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Poprawka 1
Hermann Tertsch

Projekt rezolucji
Umocowanie 3 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając Rzymski Statut 
Międzynarodowego Trybunału Karnego z 
dnia 17 lipca 1998 r.,

Or. es

Poprawka 2
Hermann Tertsch

Projekt rezolucji
Umocowanie 3 b (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając rezolucję 42/25 
Rady Praw Człowieka ONZ z dnia 27 
września 2019 r. w sprawie sytuacji w 
zakresie praw człowieka w 
Boliwariańskiej Republice Wenezueli,

Or. es

Poprawka 3
Hermann Tertsch

Projekt rezolucji
Umocowanie 3 c (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając sprawozdanie Rady 
Praw Człowieka z dnia 15 września 2020 
r. w sprawie realizacji postanowienia 
rezolucji 42/25 Rady dotyczącego 
niezależnej międzynarodowej misji 
wyjaśniającej w Boliwariańskiej 
Republice Wenezueli,
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Or. es

Poprawka 4
Hermann Tertsch

Projekt rezolucji
Umocowanie 3 d (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając szczegółowe 
wnioski Rady Praw Człowieka z dnia 15 
września 2020 r. na temat niezależnej 
międzynarodowej misji wyjaśniającej 
dotyczącej Boliwariańskiej Republiki 
Wenezueli,

Or. es

Poprawka 5
Željana Zovko

Projekt rezolucji
Umocowanie 5 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając rezolucję ONZ nr 
1325 (2000) przyjętą w dniu 31 
października 2000 r. przez Radę 
Bezpieczeństwa ONZ w sprawie ważnej 
roli kobiet w zapobieganiu konfliktom 
zbrojnym i ich rozwiązywaniu, 
prowadzeniu negocjacji pokojowych, 
budowaniu pokoju, utrzymywaniu pokoju, 
udzielaniu pomocy humanitarnej i 
odbudowie pokonfliktowej,

Or. en

Poprawka 6
David McAllister
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Projekt rezolucji
Umocowanie 6 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając 20. rocznicę 
rezolucji nr 1325 Rady Bezpieczeństwa 
ONZ i unijny plan działania w sprawie 
kobiet, pokoju i bezpieczeństwa na lata 
2019–2024 oraz podkreślając znaczenie 
pełnego wdrożenia agendy dotyczącej 
kobiet, pokoju i bezpieczeństwa jako 
kwestii przekrojowej we wszystkich 
sprawach dotyczących pokoju i 
bezpieczeństwa,

Or. en

Poprawka 7
Hermann Tertsch

Projekt rezolucji
Umocowanie 8

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając przemówienie 
wygłoszone dnia 25 września 2020 r. przez 
przewodniczącego Rady Europejskiej 
Charles’a Michela podczas Zgromadzenia 
Ogólnego ONZ, pt. „Silniejsza i bardziej 
autonomiczna UE podstawą 
sprawiedliwszego świata”,

skreśla się

Or. es

Poprawka 8
Hermann Tertsch

Projekt rezolucji
Umocowanie 9

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając opinię skreśla się
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opublikowaną dnia 22 września 2020 r. 
przez Wiceprzewodniczącego Komisji / 
Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw 
Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa 
pt. „Unia Europejska murem za ONZ”,

Or. es

Poprawka 9
Hermann Tertsch

Projekt rezolucji
Umocowanie 10 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając konwencję z 
Montevideo z 1933 r. o prawach i 
obowiązkach państw,

Or. es

Poprawka 10
Hermann Tertsch

Projekt rezolucji
Umocowanie 10 b (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając rezolucję 
Zgromadzenia Ogólnego ONZ nr 2758 z 
dnia 25 października 1971 r.,

Or. es

Poprawka 11
Terry Reintke, Maria Walsh, Marc Angel, Dietmar Köster, Liesje Schreinemacher, 
Frédérique Ries, Fabio Massimo Castaldo, Isabel Wiseler-Lima, Michal Šimečka, 
Nicolae Ştefănuță, Robert Biedroń, Evin Incir, Andreas Schieder, Hilde Vautmans, 
Ernest Urtasun

Projekt rezolucji
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Umocowanie 14 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając sprawozdania 
niezależnego eksperta Organizacji 
Narodów Zjednoczonych ds. ochrony 
przed przemocą i dyskryminacją ze 
względu na orientację seksualną i 
tożsamość płciową,

Or. en

Poprawka 12
Isabel Santos, Demetris Papadakis, Maria Arena, Robert Biedroń, Nacho Sánchez 
Amor, Evin Incir, Andreas Schieder, Raphaël Glucksmann, Attila Ara-Kovács

Projekt rezolucji
Umocowanie 15 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 popierając apel Sekretarza 
Generalnego ONZ Antonio Guterresa o 
globalne zawieszenie broni,

Or. en

Poprawka 13
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Projekt rezolucji
Umocowanie 15 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając opracowaną przez 
ONZ globalną strategię zwalczania 
terroryzmu, przyjętą przez Zgromadzenie 
Ogólne we wrześniu 2006 r., która 
wkrótce zostanie zaktualizowana po raz 
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siódmy,

Or. es

Poprawka 14
Salima Yenbou

Projekt rezolucji
Umocowanie 15 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając Traktat o handlu 
bronią,

Or. en

Poprawka 15
Salima Yenbou

Projekt rezolucji
Umocowanie 15 b (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając Traktat o zakazie 
broni jądrowej (TPNW),

Or. en

Poprawka 16
Salima Yenbou

Projekt rezolucji
Umocowanie 15 c (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając swoją rezolucję z 
dnia 12 września 2018 r. w sprawie 
autonomicznych systemów uzbrojenia 
(PA-TA(2018)0341),



AM\1219327PL.docx 9/161 PE660.365v02-00

PL

Or. en

Poprawka 17
Salima Yenbou

Projekt rezolucji
Umocowanie 15 d (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając swoją rezolucję z 
dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie operacji 
pokojowych – zaangażowanie UE w 
działania ONZ i Unii Afrykańskiej (P8-
TA(2016)0249),

Or. en

Poprawka 18
Fabio Massimo Castaldo

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że Organizacja 
Narodów Zjednoczonych obchodzi w tym 
roku 75. rocznicę powstania; mając na 
uwadze, że ONZ okazała się niezbędnym 
forum dla budowania międzynarodowego 
konsensusu dotyczącego pokoju i 
bezpieczeństwa, zrównoważonego rozwoju 
oraz poszanowania praw człowieka i prawa 
międzynarodowego, a także głównym 
podmiotem udzielającym wsparcia 
państwom niestabilnym i społecznościom 
znajdującym się w trudnej sytuacji; mając 
na uwadze, że w sytuacji, gdy osiągnięcia i 
nieodzowna rola ONZ są często pomijane 
w dążeniach niektórych krajów do 
podejmowania jednostronnych decyzji, 
ważne jest, aby UE i jej państwa 
członkowskie dopilnowały, by ONZ 
pozostała wydajnym i skutecznym forum 

