiększać niestabilność w już i tak 
niespokojnym regionie; wzywa do 
dalszego wsparcia i finansowania ze 
strony UE w celu poprawy dostępu do 
opieki zdrowotnej i złagodzenia skutków 
pandemii, w szczególności dla ludności w 
trudnej sytuacji i uchodźców;

Or. en

Poprawka 340
Robert Biedroń, Raphaël Glucksmann, Javi López, Maria Arena, Andreas Schieder, 
Giuliano Pisapia, Isabel Santos, Attila Ara-Kovács

Projekt rezolucji
Śródtytuł 4 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Egipt

Or. en

Poprawka 341
Robert Biedroń, Raphaël Glucksmann, Javi López, Maria Arena, Andreas Schieder, 
Giuliano Pisapia, Isabel Santos, Attila Ara-Kovács

Projekt rezolucji
Ustęp 14 g (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

14g. potępia władze egipskie za 
nadużywanie ograniczeń wprowadzonych 
w celu zwalczania COVID-19 jedynie po 
to, by poszerzyć zakres represji wobec 
opozycji, społeczeństwa obywatelskiego i 
obrońców praw człowieka oraz dodatkowo 
zwiększyć kontrolę nad ludnością;

Or. en

Poprawka 342
Harald Vilimsky, Lars Patrick Berg, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, Jaak Madison

Projekt rezolucji
Śródtytuł 5

Projekt rezolucji Poprawka

Bardziej zdecydowana polityka 
zagraniczna UE w obronie interesów 
Europy, jej wartości i wielostronnego 
porządku światowego

Decyzje państw członkowskich w zakresie 
polityki zagranicznej w kontekście kryzysu 
COVID-19 i przeniesienie kompetencji na 
szczebel krajowy

Or. en

Poprawka 343
Hermann Tertsch

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. dostrzega globalne zagrożenia 
bezpieczeństwa, zagrożenia społeczno-
gospodarcze i polityczne, które mogą być 
wywołane skutkami pandemii COVID-19, 
i jest zaniepokojony faktem, że główni 
partnerzy międzynarodowi UE byli gotowi 
wykorzystać kryzys do rozbicia 
światowego porządku opartego na 
zasadach, wspieranego przez organizacje 

skreśla się



PE658.797v01-00 162/294 AM\1214634PL.docx

PL

wielostronne;

Or. es

Poprawka 344
Robert Biedroń, Raphaël Glucksmann, Javi López, Maria Arena, Andreas Schieder, 
Giuliano Pisapia, Isabel Santos, Attila Ara-Kovács

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. dostrzega globalne zagrożenia 
bezpieczeństwa, społeczno-gospodarcze i 
polityczne, które mogą być wywołane 
skutkami pandemii COVID-19, i jest 
zaniepokojony faktem, że główni partnerzy 
międzynarodowi UE byli gotowi 
wykorzystać kryzys do rozbicia 
światowego porządku opartego na 
zasadach, wspieranego przez organizacje 
wielostronne;

15. dostrzega globalne zagrożenia 
bezpieczeństwa, społeczno-gospodarcze i 
polityczne, które mogą być wywołane 
skutkami pandemii COVID-19, i jest 
zaniepokojony faktem, że główni partnerzy 
międzynarodowi UE byli gotowi 
wykorzystać kryzys do rozbicia 
światowego porządku opartego na 
zasadach, wspieranego przez organizacje 
wielostronne; podkreśla, że dezinformacja 
prowadzona przez niektóre obce państwa 
ma na celu podważenie zaufania do 
procesów zachodzących w UE; podkreśla 
znaczenie flagowego projektu grupy 
zadaniowej East StratCom Europejskiej 
Służby Działań Zewnętrznych, tj. EU vs. 
Disinfo, w walce z dezinformacją, 
propagandą i zagranicznymi wpływami na 
naszą scenę geopolityczną; apeluje o 
odpowiednie środki finansowe dla tego 
organu podczas pandemii i po jej 
zakończeniu;

Or. en

Poprawka 345
Giorgos Georgiou

Projekt rezolucji
Ustęp 15
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Projekt rezolucji Poprawka

15. dostrzega globalne zagrożenia 
bezpieczeństwa, społeczno-gospodarcze i 
polityczne, które mogą być wywołane 
skutkami pandemii COVID-19, i jest 
zaniepokojony faktem, że główni partnerzy 
międzynarodowi UE byli gotowi 
wykorzystać kryzys do rozbicia 
światowego porządku opartego na 
zasadach, wspieranego przez organizacje 
wielostronne;

15. dostrzega globalne zagrożenia 
bezpieczeństwa, społeczno-gospodarcze i 
polityczne, które mogą być wywołane 
skutkami pandemii COVID-19, i jest 
zaniepokojony faktem, że kryzys 
wykorzystywany jest do celów 
politycznych;

Or. en

Poprawka 346
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Zielonych/WSE

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. dostrzega globalne zagrożenia 
bezpieczeństwa, społeczno-gospodarcze i 
polityczne, które mogą być wywołane 
skutkami pandemii COVID-19, i jest 
zaniepokojony faktem, że główni partnerzy 
międzynarodowi UE byli gotowi 
wykorzystać kryzys do rozbicia 
światowego porządku opartego na 
zasadach, wspieranego przez organizacje 
wielostronne;

15. dostrzega globalne zagrożenia 
bezpieczeństwa, społeczno-gospodarcze, 
środowiskowe i polityczne, które mogą być 
wywołane skutkami pandemii COVID-19, 
i jest zaniepokojony faktem, że wielu 
wpływowych graczy międzynarodowych 
było gotowych wykorzystać kryzys do 
rozbicia światowego porządku opartego na 
zasadach i osłabienia organizacji 
wielostronnych, które są jego podstawą;

Or. en

Poprawka 347
Michael Gahler

Projekt rezolucji
Ustęp 15
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Projekt rezolucji Poprawka

15. dostrzega globalne zagrożenia 
bezpieczeństwa, społeczno-gospodarcze i 
polityczne, które mogą być wywołane 
skutkami pandemii COVID-19, i jest 
zaniepokojony faktem, że główni partnerzy 
międzynarodowi UE byli gotowi 
wykorzystać kryzys do rozbicia 
światowego porządku opartego na 
zasadach, wspieranego przez organizacje 
wielostronne;

15. dostrzega globalne zagrożenia 
bezpieczeństwa, społeczno-gospodarcze i 
polityczne, które może spowodować 
pandemia COVID-19, i jest zaniepokojony 
faktem, że główni, niedemokratyczni 
partnerzy międzynarodowi UE byli gotowi 
umiejętnie wykorzystać kryzys do rozbicia 
światowego porządku opartego na 
zasadach, wspieranego przez organizacje 
wielostronne;

Or. en

Poprawka 348
Harald Vilimsky, Lars Patrick Berg, Jaak Madison

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. dostrzega globalne zagrożenia 
bezpieczeństwa, społeczno-gospodarcze i 
polityczne, które mogą być wywołane 
skutkami pandemii COVID-19, i jest 
zaniepokojony faktem, że główni partnerzy 
międzynarodowi UE byli gotowi 
wykorzystać kryzys do rozbicia 
światowego porządku opartego na 
zasadach, wspieranego przez organizacje 
wielostronne;

15. dostrzega globalne zagrożenia 
bezpieczeństwa, społeczno-gospodarcze i 
polityczne, które mogą być wywołane 
skutkami pandemii COVID-19, i jest 
zaniepokojony faktem, że Komisja 
Europejska próbowała wykorzystać tę 
sytuację, osłabiając państwa 
członkowskie;

Or. en

Poprawka 349
Charlie Weimers

Projekt rezolucji
Ustęp 15
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Projekt rezolucji Poprawka

15. dostrzega globalne zagrożenia 
bezpieczeństwa, społeczno-gospodarcze i 
polityczne, które mogą być wywołane 
skutkami pandemii COVID-19, i jest 
zaniepokojony faktem, że główni partnerzy 
międzynarodowi UE byli gotowi 
wykorzystać kryzys do rozbicia 
światowego porządku opartego na 
zasadach, wspieranego przez organizacje 
wielostronne;

15. dostrzega globalne zagrożenia 
bezpieczeństwa, społeczno-gospodarcze i 
polityczne, które mogą być wywołane 
skutkami pandemii COVID-19, i jest 
zaniepokojony faktem, że Rosja i Chiny 
podejmują dalsze próby osłabienia UE i 
ingerowania w sprawy wewnętrzne państw 
członkowskich;

Or. en

Poprawka 350
Dragoş Tudorache

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. dostrzega globalne zagrożenia 
bezpieczeństwa, społeczno-gospodarcze i 
polityczne, które mogą być wywołane 
skutkami pandemii COVID-19, i jest 
zaniepokojony faktem, że główni partnerzy 
międzynarodowi UE byli gotowi 
wykorzystać kryzys do rozbicia 
światowego porządku opartego na 
zasadach, wspieranego przez organizacje 
wielostronne;

15. dostrzega globalne zagrożenia 
bezpieczeństwa, społeczno-gospodarcze i 
polityczne, które mogą być wywołane 
skutkami pandemii COVID-19, i jest 
zaniepokojony faktem, że Chiny i Rosja 
gotowe były wykorzystać kryzys do 
rozbicia światowego porządku opartego na 
zasadach, wspieranego przez organizacje 
wielostronne;

Or. en

Poprawka 351
Isabel Santos

Projekt rezolucji
Ustęp 15 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

15a. przypomina, że Unia opiera się na 
wartościach poszanowania godności 
ludzkiej, wolności, demokracji, równości, 
praworządności i poszanowania praw 
człowieka, o których mowa w art. 2 TUE; 
podkreśla, że nawet podczas pandemii 
COVID-19 propagowanie tych wartości 
na zewnątrz, wspieranie demokracji, 
praworządności, powszechności i 
niepodzielności praw człowieka powinno 
znaleźć się w centrum wspólnej polityki 
zagranicznej i bezpieczeństwa UE, 
zgodnie z art. 21 TUE i strategicznym 
interesem Unii, a także znaleźć skuteczne i 
spójne odzwierciedlenie we wszystkich 
obszarach relacji Unii z państwami spoza 
UE;

Or. en

Poprawka 352
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Zielonych/WSE

Projekt rezolucji
Ustęp 15 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. wyraża przekonanie, że reakcja na 
pandemię COVID-19 prowadzona w 
oparciu o prawa człowieka stanowi 
najskuteczniejsze, najbardziej sprzyjające 
włączeniu społecznemu i zrównoważone 
podejście do zarządzania obecnym 
kryzysem, przyczyniające się do odbudowy 
społeczeństw i gospodarek oraz do 
wzmocnienia odporności; apeluje do UE, 
by nakłaniała państwa trzecie, by w 
odpowiedzi na kryzys przestrzegały zasad 
dotyczących praw człowieka, szczególnie 
w odniesieniu do edukacji, ochrony 
socjalnej i dostępu do opieki zdrowotnej;
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Or. en

Poprawka 353
Michael Gahler

Projekt rezolucji
Ustęp 15 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. uważa, że pandemia COVID-19 
potwierdziła potrzebę prowadzenia 
silniejszej i skuteczniejszej polityki 
zagranicznej i bezpieczeństwa UE oraz że 
można dostrzec jej pozytywny aspekt w 
tym względzie, że stwarza okazję do 
objęcia przez UE roli światowego 
przywódcy, wzmocnienia porządku 
międzynarodowego opartego na zasadach, 
multilateralizmu, obrony demokracji, 
wolności i praw człowieka, a także 
nawiązania strategicznych stosunków z 
krajami o podobnych przekonaniach, w 
szczególności ze Stanami Zjednoczonymi;

Or. en

Poprawka 354
Giorgos Georgiou, Idoia Villanueva Ruiz, Emmanuel Maurel

Projekt rezolucji
Ustęp 15 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. pandemia COVID-19 pogłębiła 
napięcia na arenie międzynarodowej, 
wywołując atmosferę strachu i rywalizacji 
o zasoby, co miało wpływ na kapitał 
społeczny i wzajemne zaufanie między 
podmiotami międzynarodowymi, które 
stanowiły podstawę wielostronnego 
porządku światowego;

Or. en
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Poprawka 355
Michael Gahler

Projekt rezolucji
Ustęp 15 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15b. głęboko wierzy, że UE musi nadal 
okazywać solidarność z innymi krajami w 
walce z COVID-19 poprzez wsparcie dla 
systemów opieki zdrowotnej, pomoc 
materialną i długoterminową reakcję 
związaną z odbudową społeczną i 
gospodarczą; z zadowoleniem przyjmuje 
„globalną reakcję UE na COVID-19”; 
uznaje, że UE powinna zwrócić 
szczególną uwagę na kraje znajdujące się 
w najtrudniejszej sytuacji, w przypadku 
których COVID-19 wprowadza poważne 
spustoszenia w ich i tak już niestabilnym 
środowisku humanitarnym, 
gospodarczym, bezpieczeństwa i 
politycznym, i które są bardziej narażone 
na przedłużający się kryzys i 
niestabilność; zauważa, że wspomniane 
powyżej ambitne działania UE wymagają 
wsparcia w postaci odpowiednich środków 
budżetowych w nadchodzących WRF; 

Or. en

Poprawka 356
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Zielonych/WSE

Projekt rezolucji
Ustęp 15 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15b. popiera międzynarodowe wysiłki 
na rzecz oceny różnych krajowych reakcji 
na pandemię w zakresie ograniczania 
swobód politycznych, społecznych i 
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gospodarczych oraz dąży do ustanowienia 
wspólnych ram opartych na prawach 
człowieka, które będą stanowić podstawę 
przyszłych reakcji na kryzysy sanitarne; w 
tym kontekście z zadowoleniem przyjmuje 
opracowanie przez Komisję Europejską i 
Międzynarodową Agencję IDEA „Global 
Monitor”, który gromadzi dane i analizy 
dotyczące rozwoju sytuacji w 162 krajach 
na świecie w zakresie wpływu pandemii 
na demokrację i prawa człowieka;

Or. en

Poprawka 357
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Zielonych/WSE

Projekt rezolucji
Ustęp 15 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15c. wzywa UE do promowania debaty i 
działań w ramach odpowiednich 
organizacji wielostronnych w zakresie 
promowania zdrowia jako globalnego 
dobra publicznego, a także powszechnej 
ochrony socjalnej, ze szczególnym 
uwzględnieniem grup najbardziej 
zmarginalizowanych; wzywa Komisję do 
dokonania przeglądu wpływu programów 
korekt strukturalnych inicjowanych przez 
międzynarodowe instytucje finansowe 
oraz do priorytetowego potraktowania 
budowy kompleksowych i dostępnych 
systemów opieki zdrowotnej i ochrony 
socjalnej w ramach pomocy na rzecz 
współpracy z państwami trzecimi;

Or. en

Poprawka 358
Hermann Tertsch
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Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. podkreśla, że wielostronny 
porządek światowy oparty na zasadach ma 
kluczowe znaczenie dla pokoju na świecie, 
rządów prawa i demokracji; uważa, że UE 
o charakterze geopolitycznym musi 
odgrywać większą rolę w obronie tego 
porządku i szukać sposobów na 
rozładowanie napięć między 
mocarstwami;

skreśla się

Or. es

Poprawka 359
Harald Vilimsky, Lars Patrick Berg, Jaak Madison

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. podkreśla, że wielostronny 
porządek światowy oparty na zasadach ma 
kluczowe znaczenie dla pokoju na świecie, 
rządów prawa i demokracji; uważa, że w 
geopolityce UE musi odgrywać większą 
rolę w obronie tego porządku i szukać 
sposobów na rozładowanie napięć między 
mocarstwami;

skreśla się

Or. en

Poprawka 360
Nicolae Ştefănuță

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. podkreśla, że wielostronny 16. podkreśla, że wielostronny 
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porządek światowy oparty na zasadach ma 
kluczowe znaczenie dla pokoju na świecie, 
rządów prawa i demokracji; uważa, że w 
geopolityce UE musi odgrywać większą 
rolę w obronie tego porządku i szukać 
sposobów na rozładowanie napięć między 
mocarstwami;

porządek światowy oparty na zasadach ma 
kluczowe znaczenie dla pokoju na świecie, 
rządów prawa i demokracji; uważa, że w 
geopolityce UE musi odgrywać większą 
rolę w obronie tego porządku i szukać 
sposobów na rozładowanie napięć między 
mocarstwami; podkreśla zaangażowanie 
Unii Europejskiej na rzecz skutecznego 
multilateralizmu – którego trzon stanowi 
Organizacja Narodów Zjednoczonych – 
jako centralnego elementu polityki 
zewnętrznej UE; odnotowuje potrzebę 
aktywnego uczestnictwa UE w 
restrukturyzacji WHO, w tym z 
wykorzystaniem środków finansowych, 
szczególnie w obliczu braku wiodącej roli 
USA w tym zakresie, w celu opracowania 
bardziej kompleksowej, wielostronnej 
strategii dotyczącej zdrowia, która 
umożliwiłaby lepsze przygotowanie i 
reagowanie na globalne pandemie lub 
lokalne wybuchy epidemii; stwierdza, że 
UE powinna kierować reformami WTO; 

Or. en

Poprawka 361
Hilde Vautmans, Javier Nart, Ilhan Kyuchyuk, Malik Azmani, Frédérique Ries, Urmas 
Paet, Bernard Guetta, Katalin Cseh

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. podkreśla, że wielostronny 
porządek światowy oparty na zasadach ma 
kluczowe znaczenie dla pokoju na świecie, 
rządów prawa i demokracji; uważa, że w 
geopolityce UE musi odgrywać większą 
rolę w obronie tego porządku i szukać 
sposobów na rozładowanie napięć między 
mocarstwami;

16. podkreśla, że wielostronny 
porządek światowy oparty na zasadach ma 
kluczowe znaczenie dla pokoju na świecie, 
rządów prawa i demokracji oraz uważa, że 
w geopolityce UE wraz z partnerami o 
podobnych przekonaniach musi odgrywać 
większą rolę w obronie tego porządku; 
podkreśla, że instytucje międzynarodowe 
nie powinny być wykorzystywane do celów 
konkurencji, lecz do współpracy; wierzy, 
że UE musi szukać sposobów na 
rozładowanie napięć między mocarstwami, 
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szczególnie w sytuacjach, gdy napięcia te 
utrudniają działania wielostronne; 
zauważa, że kryzys związany z COVID-19 
ujawnił zarówno potrzebę wzmocnienia 
współpracy wielostronnej, zwłaszcza w 
zakresie zarządzania zdrowiem na świecie, 
jak i potrzebę reformy instytucji 
międzynarodowych; wzywa państwa 
członkowskie UE i WP do promowania i 
inicjowania reform strukturalnych 
organizacji wielostronnych;

Or. en

Poprawka 362
Robert Biedroń, Raphaël Glucksmann, Javi López, Maria Arena, Andreas Schieder, 
Giuliano Pisapia, Isabel Santos, Attila Ara-Kovács

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. podkreśla, że wielostronny 
porządek światowy oparty na zasadach ma 
kluczowe znaczenie dla pokoju na świecie, 
rządów prawa i demokracji; uważa, że w 
geopolityce UE musi odgrywać większą 
rolę w obronie tego porządku i szukać 
sposobów na rozładowanie napięć między 
mocarstwami;

16. podkreśla, że wielostronny 
porządek światowy oparty na zasadach ma 
kluczowe znaczenie dla pokoju na świecie, 
rządów prawa i demokracji; uważa, że w 
geopolityce UE musi odgrywać większą 
rolę w obronie tego porządku i szukać 
sposobów na rozładowanie napięć między 
mocarstwami; wzywa 
Wiceprzewodniczącego 
Komisji/Wysokiego Przedstawiciela Unii 
do Spraw Zagranicznych i Polityki 
Bezpieczeństwa (WP) do opracowania 
„planu działania UE w zakresie 
multilateralizmu”, który będzie stanowić 
kompleksowy plan prowadzenia relacji 
wielostronnych UE;

Or. en

Poprawka 363
Jérôme Rivière, Thierry Mariani
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Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. podkreśla, że wielostronny 
porządek światowy oparty na zasadach ma 
kluczowe znaczenie dla pokoju na świecie, 
rządów prawa i demokracji; uważa, że w 
geopolityce UE musi odgrywać większą 
rolę w obronie tego porządku i szukać 
sposobów na rozładowanie napięć między 
mocarstwami;

16. podkreśla, że wielostronny 
porządek światowy oparty na zasadach ma 
kluczowe znaczenie dla pokoju na świecie, 
rządów prawa i demokracji;

Or. fr

Poprawka 364
Dragoş Tudorache

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. podkreśla, że wielostronny 
porządek światowy oparty na zasadach ma 
kluczowe znaczenie dla pokoju na świecie, 
rządów prawa i demokracji; uważa, że w 
geopolityce UE musi odgrywać większą 
rolę w obronie tego porządku i szukać 
sposobów na rozładowanie napięć między 
mocarstwami;

16. podkreśla, że wielostronny 
porządek światowy oparty na zasadach ma 
kluczowe znaczenie dla pokoju na świecie, 
rządów prawa i demokracji; uważa, że w 
geopolityce UE musi odgrywać większą 
rolę w obronie tego porządku i szukać 
sposobów na rozładowanie napięć między 
mocarstwami, wspierając jednocześnie 
dobrobyt jej obywateli i jej wartości na 
arenie światowej;

Or. en

Poprawka 365
Traian Băsescu

Projekt rezolucji
Ustęp 16
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Projekt rezolucji Poprawka

16. podkreśla, że wielostronny 
porządek światowy oparty na zasadach ma 
kluczowe znaczenie dla pokoju na świecie, 
rządów prawa i demokracji; uważa, że w 
geopolityce UE musi odgrywać większą 
rolę w obronie tego porządku i szukać 
sposobów na rozładowanie napięć między 
mocarstwami;

16. podkreśla, że wielostronny 
porządek światowy oparty na zasadach ma 
kluczowe znaczenie dla pokoju na świecie, 
rządów prawa i demokracji; uważa, że w 
geopolityce UE musi odgrywać większą 
rolę w obronie tego porządku i szukać 
sposobów na rozładowanie napięć między 
mocarstwami; zwraca uwagę na 
konieczność budowania strategicznych 
sojuszy na rzecz wspierania 
multilateralizmu;

Or. ro

Poprawka 366
Giorgos Georgiou, Idoia Villanueva Ruiz, Emmanuel Maurel

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. podkreśla, że wielostronny 
porządek światowy oparty na zasadach ma 
kluczowe znaczenie dla pokoju na świecie, 
rządów prawa i demokracji; uważa, że w 
geopolityce UE musi odgrywać większą 
rolę w obronie tego porządku i szukać 
sposobów na rozładowanie napięć między 
mocarstwami;

16. podkreśla, że wielostronny 
porządek światowy oparty na zasadach ma 
kluczowe znaczenie dla pokoju na świecie, 
rządów prawa i demokracji; uważa, że w 
geopolityce UE musi odgrywać większą 
rolę w obronie i rekonstrukcji tego 
porządku i szukać sposobów na 
rozładowanie napięć między mocarstwami;

Or. en

Poprawka 367
Radosław Sikorski

Projekt rezolucji
Ustęp 16 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16a. apeluje o rozważenie możliwości 
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utworzenia nowego forum współpracy 
wielostronnej wśród sojuszników 
zachodnich, m.in. UE, USA, Japonii, 
Kanady, Korei Południowej, Australii i 
Nowej Zelandii, w oparciu o spuściznę 
Komitetu Koordynacyjnego Wielostronnej 
Kontroli Eksportu; kompetencje nowego 
komitetu powinny obejmować 
monitorowanie i kontrolę wywozu 
technologii, przepływów handlowych i 
wrażliwych inwestycji do krajów 
budzących obawy;

Or. en

Poprawka 368
Hilde Vautmans, Javier Nart, Ilhan Kyuchyuk, Frédérique Ries, Nathalie Loiseau, 
Urmas Paet, Bernard Guetta, Katalin Cseh

Projekt rezolucji
Ustęp 16 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16a. wzywa do wzmocnienia budżetu 
UE przeznaczonego na działania 
zewnętrzne w wieloletnich ramach 
finansowych na lata 2021–2027 oraz do 
zapewnienia, by budżety ISWMR, 
Europejskiego Funduszu Obronnego i 
europejskiego instrumentu na rzecz 
pokoju były wystarczające tak, by UE 
dysponowała zasobami niezbędnymi do 
sprostania wyzwaniom w sąsiedztwie, 
geopolitycznym konsekwencjom COVID-
19 i mogła spełnić ambicję uzyskania 
statusu odpowiedzialnego podmiotu 
geopolitycznego;

Or. en

Poprawka 369
Giorgos Georgiou, Idoia Villanueva Ruiz, Emmanuel Maurel
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Projekt rezolucji
Ustęp 16 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16a. pandemia wykazała, że UE 
powinna położyć większy nacisk na 
odporność społeczno-gospodarczą, 
zmniejszenie nierówności i ochronę 
najsłabszych jako filar swojej polityki 
zagranicznej. Z tego względu UE powinna 
opierać swoją politykę zagraniczną na 
dialogu, współpracy, bezpieczeństwie i 
budowaniu pokoju w celu odbudowy 
multilateralizmu; 

Or. en

Poprawka 370
Kinga Gál, Andor Deli

Projekt rezolucji
Ustęp 16 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16a. ponownie podkreśla, że Unia 
Europejska powstała w celu pogłębienia 
solidarności między narodami Europy i 
dlatego w tak trudnych czasach powinna 
skoncentrować się na współpracy tam, 
gdzie jest ona potrzebna, nie zaś 
kwestionować wyjątkowe środki przyjęte 
wyłącznie w celu ochrony obywateli i 
ratowania życia;

Or. en

Poprawka 371
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Zielonych/WSE

Projekt rezolucji
Ustęp 16 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

16a. wzywa WP do działania na rzecz 
lokalnych i regionalnych porozumień o 
zawieszeniu broni i rozejmie oraz do 
wspierania inicjatywy Sekretarza 
Generalnego ONZ, Antonio Guterresa, na 
rzecz globalnego zawieszenia broni; 
przypomina o konieczności przestrzegania 
humanitarnych zasad bezstronności i 
neutralności przy udzielaniu pomocy, w 
tym w odpowiedzi na potrzeby związane z 
COVID-19;

Or. en

Poprawka 372
Vladimír Bilčík, Tanja Fajon

Projekt rezolucji
Ustęp 16 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16a. przypomina, że reakcja państw 
trzecich na kryzys związany z COVID-19 
nie może naruszać praw człowieka lub 
prawa międzynarodowego, musi 
ograniczać się do ściśle niezbędnych, 
proporcjonalnych środków, a także 
podlegać regularnej kontroli i 
ograniczeniom czasowym;

Or. en

Poprawka 373
Javi López, Robert Biedroń

Projekt rezolucji
Ustęp 16 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16a. wzywa UE do aktywnego działania 
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w celu ochrony multilateralizmu, uznania 
i promowania niezbędnych reform w 
strukturze globalnego zarządzania, w tym 
zwiększenia roli organizacji regionalnych 
i sektorowych;

Or. en

Poprawka 374
Javi López, Robert Biedroń

Projekt rezolucji
Ustęp 16 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16b. wzywa UE do promowania i 
obrony w ramach porządku 
wielostronnego priorytetów w zakresie 
praw człowieka, równości płci, wspierania 
pokoju i bezpieczeństwa, budowania 
sprawiedliwej i sprzyjającej włączeniu 
społecznemu globalizacji, przyspieszenia 
globalnej transformacji w kierunku 
zrównoważonej przyszłości i neutralności 
klimatycznej oraz kierowania procesem 
transformacji w nową erę cyfrową,

Or. en

Poprawka 375
Hermann Tertsch

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. podkreśla, że tylko bardziej 
zjednoczona UE, wspierana 
wystarczającym i wiarygodnym 
potencjałem wojskowym, będzie mogła 
prowadzić twardą politykę zagraniczną, i 
uważa, że WP powinien otrzymać 
silniejszy mandat do wypowiadania się w 

skreśla się
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imieniu UE;

Or. es

Poprawka 376
Peter van Dalen

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. podkreśla, że tylko bardziej 
zjednoczona UE, wsparta wystarczającym 
i wiarygodnym potencjałem wojskowym, 
będzie mogła prowadzić twardą politykę 
zagraniczną, i uważa, że WP powinien 
otrzymać silniejszy mandat do 
wypowiadania się w imieniu UE;

skreśla się

Or. en

Poprawka 377
Nathalie Loiseau, Witold Jan Waszczykowski, Petras Auštrevičius, Lukas Mandl, 
Arnaud Danjean, Urmas Paet

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. podkreśla, że tylko bardziej 
zjednoczona UE, wsparta wystarczającym i 
wiarygodnym potencjałem wojskowym, 
będzie mogła prowadzić twardą politykę 
zagraniczną, i uważa, że WP powinien 
otrzymać silniejszy mandat do 
wypowiadania się w imieniu UE;

17. podkreśla, że tylko bardziej 
zjednoczona UE, wsparta wystarczającym i 
wiarygodnym potencjałem wojskowym, 
będzie mogła prowadzić twardą politykę 
zagraniczną; wzywa do wzmożenia 
czujności i dopilnowania, by jakikolwiek 
przypadek pogorszenia koniunktury 
gospodarczej w wyniku COVID-19 nie 
doprowadził do narażenia krytycznego 
potencjału przemysłu obronnego i 
badawczego na oportunistyczne inwestycje 
zagraniczne, a tym samym nie zagroził 
bezpieczeństwu dostaw w sektorach 
strategicznych; uważa, że WP powinien 
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otrzymać silniejszy mandat do 
wypowiadania się w imieniu UE;