A. mając na uwadze, że Organizacja 
Narodów Zjednoczonych obchodzi w tym 
roku 75. rocznicę powstania; mając na 
uwadze, że ONZ okazała się niezbędnym 
forum dla budowania międzynarodowego 
konsensusu dotyczącego pokoju i 
bezpieczeństwa, zrównoważonego rozwoju 
oraz poszanowania praw człowieka i prawa 
międzynarodowego, a także głównym 
podmiotem udzielającym wsparcia 
państwom niestabilnym i społecznościom 
znajdującym się w trudnej sytuacji; mając 
na uwadze, że rosnące napięcia polityczne 
zakłócają agendę ONZ, świat doświadcza 
bezprecedensowego przetasowania sił, a 
osiągnięcia i nieodzowna rola ONZ są 
często pomijane w dążeniach niektórych 
krajów do podejmowania jednostronnych 
decyzji, ważne jest, aby UE i jej państwa 
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przynoszącym korzyści społeczności 
międzynarodowej oraz by była w stanie w 
dalszym ciągu podejmować obecne i 
przyszłe globalne wyzwania, którym 
sprostać można jedynie dzięki 
rozwiązaniom wielostronnym;

członkowskie dopilnowały, by ONZ 
pozostała wydajnym i skutecznym forum 
przynoszącym korzyści społeczności 
międzynarodowej oraz by była w stanie w 
dalszym ciągu podejmować obecne i 
przyszłe globalne wyzwania, którym, jak 
się okazało, sprostać można jedynie dzięki 
rozwiązaniom wielostronnym;

Or. en

Poprawka 19
Željana Zovko

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że Organizacja 
Narodów Zjednoczonych obchodzi w tym 
roku 75. rocznicę powstania; mając na 
uwadze, że ONZ okazała się niezbędnym 
forum dla budowania międzynarodowego 
konsensusu dotyczącego pokoju i 
bezpieczeństwa, zrównoważonego rozwoju 
oraz poszanowania praw człowieka i prawa 
międzynarodowego, a także głównym 
podmiotem udzielającym wsparcia 
państwom niestabilnym i społecznościom 
znajdującym się w trudnej sytuacji; mając 
na uwadze, że w sytuacji, gdy osiągnięcia i 
nieodzowna rola ONZ są często pomijane 
w dążeniach niektórych krajów do 
podejmowania jednostronnych decyzji, 
ważne jest, aby UE i jej państwa 
członkowskie dopilnowały, by ONZ 
pozostała wydajnym i skutecznym forum 
przynoszącym korzyści społeczności 
międzynarodowej oraz by była w stanie w 
dalszym ciągu podejmować obecne i 
przyszłe globalne wyzwania, którym 
sprostać można jedynie dzięki 
rozwiązaniom wielostronnym;

A. mając na uwadze, że Organizacja 
Narodów Zjednoczonych obchodzi w tym 
roku 75. rocznicę powstania; mając na 
uwadze, że ONZ okazała się niezbędnym 
forum dla budowania międzynarodowego 
konsensusu dotyczącego pokoju i 
bezpieczeństwa, zrównoważonego rozwoju 
oraz poszanowania praw człowieka i prawa 
międzynarodowego, a także głównym 
podmiotem udzielającym wsparcia 
państwom niestabilnym i społecznościom 
znajdującym się w trudnej sytuacji w 
budowaniu państwowości i rozwiązywaniu 
konfliktów; mając na uwadze, że w 
sytuacji, gdy osiągnięcia i nieodzowna rola 
ONZ są często pomijane w dążeniach 
niektórych krajów do podejmowania 
jednostronnych decyzji, ważne jest, aby 
UE i jej państwa członkowskie 
dopilnowały, by ONZ pozostała wydajnym 
i skutecznym forum przynoszącym 
korzyści społeczności międzynarodowej 
oraz by była w stanie w dalszym ciągu 
podejmować obecne i przyszłe globalne 
wyzwania, którym sprostać można jedynie 
dzięki rozwiązaniom wielostronnym; 
mając na uwadze, że trzy filary ONZ: 
pokój i bezpieczeństwo, rozwój oraz prawa 
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człowieka są ze sobą nierozerwalnie 
związane i wzajemnie się wzmacniają; 
mając na uwadze, że pierwotnemu celowi 
ONZ, jakim jest utrzymanie pokoju, 
zagrażają ciągłe i złożone kryzysy;

Or. en

Poprawka 20
Salima Yenbou

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że Organizacja 
Narodów Zjednoczonych obchodzi w tym 
roku 75. rocznicę powstania; mając na 
uwadze, że ONZ okazała się niezbędnym 
forum dla budowania międzynarodowego 
konsensusu dotyczącego pokoju i 
bezpieczeństwa, zrównoważonego rozwoju 
oraz poszanowania praw człowieka i prawa 
międzynarodowego, a także głównym 
podmiotem udzielającym wsparcia 
państwom niestabilnym i społecznościom 
znajdującym się w trudnej sytuacji; mając 
na uwadze, że w sytuacji, gdy osiągnięcia i 
nieodzowna rola ONZ są często pomijane 
w dążeniach niektórych krajów do 
podejmowania jednostronnych decyzji, 
ważne jest, aby UE i jej państwa 
członkowskie dopilnowały, by ONZ 
pozostała wydajnym i skutecznym forum 
przynoszącym korzyści społeczności 
międzynarodowej oraz by była w stanie w 
dalszym ciągu podejmować obecne i 
przyszłe globalne wyzwania, którym 
sprostać można jedynie dzięki 
rozwiązaniom wielostronnym;

A. mając na uwadze, że Organizacja 
Narodów Zjednoczonych obchodzi w tym 
roku 75. rocznicę powstania; mając na 
uwadze, że ONZ okazała się niezbędnym 
forum dla budowania międzynarodowego 
konsensusu dotyczącego pokoju i 
bezpieczeństwa, zrównoważonego rozwoju 
oraz poszanowania praw człowieka i prawa 
międzynarodowego, a także głównym 
podmiotem udzielającym wsparcia 
państwom niestabilnym i społecznościom 
znajdującym się w trudnej sytuacji; mając 
na uwadze, że w sytuacji, gdy osiągnięcia i 
nieodzowna rola ONZ są często pomijane 
w dążeniach niektórych krajów do 
podejmowania jednostronnych decyzji, 
ważne jest, aby UE i jej państwa 
członkowskie dopilnowały, by ONZ 
pozostała wydajnym i skutecznym forum 
przynoszącym korzyści społeczności 
międzynarodowej oraz by była w stanie w 
dalszym ciągu podejmować obecne i 
przyszłe globalne wyzwania, w oparciu o 
trzy filary systemu ONZ: prawa człowieka, 
pokój i bezpieczeństwo oraz rozwój, 
którym sprostać można jedynie dzięki 
rozwiązaniom wielostronnym;

Or. en
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Poprawka 21
Ilhan Kyuchyuk

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że Organizacja 
Narodów Zjednoczonych obchodzi w tym 
roku 75. rocznicę powstania; mając na 
uwadze, że ONZ okazała się niezbędnym 
forum dla budowania międzynarodowego 
konsensusu dotyczącego pokoju i 
bezpieczeństwa, zrównoważonego rozwoju 
oraz poszanowania praw człowieka i prawa 
międzynarodowego, a także głównym 
podmiotem udzielającym wsparcia 
państwom niestabilnym i społecznościom 
znajdującym się w trudnej sytuacji; mając 
na uwadze, że w sytuacji, gdy osiągnięcia i 
nieodzowna rola ONZ są często pomijane 
w dążeniach niektórych krajów do 
podejmowania jednostronnych decyzji, 
ważne jest, aby UE i jej państwa 
członkowskie dopilnowały, by ONZ 
pozostała wydajnym i skutecznym forum 
przynoszącym korzyści społeczności 
międzynarodowej oraz by była w stanie w 
dalszym ciągu podejmować obecne i 
przyszłe globalne wyzwania, którym 
sprostać można jedynie dzięki 
rozwiązaniom wielostronnym;

A. mając na uwadze, że Organizacja 
Narodów Zjednoczonych obchodzi w tym 
roku 75. rocznicę powstania; mając na 
uwadze, że ONZ okazała się niezbędnym 
forum dla budowania międzynarodowego 
konsensusu dotyczącego pokoju i 
bezpieczeństwa, zrównoważonego rozwoju 
oraz poszanowania praw człowieka i prawa 
międzynarodowego, a także głównym 
podmiotem udzielającym wsparcia 
państwom niestabilnym i społecznościom 
znajdującym się w trudnej sytuacji; mając 
na uwadze, że w sytuacji, gdy osiągnięcia i 
nieodzowna rola ONZ są często pomijane 
w dążeniach niektórych krajów do 
podejmowania jednostronnych decyzji, 
ważne jest, aby UE i jej państwa 
członkowskie dopilnowały, by ONZ 
pozostała wydajnym i skutecznym forum 
przynoszącym korzyści społeczności 
międzynarodowej oraz by była w stanie w 
dalszym ciągu podejmować obecne i 
przyszłe globalne wyzwania, którym 
sprostać można jedynie dzięki wdrażaniu 
rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ i 
Rady Bezpieczeństwa ONZ oraz 
rozwiązaniom wielostronnym;

Or. en

Poprawka 22
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że Organizacja A. mając na uwadze, że Organizacja 
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Narodów Zjednoczonych obchodzi w tym 
roku 75. rocznicę powstania; mając na 
uwadze, że ONZ okazała się niezbędnym 
forum dla budowania międzynarodowego 
konsensusu dotyczącego pokoju i 
bezpieczeństwa, zrównoważonego rozwoju 
oraz poszanowania praw człowieka i prawa 
międzynarodowego, a także głównym 
podmiotem udzielającym wsparcia 
państwom niestabilnym i społecznościom 
znajdującym się w trudnej sytuacji; mając 
na uwadze, że w sytuacji, gdy osiągnięcia i 
nieodzowna rola ONZ są często pomijane 
w dążeniach niektórych krajów do 
podejmowania jednostronnych decyzji, 
ważne jest, aby UE i jej państwa 
członkowskie dopilnowały, by ONZ 
pozostała wydajnym i skutecznym forum 
przynoszącym korzyści społeczności 
międzynarodowej oraz by była w stanie w 
dalszym ciągu podejmować obecne i 
przyszłe globalne wyzwania, którym 
sprostać można jedynie dzięki 
rozwiązaniom wielostronnym;

Narodów Zjednoczonych obchodzi w tym 
roku 75. rocznicę powstania; mając na 
uwadze, że ONZ okazała się niezbędnym 
forum dla budowania międzynarodowego 
konsensusu dotyczącego pokoju i 
bezpieczeństwa, zrównoważonego rozwoju 
oraz poszanowania praw człowieka i prawa 
międzynarodowego, a także głównym 
podmiotem udzielającym wsparcia 
państwom niestabilnym i społecznościom 
znajdującym się w trudnej sytuacji; mając 
na uwadze, że w sytuacji, gdy osiągnięcia i 
nieodzowna rola ONZ są często pomijane 
w dążeniach niektórych krajów do 
podejmowania jednostronnych decyzji, 
ważne jest, aby UE i jej państwa 
członkowskie – jako główni płatnicy do 
budżetu ONZ – dopilnowały, by ONZ 
pozostała wydajnym i skutecznym forum 
przynoszącym korzyści społeczności 
międzynarodowej oraz by była w stanie w 
dalszym ciągu podejmować obecne i 
przyszłe globalne wyzwania, którym 
sprostać można jedynie dzięki 
rozwiązaniom wielostronnym;

Or. es

Poprawka 23
Hermann Tertsch

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że Organizacja 
Narodów Zjednoczonych obchodzi w tym 
roku 75. rocznicę powstania; mając na 
uwadze, że ONZ okazała się niezbędnym 
forum dla budowania międzynarodowego 
konsensusu dotyczącego pokoju i 
bezpieczeństwa, zrównoważonego rozwoju 
oraz poszanowania praw człowieka i prawa 
międzynarodowego, a także głównym 
podmiotem udzielającym wsparcia 
państwom niestabilnym i społecznościom 

A. mając na uwadze, że Organizacja 
Narodów Zjednoczonych obchodzi w tym 
roku 75. rocznicę powstania; mając na 
uwadze, że ONZ okazała się forum 
służącym budowaniu międzynarodowego 
konsensusu dotyczącego pokoju i 
bezpieczeństwa, zrównoważonego rozwoju 
oraz poszanowania praw człowieka i prawa 
międzynarodowego, a także podmiotem 
udzielającym wsparcia państwom 
niestabilnym i społecznościom 
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znajdującym się w trudnej sytuacji; mając 
na uwadze, że w sytuacji, gdy osiągnięcia i 
nieodzowna rola ONZ są często pomijane 
w dążeniach niektórych krajów do 
podejmowania jednostronnych decyzji, 
ważne jest, aby UE i jej państwa 
członkowskie dopilnowały, by ONZ 
pozostała wydajnym i skutecznym forum 
przynoszącym korzyści społeczności 
międzynarodowej oraz by była w stanie w 
dalszym ciągu podejmować obecne i 
przyszłe globalne wyzwania, którym 
sprostać można jedynie dzięki 
rozwiązaniom wielostronnym;

znajdującym się w trudnej sytuacji; mając 
na uwadze, że w sytuacji, gdy częsta 
nieskuteczność prac i wysiłków ONZ, 
niezależnie od ich intencji, sprawia, że 
niektóre kraje preferują decyzje 
bilateralne, ważne jest, aby UE i jej 
państwa członkowskie dopilnowały, by 
ONZ stała się wydajnym i skutecznym 
forum przynoszącym korzyści 
społecznościom oraz by była w stanie 
podejmować obecne i przyszłe globalne 
wyzwania;

Or. es

Poprawka 24
David McAllister

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że Organizacja 
Narodów Zjednoczonych obchodzi w tym 
roku 75. rocznicę powstania; mając na 
uwadze, że ONZ okazała się niezbędnym 
forum dla budowania międzynarodowego 
konsensusu dotyczącego pokoju i 
bezpieczeństwa, zrównoważonego rozwoju 
oraz poszanowania praw człowieka i prawa 
międzynarodowego, a także głównym 
podmiotem udzielającym wsparcia 
państwom niestabilnym i społecznościom 
znajdującym się w trudnej sytuacji; mając 
na uwadze, że w sytuacji, gdy osiągnięcia i 
nieodzowna rola ONZ są często pomijane 
w dążeniach niektórych krajów do 
podejmowania jednostronnych decyzji, 
ważne jest, aby UE i jej państwa 
członkowskie dopilnowały, by ONZ 
pozostała wydajnym i skutecznym forum 
przynoszącym korzyści społeczności 
międzynarodowej oraz by była w stanie w 
dalszym ciągu podejmować obecne i 

A. mając na uwadze, że Organizacja 
Narodów Zjednoczonych obchodzi w tym 
roku 75. rocznicę powstania; mając na 
uwadze, że ONZ okazała się 
uniwersalnym forum dla budowania 
międzynarodowego konsensusu 
dotyczącego pokoju i bezpieczeństwa, 
zrównoważonego rozwoju oraz 
poszanowania praw człowieka i prawa 
międzynarodowego, a także głównym 
podmiotem udzielającym wsparcia 
państwom niestabilnym i społecznościom 
znajdującym się w trudnej sytuacji; mając 
na uwadze, że w sytuacji, gdy osiągnięcia i 
nieodzowna rola ONZ są często pomijane 
w dążeniach niektórych krajów do 
podejmowania jednostronnych decyzji, 
ważne jest, aby UE i jej państwa 
członkowskie dopilnowały, by ONZ 
pozostała wydajnym i skutecznym forum 
przynoszącym korzyści społeczności 
międzynarodowej oraz by była w stanie w 
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przyszłe globalne wyzwania, którym 
sprostać można jedynie dzięki 
rozwiązaniom wielostronnym;

dalszym ciągu podejmować obecne i 
przyszłe globalne wyzwania, którym 
sprostać można jedynie dzięki 
rozwiązaniom wielostronnym;