Or. en

Poprawka 378
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. podkreśla, że tylko bardziej 
zjednoczona UE, wsparta wystarczającym i 
wiarygodnym potencjałem wojskowym, 
będzie mogła prowadzić twardą politykę 
zagraniczną, i uważa, że WP powinien 
otrzymać silniejszy mandat do 
wypowiadania się w imieniu UE;

17. podkreśla, że tylko bardziej 
zjednoczona UE, wsparta wystarczającym i 
wiarygodnym potencjałem wojskowym, 
będzie mogła prowadzić twardą politykę 
zagraniczną, i uważa, że WP powinien 
otrzymać silniejszy mandat do 
wypowiadania się w imieniu UE; sądzi, że 
należy przekonać wszystkie państwa 
członkowskie o celowości takiego 
jednolitego podejścia i poprawić spójność 
wspólnej polityki zagranicznej i 
bezpieczeństwa (WPZiB);

Or. en

Poprawka 379
Traian Băsescu

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. podkreśla, że tylko bardziej 
zjednoczona UE, wsparta wystarczającym i 
wiarygodnym potencjałem wojskowym, 
będzie mogła prowadzić twardą politykę 
zagraniczną, i uważa, że WP powinien 
otrzymać silniejszy mandat do 
wypowiadania się w imieniu UE;

17. podkreśla, że tylko bardziej 
zjednoczona UE, prowadząca inteligentną 
dyplomację wspartą – prócz zasobów 
NATO – wystarczającym i wiarygodnym 
potencjałem wojskowym będzie mogła 
prowadzić twardą politykę zagraniczną, i 
uważa, że WP powinien otrzymać 
silniejszy, precyzyjnie określony mandat z 
jasno wyznaczonymi celami do 
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wypowiadania się w imieniu UE;

Or. ro

Poprawka 380
Javier Nart, Ilhan Kyuchyuk, Katalin Cseh

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. podkreśla, że tylko bardziej 
zjednoczona UE, wsparta wystarczającym i 
wiarygodnym potencjałem wojskowym, 
będzie mogła prowadzić twardą politykę 
zagraniczną, i uważa, że WP powinien 
otrzymać silniejszy mandat do 
wypowiadania się w imieniu UE;

17. podkreśla, że tylko bardziej 
zjednoczona UE, wsparta wystarczającym i 
wiarygodnym potencjałem wojskowym, 
będzie mogła prowadzić twardą politykę 
zagraniczną, i uważa, że WP powinien 
otrzymać silniejszy mandat do 
wypowiadania się w imieniu UE, na 
przykład poprzez ustanowienie 
europejskiego przedstawicielstwa w 
organach wielostronnych, takich jak Rada 
Bezpieczeństwa ONZ;

Or. en

Poprawka 381
Harald Vilimsky, Lars Patrick Berg, Jaak Madison

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. podkreśla, że tylko bardziej 
zjednoczona UE, wsparta wystarczającym i 
wiarygodnym potencjałem wojskowym, 
będzie mogła prowadzić twardą politykę 
zagraniczną, i uważa, że WP powinien 
otrzymać silniejszy mandat do 
wypowiadania się w imieniu UE;

17. podkreśla, że UE może odgrywać 
destabilizującą rolę w stosunkach 
międzynarodowych tylko, jeżeli zostanie 
wsparta wystarczającym i wiarygodnym 
potencjałem wojskowym;

Or. en
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Poprawka 382
Andor Deli, Kinga Gál

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. podkreśla, że tylko bardziej 
zjednoczona UE, wsparta wystarczającym i 
wiarygodnym potencjałem wojskowym, 
będzie mogła prowadzić twardą politykę 
zagraniczną, i uważa, że WP powinien 
otrzymać silniejszy mandat do 
wypowiadania się w imieniu UE;

17. podkreśla, że tylko bardziej 
zjednoczona UE, wsparta wystarczającym i 
wiarygodnym potencjałem wojskowym, 
będzie mogła prowadzić twardą politykę 
zagraniczną;

Or. en

Poprawka 383
Charlie Weimers

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. podkreśla, że tylko bardziej 
zjednoczona UE, wsparta wystarczającym i 
wiarygodnym potencjałem wojskowym, 
będzie mogła prowadzić twardą politykę 
zagraniczną, i uważa, że WP powinien 
otrzymać silniejszy mandat do 
wypowiadania się w imieniu UE;

17. podkreśla, że tylko bardziej 
zjednoczona UE, wsparta wystarczającym i 
wiarygodnym potencjałem wojskowym, 
będzie mogła prowadzić twardą politykę 
zagraniczną;

Or. en

Poprawka 384
Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. podkreśla, że tylko bardziej 17. Podkreśla, że tylko suwerenne 
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zjednoczona UE, wsparta wystarczającym 
i wiarygodnym potencjałem wojskowym, 
będzie mogła prowadzić twardą politykę 
zagraniczną, i uważa, że WP powinien 
otrzymać silniejszy mandat do 
wypowiadania się w imieniu UE;

państwa członkowskie, wsparte 
wystarczającym i wiarygodnym 
potencjałem wojskowym, będą mogły 
prowadzić twardą politykę zagraniczną,

Or. fr

Poprawka 385
David McAllister

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. podkreśla, że tylko bardziej 
zjednoczona UE, wsparta wystarczającym i 
wiarygodnym potencjałem wojskowym, 
będzie mogła prowadzić twardą politykę 
zagraniczną, i uważa, że WP powinien 
otrzymać silniejszy mandat do 
wypowiadania się w imieniu UE;

17. podkreśla, że tylko bardziej 
zjednoczona UE, wsparta wystarczającym i 
wiarygodnym potencjałem wojskowym 
oraz narzędziami i mechanizmami 
wspierania partnerów, będzie mogła 
prowadzić twardą politykę zagraniczną i 
uważa, że WP powinien otrzymać 
silniejszy mandat do wypowiadania się w 
imieniu UE;

Or. en

Poprawka 386
Fabio Massimo Castaldo

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. podkreśla, że tylko bardziej 
zjednoczona UE, wsparta wystarczającym i 
wiarygodnym potencjałem wojskowym, 
będzie mogła prowadzić twardą politykę 
zagraniczną, i uważa, że WP powinien 
otrzymać silniejszy mandat do 
wypowiadania się w imieniu UE;

17. podkreśla, że tylko bardziej 
zjednoczona UE o podwyższonym 
poziomie strategicznej autonomii i wsparta 
wystarczającym i wiarygodnym 
potencjałem wojskowym, będzie mogła 
prowadzić twardą politykę zagraniczną i 
uważa, że WP powinien otrzymać 
silniejszy mandat do wypowiadania się w 
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imieniu UE;

Or. en

Poprawka 387
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Zielonych/WSE

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. podkreśla, że tylko bardziej 
zjednoczona UE, wsparta wystarczającym i 
wiarygodnym potencjałem wojskowym, 
będzie mogła prowadzić twardą politykę 
zagraniczną, i uważa, że WP powinien 
otrzymać silniejszy mandat do 
wypowiadania się w imieniu UE;

17. podkreśla, że tylko bardziej 
zjednoczona UE, wsparta wystarczającymi 
i wiarygodnymi działaniami, skutecznym i 
szybkim procesem decyzyjnym oraz 
wiarygodnym potencjałem bezpieczeństwa, 
będzie mogła prowadzić twardą politykę 
zagraniczną i uważa, że WP powinien 
otrzymać silniejszy mandat do 
wypowiadania się w imieniu UE;

Or. en

Poprawka 388
Michael Gahler

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. podkreśla, że tylko bardziej 
zjednoczona UE, wsparta wystarczającym i 
wiarygodnym potencjałem wojskowym, 
będzie mogła prowadzić twardą politykę 
zagraniczną, i uważa, że WP powinien 
otrzymać silniejszy mandat do 
wypowiadania się w imieniu UE;

17. podkreśla, że tylko bardziej 
zjednoczona UE, wsparta wystarczającym i 
wiarygodnym potencjałem wojskowym, 
będzie mogła prowadzić twardą i 
skuteczną politykę zagraniczną, i uważa, 
że państwa członkowskie powinny 
przyznać WP silniejszy mandat do 
wypowiadania się w imieniu UE;

Or. en
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Poprawka 389
Željana Zovko

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. podkreśla, że tylko bardziej 
zjednoczona UE, wsparta wystarczającym 
i wiarygodnym potencjałem wojskowym, 
będzie mogła prowadzić twardą politykę 
zagraniczną, i uważa, że WP powinien 
otrzymać silniejszy mandat do 
wypowiadania się w imieniu UE;

17. podkreśla, że tylko silna i 
zjednoczona Unia Europejska posiadająca 
ugruntowaną politykę zagraniczną, 
bezpieczeństwa i obrony, będzie mogła 
odegrać znaczącą rolę w nowym 
środowisku geopolitycznym;

Or. en

Poprawka 390
Giorgos Georgiou, Idoia Villanueva Ruiz

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. podkreśla, że tylko bardziej 
zjednoczona UE, wsparta wystarczającym i 
wiarygodnym potencjałem wojskowym, 
będzie mogła prowadzić twardą politykę 
zagraniczną, i uważa, że WP powinien 
otrzymać silniejszy mandat do 
wypowiadania się w imieniu UE;

17. podkreśla, że tylko bardziej 
zjednoczona UE, posiadająca 
wystarczające zasoby i infrastrukturę, 
będzie mogła prowadzić twardą politykę 
zagraniczną, i uważa, że WP powinien 
otrzymać silniejszy mandat do 
wypowiadania się w imieniu UE;

Or. en

Poprawka 391
Emmanuel Maurel

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. podkreśla, że tylko bardziej 17. podkreśla, że tylko bardziej 
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zjednoczona UE, wsparta wystarczającym 
i wiarygodnym potencjałem wojskowym, 
będzie mogła prowadzić twardą politykę 
zagraniczną, i uważa, że WP powinien 
otrzymać silniejszy mandat do 
wypowiadania się w imieniu UE;

zjednoczona UE, dysponująca realną 
wojskową i strategiczną autonomią, 
będzie mogła prowadzić twardą politykę 
zagraniczną, i uważa, że WP powinien 
otrzymać silniejszy mandat do 
wypowiadania się w imieniu UE;

Or. fr

Poprawka 392
Željana Zovko

Projekt rezolucji
Ustęp 17 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17a. z ubolewaniem przyjmuje cięcia 
pozycji budżetowych dotyczących 
instrumentów polityki zewnętrznej w 
nowych wieloletnich ramach finansowych 
zaproponowane w konkluzjach z 
lipcowego szczytu Rady Europejskiej oraz 
brak finansowania w ramach pakietu 
odbudowy Next Generation EU; 
podkreśla, że cięcia te mogą ograniczyć 
rolę UE na szczeblu globalnym i poważnie 
zaszkodzić zdolności UE do stabilizacji i 
transformacji krajów przystępujących;

Or. en

Poprawka 393
Radosław Sikorski

Projekt rezolucji
Ustęp 17 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17a. po raz kolejny podkreśla znaczenie 
art. 24 ust. 3 TUE, zgodnie z którym 
państwa członkowskie bez zastrzeżeń 
wspierają politykę zewnętrzną i 
bezpieczeństwa Unii w duchu lojalności i 
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wzajemnej solidarności oraz 
powstrzymują się od wszelkich działań 
sprzecznych z interesem Unii; po 
ustaleniu takiej polityki państwa 
członkowskie wspierają WP w realizacji 
tej polityki, nie prowadząc działań 
równoległych;

Or. en

Poprawka 394
Hermann Tertsch

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. uważa, że zniesienie zasady 
jednomyślności w polityce zagranicznej 
pomogłoby UE prowadzić ją z większą 
skutecznością i dynamiką;

skreśla się

Or. es

Poprawka 395
Traian Băsescu

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. uważa, że zniesienie zasady 
jednomyślności w polityce zagranicznej 
pomogłoby UE prowadzić ją z większą 
skutecznością i dynamiką;

skreśla się

Or. ro

Poprawka 396
Željana Zovko
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Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. uważa, że zniesienie zasady 
jednomyślności w polityce zagranicznej 
pomogłoby UE prowadzić ją z większą 
skutecznością i dynamiką;

skreśla się

Or. en

Poprawka 397
Andor Deli, Kinga Gál

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. uważa, że zniesienie zasady 
jednomyślności w polityce zagranicznej 
pomogłoby UE prowadzić ją z większą 
skutecznością i dynamiką;

skreśla się

Or. en

Poprawka 398
Anna Bonfrisco, Marco Zanni, Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. uważa, że zniesienie zasady 
jednomyślności w polityce zagranicznej 
pomogłoby UE prowadzić ją z większą 
skutecznością i dynamiką;

skreśla się

Or. en
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Poprawka 399
Giorgos Georgiou, Emmanuel Maurel

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. uważa, że zniesienie zasady 
jednomyślności w polityce zagranicznej 
pomogłoby UE prowadzić ją z większą 
skutecznością i dynamiką;

skreśla się

Or. en

Poprawka 400
Kati Piri

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. uważa, że zniesienie zasady 
jednomyślności w polityce zagranicznej 
pomogłoby UE prowadzić ją z większą 
skutecznością i dynamiką;

18. uważa, że zniesienie zasady 
jednomyślności w polityce zagranicznej 
pomogłoby UE w prowadzeniu polityki 
zagranicznej, która byłaby skuteczniejsza, 
bardziej dynamiczna i lepiej dostosowana 
do szybkiego reagowania na sytuacje 
kryzysowe, zgodnie z geopolitycznymi 
ambicjami Komisji; wzywa Radę do 
przyjęcia w trybie pilnym większości 
kwalifikowanej we wszystkich kwestiach 
związanych z WPZiB; wzywa WP do 
możliwie najpełniejszego wykorzystania 
zawartych w traktatach klauzul, które 
umożliwiają podejmowanie niektórych 
decyzji dotyczących wspólnej polityki 
zagranicznej i bezpieczeństwa większością 
kwalifikowaną;

Or. en

Poprawka 401
Isabel Santos
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Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. uważa, że zniesienie zasady 
jednomyślności w polityce zagranicznej 
pomogłoby UE prowadzić ją z większą 
skutecznością i dynamiką;

18. zwraca się do państw 
członkowskich o zwiększenie skuteczności 
i dynamiki polityki zagranicznej i 
bezpieczeństwa UE poprzez wprowadzenie 
zasady głosowania większością 
kwalifikowaną w Radzie; apeluje do 
państw członkowskich o mówienie 
jednym, silnym głosem UE na forach 
wielostronnych, ponieważ tylko w ten 
sposób Unia może odgrywać wiodącą rolę 
na arenie międzynarodowej i 
wykorzystywać swoje wpływy, aby 
wprowadzać pozytywne zmiany i lepiej 
reagować na globalne wyzwania;

Or. en

Poprawka 402
Hilde Vautmans, Javier Nart, Ilhan Kyuchyuk, Dragoş Tudorache, Frédérique Ries, 
Nathalie Loiseau, Urmas Paet, Bernard Guetta, Katalin Cseh

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. uważa, że zniesienie zasady 
jednomyślności w polityce zagranicznej 
pomogłoby UE prowadzić ją z większą 
skutecznością i dynamiką;

18. uważa, że zniesienie zasady 
jednomyślności w polityce zagranicznej 
pomogłoby UE prowadzić ją z większą 
skutecznością i dynamiką; wzywa Radę lub 
Radę Europejską do zastosowania się do 
wezwania Komisji Europejskiej i 
Parlamentu Europejskiego do przyjęcia 
kwalifikowanej większości głosów, 
przynajmniej w odniesieniu do kwestii 
praw człowieka lub wdrażania sankcji, 
poprzez wprowadzenie klauzuli 
pomostowej;

Or. en



AM\1214634PL.docx 191/294 PE658.797v01-00

PL

Poprawka 403
Michael Gahler

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. uważa, że zniesienie zasady 
jednomyślności w polityce zagranicznej 
pomogłoby UE prowadzić ją z większą 
skutecznością i dynamiką;

18. uważa, że zniesienie zasady 
jednomyślności w polityce zagranicznej 
pomogłoby UE prowadzić ją z większą 
skutecznością i dynamiką, a jednocześnie 
zminimalizowałoby ryzyko osłabienia 
przez wrogich graczy zewnętrznych; 
podkreśla, że pozycja UE jest 
najsilniejsza, gdy państwa członkowskie 
działają wspólnie na zasadzie unionizmu;

Or. en

Poprawka 404
Harald Vilimsky, Lars Patrick Berg, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, Jaak Madison

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. uważa, że zniesienie zasady 
jednomyślności w polityce zagranicznej 
pomogłoby UE prowadzić ją z większą 
skutecznością i dynamiką;

18. wyraża przekonanie, że zniesienie 
zasady jednomyślności w polityce 
zagranicznej nieodwracalnie osłabiłoby 
suwerenność państw członkowskich i 
miałoby równie daleko idące 
konsekwencje dla zewnętrznych działań 
państw członkowskich; podkreśla, że w 
sprawach polityki zagranicznej należy 
zachować jednomyślność;

Or. en

Poprawka 405
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato
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Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. uważa, że zniesienie zasady 
jednomyślności w polityce zagranicznej 
pomogłoby UE prowadzić ją z większą 
skutecznością i dynamiką;

18. uważa, że zniesienie zasady 
jednomyślności w niektórych obszarach 
polityki zagranicznej, w szczególności w 
zakresie praw człowieka i przyjmowania 
środków ograniczających (sankcji), 
pomogłoby UE prowadzić ją z większą 
skutecznością i dynamiką;

Or. en

Poprawka 406
Charlie Weimers

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. uważa, że zniesienie zasady 
jednomyślności w polityce zagranicznej 
pomogłoby UE prowadzić ją z większą 
skutecznością i dynamiką;

18. podkreśla, że działania UE muszą 
zawsze pozostawać w harmonii z 
działaniami państw członkowskich;

Or. en

Poprawka 407
Malik Azmani, Bart Groothuis, Klemen Grošelj, Urmas Paet, Petras Auštrevičius, José 
Ramón Bauzá Díaz

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. uważa, że zniesienie zasady 
jednomyślności w polityce zagranicznej 
pomogłoby UE prowadzić ją z większą 
skutecznością i dynamiką;

18. uważa, że zniesienie zasady 
jednomyślności w niektórych obszarach 
polityki zagranicznej pomogłoby UE 
prowadzić ją z większą skutecznością i 
dynamiką;
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Or. en

Poprawka 408
Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. uważa, że zniesienie zasady 
jednomyślności w polityce zagranicznej 
pomogłoby UE prowadzić ją z większą 
skutecznością i dynamiką;

18. potwierdza, że zasada 
jednomyślności musi pozostać 
bezwzględnie obowiązującą dla wszelkich 
decyzji dotyczących polityki zagranicznej;

Or. fr

Poprawka 409
María Soraya Rodríguez Ramos

Projekt rezolucji
Ustęp 18 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18a. podkreśla destrukcyjny wpływ 
pandemii COVID-19 i jej asymetryczne 
skutki w niektórych regionach świata, 
zwłaszcza w Ameryce Łacińskiej i na 
Karaibach; wzywa Unię Europejską i jej 
państwa członkowskie do wdrożenia 
Agendy 2030 i celów zrównoważonego 
rozwoju jako planu działania na rzecz 
odbudowy gospodarczej; uważa, że 
zaangażowanie UE i jej państw 
członkowskich na rzecz SDG ma kluczowe 
znaczenie dla zapewnienia spójności z 
podstawowymi wartościami projektu 
europejskiego, u podstaw którego leży 
godność człowieka;

Or. en
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Poprawka 410
Fabio Massimo Castaldo

Projekt rezolucji
Ustęp 18 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18a. podkreśla, że skutki światowego 
kryzysu otwierają szansę dla wzmocnienia 
obecności UE w świecie poprzez przyjęcie 
całościowego podejścia, które koncentruje 
się na zwiększeniu spójności między 
polityką wewnętrzną i zewnętrzną; wzywa 
Komisję i ESDZ do połączenia wysiłków i 
wzmocnienia partnerstw z członkami 
społeczności międzynarodowej o 
podobnych przekonaniach, pragnącymi 
znaleźć wspólne rozwiązania dla wyzwań 
oraz wzmocnić wielostronność i światowy 
porządek oparty na zasadach;

Or. en

Poprawka 411
Michael Gahler

Projekt rezolucji
Ustęp 18 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18a. podkreśla, że COVID-19 wywiera 
dodatkową presję na bezpieczeństwo 
międzynarodowe, wymaga dostosowania 
unijnych misji i operacji WPBiO do 
nowych okoliczności oraz zaangażowania 
na rzecz łagodzenia skutków pandemii w 
państwach przyjmujących; wpływ 
pandemii na gospodarkę światową, w tym 
na kraje najbardziej rozwinięte, 
prawdopodobnie spowoduje dalsze 
ograniczanie budżetów na operacje 
pokojowe, co może przynieść negatywne 
skutki w postaci rosnącej różnicy między 
liczbą personelu upoważnionego a 
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faktycznie pełniącego zadania;

Or. en

Poprawka 412
Idoia Villanueva Ruiz

Projekt rezolucji
Ustęp 18 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18a. UE musi dążyć do tego, by stać się 
kluczowym światowym graczem. W tym 
celu UE musi osiągnąć pełną strategiczną 
autonomię opartą na obronie praw 
człowieka, zrównoważonym rozwoju i 
multilateralizmie, odchodząc w ten sposób 
od geopolitycznej zależności od Stanów 
Zjednoczonych i NATO.

Or. en

Poprawka 413
Giorgos Georgiou

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. podkreśla ważną rolę sił zbrojnych 
w czasie pandemii COVID-19 i uważa, że 
ściślejsza współpraca i koordynacja sił 
zbrojnych państw członkowskich w 
istniejących strukturach – takich jak 
Europejskie Dowództwo Medyczne – lub 
w nowych ramach – takich jak wojskowe 
pociągi szpitalne – mogłaby zwiększyć 
skuteczność i przyspieszyć gotowość UE 
do walki z pandemiami; dostrzega 
potrzebę dokonania przeglądu strategii 
bezpieczeństwa i obrony UE, aby rozwijać 
autonomię strategiczną, lepiej 
przygotować się i zwiększyć odporność na 

skreśla się
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nowe i hybrydowe zagrożenia i 
technologie, które sprawiły, że działania 
wojenne stały się mniej konwencjonalne i 
podważają tradycyjną rolę wojska, a także 
mając na uwadze przyszłość i rosnącą 
asertywność Rosji i Chin; podkreśla, że 
przyszły Strategiczny kompas na rzecz 
bezpieczeństwa i obrony powinien 
odzwierciedlać te okoliczności i 
uwzględniać szersze skutki geopolityczne 
COVID-19; uważa, że ze względu na nową 
równowagę polityczną i potencjalne 
pogorszenie się międzynarodowego 
środowiska bezpieczeństwa w następstwie 
COVID-19 nie można ograniczać 
budżetów obronnych UE;

Or. en

Poprawka 414
Hermann Tertsch

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. podkreśla ważną rolę sił zbrojnych 
w czasie pandemii COVID-19 i uważa, że 
ściślejsza współpraca i koordynacja sił 
zbrojnych państw członkowskich w 
istniejących strukturach – takich jak 
Europejskie Dowództwo Medyczne – lub 
w nowych ramach – takich jak wojskowe 
pociągi szpitalne – mogłaby zwiększyć 
skuteczność i przyspieszyć gotowość UE 
do walki z pandemiami; dostrzega 
potrzebę dokonania przeglądu strategii 
bezpieczeństwa i obrony UE, aby rozwijać 
autonomię strategiczną, lepiej 
przygotować się i zwiększyć odporność na 
nowe i hybrydowe zagrożenia i 
technologie, które sprawiły, że działania 
wojenne stały się mniej konwencjonalne i 
podważają tradycyjną rolę wojska, a także 
mając na uwadze przyszłość i rosnącą 
asertywność Rosji i Chin; podkreśla, że 

19. podkreśla ważną rolę krajowych 
organów i sił bezpieczeństwa w czasie 
pandemii COVID-19 i docenia ich wysiłki;
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przyszły Strategiczny kompas na rzecz 
bezpieczeństwa i obrony powinien 
odzwierciedlać te okoliczności i 
uwzględniać szersze skutki geopolityczne 
niż COVID-19; uważa, że ze względu na 
nową równowagę polityczną i potencjalne 
pogorszenie się międzynarodowego 
środowiska bezpieczeństwa w następstwie 
COVID-19 nie można ograniczać 
budżetów obronnych UE;

Or. es

Poprawka 415
Robert Biedroń, Sven Mikser, Raphaël Glucksmann, Javi López, Elena Yoncheva, 
Juozas Olekas, Isabel Santos, Attila Ara-Kovács

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. podkreśla ważną rolę sił zbrojnych 
w czasie pandemii COVID-19 i uważa, że 
ściślejsza współpraca i koordynacja sił 
zbrojnych państw członkowskich w 
istniejących strukturach – takich jak 
Europejskie Dowództwo Medyczne – lub 
w nowych ramach – takich jak wojskowe 
pociągi szpitalne – mogłaby zwiększyć 
skuteczność i przyspieszyć gotowość UE 
do walki z pandemiami; dostrzega potrzebę 
dokonania przeglądu strategii 
bezpieczeństwa i obrony UE, aby rozwijać 
autonomię strategiczną, lepiej przygotować 
się i zwiększyć odporność na nowe i 
hybrydowe zagrożenia i technologie, które 
sprawiły, że działania wojenne stały się 
mniej konwencjonalne i podważają 
tradycyjną rolę wojska, a także mając na 
uwadze przyszłość i rosnącą asertywność 
Rosji i Chin; podkreśla, że przyszły 
Strategiczny kompas na rzecz 
bezpieczeństwa i obrony powinien 
odzwierciedlać te okoliczności i 
uwzględniać szersze skutki geopolityczne 
COVID-19; uważa, że ze względu na nową 

19. podkreśla ważną rolę sił zbrojnych 
w czasie pandemii COVID-19 i z 
zadowoleniem przyjmuje pomoc wojskową 
dla cywilnych operacji wsparcia, 
szczególnie dla uruchamiania szpitali 
polowych, transportu pacjentów, 
dostarczania i dystrybucji sprzętu; uważa, 
że ściślejsza koordynacja sił zbrojnych 
państw członkowskich w istniejących 
strukturach – takich jak Europejskie 
Dowództwo Medyczne – lub w nowych 
ramach – takich jak wojskowe pociągi 
szpitalne – mogłaby zwiększyć 
skuteczność i przyspieszyć gotowość UE 
do walki z pandemiami; zachęca do 
ustanowienia europejskich mechanizmów 
mających na celu ułatwienie 
transgranicznego wykorzystania 
wojskowych zdolności logistycznych w 
obliczu takich sytuacji kryzysowych, aby 
umożliwić lepszą koordynację, synergię, 
solidarność i wsparcie; popiera nowe 
inicjatywy w zakresie bezpieczeństwa i 
obrony UE, służące między innymi 
rozwojowi strategicznej autonomii Unii, 
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równowagę polityczną i potencjalne 
pogorszenie się międzynarodowego 
środowiska bezpieczeństwa w następstwie 
COVID-19 nie można ograniczać 
budżetów obronnych UE;

lepszemu przygotowaniu i zwiększeniu 
odporności na nowe i hybrydowe 
zagrożenia i technologie, które sprawiły, że 
działania wojenne stały się mniej 
konwencjonalne i podważają tradycyjną 
rolę wojska, a także mając na uwadze 
przyszłość i rosnącą asertywność Rosji i 
Chin, i pozostałych graczy; podkreśla, że 
przyszły Strategiczny kompas na rzecz 
bezpieczeństwa i obrony, w którym 
przedstawiona zostanie wspólna ocena 
zagrożeń, powinien odzwierciedlać te 
okoliczności i uwzględniać szersze 
potencjalne skutki geopolityczne COVID-
19; uważa, że budżet przeznaczony na 
inicjatywy obronne UE, zwłaszcza 
mobilność wojskową, które koncentrują 
się na zwiększaniu interoperacyjności, 
stanowiłby wielką wartość dodaną w 
przypadku przyszłego kryzysu, a 
Europejski Fundusz Obrony musi być 
dostosowany do ambicji UE w dziedzinie 
obrony; podkreśla potrzebę zwiększenia 
gotowości UE w obszarze CBRJ; nakazuje 
ciągłość misji i operacji WPBiO pomimo 
bardzo trudnych warunków; sugeruje 
przeprowadzenie oceny budżetu, 
planowania i wyposażenia misji i operacji 
UE w ramach WPBiO w świetle zdobytych 
doświadczeń związanych z COVID-19;

Or. en

Poprawka 416
Traian Băsescu

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. podkreśla ważną rolę sił zbrojnych 
w czasie pandemii COVID-19 i uważa, że 
ściślejsza współpraca i koordynacja sił 
zbrojnych państw członkowskich w 
istniejących strukturach – takich jak 
Europejskie Dowództwo Medyczne – lub 