Or. en

Poprawka 25
Salima Yenbou

Projekt rezolucji
Motyw A a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że demokracja, 
prawa człowieka i praworządność są coraz 
bardziej zagrożone w różnych regionach 
świata; mając na uwadze, że obrońcy 
praw człowieka i działacze społeczeństwa 
obywatelskiego coraz częściej narażeni są 
na groźby i zagrożenia za prowadzenie 
legalnej działalności; mając na uwadze, że 
obrońcy praw człowieka doświadczają 
coraz większych represji za współpracę z 
organami i mechanizmami ONZ;

Or. en

Poprawka 26
Hermann Tertsch

Projekt rezolucji
Motyw A a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że oparta na 
zasadzie równości współpraca między 
państwami i z państwami, które szanują 
zasady praworządności, stanowi 
najskuteczniejszą formę ochrony i 
propagowania pokoju i bezpieczeństwa, 
zrównoważonego rozwoju i poszanowania 
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praw człowieka;

Or. es

Poprawka 27
Salima Yenbou

Projekt rezolucji
Motyw A b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ab. mając na uwadze, że zmiana 
klimatu i utrata różnorodności 
biologicznej należą do głównych wyzwań 
obecnego stulecia; mając na uwadze, że 
wszystkie ich konsekwencje nie są jeszcze 
znane, a globalne rozwiązania można 
znaleźć jedynie w ramach wielostronnych 
inicjatyw;

Or. en

Poprawka 28
Hermann Tertsch

Projekt rezolucji
Motyw A b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ab. mając na uwadze, że każda osoba, 
społeczność lokalna czy grupa ludności 
ma prawo do pełnego korzystania z 
przysługujących jej praw człowieka, 
zapisanych w Powszechnej deklaracji 
praw człowieka ONZ;

Or. es

Poprawka 29
Hermann Tertsch



AM\1219327PL.docx 17/161 PE660.365v02-00

PL

Projekt rezolucji
Motyw A c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ac. mając na uwadze, że państwa 
ponoszą etyczną odpowiedzialność 
międzypokoleniową za przyjęcie środków 
w celu zagwarantowania obecnym i 
przyszłym pokoleniom pełnego 
korzystania ze wszystkich praw człowieka, 
naruszanych także wtedy, gdy na szczeblu 
ONZ nadaje się uprawnienia państwom o 
reżimie antydemokratycznym lub 
totalitarnym, których interesy polityczne w 
żaden sposób nie współgrają z 
promowaniem i ochroną praw człowieka, 
czyli podstawowymi celami i zasadami 
przewodnimi tej organizacji zebranymi w 
Karcie z 1945 r. będącej jej dokumentem 
założycielskim;

Or. es

Poprawka 30
Hermann Tertsch

Projekt rezolucji
Motyw A d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ad. mając na uwadze, że w 
niedawnych sprawozdaniach Organizacji 
Narodów Zjednoczonych doniesiono, że w 
państwach będących członkami tej 
organizacji, takich jak Kuba, Wenezuela, 
Chiny, Rosja, Nikaragua, Boliwia, Arabia 
Saudyjska, Iran, Syria, Korea Północna, 
Sudan itd., rządzonych przez reżimy 
autorytarne, regularnie dochodzi do 
naruszania i lekceważenia praw 
człowieka, a działania te w niektórych 
przypadkach kwalifikują się jako zbrodnie 
przeciwko ludzkości;

Or. es
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Poprawka 31
Željana Zovko

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że pandemia 
COVID-19 wykazała pilną potrzebę 
budowania odpornego potencjału w całej 
społeczności międzynarodowej oraz 
potrzebę dialogu i współpracy, które będą 
intensywne i wielostronne, ze szczególnym 
uwzględnieniem dostępu do dóbr 
publicznych; mając na uwadze, że Agenda 
2030 i cele zrównoważonego rozwoju 
stanowią centralny plan odbudowy i 
działania zatwierdzony już przez całą 
społeczność międzynarodową; mając na 
uwadze, że COVID-19 przyspieszy 
negatywne tendencje, w tym zagrożenia 
dla demokracji, praworządności i praw 
człowieka, o ile nie zostaną podjęte 
szybkie, znaczące i zdecydowane działania 
polityczne na szczeblu globalnym; mając 
na uwadze, że pandemia uwypukliła fakt, 
iż zdrowe społeczeństwa są nie tylko 
imperatywem moralnym, ale również 
warunkiem dobrobytu i rozwoju 
gospodarczego, a także znaczenie 
większych i lepszych inwestycji w 
zaspokajanie krytycznych potrzeb 
zdrowotnych na szczeblu globalnym;

B. mając na uwadze, że pandemia 
COVID-19 wykazała pilną potrzebę 
budowania odpornego potencjału w całej 
społeczności międzynarodowej oraz 
potrzebę dialogu i współpracy, które będą 
intensywne i wielostronne, ze szczególnym 
uwzględnieniem dostępu do dóbr 
publicznych; mając na uwadze, że rola, 
wiedza ekspercka i integralność Światowej 
Organizacji Zdrowia (WHO) mają 
obecnie szczególnie kluczowe znaczenie 
dla globalnej koordynacji i wysiłków 
zmierzających do zwalczenia pandemii 
COVID-19; mając na uwadze, że Agenda 
2030 i cele zrównoważonego rozwoju 
stanowią centralny plan odbudowy i 
działania zatwierdzony już przez całą 
społeczność międzynarodową; mając na 
uwadze, że COVID-19 przyspieszy 
negatywne tendencje, w tym zagrożenia 
dla demokracji, praworządności i praw 
człowieka, o ile nie zostaną podjęte 
szybkie, znaczące i zdecydowane działania 
polityczne na szczeblu globalnym; mając 
na uwadze, że współpraca między UE a 
ONZ ma kluczowe znaczenie dla 
przeciwdziałania tym tendencjom; mając 
na uwadze, że pandemia uwypukliła fakt, 
iż zdrowe społeczeństwa są nie tylko 
imperatywem moralnym, ale również 
warunkiem dobrobytu i rozwoju 
gospodarczego, a także znaczenie 
większych i lepszych inwestycji w 
zaspokajanie krytycznych potrzeb 
zdrowotnych na szczeblu globalnym;

Or. en
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Poprawka 32
David McAllister

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że pandemia 
COVID-19 wykazała pilną potrzebę 
budowania odpornego potencjału w całej 
społeczności międzynarodowej oraz 
potrzebę dialogu i współpracy, które będą 
intensywne i wielostronne, ze szczególnym 
uwzględnieniem dostępu do dóbr 
publicznych; mając na uwadze, że Agenda 
2030 i cele zrównoważonego rozwoju 
stanowią centralny plan odbudowy i 
działania zatwierdzony już przez całą 
społeczność międzynarodową; mając na 
uwadze, że COVID-19 przyspieszy 
negatywne tendencje, w tym zagrożenia 
dla demokracji, praworządności i praw 
człowieka, o ile nie zostaną podjęte 
szybkie, znaczące i zdecydowane działania 
polityczne na szczeblu globalnym; mając 
na uwadze, że pandemia uwypukliła fakt, 
iż zdrowe społeczeństwa są nie tylko 
imperatywem moralnym, ale również 
warunkiem dobrobytu i rozwoju 
gospodarczego, a także znaczenie 
większych i lepszych inwestycji w 
zaspokajanie krytycznych potrzeb 
zdrowotnych na szczeblu globalnym;