19. podkreśla ważną rolę sił zbrojnych 
w czasie pandemii COVID-19 i uważa, że 
ściślejsza współpraca i koordynacja sił 
zbrojnych państw członkowskich w 
istniejących strukturach – takich jak 
Europejskie Dowództwo Medyczne – lub 
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w nowych ramach – takich jak wojskowe 
pociągi szpitalne – mogłaby zwiększyć 
skuteczność i przyspieszyć gotowość UE 
do walki z pandemiami; dostrzega potrzebę 
dokonania przeglądu strategii 
bezpieczeństwa i obrony UE, aby rozwijać 
autonomię strategiczną, lepiej przygotować 
się i zwiększyć odporność na nowe i 
hybrydowe zagrożenia i technologie, które 
sprawiły, że działania wojenne stały się 
mniej konwencjonalne i podważają 
tradycyjną rolę wojska, a także mając na 
uwadze przyszłość i rosnącą asertywność 
Rosji i Chin; podkreśla, że przyszły 
Strategiczny kompas na rzecz 
bezpieczeństwa i obrony powinien 
odzwierciedlać te okoliczności i 
uwzględniać szersze skutki geopolityczne 
COVID-19; uważa, że ze względu na nową 
równowagę polityczną i potencjalne 
pogorszenie się międzynarodowego 
środowiska bezpieczeństwa w następstwie 
COVID-19 nie można ograniczać 
budżetów obronnych UE;

w nowych ramach – takich jak wojskowe 
pociągi szpitalne – mogłaby zwiększyć 
skuteczność i przyspieszyć gotowość UE 
do walki z pandemiami; uważa, że przed 
podjęciem jakichkolwiek kroków w 
kierunku głębszej współpracy, szczególnie 
w takich sferach polityki jak 
bezpieczeństwo i obrona, które wchodzą w 
zakres kompetencji państw 
członkowskich, należy poświęcić czas na 
omówienie i określenie nowych koncepcji, 
takich jak suwerenność strategiczna i 
europejska oraz autonomia strategiczna; 
podkreśla znaczenie przyjęcia i 
stosowania wspólnego języka na szczeblu 
UE; dostrzega potrzebę dokonania 
przeglądu strategii bezpieczeństwa i 
obrony UE, aby rozwijać autonomię 
strategiczną, lepiej przygotować się i 
zwiększyć odporność na nowe i hybrydowe 
zagrożenia i technologie, które sprawiły, że 
działania wojenne stały się mniej 
konwencjonalne i podważają tradycyjną 
rolę wojska, a także mając na uwadze 
przyszłość i rosnącą asertywność Rosji i 
Chin; podkreśla, że przyszły Strategiczny 
kompas na rzecz bezpieczeństwa i obrony 
powinien odzwierciedlać te okoliczności i 
uwzględniać szersze skutki geopolityczne 
COVID-19 oraz wskazywać dążenia w 
zakresie inteligentnego i wzmocnionego 
partnerstwa UE-NATO w odniesieniu do 
planowania i rozbudowy potencjału 
militarnego; uważa, że ze względu na 
nową równowagę polityczną i potencjalne 
pogorszenie się międzynarodowego 
środowiska bezpieczeństwa w następstwie 
COVID-19 nie można ograniczać 
budżetów obronnych UE;

Or. ro

Poprawka 417
Harald Vilimsky, Lars Patrick Berg, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, Jaak Madison

Projekt rezolucji
Ustęp 19
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Projekt rezolucji Poprawka

19. podkreśla ważną rolę sił zbrojnych 
w czasie pandemii COVID-19 i uważa, że 
ściślejsza współpraca i koordynacja sił 
zbrojnych państw członkowskich w 
istniejących strukturach – takich jak 
Europejskie Dowództwo Medyczne – lub 
w nowych ramach – takich jak wojskowe 
pociągi szpitalne – mogłaby zwiększyć 
skuteczność i przyspieszyć gotowość UE 
do walki z pandemiami; dostrzega potrzebę 
dokonania przeglądu strategii 
bezpieczeństwa i obrony UE, aby rozwijać 
autonomię strategiczną, lepiej 
przygotować się i zwiększyć odporność na 
nowe i hybrydowe zagrożenia i 
technologie, które sprawiły, że działania 
wojenne stały się mniej konwencjonalne i 
podważają tradycyjną rolę wojska, a także 
mając na uwadze przyszłość i rosnącą 
asertywność Rosji i Chin; podkreśla, że 
przyszły Strategiczny kompas na rzecz 
bezpieczeństwa i obrony powinien 
odzwierciedlać te okoliczności i 
uwzględniać szersze skutki geopolityczne 
COVID-19; uważa, że ze względu na nową 
równowagę polityczną i potencjalne 
pogorszenie się międzynarodowego 
środowiska bezpieczeństwa w następstwie 
COVID-19 nie można ograniczać 
budżetów obronnych UE;

19. podkreśla ważną rolę sił zbrojnych 
państw członkowskich w czasie pandemii 
COVID-19 i uważa, że wspólne operacje i 
efektywna koordynacja sił zbrojnych 
państw członkowskich mogłaby zwiększyć 
skuteczność i przyczynić się do 
zapewnienia gotowości UE do walki z 
pandemiami; podkreśla, że siły zbrojne 
państw członkowskich powinny 
uwzględniać szersze konsekwencje 
geopolityczne COVID-19; jest zdania, że 
w kontekście potencjalnego pogorszenia 
międzynarodowego środowiska 
bezpieczeństwa w wynikuCOVID-19 
wydatków państw członkowskich na 
obronę nie można ograniczać;

Or. en

Poprawka 418
Hilde Vautmans, Javier Nart, Ilhan Kyuchyuk, Malik Azmani, Frédérique Ries, Urmas 
Paet, Bernard Guetta, Katalin Cseh

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. podkreśla ważną rolę sił zbrojnych 
w czasie pandemii COVID-19 i uważa, że 

19. podkreśla ważną rolę sił zbrojnych 
w czasie pandemii COVID-19 i uważa, że 
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ściślejsza współpraca i koordynacja sił 
zbrojnych państw członkowskich w 
istniejących strukturach – takich jak 
Europejskie Dowództwo Medyczne – lub 
w nowych ramach – takich jak wojskowe 
pociągi szpitalne – mogłaby zwiększyć 
skuteczność i przyspieszyć gotowość UE 
do walki z pandemiami; dostrzega potrzebę 
dokonania przeglądu strategii 
bezpieczeństwa i obrony UE, aby rozwijać 
autonomię strategiczną, lepiej 
przygotować się i zwiększyć odporność na 
nowe i hybrydowe zagrożenia i 
technologie, które sprawiły, że działania 
wojenne stały się mniej konwencjonalne i 
podważają tradycyjną rolę wojska, a także 
mając na uwadze przyszłość i rosnącą 
asertywność Rosji i Chin; podkreśla, że 
przyszły Strategiczny kompas na rzecz 
bezpieczeństwa i obrony powinien 
odzwierciedlać te okoliczności i 
uwzględniać szersze skutki geopolityczne 
COVID-19; uważa, że ze względu na nową 
równowagę polityczną i potencjalne 
pogorszenie się międzynarodowego 
środowiska bezpieczeństwa w następstwie 
COVID-19 nie można ograniczać 
budżetów obronnych UE;

ściślejsza współpraca i koordynacja sił 
zbrojnych państw członkowskich w 
istniejących strukturach – takich jak 
Europejskie Dowództwo Medyczne – lub 
w nowych ramach – takich jak wojskowe 
pociągi szpitalne – mogłaby zwiększyć 
skuteczność i przyspieszyć gotowość UE 
do walki z pandemiami; dostrzega potrzebę 
wystarczającego wyszkolenia, 
przygotowania i wyposażenia personelu 
wojskowego na potrzeby wykonywania 
istotnych zadań tego rodzaju na rzecz 
współobywateli;

Or. en

Poprawka 419
Nicolae Ştefănuță

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. podkreśla ważną rolę sił zbrojnych 
w czasie pandemii COVID-19 i uważa, że 
ściślejsza współpraca i koordynacja sił 
zbrojnych państw członkowskich w 
istniejących strukturach – takich jak 
Europejskie Dowództwo Medyczne – lub 
w nowych ramach – takich jak wojskowe 
pociągi szpitalne – mogłaby zwiększyć 

19. podkreśla ważną rolę sił zbrojnych 
w czasie pandemii COVID-19 i uważa, że 
ściślejsza współpraca i koordynacja sił 
zbrojnych państw członkowskich w 
istniejących strukturach – takich jak 
Europejskie Dowództwo Medyczne – lub 
w nowych ramach – takich jak wojskowe 
pociągi szpitalne – mogłaby zwiększyć 
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skuteczność i przyspieszyć gotowość UE 
do walki z pandemiami; dostrzega potrzebę 
dokonania przeglądu strategii 
bezpieczeństwa i obrony UE, aby rozwijać 
autonomię strategiczną, lepiej przygotować 
się i zwiększyć odporność na nowe i 
hybrydowe zagrożenia i technologie, które 
sprawiły, że działania wojenne stały się 
mniej konwencjonalne i podważają 
tradycyjną rolę wojska, a także mając na 
uwadze przyszłość i rosnącą asertywność 
Rosji i Chin; podkreśla, że przyszły 
Strategiczny kompas na rzecz 
bezpieczeństwa i obrony powinien 
odzwierciedlać te okoliczności i 
uwzględniać szersze skutki geopolityczne 
COVID-19; uważa, że ze względu na nową 
równowagę polityczną i potencjalne 
pogorszenie się międzynarodowego 
środowiska bezpieczeństwa w następstwie 
COVID-19 nie można ograniczać 
budżetów obronnych UE;

skuteczność i przyspieszyć gotowość UE 
do walki z pandemiami; dostrzega potrzebę 
dokonania przeglądu strategii 
bezpieczeństwa i obrony UE, aby rozwijać 
autonomię strategiczną, lepiej przygotować 
się i zwiększyć odporność na nowe i 
hybrydowe zagrożenia i technologie, które 
sprawiły, że działania wojenne stały się 
mniej konwencjonalne i podważają 
tradycyjną rolę wojska, a także mając na 
uwadze przyszłość i rosnącą asertywność 
Rosji i Chin; podkreśla potrzebę 
wzmocnienia mobilności wojskowej, aby 
pomóc państwom członkowskim w 
szybszym i skuteczniejszym działaniu w 
kontekście ewentualnego konfliktu w 
przyszłości, w tym poprzez finansowanie 
infrastruktury transportowej o podwójnym 
zastosowaniu oraz uproszczenie odpraw 
dyplomatycznych i przepisów celnych; 
podkreśla, że przyszły Strategiczny 
kompas na rzecz bezpieczeństwa i obrony 
powinien odzwierciedlać te okoliczności i 
uwzględniać szersze skutki geopolityczne 
COVID-19; uważa, że ze względu na nową 
równowagę polityczną i potencjalne 
pogorszenie się międzynarodowego 
środowiska bezpieczeństwa w następstwie 
COVID-19 nie można ograniczać 
budżetów obronnych UE, jako że 
inicjatywy obronne UE, takie jak 
Europejski Fundusz Obronny (zarówno w 
obszarze badań, jak i w pozostałych 
dziedzinach), mają na celu wzmocnienie 
wspólnych działań i współpracy 
transgranicznej w całej Unii;

Or. en

Poprawka 420
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Zielonych/WSE

Projekt rezolucji
Ustęp 19
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Projekt rezolucji Poprawka

19. podkreśla ważną rolę sił zbrojnych 
w czasie pandemii COVID-19 i uważa, że 
ściślejsza współpraca i koordynacja sił 
zbrojnych państw członkowskich w 
istniejących strukturach – takich jak 
Europejskie Dowództwo Medyczne – lub 
w nowych ramach – takich jak wojskowe 
pociągi szpitalne – mogłaby zwiększyć 
skuteczność i przyspieszyć gotowość UE 
do walki z pandemiami; dostrzega potrzebę 
dokonania przeglądu strategii 
bezpieczeństwa i obrony UE, aby rozwijać 
autonomię strategiczną, lepiej 
przygotować się i zwiększyć odporność na 
nowe i hybrydowe zagrożenia i 
technologie, które sprawiły, że działania 
wojenne stały się mniej konwencjonalne i 
podważają tradycyjną rolę wojska, a także 
mając na uwadze przyszłość i rosnącą 
asertywność Rosji i Chin; podkreśla, że 
przyszły Strategiczny kompas na rzecz 
bezpieczeństwa i obrony powinien 
odzwierciedlać te okoliczności i 
uwzględniać szersze skutki geopolityczne 
COVID-19; uważa, że ze względu na nową 
równowagę polityczną i potencjalne 
pogorszenie się międzynarodowego 
środowiska bezpieczeństwa w następstwie 
COVID-19 nie można ograniczać 
budżetów obronnych UE;

19. uważa, że ściślejsza współpraca i 
koordynacja sił zbrojnych państw 
członkowskich w istniejących strukturach 
– takich jak Europejskie Dowództwo 
Medyczne – lub w nowych ramach – takich 
jak wojskowe pociągi szpitalne – mogłaby 
zwiększyć skuteczność i przyspieszyć 
gotowość UE do walki z pandemiami; 
dostrzega potrzebę lepszego przygotowania 
i zwiększenia odporności na nowe i 
hybrydowe zagrożenia i technologie, które 
sprawiły, że działania wojenne stały się 
mniej konwencjonalne i podważają 
tradycyjną rolę wojska; podkreśla, że 
przyszły Strategiczny kompas na rzecz 
bezpieczeństwa i obrony powinien 
odzwierciedlać te obawy;

Or. en

Poprawka 421
Idoia Villanueva Ruiz

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. podkreśla ważną rolę sił zbrojnych 
w czasie pandemii COVID-19 i uważa, że 
ściślejsza współpraca i koordynacja sił 

19. podkreśla ważną rolę sił zbrojnych 
w czasie pandemii COVID-19 i uważa, że 
ściślejsza współpraca i koordynacja sił 
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zbrojnych państw członkowskich w 
istniejących strukturach – takich jak 
Europejskie Dowództwo Medyczne – lub 
w nowych ramach – takich jak wojskowe 
pociągi szpitalne – mogłaby zwiększyć 
skuteczność i przyspieszyć gotowość UE 
do walki z pandemiami; dostrzega potrzebę 
dokonania przeglądu strategii 
bezpieczeństwa i obrony UE, aby rozwijać 
autonomię strategiczną, lepiej przygotować 
się i zwiększyć odporność na nowe i 
hybrydowe zagrożenia i technologie, które 
sprawiły, że działania wojenne stały się 
mniej konwencjonalne i podważają 
tradycyjną rolę wojska, a także mając na 
uwadze przyszłość i rosnącą asertywność 
Rosji i Chin; podkreśla, że przyszły 
Strategiczny kompas na rzecz 
bezpieczeństwa i obrony powinien 
odzwierciedlać te okoliczności i 
uwzględniać szersze skutki geopolityczne 
COVID-19; uważa, że ze względu na nową 
równowagę polityczną i potencjalne 
pogorszenie się międzynarodowego 
środowiska bezpieczeństwa w następstwie 
COVID-19 nie można ograniczać 
budżetów obronnych UE;

zbrojnych państw członkowskich w 
istniejących strukturach – takich jak 
Europejskie Dowództwo Medyczne – lub 
w nowych ramach – takich jak wojskowe 
pociągi szpitalne – mogłaby zwiększyć 
skuteczność i przyspieszyć gotowość UE 
do walki z pandemiami; dostrzega potrzebę 
dokonania przeglądu strategii 
bezpieczeństwa i obrony UE, aby rozwijać 
autonomię strategiczną, która pozwoli na 
uniezależnienie się od NATO i podjęcie 
kroków w kierunku stworzenia armii 
europejskiej – unikając tym samym 
powielania wydatków wojskowych – której 
celem jest wspieranie pokoju i dialogu;

Or. en

Poprawka 422
Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. podkreśla ważną rolę sił zbrojnych 
w czasie pandemii COVID-19 i uważa, że 
ściślejsza współpraca i koordynacja sił 
zbrojnych państw członkowskich w 
istniejących strukturach – takich jak 
Europejskie Dowództwo Medyczne – lub 
w nowych ramach – takich jak wojskowe 
pociągi szpitalne – mogłaby zwiększyć 
skuteczność i przyspieszyć gotowość UE 

19. podkreśla ważną rolę sił zbrojnych 
w czasie pandemii COVID-19 i uważa, że 
ściślejsza współpraca i koordynacja sił 
zbrojnych państw członkowskich w 
istniejących strukturach – takich jak 
Europejskie Dowództwo Medyczne – lub 
w nowych ramach – takich jak wojskowe 
pociągi szpitalne – mogłaby zwiększyć 
skuteczność i przyspieszyć gotowość UE 
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do walki z pandemiami; dostrzega potrzebę 
dokonania przeglądu strategii 
bezpieczeństwa i obrony UE, aby rozwijać 
autonomię strategiczną, lepiej 
przygotować się i zwiększyć odporność na 
nowe i hybrydowe zagrożenia i 
technologie, które sprawiły, że działania 
wojenne stały się mniej konwencjonalne i 
podważają tradycyjną rolę wojska, a także 
mając na uwadze przyszłość i rosnącą 
asertywność Rosji i Chin; podkreśla, że 
przyszły Strategiczny kompas na rzecz 
bezpieczeństwa i obrony powinien 
odzwierciedlać te okoliczności i 
uwzględniać szersze skutki geopolityczne 
COVID-19; uważa, że ze względu na nową 
równowagę polityczną i potencjalne 
pogorszenie się międzynarodowego 
środowiska bezpieczeństwa w następstwie 
COVID-19 nie można ograniczać 
budżetów obronnych UE;

do walki z pandemiami; podkreśla, że 
przyszły Strategiczny kompas na rzecz 
bezpieczeństwa i obrony powinien 
odzwierciedlać te okoliczności i 
uwzględniać szersze skutki geopolityczne 
COVID-19; uważa, że ze względu na nową 
równowagę polityczną i potencjalne 
pogorszenie się międzynarodowego 
środowiska bezpieczeństwa w następstwie 
COVID-19 nie można ograniczać 
budżetów obronnych UE;

Or. fr

Poprawka 423
Milan Uhrík

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. podkreśla ważną rolę sił zbrojnych 
w czasie pandemii COVID-19 i uważa, że 
ściślejsza współpraca i koordynacja sił 
zbrojnych państw członkowskich w 
istniejących strukturach – takich jak 
Europejskie Dowództwo Medyczne – lub 
w nowych ramach – takich jak wojskowe 
pociągi szpitalne – mogłaby zwiększyć 
skuteczność i przyspieszyć gotowość UE 
do walki z pandemiami; dostrzega potrzebę 
dokonania przeglądu strategii 
bezpieczeństwa i obrony UE, aby rozwijać 
autonomię strategiczną, lepiej przygotować 
się i zwiększyć odporność na nowe i 
hybrydowe zagrożenia i technologie, które 

19. podkreśla ważną rolę sił zbrojnych 
w czasie pandemii COVID-19 i uważa, że 
ściślejsza współpraca i koordynacja sił 
zbrojnych państw członkowskich w 
istniejących strukturach – takich jak 
Europejskie Dowództwo Medyczne – lub 
w nowych ramach – takich jak wojskowe 
pociągi szpitalne – mogłaby zwiększyć 
skuteczność i przyspieszyć gotowość UE 
do walki z pandemiami; dostrzega potrzebę 
dokonania przeglądu strategii 
bezpieczeństwa i obrony UE, aby rozwijać 
autonomię strategiczną, lepiej przygotować 
się i zwiększyć odporność na nowe i 
hybrydowe zagrożenia i technologie, które 
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sprawiły, że działania wojenne stały się 
mniej konwencjonalne i podważają 
tradycyjną rolę wojska, a także mając na 
uwadze przyszłość i rosnącą asertywność 
Rosji i Chin; podkreśla, że przyszły 
Strategiczny kompas na rzecz 
bezpieczeństwa i obrony powinien 
odzwierciedlać te okoliczności i 
uwzględniać szersze skutki geopolityczne 
COVID-19; uważa, że ze względu na nową 
równowagę polityczną i potencjalne 
pogorszenie się międzynarodowego 
środowiska bezpieczeństwa w następstwie 
COVID-19 nie można ograniczać 
budżetów obronnych UE;

sprawiły, że działania wojenne stały się 
mniej konwencjonalne i podważają 
tradycyjną rolę wojska;

Or. sk

Poprawka 424
Nathalie Loiseau, Witold Jan Waszczykowski, Petras Auštrevičius, Lukas Mandl, 
Arnaud Danjean, Urmas Paet

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. podkreśla ważną rolę sił zbrojnych 
w czasie pandemii COVID-19 i uważa, że 
ściślejsza współpraca i koordynacja sił 
zbrojnych państw członkowskich w 
istniejących strukturach – takich jak 
Europejskie Dowództwo Medyczne – lub 
w nowych ramach – takich jak wojskowe 
pociągi szpitalne – mogłaby zwiększyć 
skuteczność i przyspieszyć gotowość UE 
do walki z pandemiami; dostrzega potrzebę 
dokonania przeglądu strategii 
bezpieczeństwa i obrony UE, aby rozwijać 
autonomię strategiczną, lepiej przygotować 
się i zwiększyć odporność na nowe i 
hybrydowe zagrożenia i technologie, które 
sprawiły, że działania wojenne stały się 
mniej konwencjonalne i podważają 
tradycyjną rolę wojska, a także mając na 
uwadze przyszłość i rosnącą asertywność 
Rosji i Chin; podkreśla, że przyszły 

19. podkreśla ważną rolę sił zbrojnych 
w czasie pandemii COVID-19 i uważa, że 
ściślejsza współpraca i koordynacja sił 
zbrojnych państw członkowskich w 
istniejących strukturach – takich jak 
Europejskie Dowództwo Medyczne – lub 
w nowych ramach – takich jak wojskowe 
pociągi szpitalne – mogłaby zwiększyć 
skuteczność i przyspieszyć gotowość UE 
do walki z pandemiami; dostrzega potrzebę 
dokonania przeglądu strategii 
bezpieczeństwa i obrony UE, aby rozwijać 
autonomię strategiczną, lepiej przygotować 
się i zwiększyć odporność na nowe i 
hybrydowe zagrożenia i technologie, które 
sprawiły, że działania wojenne stały się 
mniej konwencjonalne i podważają 
tradycyjną rolę wojska, a także mając na 
uwadze przyszłość i rosnącą asertywność 
Rosji i Chin; podkreśla, że przyszły 
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Strategiczny kompas na rzecz 
bezpieczeństwa i obrony powinien 
odzwierciedlać te okoliczności i 
uwzględniać szersze skutki geopolityczne 
COVID-19; uważa, że ze względu na nową 
równowagę polityczną i potencjalne 
pogorszenie się międzynarodowego 
środowiska bezpieczeństwa w następstwie 
COVID-19 nie można ograniczać 
budżetów obronnych UE;

Strategiczny kompas na rzecz 
bezpieczeństwa i obrony powinien 
odzwierciedlać te okoliczności i 
uwzględniać szersze skutki geopolityczne 
COVID-19; podkreśla, że przyszły 
Strategiczny kompas na rzecz 
bezpieczeństwa i obrony powinien 
odzwierciedlać te okoliczności i 
uwzględniać szersze skutki geopolityczne 
COVID-19; uważa, że ze względu na nową 
równowagę polityczną i potencjalne 
pogorszenie się międzynarodowego 
środowiska bezpieczeństwa w następstwie 
COVID-19 nie można ograniczać 
budżetów obronnych UE;

Or. en

Poprawka 425
Andor Deli, Kinga Gál

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. podkreśla ważną rolę sił zbrojnych 
w czasie pandemii COVID-19 i uważa, że 
ściślejsza współpraca i koordynacja sił 
zbrojnych państw członkowskich w 
istniejących strukturach – takich jak 
Europejskie Dowództwo Medyczne – lub 
w nowych ramach – takich jak wojskowe 
pociągi szpitalne – mogłaby zwiększyć 
skuteczność i przyspieszyć gotowość UE 
do walki z pandemiami; dostrzega potrzebę 
dokonania przeglądu strategii 
bezpieczeństwa i obrony UE, aby rozwijać 
autonomię strategiczną, lepiej przygotować 
się i zwiększyć odporność na nowe i 
hybrydowe zagrożenia i technologie, które 
sprawiły, że działania wojenne stały się 
mniej konwencjonalne i podważają 
tradycyjną rolę wojska, a także mając na 
uwadze przyszłość i rosnącą asertywność 
Rosji i Chin; podkreśla, że przyszły 
Strategiczny kompas na rzecz 

19. podkreśla ważną rolę sił zbrojnych 
w czasie pandemii COVID-19 i uważa, że 
ściślejsza współpraca i koordynacja sił 
zbrojnych państw członkowskich w 
istniejących strukturach – takich jak 
Europejskie Dowództwo Medyczne – lub 
w nowych ramach – takich jak wojskowe 
pociągi szpitalne – mogłaby zwiększyć 
skuteczność i przyspieszyć gotowość UE 
do walki z pandemiami; odnotowuje, że 
skuteczna ochrona granic zewnętrznych 
odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu 
swobodnego przepływu osób i towarów w 
UE; dostrzega potrzebę dokonania 
przeglądu strategii bezpieczeństwa i 
obrony UE, aby rozwijać autonomię 
strategiczną, lepiej przygotować się i 
zwiększyć odporność na nowe i hybrydowe 
zagrożenia i technologie, które sprawiły, że 
działania wojenne stały się mniej 
konwencjonalne i podważają tradycyjną 
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bezpieczeństwa i obrony powinien 
odzwierciedlać te okoliczności i 
uwzględniać szersze skutki geopolityczne 
COVID-19; uważa, że ze względu na nową 
równowagę polityczną i potencjalne 
pogorszenie się międzynarodowego 
środowiska bezpieczeństwa w następstwie 
COVID-19 nie można ograniczać 
budżetów obronnych UE;

rolę wojska, a także mając na uwadze 
przyszłość i rosnącą asertywność Rosji i 
Chin; podkreśla, że przyszły Strategiczny 
kompas na rzecz bezpieczeństwa i obrony 
powinien odzwierciedlać te okoliczności i 
uwzględniać szersze skutki geopolityczne 
COVID-19; uważa, że ze względu na nową 
równowagę polityczną i potencjalne 
pogorszenie się międzynarodowego 
środowiska bezpieczeństwa w następstwie 
COVID-19 nie można ograniczać 
budżetów obronnych UE;

Or. en

Poprawka 426
David Lega

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. podkreśla ważną rolę sił zbrojnych 
w czasie pandemii COVID-19 i uważa, że 
ściślejsza współpraca i koordynacja sił 
zbrojnych państw członkowskich w 
istniejących strukturach – takich jak 
Europejskie Dowództwo Medyczne – lub 
w nowych ramach – takich jak wojskowe 
pociągi szpitalne – mogłaby zwiększyć 
skuteczność i przyspieszyć gotowość UE 
do walki z pandemiami; dostrzega potrzebę 
dokonania przeglądu strategii 
bezpieczeństwa i obrony UE, aby rozwijać 
autonomię strategiczną, lepiej przygotować 
się i zwiększyć odporność na nowe i 
hybrydowe zagrożenia i technologie, które 
sprawiły, że działania wojenne stały się 
mniej konwencjonalne i podważają 
tradycyjną rolę wojska, a także mając na 
uwadze przyszłość i rosnącą asertywność 
Rosji i Chin; podkreśla, że przyszły 
Strategiczny kompas na rzecz 
bezpieczeństwa i obrony powinien 
odzwierciedlać te okoliczności i 
uwzględniać szersze skutki geopolityczne 

19. podkreśla ważną rolę sił zbrojnych 
w czasie pandemii COVID-19 i uważa, że 
ściślejsza współpraca i koordynacja sił 
zbrojnych państw członkowskich w 
istniejących strukturach – takich jak 
Europejskie Dowództwo Medyczne – lub 
w nowych ramach – takich jak wojskowe 
pociągi szpitalne – mogłaby zwiększyć 
skuteczność i przyspieszyć gotowość UE 
do walki z pandemiami; dostrzega potrzebę 
dokonania przeglądu strategii 
bezpieczeństwa i obrony UE, aby rozwijać 
autonomię strategiczną, lepiej przygotować 
się i zwiększyć odporność na nowe i 
hybrydowe zagrożenia i technologie, które 
sprawiły, że działania wojenne stały się 
mniej konwencjonalne i podważają 
tradycyjną rolę wojska, a także mając na 
uwadze przyszłość i rosnącą asertywność 
Rosji i Chin; podkreśla, że przyszły 
Strategiczny kompas na rzecz 
bezpieczeństwa i obrony powinien 
odzwierciedlać te okoliczności i 
uwzględniać szersze skutki geopolityczne 
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COVID-19; uważa, że ze względu na nową 
równowagę polityczną i potencjalne 
pogorszenie się międzynarodowego 
środowiska bezpieczeństwa w następstwie 
COVID-19 nie można ograniczać 
budżetów obronnych UE;

COVID-19; uważa, że ze względu na nową 
równowagę polityczną i potencjalne 
pogorszenie się międzynarodowego 
środowiska bezpieczeństwa w następstwie 
COVID-19 nie można ograniczać 
budżetów obronnych UE, w szczególności 
budżetu na mobilność wojskową;