B. mając na uwadze, że pandemia 
COVID-19 wykazała pilną potrzebę 
budowania odpornego potencjału w całej 
społeczności międzynarodowej oraz 
potrzebę dialogu i współpracy, które będą 
intensywne i wielostronne, ze szczególnym 
uwzględnieniem dostępu do dóbr 
publicznych; mając na uwadze, że Agenda 
2030 i cele zrównoważonego rozwoju 
stanowią centralny plan odbudowy i 
działania zatwierdzony już przez całą 
społeczność międzynarodową; mając na 
uwadze, że COVID-19 przyspieszy 
negatywne tendencje, w tym zagrożenia 
dla demokracji, praworządności i praw 
człowieka, w szczególności praw kobiet i 
dzieci, o ile nie zostaną podjęte szybkie, 
znaczące i zdecydowane działania 
polityczne na szczeblu globalnym; mając 
na uwadze, że pandemia uwypukliła fakt, 
iż promowanie powszechnego zdrowia jest 
nie tylko imperatywem moralnym, ale 
również warunkiem dobrobytu i rozwoju 
gospodarczego, a także znaczenie 
większych i lepszych inwestycji w 
zaspokajanie krytycznych potrzeb 
zdrowotnych na szczeblu globalnym;

Or. en

Poprawka 33
Salima Yenbou

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że pandemia B. mając na uwadze, że pandemia 



PE660.365v02-00 20/161 AM\1219327PL.docx

PL

COVID-19 wykazała pilną potrzebę 
budowania odpornego potencjału w całej 
społeczności międzynarodowej oraz 
potrzebę dialogu i współpracy, które będą 
intensywne i wielostronne, ze szczególnym 
uwzględnieniem dostępu do dóbr 
publicznych; mając na uwadze, że Agenda 
2030 i cele zrównoważonego rozwoju 
stanowią centralny plan odbudowy i 
działania zatwierdzony już przez całą 
społeczność międzynarodową; mając na 
uwadze, że COVID-19 przyspieszy 
negatywne tendencje, w tym zagrożenia 
dla demokracji, praworządności i praw 
człowieka, o ile nie zostaną podjęte 
szybkie, znaczące i zdecydowane działania 
polityczne na szczeblu globalnym; mając 
na uwadze, że pandemia uwypukliła fakt, 
iż zdrowe społeczeństwa są nie tylko 
imperatywem moralnym, ale również 
warunkiem dobrobytu i rozwoju 
gospodarczego, a także znaczenie 
większych i lepszych inwestycji w 
zaspokajanie krytycznych potrzeb 
zdrowotnych na szczeblu globalnym;

COVID-19 wykazała pilną potrzebę 
budowania odpornego potencjału w całej 
społeczności międzynarodowej oraz 
potrzebę dialogu i współpracy, które będą 
intensywne i wielostronne, ze szczególnym 
uwzględnieniem dostępu do powszechnego 
zabezpieczenia zdrowotnego i dóbr 
publicznych; mając na uwadze, że Agenda 
2030 i cele zrównoważonego rozwoju 
stanowią centralny plan odbudowy i 
działania zatwierdzony już przez całą 
społeczność międzynarodową; mając na 
uwadze, że COVID-19 przyspieszy 
negatywne tendencje, w tym zagrożenia 
dla demokracji, praworządności i praw 
człowieka, o ile nie zostaną podjęte 
szybkie, znaczące i zdecydowane działania 
polityczne na szczeblu globalnym; mając 
na uwadze, że pandemia uwypukliła fakt, 
iż zdrowe społeczeństwa są nie tylko 
imperatywem moralnym, ale również 
warunkiem dobrobytu i rozwoju 
gospodarczego i społecznego w kierunku 
pełnej realizacji potencjału ludzkiego, 
oraz że zapewnia to istotny wkład w 
promowanie i ochronę praw człowieka i 
godności ludzkiej, a także wzmocnienie 
pozycji wszystkich ludzi, w szczególności 
osób najbardziej narażonych; mając na 
uwadze, że pandemia zwróciła uwagę na 
znaczenie większych i lepszych inwestycji 
w zaspokajanie krytycznych potrzeb 
zdrowotnych na szczeblu globalnym; 
mając na uwadze, że pandemia COVID-
19 wykazała znaczenie prac Światowej 
Organizacji Zdrowia, jednocześnie 
ujawniając ponownie jej wrażliwość 
wobec prób ingerencji i manipulacji;

Or. en

Poprawka 34
Hermann Tertsch

Projekt rezolucji
Motyw B
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Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że pandemia 
COVID-19 wykazała pilną potrzebę 
budowania odpornego potencjału w całej 
społeczności międzynarodowej oraz 
potrzebę dialogu i współpracy, które będą 
intensywne i wielostronne, ze szczególnym 
uwzględnieniem dostępu do dóbr 
publicznych; mając na uwadze, że Agenda 
2030 i cele zrównoważonego rozwoju 
stanowią centralny plan odbudowy i 
działania zatwierdzony już przez całą 
społeczność międzynarodową; mając na 
uwadze, że COVID-19 przyspieszy 
negatywne tendencje, w tym zagrożenia 
dla demokracji, praworządności i praw 
człowieka, o ile nie zostaną podjęte 
szybkie, znaczące i zdecydowane działania 
polityczne na szczeblu globalnym; mając 
na uwadze, że pandemia uwypukliła fakt, 
iż zdrowe społeczeństwa są nie tylko 
imperatywem moralnym, ale również 
warunkiem dobrobytu i rozwoju 
gospodarczego, a także znaczenie 
większych i lepszych inwestycji w 
zaspokajanie krytycznych potrzeb 
zdrowotnych na szczeblu globalnym;

B. mając na uwadze, że pandemia 
COVID-19 wykazała pilną potrzebę 
budowania solidnego potencjału w całej 
społeczności międzynarodowej oraz 
potrzebę dialogu i współpracy, które będą 
intensywne i międzynarodowe, ze 
szczególnym uwzględnieniem dostępu do 
dóbr publicznych; mając na uwadze, że 
COVID-19 pobudza i przyspiesza 
negatywne tendencje, w tym zagrożenia 
dla demokracji, praworządności i praw 
człowieka, wobec czego należy podjąć 
szybkie, znaczące i zdecydowane działania 
gwarantujące skuteczną kontrolę 
parlamentarną nad decyzjami organów 
władzy wykonawczej i wysoki stopień 
poszanowania praw i podstawowych 
wolności obywateli; mając na uwadze, że 
pandemia uwypukliła fakt, iż zdrowe 
społeczeństwa są nie tylko imperatywem 
moralnym, ale również warunkiem 
dobrobytu i rozwoju gospodarczego, a 
także znaczenie większych i lepszych 
inwestycji w zaspokajanie krytycznych 
potrzeb zdrowotnych na szczeblu 
globalnym;

Or. es

Poprawka 35
Andrea Cozzolino

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że pandemia 
COVID-19 wykazała pilną potrzebę 
budowania odpornego potencjału w całej 
społeczności międzynarodowej oraz 
potrzebę dialogu i współpracy, które będą 
intensywne i wielostronne, ze szczególnym 
uwzględnieniem dostępu do dóbr 
publicznych; mając na uwadze, że Agenda 

B. mając na uwadze, że pandemia 
COVID-19 wykazała pilną potrzebę 
budowania odpornego potencjału w całej 
społeczności międzynarodowej oraz 
potrzebę dialogu i współpracy, które będą 
intensywne i wielostronne, ze szczególnym 
uwzględnieniem dostępu do dóbr 
publicznych; mając na uwadze, że Agenda 
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2030 i cele zrównoważonego rozwoju 
stanowią centralny plan odbudowy i 
działania zatwierdzony już przez całą 
społeczność międzynarodową; mając na 
uwadze, że COVID-19 przyspieszy 
negatywne tendencje, w tym zagrożenia 
dla demokracji, praworządności i praw 
człowieka, o ile nie zostaną podjęte 
szybkie, znaczące i zdecydowane działania 
polityczne na szczeblu globalnym; mając 
na uwadze, że pandemia uwypukliła fakt, 
iż zdrowe społeczeństwa są nie tylko 
imperatywem moralnym, ale również 
warunkiem dobrobytu i rozwoju 
gospodarczego, a także znaczenie 
większych i lepszych inwestycji w 
zaspokajanie krytycznych potrzeb 
zdrowotnych na szczeblu globalnym;