Or. en

Poprawka 427
Željana Zovko

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. podkreśla ważną rolę sił zbrojnych 
w czasie pandemii COVID-19 i uważa, że 
ściślejsza współpraca i koordynacja sił 
zbrojnych państw członkowskich w 
istniejących strukturach – takich jak 
Europejskie Dowództwo Medyczne – lub 
w nowych ramach – takich jak wojskowe 
pociągi szpitalne – mogłaby zwiększyć 
skuteczność i przyspieszyć gotowość UE 
do walki z pandemiami; dostrzega potrzebę 
dokonania przeglądu strategii 
bezpieczeństwa i obrony UE, aby rozwijać 
autonomię strategiczną, lepiej przygotować 
się i zwiększyć odporność na nowe i 
hybrydowe zagrożenia i technologie, które 
sprawiły, że działania wojenne stały się 
mniej konwencjonalne i podważają 
tradycyjną rolę wojska, a także mając na 
uwadze przyszłość i rosnącą asertywność 
Rosji i Chin; podkreśla, że przyszły 
Strategiczny kompas na rzecz 
bezpieczeństwa i obrony powinien 
odzwierciedlać te okoliczności i 
uwzględniać szersze skutki geopolityczne 
COVID-19; uważa, że ze względu na nową 
równowagę polityczną i potencjalne 
pogorszenie się międzynarodowego 
środowiska bezpieczeństwa w następstwie 
COVID-19 nie można ograniczać 

19. podkreśla ważną rolę sił zbrojnych 
w czasie pandemii COVID-19 i uważa, że 
ściślejsza współpraca i koordynacja sił 
zbrojnych państw członkowskich w 
istniejących strukturach – takich jak 
Europejskie Dowództwo Medyczne – lub 
w nowych ramach – takich jak wojskowe 
pociągi szpitalne – mogłaby zwiększyć 
skuteczność i przyspieszyć gotowość UE 
do walki z pandemiami; dostrzega potrzebę 
dokonania przeglądu strategii 
bezpieczeństwa i obrony UE, aby rozwijać 
autonomię strategiczną, lepiej przygotować 
się i zwiększyć odporność na nowe i 
hybrydowe zagrożenia i technologie, które 
sprawiły, że działania wojenne stały się 
mniej konwencjonalne i podważają 
tradycyjną rolę wojska, a także mając na 
uwadze przyszłość i rosnącą asertywność 
Rosji i Chin; podkreśla, że przyszły 
Strategiczny kompas na rzecz 
bezpieczeństwa i obrony powinien 
odzwierciedlać te okoliczności i 
uwzględniać szersze skutki geopolityczne 
COVID-19; uważa, że ze względu na nową 
równowagę polityczną i potencjalne 
pogorszenie się międzynarodowego 
środowiska bezpieczeństwa w następstwie 
COVID-19 nie można ograniczać 
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budżetów obronnych UE; finansowania inicjatyw i programów 
obronnych UE;

Or. en

Poprawka 428
Lukas Mandl

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. podkreśla ważną rolę sił zbrojnych 
w czasie pandemii COVID-19 i uważa, że 
ściślejsza współpraca i koordynacja sił 
zbrojnych państw członkowskich w 
istniejących strukturach – takich jak 
Europejskie Dowództwo Medyczne – lub 
w nowych ramach – takich jak wojskowe 
pociągi szpitalne – mogłaby zwiększyć 
skuteczność i przyspieszyć gotowość UE 
do walki z pandemiami; dostrzega potrzebę 
dokonania przeglądu strategii 
bezpieczeństwa i obrony UE, aby rozwijać 
autonomię strategiczną, lepiej przygotować 
się i zwiększyć odporność na nowe i 
hybrydowe zagrożenia i technologie, które 
sprawiły, że działania wojenne stały się 
mniej konwencjonalne i podważają 
tradycyjną rolę wojska, a także mając na 
uwadze przyszłość i rosnącą asertywność 
Rosji i Chin; podkreśla, że przyszły 
Strategiczny kompas na rzecz 
bezpieczeństwa i obrony powinien 
odzwierciedlać te okoliczności i 
uwzględniać szersze skutki geopolityczne 
COVID-19; uważa, że ze względu na nową 
równowagę polityczną i potencjalne 
pogorszenie się międzynarodowego 
środowiska bezpieczeństwa w następstwie 
COVID-19 nie można ograniczać 
budżetów obronnych UE;

19. podkreśla ważną rolę sił zbrojnych 
w czasie pandemii COVID-19 i uważa, że 
ściślejsza współpraca i koordynacja sił 
zbrojnych państw członkowskich w 
istniejących strukturach – takich jak 
Europejskie Dowództwo Medyczne – lub 
w nowych ramach – takich jak wojskowe 
pociągi szpitalne – mogłaby zwiększyć 
skuteczność i przyspieszyć gotowość UE 
do walki z pandemiami; dostrzega potrzebę 
dokonania przeglądu strategii 
bezpieczeństwa i obrony UE, aby rozwijać 
autonomię strategiczną, w tym w sektorze 
opieki zdrowotnej, lepiej przygotować się i 
zwiększyć odporność na nowe i hybrydowe 
zagrożenia i technologie, które sprawiły, że 
działania wojenne stały się mniej 
konwencjonalne i podważają tradycyjną 
rolę wojska, a także mając na uwadze 
przyszłość i rosnącą asertywność Rosji i 
Chin; podkreśla, że przyszły Strategiczny 
kompas na rzecz bezpieczeństwa i obrony 
powinien odzwierciedlać te okoliczności i 
uwzględniać szersze skutki geopolityczne 
COVID-19; uważa, że ze względu na nową 
równowagę polityczną i potencjalne 
pogorszenie się międzynarodowego 
środowiska bezpieczeństwa w następstwie 
COVID-19 nie można ograniczać 
budżetów obronnych UE;

Or. en
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Poprawka 429
Charlie Weimers

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. podkreśla ważną rolę sił zbrojnych 
w czasie pandemii COVID-19 i uważa, że 
ściślejsza współpraca i koordynacja sił 
zbrojnych państw członkowskich w 
istniejących strukturach – takich jak 
Europejskie Dowództwo Medyczne – lub 
w nowych ramach – takich jak wojskowe 
pociągi szpitalne – mogłaby zwiększyć 
skuteczność i przyspieszyć gotowość UE 
do walki z pandemiami; dostrzega potrzebę 
dokonania przeglądu strategii 
bezpieczeństwa i obrony UE, aby rozwijać 
autonomię strategiczną, lepiej 
przygotować się i zwiększyć odporność na 
nowe i hybrydowe zagrożenia i 
technologie, które sprawiły, że działania 
wojenne stały się mniej konwencjonalne i 
podważają tradycyjną rolę wojska, a także 
mając na uwadze przyszłość i rosnącą 
asertywność Rosji i Chin; podkreśla, że 
przyszły Strategiczny kompas na rzecz 
bezpieczeństwa i obrony powinien 
odzwierciedlać te okoliczności i 
uwzględniać szersze skutki geopolityczne 
COVID-19; uważa, że ze względu na nową 
równowagę polityczną i potencjalne 
pogorszenie się międzynarodowego 
środowiska bezpieczeństwa w następstwie 
COVID-19 nie można ograniczać 
budżetów obronnych UE;

19. podkreśla ważną rolę sił zbrojnych 
w czasie pandemii COVID-19 i uważa, że 
ściślejsza współpraca i koordynacja sił 
zbrojnych państw członkowskich w 
istniejących strukturach – takich jak 
Europejskie Dowództwo Medyczne – lub 
w nowych ramach – takich jak wojskowe 
pociągi szpitalne – mogłaby zwiększyć 
skuteczność i przyspieszyć gotowość UE 
do walki z pandemiami; dostrzega potrzebę 
lepszego przygotowania i zwiększenia 
odporności państw członkowskich na 
nowe i hybrydowe zagrożenia i 
technologie, które sprawiły, że działania 
wojenne stały się mniej konwencjonalne i 
podważają tradycyjną rolę wojska, a także 
mając na uwadze przyszłość i rosnącą 
asertywność Rosji i Chin; podkreśla, że 
przyszły Strategiczny kompas na rzecz 
bezpieczeństwa i obrony powinien 
odzwierciedlać te okoliczności i 
uwzględniać szersze skutki geopolityczne 
COVID-19; uważa, że ze względu na nową 
równowagę polityczną i potencjalne 
pogorszenie się międzynarodowego 
środowiska bezpieczeństwa w następstwie 
COVID-19 nie można ograniczać 
budżetów obronnych UE;

Or. en

Poprawka 430
Emmanuel Maurel

Projekt rezolucji
Ustęp 19
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Projekt rezolucji Poprawka

19. podkreśla ważną rolę sił zbrojnych 
w czasie pandemii COVID-19 i uważa, że 
ściślejsza współpraca i koordynacja sił 
zbrojnych państw członkowskich w 
istniejących strukturach – takich jak 
Europejskie Dowództwo Medyczne – lub 
w nowych ramach – takich jak wojskowe 
pociągi szpitalne – mogłaby zwiększyć 
skuteczność i przyspieszyć gotowość UE 
do walki z pandemiami; dostrzega potrzebę 
dokonania przeglądu strategii 
bezpieczeństwa i obrony UE, aby rozwijać 
autonomię strategiczną, lepiej 
przygotować się i zwiększyć odporność na 
nowe i hybrydowe zagrożenia i 
technologie, które sprawiły, że działania 
wojenne stały się mniej konwencjonalne i 
podważają tradycyjną rolę wojska, a także 
mając na uwadze przyszłość i rosnącą 
asertywność Rosji i Chin; podkreśla, że 
przyszły Strategiczny kompas na rzecz 
bezpieczeństwa i obrony powinien 
odzwierciedlać te okoliczności i 
uwzględniać szersze skutki geopolityczne 
COVID-19; uważa, że ze względu na nową 
równowagę polityczną i potencjalne 
pogorszenie się międzynarodowego 
środowiska bezpieczeństwa w następstwie 
COVID-19 nie można ograniczać 
budżetów obronnych UE;

19. podkreśla ważną rolę sił zbrojnych 
w czasie pandemii COVID-19 i uważa, że 
ściślejsza współpraca i koordynacja sił 
zbrojnych państw członkowskich w 
istniejących strukturach – takich jak 
Europejskie Dowództwo Medyczne – lub 
w nowych ramach – takich jak wojskowe 
pociągi szpitalne – mogłaby zwiększyć 
skuteczność i przyspieszyć gotowość UE 
do walki z pandemiami; dostrzega potrzebę 
dokonania przeglądu strategii 
bezpieczeństwa i obrony UE, aby rozwijać 
europejską autonomię strategiczną, lepiej 
przygotować się i zwiększyć odporność na 
nowe i hybrydowe zagrożenia i 
technologie, które sprawiły, że działania 
wojenne stały się mniej konwencjonalne i 
podważają tradycyjną rolę wojska, a także 
mając na uwadze przyszłość i rosnącą 
asertywność Rosji, Chin i Turcji; 
podkreśla, że przyszły Strategiczny 
kompas na rzecz bezpieczeństwa i obrony 
powinien odzwierciedlać te okoliczności i 
uwzględniać szersze skutki geopolityczne 
COVID-19; uważa, że ze względu na nową 
równowagę polityczną i potencjalne 
pogorszenie się międzynarodowego 
środowiska bezpieczeństwa w następstwie 
COVID-19 nie można ograniczać 
budżetów obronnych UE;

Or. fr

Poprawka 431
Radosław Sikorski

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. podkreśla ważną rolę sił zbrojnych 
w czasie pandemii COVID-19 i uważa, że 
ściślejsza współpraca i koordynacja sił 

19. podkreśla ważną rolę sił zbrojnych 
w czasie pandemii COVID-19 i uważa, że 
ściślejsza współpraca i koordynacja sił 
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zbrojnych państw członkowskich w 
istniejących strukturach – takich jak 
Europejskie Dowództwo Medyczne – lub 
w nowych ramach – takich jak wojskowe 
pociągi szpitalne – mogłaby zwiększyć 
skuteczność i przyspieszyć gotowość UE 
do walki z pandemiami; dostrzega potrzebę 
dokonania przeglądu strategii 
bezpieczeństwa i obrony UE, aby rozwijać 
autonomię strategiczną, lepiej przygotować 
się i zwiększyć odporność na nowe i 
hybrydowe zagrożenia i technologie, które 
sprawiły, że działania wojenne stały się 
mniej konwencjonalne i podważają 
tradycyjną rolę wojska, a także mając na 
uwadze przyszłość i rosnącą asertywność 
Rosji i Chin; podkreśla, że przyszły 
Strategiczny kompas na rzecz 
bezpieczeństwa i obrony powinien 
odzwierciedlać te okoliczności i 
uwzględniać szersze skutki geopolityczne 
COVID-19; uważa, że ze względu na nową 
równowagę polityczną i potencjalne 
pogorszenie się międzynarodowego 
środowiska bezpieczeństwa w następstwie 
COVID-19 nie można ograniczać 
budżetów obronnych UE;

zbrojnych państw członkowskich w 
istniejących strukturach – takich jak stała 
współpraca strukturalna pn. Europejskie 
Dowództwo Medyczne – lub w nowych 
ramach – takich jak wojskowe pociągi 
szpitalne – mogłaby zwiększyć 
skuteczność i przyspieszyć gotowość UE 
do walki z pandemiami; dostrzega potrzebę 
dokonania przeglądu strategii 
bezpieczeństwa i obrony UE, aby rozwijać 
autonomię strategiczną, lepiej przygotować 
się i zwiększyć odporność na nowe i 
hybrydowe zagrożenia i technologie, które 
sprawiły, że działania wojenne stały się 
mniej konwencjonalne i podważają 
tradycyjną rolę wojska, a także mając na 
uwadze przyszłość i rosnącą asertywność 
Rosji i Chin; podkreśla, że przyszły 
Strategiczny kompas na rzecz 
bezpieczeństwa i obrony powinien 
odzwierciedlać te okoliczności i 
uwzględniać szersze skutki geopolityczne 
COVID-19; uważa, że ze względu na nową 
równowagę polityczną i potencjalne 
pogorszenie się międzynarodowego 
środowiska bezpieczeństwa w następstwie 
COVID-19 nie można ograniczać 
budżetów obronnych UE;

Or. en

Poprawka 432
Michael Gahler

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. podkreśla ważną rolę sił zbrojnych 
w czasie pandemii COVID-19 i uważa, że 
ściślejsza współpraca i koordynacja sił 
zbrojnych państw członkowskich w 
istniejących strukturach – takich jak 
Europejskie Dowództwo Medyczne – lub 
w nowych ramach – takich jak wojskowe 
pociągi szpitalne – mogłaby zwiększyć 

19. podkreśla ważną rolę sił zbrojnych 
w czasie pandemii COVID-19 i uważa, że 
ściślejsza współpraca i koordynacja sił 
zbrojnych państw członkowskich w 
istniejących strukturach – takich jak 
Europejskie Dowództwo Medyczne – lub 
w nowych ramach – takich jak wojskowe 
pociągi szpitalne – mogłaby zwiększyć 
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skuteczność i przyspieszyć gotowość UE 
do walki z pandemiami; dostrzega potrzebę 
dokonania przeglądu strategii 
bezpieczeństwa i obrony UE, aby rozwijać 
autonomię strategiczną, lepiej przygotować 
się i zwiększyć odporność na nowe i 
hybrydowe zagrożenia i technologie, które 
sprawiły, że działania wojenne stały się 
mniej konwencjonalne i podważają 
tradycyjną rolę wojska, a także mając na 
uwadze przyszłość i rosnącą asertywność 
Rosji i Chin; podkreśla, że przyszły 
Strategiczny kompas na rzecz 
bezpieczeństwa i obrony powinien 
odzwierciedlać te okoliczności i 
uwzględniać szersze skutki geopolityczne 
COVID-19; uważa, że ze względu na nową 
równowagę polityczną i potencjalne 
pogorszenie się międzynarodowego 
środowiska bezpieczeństwa w następstwie 
COVID-19 nie można ograniczać 
budżetów obronnych UE;

skuteczność i przyspieszyć gotowość UE 
do walki z pandemiami; dostrzega potrzebę 
dokonania przeglądu strategii 
bezpieczeństwa i obrony UE, aby rozwijać 
autonomię strategiczną, lepiej przygotować 
się i zwiększyć odporność na nowe i 
hybrydowe zagrożenia i technologie, które 
sprawiły, że działania wojenne stały się 
mniej konwencjonalne i podważają 
tradycyjną rolę wojska, a także mając na 
uwadze przyszłość i rosnącą asertywność i 
agresywność Rosji i Chin; podkreśla, że 
przyszły Strategiczny kompas na rzecz 
bezpieczeństwa i obrony powinien 
odzwierciedlać te okoliczności i 
uwzględniać szersze skutki geopolityczne 
COVID-19; uważa, że ze względu na nową 
równowagę polityczną i potencjalne 
pogorszenie się międzynarodowego 
środowiska bezpieczeństwa w następstwie 
COVID-19 nie można ograniczać 
budżetów obronnych UE;

Or. en

Poprawka 433
Nathalie Loiseau, Witold Jan Waszczykowski, Sven Mikser, Petras Auštrevičius, Lukas 
Mandl, Arnaud Danjean, Urmas Paet

Projekt rezolucji
Ustęp 19 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19a. zauważa, że pandemia COVID-19 
dowiodła, iż opracowywany obecnie 
Strategiczny kompas na rzecz 
bezpieczeństwa i obrony musi 
uwzględniać szersze konsekwencje 
geopolityczne COVID-19 oraz 
uwzględniać pełne spektrum zagrożeń, 
takie jak nowa pandemia, CBRJ, 
ingerencje zagraniczne, w tym 
dezinformacja lub cyberataki, których nie 
można zatrzymać na granicach; apeluje 
do ESDZ o prowadzenie prac na rzecz 
odporności i trwałości misji i operacji 
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WPBiO podczas kryzysów takich jak 
pandemia COVID-19; podkreśla 
znaczenie utrzymania ciągłości misji i 
operacji WPBiO w tym kontekście; wzywa 
do przeprowadzenia kompleksowej oceny 
wpływu COVID-19 na stopień 
przygotowania, gotowość, formowanie sił, 
bezpieczeństwo personelu oraz ciągłość 
operacji i misji WPBiO, aby 
zagwarantować, że obecność operacyjna i 
skuteczność UE nie ucierpi w wyniku 
kryzysu lub podobnych sytuacji w 
przyszłości;

Or. en

Poprawka 434
Hilde Vautmans, Javier Nart, Ilhan Kyuchyuk, Malik Azmani, Frédérique Ries, 
Nathalie Loiseau, Urmas Paet, Bernard Guetta, Katalin Cseh

Projekt rezolucji
Ustęp 19 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19a. dostrzega potrzebę dokonania 
przeglądu strategii bezpieczeństwa i 
obrony UE, aby rozwijać strategiczną 
autonomię, lepiej przygotować się i 
zwiększyć odporność na nowe i hybrydowe 
zagrożenia i technologie, które sprawiły, 
że działania wojenne stały się mniej 
konwencjonalne i podważają tradycyjną 
rolę wojska, a także mając na uwadze 
przyszłość i rosnącą asertywność Rosji i 
Chin; podkreśla, że przyszły Strategiczny 
kompas na rzecz bezpieczeństwa i obrony 
powinien odzwierciedlać te okoliczności i 
uwzględniać szersze skutki geopolityczne 
COVID-19; uważa, że ze względu na nową 
równowagę polityczną i potencjalne 
pogorszenie się międzynarodowego 
środowiska bezpieczeństwa w następstwie 
COVID-19 nie można ograniczać 
budżetów obronnych UE;
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Or. en

Poprawka 435
Traian Băsescu

Projekt rezolucji
Ustęp 19 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19a. zauważa, że reakcja na kryzys 
związany z pandemią ponownie dowiodła 
jednoznacznego zaangażowania Sojuszu 
Północnoatlantyckiego na rzecz jego 
europejskich partnerów oraz że w związku 
z tym UE musi ściślej współpracować ze 
swoimi partnerami strategicznymi i dążyć 
do zacieśnienia współpracy z NATO w 
celu zarządzania kryzysowego i 
stosowania środków służących zwalczaniu 
pandemii/epidemii; podkreśla, że 
wzmocnione relacje między UE a NATO 
muszą opierać się na komplementarności, 
unikaniu powielania działań i 
przejrzystości;

Or. ro

Poprawka 436
Isabel Santos

Projekt rezolucji
Ustęp 19 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19a. wzywa do pilnego przeprowadzenia 
ponownej oceny szeroko zakrojonych 
systemów sankcji gospodarczych wobec 
krajów walczących z pandemią COVID-
19, w celu zapobieżenia załamaniu się ich 
systemów opieki zdrowotnej, co 
prowadziłoby do zwiększenia liczby 
zgonów i rozprzestrzeniania się zakażeń w 
skali regionalnej i światowej; wzywa UE i 
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jej państwa członkowskie do 
zagwarantowania, że humanitarne 
zwolnienia z sankcji będą miały 
natychmiastowy i praktyczny skutek w 
postaci szybkiego dostarczenia 
poszkodowanym państwom sprzętu 
medycznego, zaopatrzenia i innych form 
pomocy; 

Or. en

Poprawka 437
Radosław Sikorski

Projekt rezolucji
Ustęp 19 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19a. zachęca państwa członkowskie do 
rezygnacji ze skupiania się na obronie 
wyłącznie na szczeblu krajowym na rzecz 
europejskiego, ponieważ żadne z państw 
członkowskich nie jest w stanie 
samodzielnie poradzić sobie ze 
zidentyfikowanymi zagrożeniami; 
wzmocniona polityka obronna UE 
przyniesie również korzyści NATO, 
wzmacniając jednocześnie europejski filar 
w ramach sojuszu i wychodząc naprzeciw 
powtarzającym się wezwaniom do bardziej 
zdecydowanego podziału obciążeń 
transatlantyckich;

Or. en

Poprawka 438
Anna Bonfrisco, Marco Zanni, Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Projekt rezolucji
Ustęp 19 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

19a. wskazuje na potrzebę całkowitego 
przewartościowania priorytetów 
wieloletnich ram finansowych na lata 
2021–2027 z uwagi na społeczno-
gospodarczy wpływ pandemii w 
perspektywie średnio- i długoterminowej; 
wzywa do uruchomienia budżetu 
przewidzianego na „uwzględnianie kwestii 
klimatu” z przeznaczeniem na środki 
związane z COVID-19;

Or. en

Poprawka 439
Michael Gahler

Projekt rezolucji
Ustęp 19 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19a. popiera potrzebę kontynuowania i 
wzmocnienia współpracy oraz, w razie 
potrzeby, koordynacji między UE a 
NATO, w tym w ramach 
Euroatlantyckiego Ośrodka Koordynacji 
Reagowania w Przypadku Katastrof 
(EADRCC) lub Centrum Doskonalenia 
NATO w zakresie medycyny wojskowej, 
jak również przeciwdziałania 
dezinformacji związanej z COVID-19;

Or. en

Poprawka 440
Robert Biedroń, Sven Mikser, Raphaël Glucksmann, Javi López, Maria Arena, Elena 
Yoncheva, Juozas Olekas, Giuliano Pisapia, Isabel Santos, Attila Ara-Kovács

Projekt rezolucji
Ustęp 19 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

19a. podkreśla, że w obecnych 
szczególnie trudnych czasach niezbędna 
jest również ściślejsza współpraca w 
zakresie zapobiegania i przeciwdziałania 
cyberatakom; apeluje o ścisłą koordynację 
i wsparcie ze strony Agencja Unii 
Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa 
(ENISA) w tym zakresie;

Or. en

Poprawka 441
Marco Zanni

Projekt rezolucji
Ustęp 19 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19b. zwraca się do Prezydium, które jest 
odpowiedzialne za sporządzenie rocznego 
budżetu Parlamentu, o opracowanie 
strategii mającej na celu przeniesienie 
oszczędności instytucji wynikających ze 
wstrzymania działalności na wsparcie dla 
państw członkowskich, które najbardziej 
ucierpiały w wyniku wybuchu epidemii 
COVID-19;

Or. en

Poprawka 442
Hermann Tertsch

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. wzywa do rozszerzenia i 
modernizacji strategii komunikacyjnych 
UE, tak aby działania UE były 

skreśla się
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wystarczająco widoczne zarówno w UE, 
jak i poza nią; wzywa Europejską Służbę 
Działań Zewnętrznych (ESDZ) do 
dalszego wzmacniania jej potencjału 
przeciwdziałania dezinformacji, w tym do 
utworzenia specjalnej dalekowschodniej 
grupy zadaniowej StratCom 
skoncentrowanej na dezinformacji 
pochodzącej z Chin, oraz do obciążania 
kosztami krajów, które celowo 
rozpowszechniają dezinformację, aby 
podzielić UE i zaszkodzić jej oraz 
państwom członkowskim;

Or. es

Poprawka 443
Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. wzywa do rozszerzenia i 
modernizacji strategii komunikacyjnych 
UE, tak aby działania UE były 
wystarczająco widoczne zarówno w UE, 
jak i poza nią; wzywa Europejską Służbę 
Działań Zewnętrznych (ESDZ) do 
dalszego wzmacniania jej potencjału 
przeciwdziałania dezinformacji, w tym do 
utworzenia specjalnej dalekowschodniej 
grupy zadaniowej StratCom 
skoncentrowanej na dezinformacji 
pochodzącej z Chin, oraz do obciążania 
kosztami krajów, które celowo 
rozpowszechniają dezinformację, aby 
podzielić UE i zaszkodzić jej oraz 
państwom członkowskim;

skreśla się

Or. fr

Poprawka 444
Kati Piri
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Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. wzywa do rozszerzenia i 
modernizacji strategii komunikacyjnych 
UE, tak aby działania UE były 
wystarczająco widoczne zarówno w UE, 
jak i poza nią; wzywa Europejską Służbę 
Działań Zewnętrznych (ESDZ) do 
dalszego wzmacniania jej potencjału 
przeciwdziałania dezinformacji, w tym do 
utworzenia specjalnej dalekowschodniej 
grupy zadaniowej StratCom 
skoncentrowanej na dezinformacji 
pochodzącej z Chin, oraz do obciążania 
kosztami krajów, które celowo 
rozpowszechniają dezinformację, aby 
podzielić UE i zaszkodzić jej oraz 
państwom członkowskim;

20. wzywa do rozszerzenia i 
modernizacji strategii komunikacyjnych 
UE, tak aby wartości i działania UE były 
wystarczająco widoczne zarówno w UE, 
jak i poza nią; podkreśla potrzebę 
zwiększenia europejskiej strategicznej 
autonomii w zakresie sieci krytycznej 
infrastruktury komunikacyjnej; wzywa 
Europejską Służbę Działań Zewnętrznych 
(ESDZ) do dalszego wzmacniania jej 
potencjału przeciwdziałania dezinformacji, 
w tym do utworzenia specjalnej 
dalekowschodniej grupy zadaniowej 
StratCom skoncentrowanej na 
dezinformacji pochodzącej z Chin oraz 
wzmocnienia istniejących struktur, w tym 
grupy zadaniowej East StratCom oraz do 
obciążania kosztami jakichkolwiek 
podmiotów państwowych i 
niepaństwowych, które celowo 
rozpowszechniają dezinformację, aby 
podzielić UE i zaszkodzić jej oraz 
państwom członkowskim; potwierdza 
swoje zaangażowanie w rozwój 
skoordynowanych działań legislacyjnych i 
nielegislacyjnych na szczeblu UE w celu 
przeciwdziałania dezinformacji za 
pośrednictwem specjalnej komisji ds. 
ingerencji zagranicznej we wszystkie 
procesy demokratyczne w Unii 
Europejskiej, w tym dezinformacji;

Or. en

Poprawka 445
Nicolae Ştefănuță

Projekt rezolucji
Ustęp 20
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Projekt rezolucji Poprawka

20. wzywa do rozszerzenia i 
modernizacji strategii komunikacyjnych 
UE, tak aby działania UE były 
wystarczająco widoczne zarówno w UE, 
jak i poza nią; wzywa Europejską Służbę 
Działań Zewnętrznych (ESDZ) do 
dalszego wzmacniania jej potencjału 
przeciwdziałania dezinformacji, w tym do 
utworzenia specjalnej dalekowschodniej 
grupy zadaniowej StratCom 
skoncentrowanej na dezinformacji 
pochodzącej z Chin, oraz do obciążania 
kosztami krajów, które celowo 
rozpowszechniają dezinformację, aby 
podzielić UE i zaszkodzić jej oraz 
państwom członkowskim;

20. wzywa do rozszerzenia i 
modernizacji strategii komunikacyjnych 
UE, tak aby działania UE były 
wystarczająco widoczne zarówno w UE, 
jak i poza nią; wzywa Europejską Służbę 
Działań Zewnętrznych (ESDZ) do 
dalszego wzmacniania jej potencjału 
przeciwdziałania dezinformacji i 
propagandzie poprzez stworzenie 
konkretnych europejskich ram prawnych, 
poprawę koordynacji i wymiany 
informacji między państwami 
członkowskimi, w tym do utworzenia 
specjalnej dalekowschodniej grupy 
zadaniowej StratCom skoncentrowanej na 
dezinformacji pochodzącej z Chin, oraz do 
obciążania kosztami krajów, które celowo 
rozpowszechniają dezinformację, aby 
podzielić UE i zaszkodzić jej oraz 
państwom członkowskim; podkreśla 
potrzebę opracowania przez państwa 
członkowskie skutecznych krajowych 
planów działania na rzecz zwalczania 
dezinformacji i propagandy wspólnie z 
weryfikatorami informacji, naukowcami, 
przedsiębiorstwami typu start-up i 
organizacjami społeczeństwa 
obywatelskiego;

Or. en

Poprawka 446
Harald Vilimsky, Lars Patrick Berg, Jaak Madison

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. wzywa do rozszerzenia i 
modernizacji strategii komunikacyjnych 
UE, tak aby działania UE były 
wystarczająco widoczne zarówno w UE, 
jak i poza nią; wzywa Europejską Służbę 

20. wzywa do rozszerzenia i 
modernizacji strategii komunikacyjnych 
pomiędzy państwami członkowskimi UE, 
tak aby ich działania były wystarczająco 
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Działań Zewnętrznych (ESDZ) do 
dalszego wzmacniania jej potencjału 
przeciwdziałania dezinformacji, w tym do 
utworzenia specjalnej dalekowschodniej 
grupy zadaniowej StratCom 
skoncentrowanej na dezinformacji 
pochodzącej z Chin, oraz do obciążania 
kosztami krajów, które celowo 
rozpowszechniają dezinformację, aby 
podzielić UE i zaszkodzić jej oraz 
państwom członkowskim;

efektywne zarówno w UE, jak i poza nią;

Or. en

Poprawka 447
Nathalie Loiseau, Nicolae Ştefănuță, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, María 
Soraya Rodríguez Ramos, Javier Nart

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. wzywa do rozszerzenia i 
modernizacji strategii komunikacyjnych 
UE, tak aby działania UE były 
wystarczająco widoczne zarówno w UE, 
jak i poza nią; wzywa Europejską Służbę 
Działań Zewnętrznych (ESDZ) do 
dalszego wzmacniania jej potencjału 
przeciwdziałania dezinformacji, w tym do 
utworzenia specjalnej dalekowschodniej 
grupy zadaniowej StratCom 
skoncentrowanej na dezinformacji 
pochodzącej z Chin, oraz do obciążania 
kosztami krajów, które celowo 
rozpowszechniają dezinformację, aby 
podzielić UE i zaszkodzić jej oraz 
państwom członkowskim;

20. wzywa do rozszerzenia i 
modernizacji strategii komunikacyjnych 
UE; zwraca się do instytucji UE o 
wzmożenie wysiłków na rzecz zwiększenia 
widoczności działań UE i wsparcia UE dla 
państw trzecich;

Or. en

Poprawka 448
David Lega
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Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. wzywa do rozszerzenia i 
modernizacji strategii komunikacyjnych 
UE, tak aby działania UE były 
wystarczająco widoczne zarówno w UE, 
jak i poza nią; wzywa Europejską Służbę 
Działań Zewnętrznych (ESDZ) do 
dalszego wzmacniania jej potencjału 
przeciwdziałania dezinformacji, w tym do 
utworzenia specjalnej dalekowschodniej 
grupy zadaniowej StratCom 
skoncentrowanej na dezinformacji 
pochodzącej z Chin, oraz do obciążania 
kosztami krajów, które celowo 
rozpowszechniają dezinformację, aby 
podzielić UE i zaszkodzić jej oraz 
państwom członkowskim;

20. wzywa do rozszerzenia i 
modernizacji strategii komunikacyjnych 
UE, tak aby działania UE były 
wystarczająco widoczne zarówno w UE, 
jak i poza nią; wzywa Europejską Służbę 
Działań Zewnętrznych (ESDZ) do 
dalszego wzmacniania jej potencjału 
przeciwdziałania dezinformacji, wojnom 
hybrydowym, propagandzie i szpiegostwu, 
w tym do utworzenia specjalnych grup 
zadaniowych StratCom skoncentrowanych 
na dezinformacji pochodzącej z a) Chin i 
b) Bliskiego Wschodu, w szczególności 
Iranu, oraz do obciążania kosztami 
krajów, które celowo rozpowszechniają 
dezinformację, aby podzielić UE i 
zaszkodzić jej oraz państwom 
członkowskim, jak również partnerom i 
sąsiadom objętym EPS; zaznacza, że nie 
tylko Rosja i Chiny, ale także Iran 
prowadzi w Europie szeroko zakrojone 
operacje wywiadowcze;

Or. en

Poprawka 449
Charlie Weimers

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. wzywa do rozszerzenia i 
modernizacji strategii komunikacyjnych 
UE, tak aby działania UE były 
wystarczająco widoczne zarówno w UE, 
jak i poza nią; wzywa Europejską Służbę 
Działań Zewnętrznych (ESDZ) do 
dalszego wzmacniania jej potencjału 
przeciwdziałania dezinformacji, w tym do 
utworzenia specjalnej dalekowschodniej 

20. wzywa Europejską Służbę Działań 
Zewnętrznych (ESDZ) do dalszego 
wzmacniania jej potencjału 
przeciwdziałania dezinformacji i do 
obciążania kosztami krajów, które celowo 
rozpowszechniają dezinformację, aby 
podzielić UE i zaszkodzić jej oraz 
państwom członkowskim;
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grupy zadaniowej StratCom 
skoncentrowanej na dezinformacji 
pochodzącej z Chin, oraz do obciążania 
kosztami krajów, które celowo 
rozpowszechniają dezinformację, aby 
podzielić UE i zaszkodzić jej oraz 
państwom członkowskim;

Or. en

Poprawka 450
David McAllister

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. wzywa do rozszerzenia i 
modernizacji strategii komunikacyjnych 
UE, tak aby działania UE były 
wystarczająco widoczne zarówno w UE, 
jak i poza nią; wzywa Europejską Służbę 
Działań Zewnętrznych (ESDZ) do 
dalszego wzmacniania jej potencjału 
przeciwdziałania dezinformacji, w tym do 
utworzenia specjalnej dalekowschodniej 
grupy zadaniowej StratCom 
skoncentrowanej na dezinformacji 
pochodzącej z Chin, oraz do obciążania 
kosztami krajów, które celowo 
rozpowszechniają dezinformację, aby 
podzielić UE i zaszkodzić jej oraz 
państwom członkowskim;

20. wzywa do przyjęcia nowego 
instytucjonalnego podejścia do 
komunikacji strategicznej w celu 
sprostania wyzwaniom i zagrożeniom 
stojącym przed zachodnimi demokracjami 
liberalnymi, a także do rozszerzenia i 
modernizacji strategii komunikacyjnych 
UE, tak aby działania UE były 
wystarczająco widoczne zarówno w UE, 
jak i poza nią; wzywa Europejską Służbę 
Działań Zewnętrznych (ESDZ) do 
dalszego wzmacniania jej potencjału 
przeciwdziałania dezinformacji, w tym do 
utworzenia specjalnej dalekowschodniej 
grupy zadaniowej StratCom 
skoncentrowanej na dezinformacji 
pochodzącej z Chin, oraz do obciążania 
kosztami krajów, które celowo 
rozpowszechniają dezinformację, aby 
podzielić UE i zaszkodzić jej oraz 
państwom członkowskim;

Or. en

Poprawka 451
Giorgos Georgiou, Idoia Villanueva Ruiz
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Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. wzywa do rozszerzenia i 
modernizacji strategii komunikacyjnych 
UE, tak aby działania UE były 
wystarczająco widoczne zarówno w UE, 
jak i poza nią; wzywa Europejską Służbę 
Działań Zewnętrznych (ESDZ) do 
dalszego wzmacniania jej potencjału 
przeciwdziałania dezinformacji, w tym do 
utworzenia specjalnej dalekowschodniej 
grupy zadaniowej StratCom 
skoncentrowanej na dezinformacji 
pochodzącej z Chin, oraz do obciążania 
kosztami krajów, które celowo 
rozpowszechniają dezinformację, aby 
podzielić UE i zaszkodzić jej oraz 
państwom członkowskim;

20. wzywa do rozszerzenia i 
modernizacji strategii komunikacyjnych 
UE, tak aby działania UE były 
wystarczająco widoczne zarówno w UE, 
jak i poza nią; wzywa Europejską Służbę 
Działań Zewnętrznych (ESDZ) do 
dalszego wzmacniania jej potencjału 
przeciwdziałania dezinformacji 
pochodzącej, odpowiednio, z UE i z 
zagranicy;

Or. en

Poprawka 452
Robert Biedroń, Raphaël Glucksmann, Javi López, Maria Arena, Andreas Schieder, 
Sven Mikser, Juozas Olekas, Giuliano Pisapia, Isabel Santos, Attila Ara-Kovács

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. wzywa do rozszerzenia i 
modernizacji strategii komunikacyjnych 
UE, tak aby działania UE były 
wystarczająco widoczne zarówno w UE, 
jak i poza nią; wzywa Europejską Służbę 
Działań Zewnętrznych (ESDZ) do 
dalszego wzmacniania jej potencjału 
przeciwdziałania dezinformacji, w tym do 
utworzenia specjalnej dalekowschodniej 
grupy zadaniowej StratCom 
skoncentrowanej na dezinformacji 
pochodzącej z Chin, oraz do obciążania 
kosztami krajów, które celowo 
rozpowszechniają dezinformację, aby 

20. wzywa do rozszerzenia i 
modernizacji strategicznych strategii 
komunikacyjnych UE, opartych na 
rozpowszechnianiu faktów dotyczących 
reakcji UE i dowodów naukowych,aby 
działania UE były wystarczająco widoczne 
zarówno w UE, jak i poza nią; wzywa 
Europejską Służbę Działań Zewnętrznych 
(ESDZ) do dalszego wzmacniania jej 
potencjału przeciwdziałania dezinformacji, 
w tym do utworzenia specjalnej 
dalekowschodniej grupy zadaniowej Strat 
Com skoncentrowanej na dezinformacji 
pochodzącej z Chin, oraz do obciążania 
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podzielić UE i zaszkodzić jej oraz 
państwom członkowskim;

kosztami krajów, które celowo 
rozpowszechniają dezinformację, aby 
podzielić UE i zaszkodzić jej oraz 
państwom członkowskim;

Or. en

Poprawka 453
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Zielonych/WSE

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. wzywa do rozszerzenia i 
modernizacji strategii komunikacyjnych 
UE, tak aby działania UE były 
wystarczająco widoczne zarówno w UE, 
jak i poza nią; wzywa Europejską Służbę 
Działań Zewnętrznych (ESDZ) do 
dalszego wzmacniania jej potencjału 
przeciwdziałania dezinformacji, w tym do 
utworzenia specjalnej dalekowschodniej 
grupy zadaniowej StratCom 
skoncentrowanej na dezinformacji 
pochodzącej z Chin, oraz do obciążania 
kosztami krajów, które celowo 
rozpowszechniają dezinformację, aby 
podzielić UE i zaszkodzić jej oraz 
państwom członkowskim;

20. wzywa do rozszerzenia i 
modernizacji strategii komunikacyjnych 
UE, tak aby działania UE były 
wystarczająco widoczne zarówno w UE, 
jak i poza nią; wzywa Europejską Służbę 
Działań Zewnętrznych (ESDZ) do 
dalszego wzmacniania jej potencjału 
przeciwdziałania ingerencji w złej wierze i 
dezinformacji, w tym do utworzenia 
specjalnej dalekowschodniej grupy 
zadaniowej StratCom skoncentrowanej na 
ingerencji i dezinformacji pochodzącej z 
Chin, oraz do obciążania kosztami krajów, 
które celowo rozpowszechniają 
dezinformację, aby podzielić UE i 
zaszkodzić jej oraz państwom 
członkowskim;

Or. en

Poprawka 454
Traian Băsescu

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. wzywa do rozszerzenia i 20. wzywa do rozszerzenia i 
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modernizacji strategii komunikacyjnych 
UE, tak aby działania UE były 
wystarczająco widoczne zarówno w UE, 
jak i poza nią; wzywa Europejską Służbę 
Działań Zewnętrznych (ESDZ) do 
dalszego wzmacniania jej potencjału 
przeciwdziałania dezinformacji, w tym do 
utworzenia specjalnej dalekowschodniej 
grupy zadaniowej StratCom 
skoncentrowanej na dezinformacji 
pochodzącej z Chin, oraz do obciążania 
kosztami krajów, które celowo 
rozpowszechniają dezinformację, aby 
podzielić UE i zaszkodzić jej oraz 
państwom członkowskim;

modernizacji strategii komunikacyjnych 
UE, tak aby działania UE były 
wystarczająco widoczne zarówno w UE, 
jak i poza nią, szczególnie na obszarach 
sąsiadujących; wzywa Europejską Służbę 
Działań Zewnętrznych (ESDZ) do 
dalszego wzmacniania jej potencjału 
przeciwdziałania dezinformacji, w tym do 
utworzenia specjalnej dalekowschodniej 
grupy zadaniowej StratCom 
skoncentrowanej na dezinformacji 
pochodzącej z Chin, oraz do obciążania 
kosztami krajów, które celowo 
rozpowszechniają dezinformację, aby 
podzielić UE i zaszkodzić jej oraz 
państwom członkowskim;

Or. ro

Poprawka 455
Urmas Paet

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. wzywa do rozszerzenia i 
modernizacji strategii komunikacyjnych 
UE, tak aby działania UE były 
wystarczająco widoczne zarówno w UE, 
jak i poza nią; wzywa Europejską Służbę 
Działań Zewnętrznych (ESDZ) do 
dalszego wzmacniania jej potencjału 
przeciwdziałania dezinformacji, w tym do 
utworzenia specjalnej dalekowschodniej 
grupy zadaniowej StratCom 
skoncentrowanej na dezinformacji 
pochodzącej z Chin, oraz do obciążania 
kosztami krajów, które celowo 
rozpowszechniają dezinformację, aby 
podzielić UE i zaszkodzić jej oraz 
państwom członkowskim;

20. wzywa do rozszerzenia i 
modernizacji strategii komunikacyjnych 
UE, tak aby działania UE były 
wystarczająco widoczne zarówno w UE, 
jak i poza nią; wzywa Europejską Służbę 
Działań Zewnętrznych (ESDZ) do 
dalszego wzmacniania jej potencjału 
przeciwdziałania ingerencji zagranicznej, 
w tym do utworzenia specjalnej 
dalekowschodniej grupy zadaniowej 
StratCom skoncentrowanej na 
zagranicznej ingerencji Komunistycznej 
Partii Chin, oraz do obciążania kosztami 
krajów, które celowo rozpowszechniają 
dezinformację, aby podzielić UE i 
zaszkodzić jej oraz państwom 
członkowskim;

Or. en
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Poprawka 456
Vladimír Bilčík

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. wzywa do rozszerzenia i 
modernizacji strategii komunikacyjnych 
UE, tak aby działania UE były 
wystarczająco widoczne zarówno w UE, 
jak i poza nią; wzywa Europejską Służbę 
Działań Zewnętrznych (ESDZ) do 
dalszego wzmacniania jej potencjału 
przeciwdziałania dezinformacji, w tym do 
utworzenia specjalnej dalekowschodniej 
grupy zadaniowej StratCom 
skoncentrowanej na dezinformacji 
pochodzącej z Chin, oraz do obciążania 
kosztami krajów, które celowo 
rozpowszechniają dezinformację, aby 
podzielić UE i zaszkodzić jej oraz 
państwom członkowskim;

20. wzywa do rozszerzenia i 
modernizacji strategii komunikacyjnych 
UE, tak aby działania UE były 
wystarczająco widoczne zarówno w UE, 
jak i poza nią; wzywa Europejską Służbę 
Działań Zewnętrznych (ESDZ) do 
dalszego wzmacniania jej potencjału 
przeciwdziałania dezinformacji, w tym do 
utworzenia specjalnej dalekowschodniej 
grupy zadaniowej StratCom 
skoncentrowanej na dezinformacji 
pochodzącej z Chin, oraz do obciążania 
kosztami krajów i podmiotów 
niepaństwowych, które celowo 
rozpowszechniają dezinformację, aby 
podzielić UE i zaszkodzić jej oraz 
państwom członkowskim;

Or. en

Poprawka 457
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Zielonych/WSE

Projekt rezolucji
Ustęp 20 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

20a. podkreśla potrzebę ścisłej 
współpracy z państwami o podobnych 
przekonaniach w ramach instytucji 
międzynarodowych, w szczególności 
wielostronnych, i aktywnego dążenia do 
sprawiedliwego podziału obowiązków z 
partnerami z globalnego południa; 
podkreśla w tym kontekście wolę 
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uwzględnienia tych obaw w procesie 
wyboru nowego dyrektora generalnego 
WTO; będzie jednocześnie kontynuować 
realizację szerszej reformy WTO, 
obejmującej Organ Apelacyjny WTO i 
zasady subsydiowania WTO wspólnie z 
partnerami międzynarodowymi, w tym, w 
miarę możliwości, ze Stanami 
Zjednoczonymi;

Or. en

Poprawka 458
Vladimír Bilčík

Projekt rezolucji
Ustęp 20 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

20a. wyraża zaniepokojenie z powodu 
rozprzestrzeniania się dezinformacji w 
związku ze światową pandemią i sytuacją 
związaną z COVID-19; podkreśla 
znaczenie stanowczego stanowiska UE w 
sprawie zwalczania dezinformacji 
związanych z rozprzestrzenianiem się 
wirusa COVID-19 i cyberataków na 
kluczową infrastrukturę; apeluje do 
platform mediów społecznościowych o 
aktywne działanie i wprowadzenie 
środków zapobiegających 
rozprzestrzenianiu się dezinformacji i 
mowy nienawiści w związku z wirusem 
COVID-19;

Or. en

Poprawka 459
Robert Biedroń, Raphaël Glucksmann, Javi López, Maria Arena, Andreas Schieder, 
Giuliano Pisapia, Isabel Santos, Attila Ara-Kovács

Projekt rezolucji
Ustęp 20 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

20a. wzywa UE do wspierania 
podmiotów społeczeństwa obywatelskiego 
i obrońców praw człowieka w państwach 
trzecich; wzywa Komisję do 
przedstawienia nowego wniosku 
ustawodawczego w sprawie wiz 
humanitarnych; zgodnie z rezolucją z 
dnia 11 grudnia 2018 r. zawierającą 
zalecenia dla Komisji w sprawie wiz 
humanitarnych wniosek miał zostać 
przedstawiony do końca marca 2019 r;

Or. en

Poprawka 460
Nathalie Loiseau, Katalin Cseh, Nicolae Ştefănuță, Klemen Grošelj, Christophe 
Grudler, María Soraya Rodríguez Ramos, Javier Nart

Projekt rezolucji
Ustęp 20 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

20a. z zadowoleniem przyjmuje prace 
EUvsDisinfo w zakresie walki z 
dezinformacją i wzywa Europejską Służbę 
Działań Zewnętrznych (ESDZ) do 
dalszego wzmacniania jej potencjału i 
obciążania kosztami krajów, które celowo 
rozpowszechniają dezinformację mającą 
na celu podziały i działanie na szkodę UE 
i jej państw członkowskich;

Or. en

Poprawka 461
Urmas Paet, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Katalin Cseh, Dragoş Tudorache, 
Michal Šimečka, Hilde Vautmans, Javier Nart

Projekt rezolucji
Ustęp 20 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

20a. zauważa, że rośnie liczba 
przestępstw internetowych, a możliwości 
dokonywania poważnych cyberataków na 
infrastrukturę krytyczną są coraz większe; 
podkreśla zatem konieczność 
inwestowania w walkę z 
cyberprzestępczością i podnoszenia 
świadomości tego rosnącego zagrożenia;

Or. en

Poprawka 462
Giorgos Georgiou

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. podkreśla, że największy światowy 
rynek konsumencki, liczący prawie 500 
mln osób, daje UE możliwość wywierania 
wpływu na arenie światowej, i uważa, że 
Komisja o geopolitycznych ambicjach 
powinna wykorzystywać swą pozycję, 
kiedy inne kraje nie przestrzegają zasad 
praworządności lub traktatów 
międzynarodowych;

skreśla się

Or. en

Poprawka 463
Kati Piri

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. podkreśla, że największy światowy 
rynek konsumencki, liczący prawie 500 
mln osób, daje UE możliwość wywierania 

21. podkreśla, że największy światowy 
rynek konsumencki, liczący prawie 500 
mln osób, daje UE możliwość wywierania 
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wpływu na arenie światowej, i uważa, że 
Komisja o geopolitycznych ambicjach 
powinna wykorzystywać swą pozycję, 
kiedy inne kraje nie przestrzegają zasad 
praworządności lub traktatów 
międzynarodowych;

wpływu na arenie światowej, i uważa, że 
Komisja o geopolitycznych ambicjach 
powinna wykorzystywać swą pozycję, 
kiedy inne kraje nie przestrzegają zasad 
praworządności lub traktatów 
międzynarodowych; ponownie podkreśla, 
że wiarygodność geopolityczna UE na 
arenie światowej opiera się na jej 
wewnętrznym zaangażowaniu na rzecz 
wartości europejskich; podkreśla, że nowe 
wieloletnie ramy finansowe na lata 2021–
2027 muszą w pełni odzwierciedlać 
zarówno oparte na wartościach ambicje 
geopolityczne Unii, jak i wewnętrzne 
przestrzeganie zasady praworządności, w 
tym poprzez wiążący mechanizm 
warunkowości w zakresie 
praworządności;

Or. en

Poprawka 464
Raphaël Glucksmann, Robert Biedroń

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. podkreśla, że największy światowy 
rynek konsumencki, liczący prawie 500 
mln osób, daje UE możliwość wywierania 
wpływu na arenie światowej, i uważa, że 
Komisja o geopolitycznych ambicjach 
powinna wykorzystywać swą pozycję, 
kiedy inne kraje nie przestrzegają zasad 
praworządności lub traktatów 
międzynarodowych;

21. podkreśla, że największy światowy 
rynek konsumencki, liczący prawie 500 
mln osób, daje UE możliwość wywierania 
wpływu na arenie światowej, i uważa, że 
Komisja o geopolitycznych ambicjach 
powinna wykorzystywać swą pozycję, w 
tym w ramach swojej polityki handlowej, 
kiedy inne kraje nie przestrzegają zasad 
praworządności lub traktatów 
międzynarodowych dotyczących praw 
człowieka i ochrony środowiska; z tego 
względu nalega na konieczność przyjęcia 
unijnego obowiązkowego prawodawstwa 
dotyczącego należytej staranności, aby 
Unia mogła promować prawa podstawowe 
poprzez działalność swoich 
przedsiębiorstw za granicą i osiągnąć 
swoje ambicje w zakresie ustanawiania 



PE658.797v01-00 234/294 AM\1214634PL.docx

PL

światowych standardów;

Or. en

Poprawka 465
Harald Vilimsky, Lars Patrick Berg, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, Jaak Madison

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. podkreśla, że największy światowy 
rynek konsumencki, liczący prawie 500 
mln osób, daje UE możliwość wywierania 
wpływu na arenie światowej, i uważa, że 
Komisja o geopolitycznych ambicjach 
powinna wykorzystywać swą pozycję, 
kiedy inne kraje nie przestrzegają zasad 
praworządności lub traktatów 
międzynarodowych;

21. podkreśla, że największy światowy 
rynek konsumencki, liczący prawie 500 
mln osób, daje państwom członkowskim 
możliwość wywierania wpływu na arenie 
światowej i fakt ten należy wykorzystywać 
w negocjacjach handlowych; wzywa UE i 
państwa członkowskie do uzależnienia 
pomocy dla państw afrykańskich od umów 
o skutecznej readmisji wszystkich 
imigrantów o nieuregulowanym statusie 
przebywających w UE i kwalifikujących 
się do powrotu;

Or. en

Poprawka 466
Michael Gahler

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. podkreśla, że największy światowy 
rynek konsumencki, liczący prawie 500 
mln osób, daje UE możliwość wywierania 
wpływu na arenie światowej, i uważa, że 
Komisja o geopolitycznych ambicjach 
powinna wykorzystywać swą pozycję, 
kiedy inne kraje nie przestrzegają zasad 
praworządności lub traktatów 
międzynarodowych;

21. podkreśla, że największy światowy 
rynek konsumencki, liczący prawie 500 
mln osób, daje UE możliwość wywierania 
znaczącego wpływu na arenie światowej i 
w związku z tym apeluje do UE o większe 
ambicje; uważa, że Komisja o 
geopolitycznych ambicjach powinna 
wykorzystywać swą pozycję, kiedy inne 
kraje nie przestrzegają zasad 
praworządności lub traktatów 
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międzynarodowych;

Or. en

Poprawka 467
Željana Zovko

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. podkreśla, że największy światowy 
rynek konsumencki, liczący prawie 500 
mln osób, daje UE możliwość wywierania 
wpływu na arenie światowej, i uważa, że 
Komisja o geopolitycznych ambicjach 
powinna wykorzystywać swą pozycję, 
kiedy inne kraje nie przestrzegają zasad 
praworządności lub traktatów 
międzynarodowych;

21. podkreśla, że największy światowy 
rynek konsumencki, liczący prawie 500 
mln osób, daje UE możliwość wywierania 
wpływu na arenie światowej, i uważa, że 
Komisja o geopolitycznych ambicjach 
powinna wykorzystywać swą pozycję dla 
obrony interesów UE, kiedy inne kraje nie 
przestrzegają ugruntowanych praktyk w 
zakresie prawa międzynarodowego i 
umów dwustronnych;

Or. en

Poprawka 468
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Zielonych/WSE

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. podkreśla, że największy światowy 
rynek konsumencki, liczący prawie 500 
mln osób, daje UE możliwość wywierania 
wpływu na arenie światowej, i uważa, że 
Komisja o geopolitycznych ambicjach 
powinna wykorzystywać swą pozycję, kiedy 
inne kraje nie przestrzegają zasad 
praworządności lub traktatów 
międzynarodowych;

21. podkreśla, że rynek wewnętrzny 
liczący około 500 mln osób oraz nasza siła 
gospodarcza i technologiczna umożliwiają 
UE wywieranie wpływu na arenie 
światowej, a fakt ten należy 
wykorzystywać w dążeniu do zapewnienia 
praworządności lub przestrzegania 
traktatów międzynarodowych;

Or. en
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Poprawka 469
Emmanuel Maurel

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. podkreśla, że największy światowy 
rynek konsumencki, liczący prawie 500 
mln osób, daje UE możliwość wywierania 
wpływu na arenie światowej, i uważa, że 
Komisja o geopolitycznych ambicjach 
powinna wykorzystywać swą pozycję, 
kiedy inne kraje nie przestrzegają zasad 
praworządności lub traktatów 
międzynarodowych;

21. podkreśla, że największy światowy 
rynek konsumencki, liczący prawie 500 
mln osób, powinien dawać UE możliwość 
wywierania wpływu na arenie światowej, i 
ubolewa, że Komisja o geopolitycznych 
ambicjach nie wykorzystuje w 
wystarczającym stopniu swej pozycji, 
kiedy inne kraje nie przestrzegają zasad 
praworządności lub traktatów 
międzynarodowych;

Or. fr

Poprawka 470
Hermann Tertsch

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. podkreśla, że największy światowy 
rynek konsumencki, liczący prawie 500 
mln osób, daje UE możliwość wywierania 
wpływu na arenie światowej, i uważa, że 
Komisja o geopolitycznych ambicjach 
powinna wykorzystywać swą pozycję, 
kiedy inne kraje nie przestrzegają zasad 
praworządności lub traktatów 
międzynarodowych;

21. podkreśla, że największy światowy 
rynek konsumencki, liczący prawie 500 
mln osób, daje UE możliwość wywierania 
wpływu na arenie światowej, i uważa, że 
Komisja powinna wziąć to pod uwagę w 
kontaktach z innymi krajami, które nie 
przestrzegają praw człowieka, zasad 
praworządności lub traktatów 
międzynarodowych;

Or. es

Poprawka 471
Malik Azmani, Bart Groothuis, Frédérique Ries, Nathalie Loiseau, Klemen Grošelj, 
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Javier Nart, Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Katalin Cseh, José Ramón Bauzá Díaz

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. podkreśla, że największy światowy 
rynek konsumencki, liczący prawie 500 
mln osób, daje UE możliwość wywierania 
wpływu na arenie światowej, i uważa, że 
Komisja o geopolitycznych ambicjach 
powinna wykorzystywać swą pozycję, 
kiedy inne kraje nie przestrzegają zasad 
praworządności lub traktatów 
międzynarodowych;

21. podkreśla, że ogromny rynek 
konsumencki, liczący prawie 500 mln 
osób, daje UE możliwość wywierania 
wpływu na arenie światowej, i uważa, że 
Komisja o geopolitycznych ambicjach 
powinna wykorzystywać swą pozycję, 
kiedy inne kraje nie przestrzegają zasad 
praworządności lub traktatów 
międzynarodowych;

Or. en

Poprawka 472
Katalin Cseh, Urmas Paet, Malik Azmani, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Dragoş 
Tudorache, Javier Nart, Petras Auštrevičius

Projekt rezolucji
Ustęp 21 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21a. podkreśla, że UE ponosi globalną 
odpowiedzialność za zapobieganie 
osłabieniu wartości i zasad 
demokratycznych oraz obniżaniu się 
poziomu poszanowania podstawowych 
praw człowieka w następstwie pandemii;

Or. en

Poprawka 473
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Projekt rezolucji
Ustęp 22
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Projekt rezolucji Poprawka

22. stwierdza, że pandemia COVID-19 
uwidoczniła konieczność zmniejszenia 
zależności od państw trzecich w niektórych 
strategicznych i kluczowych sektorach oraz 
może zachęcić do dywersyfikacji 
najbardziej krytycznych łańcuchów 
dostaw;