2030 i cele zrównoważonego rozwoju 
stanowią centralny plan odbudowy i 
działania zatwierdzony już przez całą 
społeczność międzynarodową; mając na 
uwadze, że COVID-19 przyspieszy 
negatywne tendencje, w tym zagrożenia 
dla demokracji, praworządności, praw 
człowieka i równości płci, o ile nie zostaną 
podjęte szybkie, znaczące i zdecydowane 
działania polityczne na szczeblu 
globalnym; mając na uwadze, że pandemia 
uwypukliła fakt, iż zdrowe społeczeństwa 
są nie tylko imperatywem moralnym, ale 
również warunkiem dobrobytu i rozwoju 
gospodarczego, a także znaczenie 
większych i lepszych inwestycji w 
zaspokajanie krytycznych potrzeb 
zdrowotnych na szczeblu globalnym;

Or. en

Poprawka 36
Miriam Lexmann, David Lega, Lukas Mandl

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że pandemia 
COVID-19 wykazała pilną potrzebę 
budowania odpornego potencjału w całej 
społeczności międzynarodowej oraz 
potrzebę dialogu i współpracy, które będą 
intensywne i wielostronne, ze szczególnym 
uwzględnieniem dostępu do dóbr 
publicznych; mając na uwadze, że Agenda 
2030 i cele zrównoważonego rozwoju 
stanowią centralny plan odbudowy i 
działania zatwierdzony już przez całą 
społeczność międzynarodową; mając na 
uwadze, że COVID-19 przyspieszy 
negatywne tendencje, w tym zagrożenia 
dla demokracji, praworządności i praw 
człowieka, o ile nie zostaną podjęte 
szybkie, znaczące i zdecydowane działania 
polityczne na szczeblu globalnym; mając 

B. mając na uwadze, że pandemia 
COVID-19 wykazała pilną potrzebę 
budowania odpornego potencjału w całej 
społeczności międzynarodowej oraz 
potrzebę dialogu i współpracy, które będą 
intensywne i wielostronne, ze szczególnym 
uwzględnieniem dostępu do dóbr 
publicznych; mając na uwadze, że Agenda 
2030 i cele zrównoważonego rozwoju 
stanowią centralny plan odbudowy i 
działania zatwierdzony już przez całą 
społeczność międzynarodową; mając na 
uwadze, że COVID-19 prawdopodobnie 
przyspieszy negatywne tendencje, w tym 
zagrożenia dla demokracji, praworządności 
i praw człowieka, o ile nie zostaną podjęte 
szybkie, znaczące i zdecydowane działania 
polityczne na szczeblu globalnym; mając 
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na uwadze, że pandemia uwypukliła fakt, 
iż zdrowe społeczeństwa są nie tylko 
imperatywem moralnym, ale również 
warunkiem dobrobytu i rozwoju 
gospodarczego, a także znaczenie 
większych i lepszych inwestycji w 
zaspokajanie krytycznych potrzeb 
zdrowotnych na szczeblu globalnym;

na uwadze, że pandemia uwypukliła fakt, 
iż zdrowe społeczeństwa są nie tylko 
imperatywem moralnym, ale również 
warunkiem dobrobytu i rozwoju 
gospodarczego, a także znaczenie 
większych i lepszych inwestycji w 
zaspokajanie krytycznych potrzeb 
zdrowotnych na szczeblu globalnym;

Or. en

Poprawka 37
María Soraya Rodríguez Ramos, Frédérique Ries, Nathalie Loiseau

Projekt rezolucji
Motyw B a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że trzy filary 
ONZ: pokój i bezpieczeństwo, rozwój oraz 
prawa człowieka i praworządność są ze 
sobą nierozerwalnie związane i wzajemnie 
się wzmacniają; mając na uwadze, że 
demokracja, prawa człowieka i 
praworządność są coraz bardziej 
zagrożone w różnych regionach świata, a 
przestrzeń społeczeństwa obywatelskiego 
kurczy się w wielu państwach 
członkowskich ONZ; mając na uwadze, że 
zgodne z prawem działania obrońców 
praw człowieka są coraz częściej 
zagrożone na szczeblu globalnym w 
kontekście, w którym ograniczenia i 
środki izolacji związane z COVID-19 
ograniczyły zgłaszanie i monitorowanie 
naruszeń praw człowieka;

Or. en

Poprawka 38
Salima Yenbou

Projekt rezolucji
Motyw B a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że obserwuje się 
osłabianie i porzucanie polityki i norm 
kontroli zbrojeń, rozbrojenia i 
nieproliferacji, podczas gdy rośnie 
sprzedaż broni konwencjonalnej, wzrasta 
poziom autonomii systemu uzbrojenia i 
inwestuje się w nową broń masowego 
rażenia; mając na uwadze, że w 2017 r. 
122 państwa wsparły Traktat o zakazie 
broni jądrowej (TPNW), który został 
obecnie podpisany przez 84 państwa i 
ratyfikowany przez 50, co automatycznie 
prowadzi do jego wejścia w życie w dniu 
22 stycznia 2021 r.;

Or. en

Poprawka 39
Susanna Ceccardi, Anna Bonfrisco, Harald Vilimsky, Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Projekt rezolucji
Motyw B a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że Turcja od 
pewnego czasu prowadzi politykę 
ekspansjonistyczną w rejonie Morza 
Śródziemnego i Kaukazu, która stoi w 
sprzeczności ze strategicznymi interesami 
państw członkowskich, polityką 
zagraniczną i bezpieczeństwa Unii 
Europejskiej oraz polityką i wartościami 
NATO, a tym samym podważa stabilność i 
pokój w obu tych rejonach oraz zagraża 
dobrym stosunkom sąsiedzkim;

Or. it

Poprawka 40
María Soraya Rodríguez Ramos, Frédérique Ries
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Projekt rezolucji
Motyw B b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Bb. mając na uwadze, że ONZ stanowi 
ważne forum dla włączającego dialogu 
między dłużnikami i wierzycielami długu 
państwowego oraz innymi 
zainteresowanymi stronami;

Or. en

Poprawka 41
Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że Sekretarz 
Generalny ONZ wykazał się doskonałymi 
zdolnościami przywódczymi podczas 
realizacji reformy ONZ; mając na 
uwadze, że UE, jako główny podmiot 
finansujący ONZ, wykazała istotne 
zaangażowanie na rzecz skutecznego 
multilateralizmu poprzez swoje polityczne, 
symboliczne i finansowe wsparcie dla 
ONZ;

C. mając na uwadze, że Sekretarz 
Generalny ONZ jest zwolennikiem 
globalnej wizji organizacji, mającej na 
celu jak największe ograniczenie 
legitymacji państw, w szczególności 
poprzez promowanie narzędzi takich jak 
porozumienie w sprawie migracji, 
zmierzających do narzucenia państwom 
opcji politycznych często sprzecznych z ich 
żywotnymi interesami;

Or. fr

Poprawka 42
Željana Zovko

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że Sekretarz 
Generalny ONZ wykazał się doskonałymi 
zdolnościami przywódczymi podczas 

C. mając na uwadze, że Sekretarz 
Generalny ONZ wykazał się doskonałymi 
zdolnościami przywódczymi podczas 
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realizacji reformy ONZ; mając na uwadze, 
że UE, jako główny podmiot finansujący 
ONZ, wykazała istotne zaangażowanie na 
rzecz skutecznego multilateralizmu 
poprzez swoje polityczne, symboliczne i 
finansowe wsparcie dla ONZ;

realizacji reformy ONZ; mając na uwadze, 
że UE wykazała istotne zaangażowanie na 
rzecz skutecznego multilateralizmu 
poprzez swoje polityczne, symboliczne i 
finansowe wsparcie dla ONZ; mając na 
uwadze, że problem odpowiedniego 
finansowania systemu ONZ nadal stanowi 
wyzwanie; mając na uwadze, że UE 
zapewnia łącznie największy – spośród 
wszystkich podmiotów – wkład finansowy, 
a wsparcie to ma na celu głównie 
eliminację ubóstwa, wspieranie trwałego 
pokoju i stabilności, obronę praw 
człowieka, zwalczanie handlu ludźmi oraz 
zapewnianie pomocy humanitarnej 
społecznościom, krajom i regionom 
dotkniętym wszelkiego rodzaju kryzysami: 
zarówno klęskami żywiołowymi, jak i 
katastrofami wywołanymi przez 
człowieka;

Or. en

Poprawka 43
Fabio Massimo Castaldo

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że Sekretarz 
Generalny ONZ wykazał się doskonałymi 
zdolnościami przywódczymi podczas 
realizacji reformy ONZ; mając na uwadze, 
że UE, jako główny podmiot finansujący 
ONZ, wykazała istotne zaangażowanie na 
rzecz skutecznego multilateralizmu 
poprzez swoje polityczne, symboliczne i 
finansowe wsparcie dla ONZ;

C. mając na uwadze, że Sekretarz 
Generalny ONZ wykazał się doskonałymi 
zdolnościami przywódczymi podczas 
realizacji reformy ONZ; mając na uwadze, 
że niezbędne są dalsze śmiałe środki i 
wola polityczna, aby zająć się kluczowymi 
nierozstrzygniętymi kwestiami, w 
szczególności reformą struktury Rady 
Bezpieczeństwa ONZ, aby odzwierciedlić 
rzeczywistość XXI wieku i przeciwdziałać 
brakowi działań wynikającemu z 
korzystania z prawa weta; mając na 
uwadze, że UE, jako główny podmiot 
finansujący ONZ, wykazała istotne 
zaangażowanie na rzecz skutecznego 
multilateralizmu poprzez swoje polityczne, 
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symboliczne i finansowe wsparcie dla 
ONZ;

Or. en

Poprawka 44
Salima Yenbou

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że Sekretarz 
Generalny ONZ wykazał się doskonałymi 
zdolnościami przywódczymi podczas 
realizacji reformy ONZ; mając na uwadze, 
że UE, jako główny podmiot finansujący 
ONZ, wykazała istotne zaangażowanie na 
rzecz skutecznego multilateralizmu 
poprzez swoje polityczne, symboliczne i 
finansowe wsparcie dla ONZ;

C. mając na uwadze, że Sekretarz 
Generalny ONZ wykazał się doskonałymi 
zdolnościami przywódczymi podczas 
realizacji reformy ONZ, chociaż w tym 
względzie nadal wymagane są postępy, w 
szczególności w odniesieniu do włączenia 
kobiet, osób młodych i osób w trudnej 
sytuacji, a także w zakresie zwiększania 
wiedzy na temat intersekcjonalności 
struktur ONZ; mając na uwadze, że UE, 
jako główny podmiot finansujący ONZ, 
wykazała istotne zaangażowanie na rzecz 
skutecznego multilateralizmu poprzez 
swoje polityczne, symboliczne i finansowe 
wsparcie dla ONZ;

Or. en

Poprawka 45
Miriam Lexmann, David Lega, Lukas Mandl

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że Sekretarz 
Generalny ONZ wykazał się doskonałymi 
zdolnościami przywódczymi podczas 
realizacji reformy ONZ; mając na uwadze, 
że UE, jako główny podmiot finansujący 
ONZ, wykazała istotne zaangażowanie na 

C. mając na uwadze, że Sekretarz 
Generalny ONZ wykazał się doskonałymi 
zdolnościami przywódczymi podczas 
realizacji reformy ONZ; mając na uwadze, 
że UE wraz jej państwami członkowskimi, 
jako podmiot zapewniający łącznie 
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rzecz skutecznego multilateralizmu 
poprzez swoje polityczne, symboliczne i 
finansowe wsparcie dla ONZ;

największy – spośród wszystkich 
podmiotów – wkład finansowy, wykazała 
istotne zaangażowanie na rzecz 
skutecznego multilateralizmu poprzez 
swoje polityczne, symboliczne i finansowe 
wsparcie dla ONZ;

Or. en

Poprawka 46
Arnaud Danjean

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że Sekretarz 
Generalny ONZ wykazał się doskonałymi 
zdolnościami przywódczymi podczas 
realizacji reformy ONZ; mając na uwadze, 
że UE, jako główny podmiot finansujący 
ONZ, wykazała istotne zaangażowanie na 
rzecz skutecznego multilateralizmu 
poprzez swoje polityczne, symboliczne i 
finansowe wsparcie dla ONZ;

C. mając na uwadze, że Sekretarz 
Generalny ONZ wykazał się doskonałymi 
zdolnościami przywódczymi podczas 
realizacji reformy ONZ; mając na uwadze, 
że UE i państwa członkowskie, jako 
główne podmioty finansujące ONZ, 
wykazały istotne zaangażowanie na rzecz 
skutecznego multilateralizmu poprzez 
swoje polityczne, symboliczne i finansowe 
wsparcie dla ONZ;

Or. fr

Poprawka 47
Hermann Tertsch

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że Sekretarz 
Generalny ONZ wykazał się doskonałymi 
zdolnościami przywódczymi podczas 
realizacji reformy ONZ; mając na uwadze, 
że UE, jako główny podmiot finansujący 
ONZ, wykazała istotne zaangażowanie na 
rzecz skutecznego multilateralizmu 

C. mając na uwadze, że Sekretarz 
Generalny ONZ wykazał się zdolnościami 
przywódczymi podczas prób realizacji 
reformy ONZ; mając na uwadze, że UE, 
jako główny podmiot finansujący ONZ, 
wykazała istotne zaangażowanie na rzecz 
skutecznego multilateralizmu poprzez 
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poprzez swoje polityczne, symboliczne i 
finansowe wsparcie dla ONZ;

swoje polityczne, symboliczne i finansowe 
wsparcie dla ONZ;

Or. es

Poprawka 48
Salima Yenbou

Projekt rezolucji
Motyw C a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że 75. rocznica 
zbiega się z 20. rocznicą rezolucji Rady 
Bezpieczeństwa ONZ nr 1325 (2000), 
która odnosi się konkretnie do 
nieproporcjonalnego wpływu wojny i 
przemocy na kobiety i dziewczęta oraz ich 
kluczowej roli w procesach pokojowych; 
mając na uwadze, że ich uczestnictwo w 
tych procesach oraz ochrona przed 
przemocą uwarunkowaną płcią i 
zapobieganie jej, a także środki pomocy i 
odbudowy, które to wszystkie elementy są 
czterema filarami rezolucji, prowadzą do 
trwałego pokoju, stanowiącego rację bytu 
Organizacji Narodów Zjednoczonych;