22. stwierdza, że pandemia COVID-19 
uwidoczniła konieczność zmniejszenia 
zależności od państw trzecich w niektórych 
strategicznych i kluczowych sektorach oraz 
może zachęcić do dywersyfikacji 
najbardziej krytycznych łańcuchów 
dostaw; jest zdania, że Unia musi 
wykorzystać szansę i dążyć do 
„strategicznej autonomii w dziedzinie 
zdrowia” w obszarach takich jak 
produkcja leków o kluczowym znaczeniu 
oraz produktów i urządzeń 
farmaceutycznych, szczególnie 
farmaceutycznych składników czynnych 
(API), środków ochrony indywidualnej 
(PPE), wentylatorów i masek;

Or. en

Poprawka 474
Hilde Vautmans, Javier Nart, Ilhan Kyuchyuk, Dragoş Tudorache, Malik Azmani, 
Frédérique Ries, Nathalie Loiseau, Urmas Paet, Bernard Guetta, Katalin Cseh

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. stwierdza, że pandemia COVID-19 
uwidoczniła konieczność zmniejszenia 
zależności od państw trzecich w niektórych 
strategicznych i kluczowych sektorach oraz 
może zachęcić do dywersyfikacji 
najbardziej krytycznych łańcuchów 
dostaw;

22. stwierdza, że pandemia COVID-19 
uwidoczniła konieczność zmniejszenia 
zależności od państw trzecich w niektórych 
strategicznych i kluczowych sektorach oraz 
może zachęcić do dywersyfikacji 
najbardziej krytycznych łańcuchów 
dostaw; zwraca uwagę, że pandemia 
COVID-19 doprowadziła do nasilenia się 
protekcjonizmu, dlatego też podkreśla 
znaczenie znalezienia właściwej 
równowagi między poprawą odporności 
naszych łańcuchów wartości w celu 
osiągnięcia strategicznej autonomii a 
utrzymaniem jak najbardziej otwartych 
stosunków handlowych;
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Or. en

Poprawka 475
Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. stwierdza, że pandemia COVID-19 
uwidoczniła konieczność zmniejszenia 
zależności od państw trzecich w niektórych 
strategicznych i kluczowych sektorach oraz 
może zachęcić do dywersyfikacji 
najbardziej krytycznych łańcuchów 
dostaw;

22. stwierdza, że pandemia COVID-19 
uwidoczniła konieczność zmniejszenia 
zależności od państw trzecich w niektórych 
strategicznych i kluczowych sektorach oraz 
może zachęcić do dywersyfikacji 
najbardziej krytycznych łańcuchów 
dostaw; podkreśla fakt, że przeniesienie 
produkcji jak największej liczby leków na 
obszar państw członkowskich musi być 
absolutnym priorytetem;

Or. fr

Poprawka 476
Dragoş Tudorache

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. stwierdza, że pandemia COVID-19 
uwidoczniła konieczność zmniejszenia 
zależności od państw trzecich w niektórych 
strategicznych i kluczowych sektorach oraz 
może zachęcić do dywersyfikacji 
najbardziej krytycznych łańcuchów 
dostaw;

22. stwierdza, że pandemia COVID-19 
uwidoczniła konieczność zmniejszenia 
zależności od państw trzecich w niektórych 
strategicznych i kluczowych sektorach oraz 
może zachęcić do dywersyfikacji 
najbardziej krytycznych łańcuchów 
dostaw; wzywa Komisję do opracowania 
planu mającego na celu zapewnienie 
strategicznej odporności UE w sektorach 
kluczowych dla skutecznego 
przezwyciężania kryzysów w przyszłości; 

Or. en
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Poprawka 477
Lukas Mandl

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. stwierdza, że pandemia COVID-19 
uwidoczniła konieczność zmniejszenia 
zależności od państw trzecich w niektórych 
strategicznych i kluczowych sektorach oraz 
może zachęcić do dywersyfikacji 
najbardziej krytycznych łańcuchów 
dostaw;

22. stwierdza, że pandemia COVID-19 
uwidoczniła konieczność zmniejszenia 
zależności od państw trzecich w niektórych 
strategicznych i kluczowych sektorach oraz 
może zachęcić do dywersyfikacji 
najbardziej krytycznych łańcuchów 
dostaw; podkreśla potrzebę utworzenia 
odpowiednich zapasów strategicznych 
niezbędnych produktów medycznych i 
farmaceutycznych;

Or. en

Poprawka 478
Charlie Weimers

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. stwierdza, że pandemia COVID-19 
uwidoczniła konieczność zmniejszenia 
zależności od państw trzecich w niektórych 
strategicznych i kluczowych sektorach oraz 
może zachęcić do dywersyfikacji 
najbardziej krytycznych łańcuchów 
dostaw;

22. stwierdza, że pandemia COVID-19 
uwidoczniła konieczność zmniejszenia 
zależności od państw trzecich w niektórych 
strategicznych i kluczowych sektorach oraz 
zdecydowanie popiera dywersyfikację 
najbardziej krytycznych łańcuchów 
dostaw, aby uniezależnić się od Chin;

Or. en

Poprawka 479
Emmanuel Maurel
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Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. stwierdza, że pandemia COVID-19 
uwidoczniła konieczność zmniejszenia 
zależności od państw trzecich w niektórych 
strategicznych i kluczowych sektorach oraz 
może zachęcić do dywersyfikacji 
najbardziej krytycznych łańcuchów 
dostaw;

22. stwierdza, że pandemia COVID-19 
uwidoczniła konieczność zmniejszenia 
zależności od państw trzecich w niektórych 
strategicznych i kluczowych sektorach oraz 
powinna zachęcić do dywersyfikacji 
łańcuchów dostaw oraz przeniesienia 
łańcuchów produkcyjnych tych sektorów 
na terytorium Unii;

Or. fr

Poprawka 480
Nicolae Ştefănuță

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. stwierdza, że pandemia COVID-19 
uwidoczniła konieczność zmniejszenia 
zależności od państw trzecich w niektórych 
strategicznych i kluczowych sektorach oraz 
może zachęcić do dywersyfikacji 
najbardziej krytycznych łańcuchów 
dostaw;

22. stwierdza, że pandemia COVID-19 
uwidoczniła konieczność zmniejszenia 
zależności od państw trzecich w niektórych 
strategicznych i kluczowych sektorach, 
takich jak opieka zdrowotna lub 
technologie przyszłości, oraz może 
zachęcić do dywersyfikacji najbardziej 
krytycznych łańcuchów dostaw;

Or. en

Poprawka 481
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Zielonych/WSE

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. stwierdza, że pandemia COVID-19 22. stwierdza, że pandemia COVID-19 
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uwidoczniła konieczność zmniejszenia 
zależności od państw trzecich w niektórych 
strategicznych i kluczowych sektorach oraz 
może zachęcić do dywersyfikacji 
najbardziej krytycznych łańcuchów 
dostaw;

uwidoczniła konieczność zmniejszenia 
zależności od państw trzecich w niektórych 
strategicznych i kluczowych sektorach oraz 
zwiększenia odporności poprzez 
dywersyfikację najbardziej krytycznych 
łańcuchów dostaw;

Or. en

Poprawka 482
Isabel Santos

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. stwierdza, że pandemia COVID-19 
uwidoczniła konieczność zmniejszenia 
zależności od państw trzecich w niektórych 
strategicznych i kluczowych sektorach oraz 
może zachęcić do dywersyfikacji 
najbardziej krytycznych łańcuchów 
dostaw;

22. stwierdza, że pandemia COVID-19 
uwidoczniła konieczność zmniejszenia 
zależności UE od państw trzecich w 
niektórych strategicznych i kluczowych 
sektorach oraz może zachęcić do 
dywersyfikacji najbardziej krytycznych 
łańcuchów dostaw;

Or. en

Poprawka 483
Kinga Gál, Andor Deli

Projekt rezolucji
Ustęp 22 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22a. nadzwyczajna sytuacja 
spowodowana pandemią podkreśliła 
również zależność UE od państw trzecich; 
aby uniknąć problemów z dostawami, 
kluczowe produkty i technologie należy 
wytwarzać w Europie, a niektóre istotne 
sektory i łańcuchy wartości należy 
przenieść na terytorium Unii;

Or. hu
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Poprawka 484
María Soraya Rodríguez Ramos

Projekt rezolucji
Ustęp 22 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22a. wzywa UE i jej państwa 
członkowskie do zastosowania 
wielostronnego podejścia w zakresie 
opracowania i dystrybucji szczepionki 
COVID-19 – którą należy uznać za dobro 
publiczne – co zagwarantuje, że nikt nie 
pozostanie w tyle;

Or. en

Poprawka 485
Michael Gahler

Projekt rezolucji
Ustęp 22 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22a. zauważa, że pandemia COVID-19 
wykazała podatność na zagrożenia 
związane z wzajemnymi powiązaniami i 
współzależnościami na świecie w czasie 
światowego kryzysu, stwarzając ryzyko 
wystąpienia reakcji łańcuchowej 
niestabilności i chaosu;

Or. en

Poprawka 486
Kinga Gál, Andor Deli

Projekt rezolucji
Ustęp 22 b (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

22b. w celu zwiększenia strategicznej 
autonomii gospodarki europejskiej istnieje 
potrzeba wspierania i ochrony 
kluczowych, podstawowych i 
strategicznych sektorów, na przykład 
energetyki i transportu, produkcji 
żywności, sprzętu medycznego i 
wytwarzania produktów leczniczych;

Or. hu

Poprawka 487
Kinga Gál, Andor Deli

Projekt rezolucji
Ustęp 22 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22c. podstawowym celem jest 
wzmocnienie globalnej konkurencyjności 
UE, co można osiągnąć wyłącznie pod 
warunkiem, że państwa członkowskie 
również będą konkurencyjne;

Or. hu

Poprawka 488
Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. przypomina o apelu o stworzenie 
solidnego światowego systemu sankcji 
wobec poważnych naruszeń praw 
człowieka, który to system byłby unijnym 
odpowiednikiem tzw. ustawy 
Magnickiego;

skreśla się
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Or. fr

Poprawka 489
Milan Uhrík

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. przypomina o apelu o stworzenie 
solidnego światowego systemu sankcji 
wobec poważnych naruszeń praw 
człowieka, który to system byłby unijnym 
odpowiednikiem tzw. ustawy 
Magnickiego;

skreśla się

Or. sk

Poprawka 490
Giorgos Georgiou

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. przypomina o apelu o stworzenie 
solidnego światowego systemu sankcji 
wobec poważnych naruszeń praw 
człowieka, który to system byłby unijnym 
odpowiednikiem tzw. ustawy 
Magnickiego;

skreśla się

Or. en

Poprawka 491
Kinga Gál, Andor Deli

Projekt rezolucji
Ustęp 23
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Projekt rezolucji Poprawka

23. przypomina o apelu o stworzenie 
solidnego światowego systemu sankcji 
wobec poważnych naruszeń praw 
człowieka, który to system byłby unijnym 
odpowiednikiem tzw. ustawy 
Magnickiego;

skreśla się

Or. en

Poprawka 492
Harald Vilimsky, Lars Patrick Berg, Jaak Madison, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. przypomina o apelu o stworzenie 
solidnego światowego systemu sankcji 
wobec poważnych naruszeń praw 
człowieka, który to system byłby unijnym 
odpowiednikiem tzw. ustawy 
Magnickiego;

skreśla się

Or. en

Poprawka 493
Isabel Santos

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. przypomina o apelu o stworzenie 
solidnego światowego systemu sankcji 
wobec poważnych naruszeń praw 
człowieka, który to system byłby unijnym 
odpowiednikiem tzw. ustawy 
Magnickiego;

23. przypomina o apelu o przyjęcie i 
wdrożenie światowego mechanizmu 
sankcji UE w zakresie praw człowieka 
jako istotnego elementu istniejącego 
zestawu narzędzi polityki zagranicznej 
UE, który wzmocniłby rolę UE jako 
kluczowego gracza na arenie 
międzynarodowej; podkreśla znaczenie 
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przeznaczenia na ten cel wystarczających 
środków, które umożliwią jego skuteczną 
realizację; wzywa do ustanowienia na 
szczeblu UE komitetu doradczego z 
udziałem Parlamentu;

Or. en

Poprawka 494
Kati Piri

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. przypomina o apelu o stworzenie 
solidnego światowego systemu sankcji 
wobec poważnych naruszeń praw 
człowieka, który to system byłby unijnym 
odpowiednikiem tzw. ustawy 
Magnickiego;

23. przypomina o pilnym apelu o 
stworzenie solidnego światowego systemu 
sankcji wobec poważnych naruszeń praw 
człowieka, który to system byłby unijnym 
odpowiednikiem tzw. ustawy 
Magnickiego; wzywa Radę Europejską do 
przyjęcia globalnego mechanizmu sankcji 
UE w zakresie praw człowieka w formie 
decyzji odnoszącej się do strategicznych 
interesów i celów Unii na mocy art. 22 
ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej;

Or. en

Poprawka 495
María Soraya Rodríguez Ramos

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. przypomina o apelu o stworzenie 
solidnego światowego systemu sankcji 
wobec poważnych naruszeń praw 
człowieka, który to system byłby unijnym 
odpowiednikiem tzw. ustawy 
Magnickiego;

23. przypomina o apelu o stworzenie 
solidnego i kompleksowego światowego 
systemu sankcji wobec poważnych 
naruszeń praw człowieka, w tym korupcji i 
handlu ludźmi jako kluczowych kryteriów 
stosowania ukierunkowanych sankcji, 
który to system byłby unijnym 
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odpowiednikiem tzw. globalnej ustawy 
Magnickiego;

Or. en

Poprawka 496
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. przypomina o apelu o stworzenie 
solidnego światowego systemu sankcji 
wobec poważnych naruszeń praw 
człowieka, który to system byłby unijnym 
odpowiednikiem tzw. ustawy 
Magnickiego;

23. przypomina o apelu o stworzenie 
solidnego światowego systemu sankcji 
wobec poważnych naruszeń praw 
człowieka, który to system byłby unijnym 
odpowiednikiem tzw. ustawy 
Magnickiego; z zadowoleniem przyjmuje 
zapowiedź przewodniczącej von der Leyen, 
że Komisja wkrótce przedstawi wniosek w 
tej sprawie;

Or. en

Poprawka 497
Dragoş Tudorache

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. przypomina o apelu o stworzenie 
solidnego światowego systemu sankcji 
wobec poważnych naruszeń praw 
człowieka, który to system byłby unijnym 
odpowiednikiem tzw. ustawy 
Magnickiego;

23. przypomina o apelu o stworzenie 
solidnego światowego systemu sankcji 
wobec poważnych naruszeń praw 
człowieka, który to system byłby unijnym 
odpowiednikiem tzw. ustawy Magnickiego 
i powinien wskazywać akty korupcji na 
wysokim szczeblu jako kryteria 
stosowania sankcji;

Or. en
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Poprawka 498
Emmanuel Maurel

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. przypomina o apelu o stworzenie 
solidnego światowego systemu sankcji 
wobec poważnych naruszeń praw 
człowieka, który to system byłby unijnym 
odpowiednikiem tzw. ustawy 
Magnickiego;

23. przypomina o apelu o stworzenie 
solidnego światowego systemu sankcji 
wobec poważnych naruszeń praw 
człowieka;

Or. fr

Poprawka 499
Emmanuel Maurel

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. przypomina o apelu o stworzenie 
solidnego światowego systemu sankcji 
wobec poważnych naruszeń praw 
człowieka, który to system byłby unijnym 
odpowiednikiem tzw. ustawy 
Magnickiego;

23. przypomina o apelu o stworzenie 
solidnego światowego systemu 
indywidualnych sankcji wobec poważnych 
naruszeń praw człowieka, który to system 
byłby unijnym odpowiednikiem tzw. 
ustawy Magnickiego;

Or. fr

Poprawka 500
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Zielonych/WSE

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. przypomina o apelu o stworzenie 
solidnego światowego systemu sankcji 

23. przypomina o apelu o stworzenie 
do końca 2020 r. solidnego światowego 
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wobec poważnych naruszeń praw 
człowieka, który to system byłby unijnym 
odpowiednikiem tzw. ustawy 
Magnickiego;

systemu sankcji wobec poważnych 
naruszeń praw człowieka, który to system 
byłby unijnym odpowiednikiem tzw. 
ustawy Magnickiego;

Or. en

Poprawka 501
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Zielonych/WSE

Projekt rezolucji
Ustęp 23 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

23a. wzywa delegatury UE do ścisłego 
monitorowania sytuacji w zakresie praw 
człowieka na świecie, określenia tendencji 
i wspierania organizacji 
międzynarodowych, regionalnych i 
lokalnych, obywateli i społeczeństwa 
obywatelskiego w dążeniach do 
odwrócenia negatywnego wpływu kryzysu 
COVID-19 na prawa człowieka na całym 
świecie; nalega, by wszelkie ograniczenia 
podjęte w związku z pandemią COVID-19 
były zgodne z prawem, konieczne, 
proporcjonalne, zgodne z innymi 
zobowiązaniami państwowymi 
wynikającymi z prawa międzynarodowego 
i podlegały weryfikacji oraz miały 
ograniczony czas trwania; w tym 
kontekście apeluje do delegatur UE o 
zgłaszanie indywidualnych przypadków 
obrońców praw człowieka oraz, w 
stosownych przypadkach, o ułatwianie 
wydawania wiz nadzwyczajnych i 
zapewnienie tymczasowego schronienia w 
państwach członkowskich UE;

Or. en

Poprawka 502
Isabel Santos
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Projekt rezolucji
Ustęp 23 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

23a. wyraża głębokie zaniepokojenie w 
związku z nieproporcjonalnie silnym, 
negatywnym wpływem pandemii COVID-
19 na migrantów i uchodźców; apeluje do 
rządów, by w ramach polityki 
zagranicznej angażowały się w działania 
opierające się na poszanowaniu praw 
człowieka i godności ludzkiej oraz na 
rozwiązaniach mających na celu poprawę 
sytuacji migrantów i uchodźców oraz 
zaspokojenie ich potrzeb w zakresie 
ochrony, zgodnie z zasadami solidarności 
i partnerstwa oraz z uwzględnieniem 
odpowiednich i dostępnych dróg 
prawnych dla migracji; podkreśla 
znaczenie utrzymania prawa do azylu na 
całym świecie;

Or. en

Poprawka 503
Nathalie Loiseau, Katalin Cseh, Petras Auštrevičius, Ilhan Kyuchyuk, Nicolae 
Ştefănuță, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Hilde Vautmans, María Soraya 
Rodríguez Ramos, Javier Nart

Projekt rezolucji
Ustęp 23 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

23a. z zadowoleniem przyjmuje pakiet 
Drużyna Europy i fakt przeznaczenia 36 
mld EUR na pomoc w walce ze skutkami 
koronawirusa krajom partnerskim w 
Afryce, państwom południowego i 
wschodniego sąsiedztwa, państwom 
Bałkanów Zachodnich, na Bliskim 
Wschodzie oraz w niektórych częściach 
Azji, Ameryki Łacińskiej i Karaibów;

Or. en
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Poprawka 504
Michael Gahler

Projekt rezolucji
Ustęp 23 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

23a. podkreśla rolę społeczeństwa 
obywatelskiego, organizacji oddolnych, 
niezależnych dziennikarzy i organizacji 
medialnych, które przyczyniły się do 
zwalczania skutków COVID-19 poprzez 
ujawnianie fałszywych wiadomości i 
kampanii dezinformacyjnych; 

Or. en

Poprawka 505
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Zielonych/WSE

Projekt rezolucji
Ustęp 23 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

23b. wzywa UE do zaangażowania się w 
światową kampanię na rzecz promowania 
rekomendacji ONZ dotyczących 
zmniejszenia liczby więźniów poprzez 
wdrożenie systemów przedterminowego, 
czasowego lub warunkowego zwolnienia 
przestępców niskiego ryzyka, w 
szczególności wzywa do uwolnienia 
wszystkich osób zatrzymanych za 
wyrażanie krytycznych lub odmiennych 
poglądów lub za działalność na rzecz praw 
człowieka oraz opowiada się za 
ograniczeniem stosowania środka 
detencyjnego wobec imigrantów i 
zamkniętych obozów dla uchodźców;

Or. en
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Poprawka 506
Michael Gahler

Projekt rezolucji
Ustęp 23 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

23b. stwierdza, że pandemia COVID-19 
bardziej niż kiedykolwiek uwypukliła 
potrzebę silnego multilateralizmu, który 
powinien obejmować także takie dziedziny 
polityki zagranicznej, jak ochrona zdrowia 
na świecie, zmiana klimatu czy regulacja 
cyfryzacji; 

Or. en

Poprawka 507
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Zielonych/WSE

Projekt rezolucji
Ustęp 23 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

23c. uznaje decydującą rolę, jaką 
odegrały kobiety w walce z kryzysem 
COVID-19 oraz fakt uzależnienia wpływu 
pandemii od płci; pozostaje głęboko 
zaniepokojony bezprecedensowym 
obciążeniem, jakie kryzys COVID-19 
powoduje na całym świecie w związku z 
nierównym podziałem pracy w sektorze 
opieki domowej i publicznej, w którym 
kobiety stanowią około 70% światowej 
populacji pracowników służby zdrowia, 
oraz wzywa do uwzględnienia w światowej 
reakcji na pandemię potrzeb kobiet i grup 
marginalizowanych, jako że dotychczas są 
one rzadko reprezentowane przy stołach 
negocjacyjnych, przy których 
opracowywane są działania w odpowiedzi 
na kryzys;
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Or. en

Poprawka 508
Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. podkreśla strategiczne znaczenie 
zaangażowania i wsparcia ze strony UE w 
państwach z nią sąsiadujących, zarówno 
na wschodzie, jak i na południu; 
podkreśla, że UE musi dać krajom 
Bałkanów Zachodnich, które jeszcze do 
niej nie należą, uczciwą szansę na 
przystąpienie do UE oraz że UE musi 
kontynuować wysiłki na rzecz 
inwestowania w tym regionie;

24. wzywa do ścisłego monitorowania i 
kontrolowania wykorzystania wsparcia 
Unii Europejskiej przez państwa, którym 
wsparcie takie zostało udzielone;

Or. fr

Poprawka 509
Attila Ara-Kovács

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. podkreśla strategiczne znaczenie 
zaangażowania i wsparcia ze strony UE w 
państwach z nią sąsiadujących, zarówno na 
wschodzie, jak i na południu; podkreśla, że 
UE musi dać krajom Bałkanów 
Zachodnich, które jeszcze do niej nie 
należą, uczciwą szansę na przystąpienie do 
UE oraz że UE musi kontynuować wysiłki 
na rzecz inwestowania w tym regionie;

24. podkreśla strategiczne znaczenie 
zaangażowania i wsparcia ze strony UE w 
państwach z nią sąsiadujących, zarówno na 
wschodzie, jak i na południu; podkreśla, że 
UE musi dać krajom Bałkanów 
Zachodnich, które jeszcze do niej nie 
należą, uczciwą szansę na przystąpienie do 
UE oraz że UE musi kontynuować wysiłki 
na rzecz inwestowania w tym regionie; 
przypomina, że przystąpienie do UE musi 
być uzależnione od zobowiązań do 
przeprowadzenia reform, szczególnie zaś 
przestrzegania zasad demokracji, 
praworządności, praw człowieka i 
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podstawowych wolności;

Or. en

Poprawka 510
Dragoş Tudorache

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. podkreśla strategiczne znaczenie 
zaangażowania i wsparcia ze strony UE w 
państwach z nią sąsiadujących, zarówno na 
wschodzie, jak i na południu; podkreśla, że 
UE musi dać krajom Bałkanów 
Zachodnich, które jeszcze do niej nie 
należą, uczciwą szansę na przystąpienie do 
UE oraz że UE musi kontynuować wysiłki 
na rzecz inwestowania w tym regionie;

24. podkreśla strategiczne znaczenie 
zaangażowania i wsparcia ze strony UE w 
państwach z nią sąsiadujących, zarówno na 
wschodzie, jak i na południu oraz wzywa 
do zwiększenia wsparcia dla demokracji, 
praworządności i praw człowieka w 
państwach sąsiedztwa; podkreśla, że UE 
musi dać krajom Bałkanów Zachodnich, 
które jeszcze do niej nie należą, uczciwą 
szansę na przystąpienie do UE oraz dać 
krajom Partnerstwa Wschodniego 
perspektywę przystąpienia do UE, gdy 
będą gotowe, kontynuując wysiłki na 
rzecz inwestowania w tych regionach;

Or. en

Poprawka 511
Charlie Weimers

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. podkreśla strategiczne znaczenie 
zaangażowania i wsparcia ze strony UE w 
państwach z nią sąsiadujących, zarówno na 
wschodzie, jak i na południu; podkreśla, że 
UE musi dać krajom Bałkanów 
Zachodnich, które jeszcze do niej nie 
należą, uczciwą szansę na przystąpienie 
do UE oraz że UE musi kontynuować 

24. podkreśla strategiczne znaczenie 
zaangażowania ze strony UE w państwach 
z nią sąsiadujących, zarówno na 
wschodzie, jak i na południu;
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wysiłki na rzecz inwestowania w tym 
regionie;

Or. en

Poprawka 512
Vladimír Bilčík

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. podkreśla strategiczne znaczenie 
zaangażowania i wsparcia ze strony UE w 
państwach z nią sąsiadujących, zarówno na 
wschodzie, jak i na południu; podkreśla, że 
UE musi dać krajom Bałkanów 
Zachodnich, które jeszcze do niej nie 
należą, uczciwą szansę na przystąpienie 
do UE oraz że UE musi kontynuować 
wysiłki na rzecz inwestowania w tym 
regionie;

24. podkreśla strategiczne znaczenie 
zaangażowania i wsparcia ze strony UE w 
państwach z nią sąsiadujących, zarówno na 
wschodzie, jak i na południu;

Or. en

Poprawka 513
Giorgos Georgiou, Idoia Villanueva Ruiz

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. podkreśla strategiczne znaczenie 
zaangażowania i wsparcia ze strony UE w 
państwach z nią sąsiadujących, zarówno na 
wschodzie, jak i na południu; podkreśla, że 
UE musi dać krajom Bałkanów 
Zachodnich, które jeszcze do niej nie 
należą, uczciwą szansę na przystąpienie 
do UE oraz że UE musi kontynuować 
wysiłki na rzecz inwestowania w tym 
regionie;

24. podkreśla strategiczne znaczenie 
zaangażowania i wsparcia ze strony UE w 
państwach z nią sąsiadujących, zarówno na 
wschodzie, jak i na południu;
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Poprawka 514
Nicolae Ştefănuță

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. podkreśla strategiczne znaczenie 
zaangażowania i wsparcia ze strony UE w 
państwach z nią sąsiadujących, zarówno na 
wschodzie, jak i na południu; podkreśla, że 
UE musi dać krajom Bałkanów 
Zachodnich, które jeszcze do niej nie 
należą, uczciwą szansę na przystąpienie do 
UE oraz że UE musi kontynuować wysiłki 
na rzecz inwestowania w tym regionie;

24. podkreśla strategiczne znaczenie 
zaangażowania i wsparcia ze strony UE w 
państwach z nią sąsiadujących, zarówno na 
wschodzie, jak i na południu, w drodze 
aktywnego zaangażowania społeczeństwa 
obywatelskiego i decydentów gotowych do 
zaangażowania się w dialog i reformy; 
podkreśla, że UE musi dać krajom 
Bałkanów Zachodnich, które jeszcze do 
niej nie należą, uczciwą szansę na 
przystąpienie do UE oraz że UE musi 
kontynuować wysiłki na rzecz 
inwestowania w tym regionie;

Or. en

Poprawka 515
Lukas Mandl

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. podkreśla strategiczne znaczenie 
zaangażowania i wsparcia ze strony UE w 
państwach z nią sąsiadujących, zarówno na 
wschodzie, jak i na południu; podkreśla, że 
UE musi dać krajom Bałkanów 
Zachodnich, które jeszcze do niej nie 
należą, uczciwą szansę na przystąpienie do 
UE oraz że UE musi kontynuować wysiłki 
na rzecz inwestowania w tym regionie;

24. podkreśla strategiczne znaczenie 
zaangażowania i wsparcia ze strony UE w 
państwach z nią sąsiadujących, zarówno na 
wschodzie, jak i na południu; podkreśla, że 
UE musi zaangażować kraje Bałkanów 
Zachodnich, które jeszcze do niej nie 
należą, w działania na rzecz walki z 
pandemią i dać im uczciwą szansę na 
przystąpienie do UE, jeżeli spełnią 
wymagane kryteria oraz że UE musi 
kontynuować wysiłki na rzecz 
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inwestowania w tym regionie;

Or. en

Poprawka 516
Andor Deli, Kinga Gál

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. podkreśla strategiczne znaczenie 
zaangażowania i wsparcia ze strony UE w 
państwach z nią sąsiadujących, zarówno na 
wschodzie, jak i na południu; podkreśla, że 
UE musi dać krajom Bałkanów 
Zachodnich, które jeszcze do niej nie 
należą, uczciwą szansę na przystąpienie do 
UE oraz że UE musi kontynuować wysiłki 
na rzecz inwestowania w tym regionie;

24. podkreśla strategiczne znaczenie 
zaangażowania i wsparcia ze strony UE w 
państwach z nią sąsiadujących, zarówno na 
wschodzie, jak i na południu, w formie 
pomocy sąsiadom w walce z pandemią 
COVID-19; podkreśla, że UE powinna 
przyspieszyć negocjacje dotyczące 
przystąpienia z krajami Bałkanów 
Zachodnich, które jeszcze do niej nie 
należą, uczciwą szansę na przystąpienie do 
UE oraz że UE musi zwiększyć wysiłki na 
rzecz inwestowania w tym regionie;

Or. en

Poprawka 517
Željana Zovko

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. podkreśla strategiczne znaczenie 
zaangażowania i wsparcia ze strony UE w 
państwach z nią sąsiadujących, zarówno na 
wschodzie, jak i na południu; podkreśla, że 
UE musi dać krajom Bałkanów 
Zachodnich, które jeszcze do niej nie 
należą, uczciwą szansę na przystąpienie 
do UE oraz że UE musi kontynuować 
wysiłki na rzecz inwestowania w tym 

24. podkreśla strategiczne znaczenie 
zaangażowania i wsparcia ze strony UE w 
państwach z nią sąsiadujących, zarówno na 
wschodzie, jak i na południu; podkreśla, że 
UE musi wspierać kraje Bałkanów 
Zachodnich i zachęcać je do kontynuacji 
prowadzonych obecnie reform w kierunku 
pełnego dostosowania się do wartości i 
zasad UE z myślą o członkostwie w Unii, a 
tym samym przyczyniać się do poprawy 
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regionie; stabilności, bezpieczeństwa i dobrobytu;

Or. en

Poprawka 518
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Zielonych/WSE

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. podkreśla strategiczne znaczenie 
zaangażowania i wsparcia ze strony UE w 
państwach z nią sąsiadujących, zarówno na 
wschodzie, jak i na południu; podkreśla, że 
UE musi dać krajom Bałkanów 
Zachodnich, które jeszcze do niej nie 
należą, uczciwą szansę na przystąpienie do 
UE oraz że UE musi kontynuować wysiłki 
na rzecz inwestowania w tym regionie;

24. podkreśla strategiczne znaczenie 
zaangażowania i wsparcia ze strony UE w 
państwach z nią sąsiadujących, zarówno na 
wschodzie, jak i na południu; podkreśla, że 
UE musi dać krajom Bałkanów 
Zachodnich, które jeszcze do niej nie 
należą, uczciwą szansę na przystąpienie do 
UE oraz że UE musi kontynuować wysiłki 
na rzecz inwestowania w tym regionie; 
wzywa do objęcia wszystkich krajów 
Bałkanów Zachodnich Funduszem 
Solidarności UE;

Or. en

Poprawka 519
Harald Vilimsky, Lars Patrick Berg, Jérôme Rivière, Jaak Madison, Thierry Mariani

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. podkreśla strategiczne znaczenie 
zaangażowania i wsparcia ze strony UE w 
państwach z nią sąsiadujących, zarówno 
na wschodzie, jak i na południu; 
podkreśla, że UE musi dać krajom 
Bałkanów Zachodnich, które jeszcze do 
niej nie należą, uczciwą szansę na 
przystąpienie do UE oraz że UE musi 
kontynuować wysiłki na rzecz 

24. podkreśla, że pandemia COVID-19 
nie stanowi pretekstu do dalszego 
rozszerzania UE i w żadnym wypadku UE 
nie powinna przyjmować nowych 
członków; podkreśla, że Turcja 
wykorzystała sytuację pandemii do 
kontynuowania destabilizującej polityki 
we wschodniej części basenu Morza 
Śródziemnego i wszystkie rozmowy 
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inwestowania w tym regionie; akcesyjne powinny zostać trwale 
przerwane;

Or. en

Poprawka 520
Malik Azmani, Bart Groothuis, Klemen Grošelj, Urmas Paet, Petras Auštrevičius, 
Katalin Cseh, José Ramón Bauzá Díaz

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. podkreśla strategiczne znaczenie 
zaangażowania i wsparcia ze strony UE w 
państwach z nią sąsiadujących, zarówno na 
wschodzie, jak i na południu; podkreśla, że 
UE musi dać krajom Bałkanów 
Zachodnich, które jeszcze do niej nie 
należą, uczciwą szansę na przystąpienie do 
UE oraz że UE musi kontynuować wysiłki 
na rzecz inwestowania w tym regionie;

24. podkreśla strategiczne znaczenie 
zaangażowania i wsparcia ze strony UE w 
państwach w regionie Arktyki i w 
państwach z nią sąsiadujących, zarówno 
na wschodzie, jak i na południu; podkreśla, 
że UE musi dać krajom Bałkanów 
Zachodnich, które jeszcze do niej nie 
należą, uczciwą szansę na przystąpienie do 
UE oraz że UE musi kontynuować wysiłki 
na rzecz inwestowania w tym regionie;

Or. en

Poprawka 521
Nathalie Loiseau, Katalin Cseh, Petras Auštrevičius, Nicolae Ştefănuță, Frédérique Ries, 
Christophe Grudler, Hilde Vautmans, María Soraya Rodríguez Ramos, Javier Nart

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. podkreśla strategiczne znaczenie 
zaangażowania i wsparcia ze strony UE w 
państwach z nią sąsiadujących, zarówno na 
wschodzie, jak i na południu; podkreśla, że 
UE musi dać krajom Bałkanów 
Zachodnich, które jeszcze do niej nie 
należą, uczciwą szansę na przystąpienie 
do UE oraz że UE musi kontynuować 
wysiłki na rzecz inwestowania w tym 

24. podkreśla strategiczne znaczenie 
zaangażowania i wsparcia ze strony UE w 
państwach z nią sąsiadujących, zarówno na 
wschodzie, jak i na południu; z 
zadowoleniem przyjmuje włączenie krajów 
Bałkanów Zachodnich do procesu 
wspólnego zaopatrywania UE w sprzęt 
medyczny i podkreśla, że UE musi 
kontynuować wysiłki na rzecz 
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regionie; inwestowania w regionie Bałkanów 
Zachodnich;

Or. en

Poprawka 522
Fabio Massimo Castaldo

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. podkreśla strategiczne znaczenie 
zaangażowania i wsparcia ze strony UE w 
państwach z nią sąsiadujących, zarówno na 
wschodzie, jak i na południu; podkreśla, że 
UE musi dać krajom Bałkanów 
Zachodnich, które jeszcze do niej nie 
należą, uczciwą szansę na przystąpienie 
do UE oraz że UE musi kontynuować 
wysiłki na rzecz inwestowania w tym 
regionie;

24. podkreśla strategiczne znaczenie 
zaangażowania i wsparcia ze strony UE w 
państwach z nią sąsiadujących, zarówno na 
wschodzie, jak i na południu; z 
zadowoleniem przyjmuje uruchomienie 
pakietów wsparcia w związku z kryzysem 
COVID; uznaje jednak, że pandemia 
będzie miała dla naszych sąsiadów 
długofalowe skutki gospodarcze i 
społeczne;

Or. en

Poprawka 523
Traian Băsescu

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. podkreśla strategiczne znaczenie 
zaangażowania i wsparcia ze strony UE w 
państwach z nią sąsiadujących, zarówno na 
wschodzie, jak i na południu; podkreśla, że 
UE musi dać krajom Bałkanów 
Zachodnich, które jeszcze do niej nie 
należą, uczciwą szansę na przystąpienie do 
UE oraz że UE musi kontynuować wysiłki 
na rzecz inwestowania w tym regionie;

24. podkreśla strategiczne znaczenie 
zaangażowania i wsparcia ze strony UE w 
państwach z nią sąsiadujących, zarówno na 
wschodzie, jak i na południu; podkreśla, że 
UE musi dać krajom Bałkanów 
Zachodnich, które jeszcze do niej nie 
należą, uczciwą szansę na przystąpienie do 
UE oraz że UE musi zwiększyć wysiłki na 
rzecz inwestowania w tym regionie;

Or. ro
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Poprawka 524
David McAllister

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. podkreśla strategiczne znaczenie 
zaangażowania i wsparcia ze strony UE w 
państwach z nią sąsiadujących, zarówno na 
wschodzie, jak i na południu; podkreśla, że 
UE musi dać krajom Bałkanów 
Zachodnich, które jeszcze do niej nie 
należą, uczciwą szansę na przystąpienie do 
UE oraz że UE musi kontynuować wysiłki 
na rzecz inwestowania w tym regionie;

24. podkreśla strategiczne znaczenie 
przywództwa i wsparcia ze strony UE w 
państwach z nią sąsiadujących, zarówno na 
wschodzie, jak i na południu; podkreśla, że 
UE musi dać krajom Bałkanów 
Zachodnich, które jeszcze do niej nie 
należą, uczciwą szansę na przystąpienie do 
UE oraz że UE musi kontynuować wysiłki 
na rzecz inwestowania w tym regionie;

Or. en

Poprawka 525
Andrea Bocskor

Projekt rezolucji
Ustęp 24 – akapit 1 (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Partnerstwo Wschodnie

Or. en

Poprawka 526
Andrea Bocskor

Projekt rezolucji
Ustęp 24 – akapit 1 (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

odnotowuje, że jesienią 2020 r. w kilku 
państwach Partnerstwa Wschodniego 
odbywają się wybory: wybory lokalne na 
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Ukrainie, wybory parlamentarne w Gruzji 
i wybory prezydenckie w Mołdawii;

Or. en

Poprawka 527
Andrea Bocskor

Projekt rezolucji
Ustęp 24 – litera a (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

a) wzywa kraje Partnerstwa 
Wschodniego, aby pomimo epidemii 
koronawirusa wybory przebiegały zgodnie 
z podstawowymi standardami wyborczymi, 
a kampanie wyborcze były wolne i uczciwe 
oraz by nie stosowano w nich 
niewłaściwych metod finansowania 
kampanii, w których nie ma miejsca na 
mowę nienawiści i kupowanie głosów; 
podkreśla, że proces wyborczy powinien 
przebiegać z zachowaniem podwyższonych 
standardów bezpieczeństwa oraz że należy 
podjąć specjalne środki bezpieczeństwa, 
aby zapobiec rozprzestrzenianiu się 
COVID-19;

Or. en

Poprawka 528
Andrea Bocskor

Projekt rezolucji
Ustęp 24 – litera b (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

b) apeluje do UE i państw 
członkowskich o zapewnienie państwom 
Partnerstwa Wschodniego wsparcia 
finansowego w dziedzinie edukacji oraz o 
wymianę dobrych praktyk dotyczących 
organizacji nauczania na odległość w celu 
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wsparcia usprawniania infrastruktury 
edukacyjnej oraz zapewnienia 
nauczycielom i uczniom niezbędnych 
umiejętności i sprzętu;

Or. en

Poprawka 529
Vladimír Bilčík

Projekt rezolucji
Ustęp 24 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24a. podkreśla, że pomimo trwającej 
pandemii trwa proces rozszerzenia UE i 
UE koncentruje się na wspieraniu 
procesów reform na Bałkanach 
Zachodnich; podkreśla znaczenie 
bezprecedensowej pomocy dla Bałkanów 
Zachodnich w czasie pandemii COVID-
19; z zadowoleniem przyjmuje gotowość 
UE do dalszego udzielania wsparcia 
gospodarczego i humanitarnego krajom 
kandydującym i potencjalnym krajom 
kandydującym; przypomina, że pomocy 
dla naszych partnerów musi towarzyszyć 
rzetelna kampania informacyjna; 

Or. en

Poprawka 530
Giorgos Georgiou, Idoia Villanueva Ruiz, Emmanuel Maurel

Projekt rezolucji
Ustęp 24 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24a. wzywa UE do wspierania potrzeb 
zdrowotnych i społeczno-gospodarczych 
państw Bliskiego Wschodu, które 
odczuwają skutki obecności znaczącej 
liczby uchodźców i osób wewnętrznie 
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przesiedlonych; uznaje w tym kontekście 
rolę UNRWA jako głównego, a czasem 
jedynego podmiotu świadczącego 
podstawową opiekę zdrowotną dla 5,6 mln 
uchodźców palestyńskich;

Or. en

Poprawka 531
Isabel Santos

Projekt rezolucji
Ustęp 24 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24a. zauważa, że w niektórych 
regionach Ameryki Łacińskiej i Karaibów 
występują silne ogniska pandemii 
COVID-19, spotęgowane przez słabą 
ochronę socjalną, rozdrobnienie systemów 
opieki zdrowotnej i głębokie nierówności; 
wzywa do silnej wielostronnej i 
międzynarodowej współpracy ze strony 
UE, w tym z państwami o średnich 
dochodach, aby pomóc w realizacji 
planów odbudowy;

Or. en

Poprawka 532
Fabio Massimo Castaldo

Projekt rezolucji
Ustęp 24 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24a. podkreśla strategiczne znaczenie 
procesu rozszerzenia na Bałkanach 
Zachodnich; wzywa komisję do 
kontynuowania i intensyfikacji działań na 
rzecz inwestycji w regionie, w tym poprzez 
przedstawienie ambitnego planu 
gospodarczego i inwestycyjnego na dużą 
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skalę dla Bałkanów Zachodnich w celu 
przeciwdziałania społeczno-gospodarczym 
skutkom kryzysu;

Or. en

Poprawka 533
Kinga Gál, Andor Deli

Projekt rezolucji
Ustęp 24 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24a. pochwala inicjatywę Komisji 
Europejskiej dotyczącą pomocy 
finansowej w celu wsparcia Bałkanów 
Zachodnich w walce z pandemią COVID-
19; jest zdania, że plan gospodarczy i 
inwestycyjny dla regionu Bałkanów 
Zachodnich mający na celu 
przeciwdziałanie poważnym skutkom 
społeczno-gospodarczym kryzysu 
przyczyni się do utrzymania naszych 
wpływów w regionie;

Or. en

Poprawka 534
Željana Zovko

Projekt rezolucji
Ustęp 24 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24a. przypomina, że Unia Europejska 
jest największym partnerem handlowym i 
inwestorem w krajach Bałkanów 
Zachodnich i że przeznaczyła dotychczas 
środki pomocowe na łagodzenie 
społeczno-gospodarczych skutków 
pandemii COVID-19 w wysokości ponad 
3,3 mld EUR;
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Or. en

Poprawka 535
María Soraya Rodríguez Ramos

Projekt rezolucji
Ustęp 24 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24a. wzywa Komisję do utworzenia i 
propagowania korytarzy humanitarnych, 
aby zapewnić dostarczanie pomocy;

Or. en

Poprawka 536
Harald Vilimsky, Lars Patrick Berg, Jaak Madison

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. podkreśla, że kryzys związany z 
COVID-19 może doprowadzić do 
destabilizacji państw afrykańskich, które 
mają często słabą infrastrukturę zdrowotną 
i wysokie zadłużenie; wzywa do 
wzmocnienia obecności UE w Afryce, do 
udzielania pomocy finansowej i 
wspierania planów odbudowy oraz do 
zapewnienia alternatywy dla inwestycji z 
Chin;

25. podkreśla, że kryzys związany z 
COVID-19 może doprowadzić do 
destabilizacji państw afrykańskich, które 
mają często słabą infrastrukturę zdrowotną 
i wysokie zadłużenie; zaznacza jednakże, 
iż w pierwszej kolejności należy ustalić 
priorytety w odniesieniu do tych państw 
członkowskich UE, które najbardziej 
ucierpiały w wyniku kryzysu COVID; 
proponuje, by państwa członkowskie 
zapewniły skoordynowaną pomoc i 
personel medyczny dla krajów 
afrykańskich w celu skutecznego 
rozwiązania kryzysu COVID-19 w 
dotkniętych nim krajach; podkreśla 
jednak, że obecnie potrzebne jest nowe 
podejście do kryzysu migracyjnego, aby 
skutecznie chronić granice zewnętrzne i 
zwalczać nieuregulowaną migrację, 
ponieważ może ona potencjalnie 
prowadzić do rozprzestrzenienia się 
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ognisk COVID-19 w poszczególnych 
państwach członkowskich;

Or. en

Poprawka 537
María Soraya Rodríguez Ramos

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. podkreśla, że kryzys związany z 
COVID-19 może doprowadzić do 
destabilizacji państw afrykańskich, które 
mają często słabą infrastrukturę zdrowotną 
i wysokie zadłużenie; wzywa do 
wzmocnienia obecności UE w Afryce, do 
udzielania pomocy finansowej i wspierania 
planów odbudowy oraz do zapewnienia 
alternatywy dla inwestycji z Chin;

25. podkreśla, że kryzys związany z 
COVID-19 może doprowadzić do 
destabilizacji państw afrykańskich, które 
mają często słabą infrastrukturę zdrowotną 
i wysokie zadłużenie; wzywa do 
wzmocnienia współpracy między UE i 
Afryką, do udzielania pomocy finansowej i 
wspierania planów odbudowy w oparciu o 
partnerstwo równorzędnych partnerów; 
podkreśla polityczne i normatywne 
znaczenie tego partnerstwa dla 
wzmocnienia systemu wielostronnego i 
międzynarodowego porządku opartego na 
zasadach w świetle rosnącego 
unilateralizmu i wpływów na kontynencie 
afrykańskim podmiotów 
międzynarodowych, takich jak Stany 
Zjednoczone, Chiny i Rosja; apeluje do 
UE o kontynuowanie pogłębionego 
dialogu w celu zorganizowania szczytu 
UE-Afryka;

Or. en

Poprawka 538
David McAllister

Projekt rezolucji
Ustęp 25
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Projekt rezolucji Poprawka

25. podkreśla, że kryzys związany z 
COVID-19 może doprowadzić do 
destabilizacji państw afrykańskich, które 
mają często słabą infrastrukturę zdrowotną 
i wysokie zadłużenie; wzywa do 
wzmocnienia obecności UE w Afryce, do 
udzielania pomocy finansowej i wspierania 
planów odbudowy oraz do zapewnienia 
alternatywy dla inwestycji z Chin;

25. podkreśla, że kryzys związany z 
COVID-19 może doprowadzić do 
destabilizacji państw afrykańskich, które 
mają często słabą infrastrukturę zdrowotną 
i wysokie zadłużenie; wzywa do 
wzmocnienia i efektywniejszej koordynacji 
obecności UE w Afryce, do udzielania 
pomocy finansowej i wspierania planów 
odbudowy, do zwiększenia widoczności 
poprzez wdrażanie wspólnego planu 
inwestycyjnego i infrastrukturalnego oraz 
do zapewnienia alternatywy dla inwestycji 
z Chin;

Or. en

Poprawka 539
Milan Uhrík

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. podkreśla, że kryzys związany z 
COVID-19 może doprowadzić do 
destabilizacji państw afrykańskich, które 
mają często słabą infrastrukturę zdrowotną 
i wysokie zadłużenie; wzywa do 
wzmocnienia obecności UE w Afryce, do 
udzielania pomocy finansowej i 
wspierania planów odbudowy oraz do 
zapewnienia alternatywy dla inwestycji z 
Chin;

25. podkreśla, że kryzys związany z 
COVID-19 może doprowadzić do 
destabilizacji państw afrykańskich, które 
mają często słabą infrastrukturę zdrowotną 
i wysokie zadłużenie;

Or. sk

Poprawka 540
Hermann Tertsch

Projekt rezolucji
Ustęp 25
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Projekt rezolucji Poprawka

25. podkreśla, że kryzys związany z 
COVID-19 może doprowadzić do 
destabilizacji państw afrykańskich, które 
mają często słabą infrastrukturę 
zdrowotną i wysokie zadłużenie; wzywa do 
wzmocnienia obecności UE w Afryce, do 
udzielania pomocy finansowej i 
wspierania planów odbudowy oraz do 
zapewnienia alternatywy dla inwestycji z 
Chin;

25. podkreśla, że chińskie inwestycje w 
Afryce, które są związane z kryzysem 
wywołanym przez COVID-19 mogą 
doprowadzić do większej destabilizacji 
państw, których niestabilna sytuacja 
powoduje nasilenie napływu nielegalnej 
masowej imigracji w kierunku 
północnym, który jest wykorzystywany 
przez mafie; wzywa do wzmocnienia 
obecności UE w Afryce, do udzielania 
pomocy finansowej i ścigania mafii 
zajmujących się handlem ludźmi, między 
innymi ONG Open Arms;

Or. es

Poprawka 541
Dragoş Tudorache

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. podkreśla, że kryzys związany z 
COVID-19 może doprowadzić do 
destabilizacji państw afrykańskich, które 
mają często słabą infrastrukturę zdrowotną 
i wysokie zadłużenie; wzywa do 
wzmocnienia obecności UE w Afryce, do 
udzielania pomocy finansowej i wspierania 
planów odbudowy oraz do zapewnienia 
alternatywy dla inwestycji z Chin;

25. podkreśla, że kryzys związany z 
COVID-19 może doprowadzić do 
destabilizacji państw afrykańskich, które 
mają często słabą infrastrukturę zdrowotną 
i wysokie zadłużenie; wzywa do 
wzmocnienia obecności UE w Afryce, do 
udzielania pomocy finansowej i wspierania 
planów odbudowy oraz do zapewnienia 
alternatywy dla inwestycji z Chin poprzez 
działania na celu zbudowania 
długotrwałego, wiarygodnego i bliskiego 
partnerstwa między Afryką i UE;

Or. en

Poprawka 542
Željana Zovko
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Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. podkreśla, że kryzys związany z 
COVID-19 może doprowadzić do 
destabilizacji państw afrykańskich, które 
mają często słabą infrastrukturę zdrowotną 
i wysokie zadłużenie; wzywa do 
wzmocnienia obecności UE w Afryce, do 
udzielania pomocy finansowej i wspierania 
planów odbudowy oraz do zapewnienia 
alternatywy dla inwestycji z Chin;

25. podkreśla, że kryzys związany z 
COVID-19, działając na zasadzie 
„multiplikatora konfliktów”, może 
doprowadzić do destabilizacji państw 
afrykańskich, które mają często słabą 
infrastrukturę zdrowotną i wysokie 
zadłużenie; wzywa do wzmocnienia 
obecności UE w Afryce, do udzielania 
pomocy finansowej i wspierania planów 
odbudowy oraz do zapewnienia 
alternatywy dla inwestycji z Chin;

Or. en

Poprawka 543
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Zielonych/WSE

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. podkreśla, że kryzys związany z 
COVID-19 może doprowadzić do 
destabilizacji państw afrykańskich, które 
mają często słabą infrastrukturę zdrowotną 
i wysokie zadłużenie; wzywa do 
wzmocnienia obecności UE w Afryce, do 
udzielania pomocy finansowej i wspierania 
planów odbudowy oraz do zapewnienia 
alternatywy dla inwestycji z Chin;

25. podkreśla, że kryzys związany z 
COVID-19 może doprowadzić do 
destabilizacji państw afrykańskich, które 
mają często słabą infrastrukturę zdrowotną 
i wysokie zadłużenie; wzywa do 
ustanowienia partnerstwa UE z Afryką, do 
udzielania pomocy finansowej i wspierania 
planów odbudowy;

Or. en

Poprawka 544
Charlie Weimers

Projekt rezolucji
Ustęp 25
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Projekt rezolucji Poprawka

25. podkreśla, że kryzys związany z 
COVID-19 może doprowadzić do 
destabilizacji państw afrykańskich, które 
mają często słabą infrastrukturę zdrowotną 
i wysokie zadłużenie; wzywa do 
wzmocnienia obecności UE w Afryce, do 
udzielania pomocy finansowej i 
wspierania planów odbudowy oraz do 
zapewnienia alternatywy dla inwestycji z 
Chin;

25. podkreśla, że kryzys związany z 
COVID-19 może doprowadzić do 
destabilizacji państw afrykańskich, które 
mają często słabą infrastrukturę zdrowotną 
i wysokie zadłużenie; wzywa UE do 
aktywnego zaangażowania się w 
rozszerzanie możliwości prowadzenia 
prywatnych inwestycji w krajach 
afrykańskich jako alternatywy dla 
inwestycji chińskich;

Or. en

Poprawka 545
Giorgos Georgiou, Idoia Villanueva Ruiz

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. podkreśla, że kryzys związany z 
COVID-19 może doprowadzić do 
destabilizacji państw afrykańskich, które 
mają często słabą infrastrukturę zdrowotną 
i wysokie zadłużenie; wzywa do 
wzmocnienia obecności UE w Afryce, do 
udzielania pomocy finansowej i wspierania 
planów odbudowy oraz do zapewnienia 
alternatywy dla inwestycji z Chin;

25. podkreśla, że kryzys związany z 
COVID-19 może doprowadzić do 
destabilizacji państw afrykańskich i w 
Ameryce Łacińskiej, które mają często 
słabą infrastrukturę zdrowotną i wysokie 
zadłużenie; wzywa do wzmocnienia 
obecności UE zarówno w Afryce, jak i w 
Ameryce Łacińskiej, do udzielania pomocy 
finansowej i wspierania planów odbudowy;

Or. en

Poprawka 546
Andrea Cozzolino, Pierfrancesco Majorino, Giuliano Pisapia

Projekt rezolucji
Ustęp 25 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

25a. potępia władze Arabii Saudyjskiej 
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z uwagi na nadużycie ograniczeń 
wprowadzonych w ramach walki z 
COVID-19 w celu odebrania obrońcom 
praw człowieka, działaczom na rzecz praw 
kobiet, dysydentom politycznym i 
religijnym, takim jak Loujain al-Hathloul, 
Salman al-Awda, księżniczka Basmah, 
książę Salman bin Abdulaziz bin Salman 
Al Saud i innym niesprawiedliwie 
zatrzymanym więźniom, ich 
podstawowych praw człowieka, takich jak 
komunikacja z rodziną i światem 
zewnętrznym; wyraża poważne 
zaniepokojenie wiarygodnymi zarzutami 
stosowania tortur wobec więźniów 
politycznych w saudyjskich więzieniach, 
wysuwanymi przez międzynarodowe 
organizacje praw człowieka, takie jak 
Human Rights Watch; z zaniepokojeniem 
odnotowuje przeludnienie, złe 
traktowanie, brak odpowiedniej opieki 
medycznej w więzieniach Arabii 
Saudyjskiej, które potęgują śmiertelne 
ryzyko rozprzestrzeniania się COVID-19; 
jest wstrząśnięty doniesieniami o śmierci 
w więzieniu Abdullaha al-Hamida, 
wiodącego saudyjskiego obrońcy praw 
człowieka; wzywa WP i ESDZ do 
wywierania nacisku na władze Arabii 
Saudyjskiej, aby zezwoliły na wizyty 
niezależnych międzynarodowych 
obserwatorów w krajowych zakładach 
karnych i ośrodkach detencyjnych, 
prowadziły bezstronne dochodzenia w 
sprawie zarzutów stosowania tortur i 
śmierci w okresie pozbawienia wolności;

Or. en

Poprawka 547
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Projekt rezolucji
Ustęp 25 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

25a. podkreśla konieczność 
przygotowania przez UE strategii i planów 
współpracy z krajami 
latynoamerykańskimi, aby pomóc im w 
walce z kryzysem wywołanym przez 
COVID-19; nalega, by UE wsparła te 
kraje politycznie w celu uniknięcia, 
między innymi, zbyt dużego uzależnienia 
ich od pomocy udzielanej przez inne 
podmioty geopolityczne; uważa za 
stosowne, aby te strategie i plany miały na 
celu wsparcie usług publicznych (w 
szczególności służby zdrowia i edukacji), 
umocnienie praworządności, walkę z 
ubóstwem oraz podjęcie zobowiązań w 
zakresie zrównoważonego rozwoju i zmian 
klimatycznych;

Or. es

Poprawka 548
Isabel Santos

Projekt rezolucji
Ustęp 25 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

25a. potępia nadużywanie ograniczeń 
nałożonych w ramach walki z COVID-19 
przez rządy m.in. Chin, Filipin, 
Azerbejdżanu, Egiptu, Bahrajnu i Turcji 
w celu represjonowania obrońców praw 
człowieka, opozycji i działaczy 
społeczeństwa obywatelskiego; zauważa z 
konsternacją, że do takich działań często 
nawołują i podżegają bezpośrednio 
przywódcy tych krajów i państwowe 
media, które oczerniają dysydentów jako 
„piątą kolumnę” i „zdrajców”; wzywa 
WP, Komisję i ESDZ do pełnego 
wykorzystywania pozycji UE w celu 
wywierania nacisku na państwa trzecie, 
by przestrzegały międzynarodowych 
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zobowiązań w zakresie praw człowieka;

Or. en

Poprawka 549
Kati Piri

Projekt rezolucji
Ustęp 25 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

25a. zauważa, że globalne skutki 
gospodarcze pandemii COVID-19 
pogłębiły już istniejące obawy na całym 
świecie; domaga się, by dla każdego stanu 
wyjątkowego wprowadzono klauzulę 
dotyczącą jego zakończenia oraz 
podkreśla, że obecny kryzys światowy nie 
może służyć wzmocnieniu autokratycznej 
kontroli ani nadmiernym ograniczeniom 
wolności osobistych czy praw człowieka; 
podkreśla, że UE musi wspierać ruchy 
prodemokratyczne, szczególnie w 
sąsiedztwie, które pojawiły się w 
następstwie pandemii, w tym poprzez 
nakładanie środków ograniczających na 
państwowe i niepaństwowe podmioty 
naruszające prawa człowieka i 
podstawowe wartości;

Or. en

Poprawka 550
Javi López, Robert Biedroń

Projekt rezolucji
Ustęp 25 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

25a. jest zdania, że stosunki między UE 
a Ameryką Łacińską i Karaibami mają 
strategiczne i kluczowe znaczenie dla 
przeciwdziałania skutkom pandemii, 
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niezbędnej odbudowy po pandemii, a 
także obrony wielostronnego porządku 
opartego na zasadach i normach, 
ponieważ oba regiony w znacznym stopniu 
podzielają podstawowe wartości i idee; 
wzywa do opracowania dwustronnej 
strategii regionalnej na rzecz współpracy i 
odbudowy, która wzmocni więzi 
polityczne, gospodarcze, handlowe i 
społeczne między tymi dwoma regionami;

Or. en

Poprawka 551
Fabio Massimo Castaldo

Projekt rezolucji
Ustęp 25 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

25a. stwierdza, że COVID-19 dotknął 
dużej części Ameryki Łacińskiej, 
uwypuklając istniejące wcześniej słabe 
strony i wywierając szczególnie silny 
wpływ na społeczności tubylcze; z 
zadowoleniem przyjmuje zapowiedź 
przeznaczenia w 2020 r. 30,5 mln EUR na 
pomoc humanitarną w celu wsparcia 
najsłabszych grup ludności w Ameryce 
Łacińskiej i na Karaibach, w tym 
utworzenia mostu powietrznego do Peru w 
ramach globalnej reakcji UE na 
koronawirusa; zachęca Komisję do dalszej 
współpracy z państwami Ameryki 
Łacińskiej w celu stałego wzmacniania 
partnerstwa strategicznego opartego na 
wspólnych wartościach;

Or. en

Poprawka 552
Nicolae Ştefănuță
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Projekt rezolucji
Ustęp 25 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

25a. podkreśla, że Ameryka Łacińska 
jest jednym z regionów najbardziej 
dotkniętych pandemią COVID-19, 
podkreśla strategiczne znaczenie 
zaangażowania i wsparcia UE w Ameryce 
Łacińskiej, ponieważ UE pozostaje 
najważniejszym partnerem na rzecz 
rozwoju Ameryki Łacińskiej; zauważa 
konieczność kontynuowania współpracy w 
celu zmniejszenia różnic między ludźmi, 
wspierania zrównoważonego rozwoju, 
łagodzenia zmian klimatu, wspierania 
dobrego zarządzania oraz rozwoju 
szkolnictwa wyższego i badań;

Or. en

Poprawka 553
Gabriel Mato

Projekt rezolucji
Ustęp 25 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

25a. wyraża zaniepokojenie sytuacją w 
Ameryce Łacińskiej wywołaną przez 
pandemię i wzywa Wiceprzewodniczącego 
Komisji/Wysokiego Przedstawiciela Unii 
do Spraw Zagranicznych i Polityki 
Bezpieczeństwa (WP) do podjęcia starań o 
wystosowanie wspólnej i solidarnej 
odpowiedzi w formie pomocy dla krajów 
dotkniętych tą sytuacją;

Or. es

Poprawka 554
Urmas Paet, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Katalin Cseh, Dragoş 
Tudorache, Michal Šimečka, Javier Nart
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Projekt rezolucji
Ustęp 25 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

25a. odnotowuje wpływ, jaki COVID-19 
wywiera na regiony bardziej podatne na 
zagrożenia, w tym regiony dotknięte 
konfliktami i kraje najsłabiej rozwinięte, 
zwiększając tym samym ubóstwo i brak 
bezpieczeństwa, przedłużając konflikty i 
zagrażając równości płci oraz prawom 
kobiet; wzywa UE do zacieśnienia 
wielostronnej współpracy w zakresie 
działań humanitarnych;

Or. en

Poprawka 555
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Zielonych/WSE

Projekt rezolucji
Ustęp 25 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

25a. podkreśla potrzebę zapewnienia 
państwom wystarczających środków na 
wzmocnienie ich publicznych systemów 
opieki zdrowotnej, w tym poprzez 
restrukturyzację długu publicznego;

Or. en

Poprawka 556
Nathalie Loiseau, Katalin Cseh, Petras Auštrevičius, Ilhan Kyuchyuk, Nicolae 
Ştefănuță, Klemen Grošelj, Frédérique Ries, Christophe Grudler, Hilde Vautmans, 
Javier Nart

Projekt rezolucji
Ustęp 25 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

25a. wzywa UE do obrony dostępu 
organizacji humanitarnych do odległych 
stref konfliktu;

Or. en

Poprawka 557
Javi López, Robert Biedroń

Projekt rezolucji
Ustęp 25 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

25b. wzywa do pilnego zwołania 
posiedzenia ministerialnego UE-Ameryka 
Łacińska i Karaiby w formie 
wideokonferencji lub, optymalnie, 
posiedzenia szefów państw i rządów UE-
Ameryka Łacińska i Karaiby, bez wyjątku, 
również w formie wideokonferencji, w 
celu ustanowienia ściślejszej współpracy 
na rzecz rozwiązania problemu pandemii 
COVID-19 w krajach Unii Europejskiej 
oraz Ameryki Łacińskiej i Karaibów, które 
wchodzą w skład strategicznego 
partnerstwa UE-Ameryka Łacińska i 
Karaiby;

Or. en

Poprawka 558
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Zielonych/WSE

Projekt rezolucji
Ustęp 25 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

25b. zaznacza, że sankcje nie powinny 
utrudniać kompleksowej reakcji na 
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pandemię COVID-19; podkreśla - w 
odniesieniu do konkretnego przypadku 
Iranu - że należy poszerzyć zakres 
działania mechanizmu INSTEX i że 
powinien on zostać wykorzystany do 
wzmocnienia naszej reakcji 
humanitarnej;

Or. en

Poprawka 559
Nathalie Loiseau, Witold Jan Waszczykowski, Petras Auštrevičius, Lukas Mandl, 
Arnaud Danjean, Urmas Paet

Projekt rezolucji
Ustęp 25 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

25b. podkreśla, że partnerzy UE w 
regionach Sahelu i Sahary oraz Rogu 
Afryki stają w obliczu bezprecedensowych 
skutków pandemii COVID-19, a także 
nieustającej walki z uzbrojonymi grupami 
terrorystycznymi, w tym z dżihadystami;

Or. en

Poprawka 560
Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon

Projekt rezolucji
Ustęp 25 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

25b. podkreśla istotność umocnienia 
więzi łączących UE i kraje 
latynoamerykańskie oraz przypomina jak 
ważne jest sfinalizowanie umowy z 
Mercosurem, która znacznie przyczyni się 
do odbudowy gospodarczej;

Or. es
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Poprawka 561
Isabel Santos

Projekt rezolucji
Ustęp 25 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

25b. wzywa państwa członkowskie i 
społeczność międzynarodową do 
uwzględnienia szczególnych potrzeb i 
priorytetów ludności tubylczej w zakresie 
rozwiązywania problemu globalnej 
epidemii COVID-19;

Or. en

Poprawka 562
Javi López, Robert Biedroń

Projekt rezolucji
Ustęp 25 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

25c. wzywa władze publiczne w obu 
regionach do wzmożenia wysiłków na 
rzecz złagodzenia gospodarczych skutków 
kryzysu związanego z COVID-19 przy 
użyciu wszystkich instrumentów 
prawnych, instytucjonalnych, 
politycznych, gospodarczych i 
społecznych, w tym środków podatkowych 
i pieniężnych;

Or. en

Poprawka 563
Javi López, Robert Biedroń

Projekt rezolucji
Ustęp 25 d (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

25d. wzywa społeczność 
międzynarodową do tymczasowego 
zawieszenia środków ograniczających lub 
karnych, takich jak embarga gospodarcze, 
handlowe lub dyplomatyczne, które mogą 
mieć negatywny wpływ na walkę z 
pandemią, w celu skupienia wszystkich 
wysiłków na zwalczanie pandemii. 
Ponadto wzywa społeczność 
międzynarodową i wielostronne 
organizacje finansowe do zawieszenia, a 
wręcz częściowego umorzenia spłaty 
zadłużenia zagranicznego, aby umożliwić 
dostosowanie egzekucji długu do naszego 
głównego priorytetu, jakim jest walka z 
COVID-19;

Or. en

Poprawka 564
Hermann Tertsch

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. wzywa do wzmocnienia misji w 
ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i 
obrony (WPBiO), których zadaniem jest 
zapobieganie konfliktom lub ich 
łagodzenie, zwłaszcza w państwach 
bezpośrednio sąsiadujących z UE, aby 
pomóc w stabilizacji i tak słabych struktur 
oraz zapobiec nawrotowi konfliktów i 
przemocy na skutek dodatkowych napięć 
spowodowanych przez pandemię COVID-
19; wzywa w związku z tym do szybkiego 
przyjęcia Europejskiego Instrumentu na 
rzecz Pokoju;

skreśla się

Or. es
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Poprawka 565
Giorgos Georgiou

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. wzywa do wzmocnienia misji w 
ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i 
obrony (WPBiO), których zadaniem jest 
zapobieganie konfliktom lub ich 
łagodzenie, zwłaszcza w państwach 
bezpośrednio sąsiadujących z UE, aby 
pomóc w stabilizacji i tak słabych struktur 
oraz zapobiec nawrotowi konfliktów i 
przemocy na skutek dodatkowych napięć 
spowodowanych przez pandemię COVID-
19; wzywa w związku z tym do szybkiego 
przyjęcia Europejskiego Instrumentu na 
rzecz Pokoju;

skreśla się

Or. en

Poprawka 566
Harald Vilimsky, Lars Patrick Berg, Jaak Madison

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. wzywa do wzmocnienia misji w 
ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i 
obrony (WPBiO), których zadaniem jest 
zapobieganie konfliktom lub ich 
łagodzenie, zwłaszcza w państwach 
bezpośrednio sąsiadujących z UE, aby 
pomóc w stabilizacji i tak słabych struktur 
oraz zapobiec nawrotowi konfliktów i 
przemocy na skutek dodatkowych napięć 
spowodowanych przez pandemię COVID-
19; wzywa w związku z tym do szybkiego 
przyjęcia Europejskiego Instrumentu na 
rzecz Pokoju;

skreśla się

Or. en
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Poprawka 567
Charlie Weimers

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. wzywa do wzmocnienia misji w 
ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i 
obrony (WPBiO), których zadaniem jest 
zapobieganie konfliktom lub ich 
łagodzenie, zwłaszcza w państwach 
bezpośrednio sąsiadujących z UE, aby 
pomóc w stabilizacji i tak słabych struktur 
oraz zapobiec nawrotowi konfliktów i 
przemocy na skutek dodatkowych napięć 
spowodowanych przez pandemię COVID-
19; wzywa w związku z tym do szybkiego 
przyjęcia Europejskiego Instrumentu na 
rzecz Pokoju;

skreśla się

Or. en

Poprawka 568
Nicolae Ştefănuță

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. wzywa do wzmocnienia misji w 
ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i 
obrony (WPBiO), których zadaniem jest 
zapobieganie konfliktom lub ich 
łagodzenie, zwłaszcza w państwach 
bezpośrednio sąsiadujących z UE, aby 
pomóc w stabilizacji i tak słabych struktur 
oraz zapobiec nawrotowi konfliktów i 
przemocy na skutek dodatkowych napięć 
spowodowanych przez pandemię COVID-
19; wzywa w związku z tym do szybkiego 
przyjęcia Europejskiego Instrumentu na 
rzecz Pokoju;

26. stwierdza, że obecna pandemia 
COVID-19 wywarła negatywny wpływ na 
istniejące misje WPBiO, zwłaszcza ze 
względu na tymczasową redukcję 
personelu na misjach szkoleniowych UE 
w takich miejscach jak Mali, Somalia czy 
Republika Środkowoafrykańska, i 
podkreśla, jak ważne jest, by UE 
rozważyła, jakie dodatkowe działania 
można podjąć w celu zminimalizowania i 
zarządzania ryzykiem zakażenia 
personelu, jakie dodatkowe zasoby są 
potrzebne, a także jakie dostosowania 
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najlepiej sprawdzają się w różnych 
środowiskach, aby zapewnić utrzymanie 
skuteczności operacyjnej; wzywa do 
wzmocnienia misji w ramach wspólnej 
polityki bezpieczeństwa i obrony 
(WPBiO), których zadaniem jest 
zapobieganie konfliktom lub ich 
łagodzenie, zwłaszcza w państwach 
bezpośrednio sąsiadujących z UE, aby 
pomóc w stabilizacji i tak słabych struktur 
oraz zapobiec nawrotowi konfliktów i 
przemocy na skutek dodatkowych napięć 
spowodowanych przez pandemię COVID-
19; wzywa w związku z tym do szybkiego 
przyjęcia Europejskiego Instrumentu na 
rzecz Pokoju;

Or. en

Poprawka 569
María Soraya Rodríguez Ramos

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. wzywa do wzmocnienia misji w 
ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i 
obrony (WPBiO), których zadaniem jest 
zapobieganie konfliktom lub ich 
łagodzenie, zwłaszcza w państwach 
bezpośrednio sąsiadujących z UE, aby 
pomóc w stabilizacji i tak słabych struktur 
oraz zapobiec nawrotowi konfliktów i 
przemocy na skutek dodatkowych napięć 
spowodowanych przez pandemię COVID-
19; wzywa w związku z tym do szybkiego 
przyjęcia Europejskiego Instrumentu na 
rzecz Pokoju;

26. wzywa do wzmocnienia misji w 
ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i 
obrony (WPBiO), których zadaniem jest 
zapobieganie konfliktom lub ich 
łagodzenie, zwłaszcza w państwach 
bezpośrednio sąsiadujących z UE, aby 
pomóc w stabilizacji i tak słabych struktur 
oraz zapobiec nawrotowi konfliktów i 
przemocy na skutek dodatkowych napięć 
spowodowanych przez pandemię COVID-
19; wzywa w związku z tym do szybkiego 
przyjęcia Europejskiego Instrumentu na 
rzecz Pokoju; podkreśla, że wszelkie 
działania zewnętrzne w krajach 
dotkniętych konfliktem muszą opierać się 
na ocenie ryzyka i podatności na 
zagrożenia związane z konfliktem, w tym z 
punktu widzenia kobiet i ze szczególnym 
naciskiem na budowanie pokoju;
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Or. en

Poprawka 570
Radosław Sikorski

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. wzywa do wzmocnienia misji w 
ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i 
obrony (WPBiO), których zadaniem jest 
zapobieganie konfliktom lub ich 
łagodzenie, zwłaszcza w państwach 
bezpośrednio sąsiadujących z UE, aby 
pomóc w stabilizacji i tak słabych struktur 
oraz zapobiec nawrotowi konfliktów i 
przemocy na skutek dodatkowych napięć 
spowodowanych przez pandemię COVID-
19; wzywa w związku z tym do szybkiego 
przyjęcia Europejskiego Instrumentu na 
rzecz Pokoju;

26. wzywa do wzmocnienia misji w 
ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i 
obrony (WPBiO), których zadaniem jest 
zapobieganie konfliktom lub ich 
łagodzenie, zwłaszcza w państwach 
bezpośrednio sąsiadujących z UE, aby 
pomóc w stabilizacji i tak słabych struktur 
oraz zapobiec nawrotowi konfliktów i 
przemocy na skutek dodatkowych napięć 
spowodowanych przez pandemię COVID-
19; wzywa w związku z tym do 
przeprowadzenia analizy dotyczącej 
ustanowienia stałej, wielonarodowej 
jednostki UE, która miałaby wypełniać 
zadania wojskowe określone w art. 43 
TUE i zwiększać zdolność UE do 
prowadzenia operacji zarządzania 
kryzysowego, a także do szybkiego 
przyjęcia Europejskiego Instrumentu na 
rzecz Pokoju;

Or. en

Poprawka 571
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Zielonych/WSE

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. wzywa do wzmocnienia misji w 
ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i 
obrony (WPBiO), których zadaniem jest 

26. wzywa do wzmocnienia misji w 
ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i 
obrony (WPBiO), których zadaniem jest 
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zapobieganie konfliktom lub ich 
łagodzenie, zwłaszcza w państwach 
bezpośrednio sąsiadujących z UE, aby 
pomóc w stabilizacji i tak słabych struktur 
oraz zapobiec nawrotowi konfliktów i 
przemocy na skutek dodatkowych napięć 
spowodowanych przez pandemię COVID-
19; wzywa w związku z tym do szybkiego 
przyjęcia Europejskiego Instrumentu na 
rzecz Pokoju;

zapobieganie konfliktom lub ich 
łagodzenie, zwłaszcza w państwach 
bezpośrednio sąsiadujących z UE, aby 
pomóc w stabilizacji i tak słabych struktur 
oraz zapobiec nawrotowi konfliktów i 
przemocy na skutek dodatkowych napięć 
spowodowanych przez pandemię COVID-
19; wzywa w związku z tym państwa 
członkowskie do udostępnienia większej 
liczby personelu cywilnego i wojskowego 
na potrzeby takich misji i operacji;

Or. en

Poprawka 572
Željana Zovko

Projekt rezolucji
Ustęp 26 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

26a. zwraca uwagę na znaczenie 
europejskich misji w zakresie budowania 
potencjału i szkoleń dla wspierania 
pokoju, bezpieczeństwa i stabilności w 
regionach Sahelu, Afryki Zachodniej i 
Rogu Afryki; przypomina, że obecność i 
wiarygodne zaangażowanie Europy ma 
kluczowe znaczenie dla złagodzenia 
humanitarnych i społeczno-
gospodarczych skutków pandemii 
COVID-19, która może powodować skutki 
uboczne w postaci migracji do państw 
członkowskich;

Or. en

Poprawka 573
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Zielonych/WSE

Projekt rezolucji
Ustęp 26 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

26a. wzywa ESDZ, Komisję i państwa 
członkowskie UE do włączenia do polityki 
zagranicznej i bezpieczeństwa UE kwestii 
równouprawnienia płci, uwzględniania 
problematyki płci oraz perspektywy 
międzysektorowej, w tym równej i 
zróżnicowanej reprezentacji, a także do 
uznania zróżnicowanych doświadczeń 
kobiet i innych zmarginalizowanych grup, 
na które pandemia wywarła negatywny 
wpływ;

Or. en

Poprawka 574
Fabio Massimo Castaldo

Projekt rezolucji
Ustęp 26 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

26a. wyraża zdecydowane przekonanie, 
że współpraca w zakresie zmian klimatu 
może służyć jako podstawa do budowania 
szerszej współpracy globalnej w ramach 
odpowiedzi na COVID-19, wzmacniając 
system wielostronny i odbudowując wiarę 
w potrzebę systemu opartego na zasadach;

Or. en

Poprawka 575
Hilde Vautmans, Javier Nart, Ilhan Kyuchyuk, Dragoş Tudorache, Frédérique Ries, 
Nathalie Loiseau, Urmas Paet, Bernard Guetta, Katalin Cseh

Projekt rezolucji
Ustęp 26 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

26a. z zadowoleniem przyjmuje 
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odrzucenie przez UE szczepionkowego 
nacjonalizmu i wzywa Komisję 
Europejską do objęcia przewodnictwa w 
procesie zapewnienia, że każda 
opracowana w przyszłości szczepionka 
będzie dostępna dla wszystkich;

Or. en

Poprawka 576
Nathalie Loiseau, Katalin Cseh, Petras Auštrevičius, Ilhan Kyuchyuk, Nicolae 
Ştefănuță, Klemen Grošelj, Frédérique Ries, Christophe Grudler, Hilde Vautmans, 
Javier Nart

Projekt rezolucji
Ustęp 26 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

26a. wzywa Komisję Europejską do 
współpracy z partnerami 
międzynarodowymi w celu 
zagwarantowania, że po udostępnieniu 
szczepionki nikt nie pozostanie w tyle;

Or. en

Poprawka 577
Harald Vilimsky, Lars Patrick Berg, Jaak Madison

Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. jest zdania, że kryzys związany z 
COVID-19 uwypuklił pewne słabości Unii 
i pokazał jak pilnie potrzebna jest 
efektywna i sprawna Unia; uważa, że 
konferencja w sprawie przyszłości Europy 
będzie dobrą platformą do dalszych 
postępów w budowaniu skuteczniejszego 
procesu decyzyjnego w zakresie polityki 
zewnętrznej UE; jest w związku z tym 
zdecydowany jak najszybciej rozpocząć 

27. podkreśla, że kryzys związany z 
COVID-19 jeszcze bardziej uwypuklił 
słabości Unii Europejskiej i jest zdania, że 
tych słabości nie da się pogodzić z dobrym 
zarządzaniem oraz wzywa państwa 
członkowskie do powstrzymania 
długofalowego dążenia do stworzenia 
fikcyjnych europejskich państw 
federalnych; podkreśla pilną potrzebę 
przesunięcia kompetencji w kierunku 
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konferencję; podejmowania decyzji na szczeblu 
krajowym, szczególnie w sytuacjach 
kryzysowych, przy odpowiedniej 
koordynacji na szczeblu Rady; jest zdania, 
że konferencja w sprawie przyszłości 
Europy nie przyczynia się do realizacji 
ewentualnych reform, ponieważ nie 
reprezentuje szerokiej opinii publicznej; 
krytycznie odnosi się do faktu, że UE 
wykorzystała kryzys do przeforsowania 
kontrowersyjnych programów 
politycznych, które oddziałują również na 
politykę zagraniczną;

Or. en

Poprawka 578
Charlie Weimers

Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. jest zdania, że kryzys związany z 
COVID-19 uwypuklił pewne słabości Unii 
i pokazał, jak pilnie potrzebna jest 
efektywna i sprawna Unia; uważa, że 
konferencja w sprawie przyszłości Europy 
będzie dobrą platformą do dalszych 
postępów w budowaniu skuteczniejszego 
procesu decyzyjnego w zakresie polityki 
zewnętrznej UE; jest w związku z tym 
zdecydowany jak najszybciej rozpocząć 
konferencję;

27. jest zdania, że kryzys związany z 
COVID-19 uwypuklił pewne słabości Unii 
i pokazał, jak pilnie potrzebna jest 
efektywna i sprawna Unia;

Or. en

Poprawka 579
Traian Băsescu

Projekt rezolucji
Ustęp 27
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Projekt rezolucji Poprawka

27. jest zdania, że kryzys związany z 
COVID-19 uwypuklił pewne słabości Unii 
i pokazał, jak pilnie potrzebna jest 
efektywna i sprawna Unia; uważa, że 
konferencja w sprawie przyszłości Europy 
będzie dobrą platformą do dalszych 
postępów w budowaniu skuteczniejszego 
procesu decyzyjnego w zakresie polityki 
zewnętrznej UE; jest w związku z tym 
zdecydowany jak najszybciej rozpocząć 
konferencję;

27. jest zdania, że kryzys związany z 
COVID-19 uwypuklił pewne słabości Unii 
i pokazał, jak pilnie potrzebna jest 
efektywna i sprawna Unia dysponująca 
wewnętrznymi i zewnętrznymi 
mechanizmami zapobiegania kryzysom 
oraz szybkimi i skutecznymi środkami 
ograniczającymi, w tym instrumentami 
finansowymi na rzecz wsparcia i 
odbudowy po ich wystąpieniu; uważa, że 
konferencja w sprawie przyszłości Europy 
będzie dobrą platformą do dalszych 
postępów w budowaniu skuteczniejszego 
procesu decyzyjnego w zakresie polityki 
zewnętrznej UE; jest w związku z tym 
zdecydowany jak najszybciej rozpocząć 
konferencję;

Or. ro

Poprawka 580
Hermann Tertsch

Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. jest zdania, że kryzys związany z 
COVID-19 uwypuklił pewne słabości Unii 
i pokazał jak pilnie potrzebna jest 
efektywna i sprawna Unia; uważa, że 
konferencja w sprawie przyszłości Europy 
będzie dobrą platformą do dalszych 
postępów w budowaniu skuteczniejszego 
procesu decyzyjnego w zakresie polityki 
zewnętrznej UE; jest w związku z tym 
zdecydowany jak najszybciej rozpocząć 
konferencję;

27. jest zdania, że kryzys związany z 
COVID-19 uwypuklił ogromną słabość 
Unii Europejskiej; uważa, że każda debata 
w sprawie przyszłości Europy powinna 
skupić się na ponownym rozważeniu 
przekazania kompetencji państwom 
członkowskim, ścisłym stosowaniu zasady 
pomocniczości oraz pełnym poszanowaniu 
dla suwerenności państw narodowych;

Or. es
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Poprawka 581
Robert Biedroń, Raphaël Glucksmann, Javi López, Elena Yoncheva, Andreas Schieder, 
Giuliano Pisapia, Isabel Santos, Attila Ara-Kovács

Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. jest zdania, że kryzys związany z 
COVID-19 uwypuklił pewne słabości Unii 
i pokazał, jak pilnie potrzebna jest 
efektywna i sprawna Unia; uważa, że 
konferencja w sprawie przyszłości Europy 
będzie dobrą platformą do dalszych 
postępów w budowaniu skuteczniejszego 
procesu decyzyjnego w zakresie polityki 
zewnętrznej UE; jest w związku z tym 
zdecydowany jak najszybciej rozpocząć 
konferencję;

27. jest zdania, że kryzys związany z 
COVID-19 uwypuklił pewne słabości Unii 
i pokazał, jak pilnie potrzebna jest 
efektywna i sprawna Unia; uważa, że 
konferencja w sprawie przyszłości Europy 
będzie dobrą platformą do dalszych 
postępów w budowaniu skuteczniejszego 
procesu decyzyjnego w zakresie polityki 
zewnętrznej UE; jest w związku z tym 
zdecydowany jak najszybciej rozpocząć 
konferencję; w tym kontekście z 
zadowoleniem przyjmuje wniosek 
przewodniczącego Charlesa Michela, że 
„zwiększenie strategicznej autonomii Unii 
jest sprawą najwyższej wagi”;

Or. en

Poprawka 582
Giorgos Georgiou, Idoia Villanueva Ruiz

Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. jest zdania, że kryzys związany z 
COVID-19 uwypuklił pewne słabości Unii 
i pokazał, jak pilnie potrzebna jest 
efektywna i sprawna Unia; uważa, że 
konferencja w sprawie przyszłości Europy 
będzie dobrą platformą do dalszych 
postępów w budowaniu skuteczniejszego 
procesu decyzyjnego w zakresie polityki 
zewnętrznej UE; jest w związku z tym 
zdecydowany jak najszybciej rozpocząć 
konferencję;

27. jest zdania, że kryzys związany z 
COVID-19 uwypuklił pewne słabości Unii, 
a także państw członkowskich w 
odniesieniu do niezdolności do 
wzmocnienia systemów opieki zdrowotnej 
i pokazał, jak pilnie potrzebna jest 
efektywna i sprawna Unia;
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Or. en

Poprawka 583
Idoia Villanueva Ruiz

Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. jest zdania, że kryzys związany z 
COVID-19 uwypuklił pewne słabości Unii 
i pokazał jak pilnie potrzebna jest 
efektywna i sprawna Unia; uważa, że 
konferencja w sprawie przyszłości Europy 
będzie dobrą platformą do dalszych 
postępów w budowaniu skuteczniejszego 
procesu decyzyjnego w zakresie polityki 
zewnętrznej UE; jest w związku z tym 
zdecydowany jak najszybciej rozpocząć 
konferencję;

27. jest zdania, że kryzys związany z 
COVID-19 uwypuklił pewne słabości Unii 
i pokazał pilną potrzebę położenia przez 
UE większego nacisku na kwestie 
odporności społeczno-gospodarczej, 
zmniejszania nierówności i ochrony 
najsłabszych; uważa, że konferencja w 
sprawie przyszłości Europy będzie dobrą 
platformą do dalszych postępów w 
budowaniu skuteczniejszego procesu 
decyzyjnego w zakresie polityki 
zewnętrznej UE; jest w związku z tym 
zdecydowany jak najszybciej rozpocząć 
konferencję;

Or. en

Poprawka 584
Michael Gahler

Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. jest zdania, że kryzys związany z 
COVID-19 uwypuklił pewne słabości Unii 
i pokazał jak pilnie potrzebna jest 
efektywna i sprawna Unia; uważa, że 
konferencja w sprawie przyszłości Europy 
będzie dobrą platformą do dalszych 
postępów w budowaniu skuteczniejszego 
procesu decyzyjnego w zakresie polityki 
zewnętrznej UE; jest w związku z tym 
zdecydowany jak najszybciej rozpocząć 

27. jest zdania, że kryzys związany z 
COVID-19 uwypuklił pewne słabości Unii 
zarówno na arenie wewnętrznej, jak i 
światowej, i po raz kolejny potwierdził, jak 
pilnie potrzebna jest efektywna i sprawna 
Unia; uważa, że konferencja w sprawie 
przyszłości Europy będzie dobrą platformą 
do dalszych postępów w budowaniu 
skuteczniejszego procesu decyzyjnego w 
zakresie polityki zewnętrznej UE; jest w 
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konferencję; związku z tym zdecydowany jak 
najszybciej rozpocząć konferencję;

Or. en

Poprawka 585
Emmanuel Maurel

Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. jest zdania, że kryzys związany z 
COVID-19 uwypuklił pewne słabości Unii 
i pokazał jak pilnie potrzebna jest 
efektywna i sprawna Unia; uważa, że 
konferencja w sprawie przyszłości Europy 
będzie dobrą platformą do dalszych 
postępów w budowaniu skuteczniejszego 
procesu decyzyjnego w zakresie polityki 
zewnętrznej UE; jest w związku z tym 
zdecydowany jak najszybciej rozpocząć 
konferencję;

27. jest zdania, że kryzys związany z 
COVID-19 uwypuklił pewne słabości Unii 
i pokazał jak pilnie potrzebna jest 
efektywna, sprawna i autonomiczna Unia; 
uważa, że konferencja w sprawie 
przyszłości Europy będzie dobrą platformą 
do dalszych postępów w budowaniu 
skuteczniejszego procesu decyzyjnego w 
zakresie polityki zewnętrznej UE; jest w 
związku z tym zdecydowany jak 
najszybciej rozpocząć konferencję;

Or. fr