Or. en

Poprawka 49
Željana Zovko

Projekt rezolucji
Motyw C a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że UE i jej 
państwa członkowskie utrzymują pełne 
zaangażowanie na rzecz multilateralizmu, 
dobrych rządów na poziomie globalnym, 
promowania podstawowych wartości 
Narodów Zjednoczonych jako 
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nieodłącznego elementu polityki 
zewnętrznej UE oraz na rzecz trzech 
filarów systemu ONZ: praw człowieka, 
pokoju i bezpieczeństwa oraz rozwoju;

Or. en

Poprawka 50
Hermann Tertsch

Projekt rezolucji
Motyw C a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że WHO jest 
organem kierującym działaniami w 
dziedzinie zdrowia i koordynującym je w 
systemie ONZ; jest organizacją, która 
odpowiada za pełnienie funkcji 
przywódczej w zakresie globalnych kwestii 
dotyczących zdrowia, konfigurację 
harmonogramu badań naukowych w 
dziedzinie zdrowia, ustanawianie norm, 
przedstawianie popartych dowodami 
możliwości prowadzenia polityki, 
udzielanie państwom wsparcia 
technicznego i monitorowanie globalnych 
tendencji zdrowotnych;

Or. es

Poprawka 51
Hermann Tertsch

Projekt rezolucji
Motyw C b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Cb. mając na uwadze, że wśród sześciu 
punktów zawartych w agendzie WHO w 
dziedzinie zdrowia i rozwoju na XXI wiek 
znalazło się korzystanie z badań 
naukowych, informacji i danych 
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dowodowych, a także promowanie sojuszy 
przez wspieranie wielu partnerów, łącznie 
z organami ONZ i innych organizacji 
międzynarodowych, darczyńcami oraz 
podmiotami społeczeństwa obywatelskiego 
i sektora prywatnego;

Or. es

Poprawka 52
Assita Kanko

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – wprowadzenie

Projekt rezolucji Poprawka

1. zaleca Radzie, by: 1. z zadowoleniem przyjmuje 
konkluzje Rady z dnia 13 lipca 2020 r. 
w sprawie priorytetów UE na forum 
Organizacji Narodów Zjednoczonych i 
zaleca Radzie, by:

Or. en

Poprawka 53
Emmanouil Fragkos, Karol Karski

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera -a (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

-a) zintensyfikowała działania mające 
na celu wdrażanie prawa 
międzynarodowego na całym świecie;

Or. en

Poprawka 54
Isabel Santos, Demetris Papadakis, Maria Arena, Robert Biedroń, Nacho Sánchez 
Amor, Evin Incir, Andreas Schieder, Raphaël Glucksmann, Attila Ara-Kovács



PE660.365v02-00 32/161 AM\1219327PL.docx

PL

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera a

Projekt rezolucji Poprawka

a) kontynuowała swoje ważne 
osiągnięcia w zakresie wspierania 
skutecznego multilateralizmu oraz 
skutecznych i przejrzystych organizacji 
wielostronnych, a w szczególności ONZ 
jako niezbędnego forum umożliwiającego 
poszukiwanie wielostronnych rozwiązań 
dla globalnych wyzwań, uwrażliwianie na 
kwestie polityczne, prowadzenie dialogu 
politycznego oraz budowanie konsensusu 
w całej społeczności międzynarodowej; z 
zadowoleniem przyjmuje konkluzje Rady z 
dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie 
priorytetów UE na forum ONZ i na 75. 
posiedzenie jej Zgromadzenia Ogólnego, 
postrzegane jako skuteczne fora dla 
promowania uniwersalnych wartości, które 
są również podstawowymi wartościami 
UE;

a) kontynuowała swoje ważne 
osiągnięcia w zakresie wspierania 
skutecznego multilateralizmu oraz 
skutecznych i przejrzystych organizacji 
wielostronnych, a w szczególności ONZ 
jako niezbędnego forum umożliwiającego 
poszukiwanie wielostronnych rozwiązań 
dla globalnych wyzwań, uwrażliwianie na 
kwestie polityczne, prowadzenie dialogu 
politycznego oraz budowanie konsensusu 
w całej społeczności międzynarodowej; z 
zadowoleniem przyjmuje konkluzje Rady z 
dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie 
priorytetów UE na forum ONZ i na 75. 
posiedzenie jej Zgromadzenia Ogólnego, 
postrzegane jako skuteczne fora dla 
promowania uniwersalnych wartości, które 
są również podstawowymi wartościami 
UE; zauważa, że Unia opiera się na 
wartościach poszanowania godności 
osoby ludzkiej, wolności, demokracji, 
równości, państwa prawnego, jak również 
poszanowania praw człowieka, zgodnie z 
art. 2 TUE, oraz że promowanie tych 
wartości w wymiarze zewnętrznym i 
wspieranie demokracji, państwa 
prawnego, powszechności i 
niepodzielności praw człowieka powinno 
stanowić główny element wspólnej polityki 
zagranicznej i bezpieczeństwa, zgodnie z 
art. 21 TUE i interesami strategicznymi 
UE, oraz że należy to także odzwierciedlić 
w skuteczny i spójny sposób we wszystkich 
obszarach stosunków Unii z państwami 
niebędącymi członkami UE i instytucjami 
spoza UE;

Or. en

Poprawka 55
Assita Kanko
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Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera a

Projekt rezolucji Poprawka

a) kontynuowała swoje ważne 
osiągnięcia w zakresie wspierania 
skutecznego multilateralizmu oraz 
skutecznych i przejrzystych organizacji 
wielostronnych, a w szczególności ONZ 
jako niezbędnego forum umożliwiającego 
poszukiwanie wielostronnych rozwiązań 
dla globalnych wyzwań, uwrażliwianie na 
kwestie polityczne, prowadzenie dialogu 
politycznego oraz budowanie konsensusu 
w całej społeczności międzynarodowej; z 
zadowoleniem przyjmuje konkluzje Rady z 
dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie 
priorytetów UE na forum ONZ i na 75. 
posiedzenie jej Zgromadzenia Ogólnego, 
postrzegane jako skuteczne fora dla 
promowania uniwersalnych wartości, 
które są również podstawowymi 
wartościami UE;

a) kontynuowała swoje ważne 
osiągnięcia w zakresie wspierania 
skutecznego multilateralizmu oraz 
skutecznych i przejrzystych organizacji 
wielostronnych, a w szczególności ONZ 
jako niezbędnego forum umożliwiającego 
poszukiwanie wielostronnych rozwiązań 
dla globalnych wyzwań, uwrażliwianie na 
kwestie polityczne, prowadzenie dialogu 
politycznego oraz budowanie konsensusu 
w całej społeczności międzynarodowej;

Or. en

Poprawka 56
Hermann Tertsch

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera a

Projekt rezolucji Poprawka

a) kontynuowała swoje ważne 
osiągnięcia w zakresie wspierania 
skutecznego multilateralizmu oraz 
skutecznych i przejrzystych organizacji 
wielostronnych, a w szczególności ONZ 
jako niezbędnego forum umożliwiającego 
poszukiwanie wielostronnych rozwiązań 
dla globalnych wyzwań, uwrażliwianie na 
kwestie polityczne, prowadzenie dialogu 
politycznego oraz budowanie konsensusu 
w całej społeczności międzynarodowej; z 
zadowoleniem przyjmuje konkluzje Rady z 

a) kontynuowała swoje starania 
mające na celu doprowadzenie do 
skutecznego multilateralizmu oraz 
skutecznych i przejrzystych organizacji 
wielostronnych i uczynienie z ONZ 
systemu ułatwiającego poszukiwanie 
wielostronnych rozwiązań dla globalnych 
wyzwań, uwrażliwianie na kwestie 
polityczne, prowadzenie dialogu 
politycznego oraz budowanie konsensusu 
w całej społeczności międzynarodowej; 
odnotowuje konkluzje Rady z dnia 13 lipca 
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dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie 
priorytetów UE na forum ONZ i na 75. 
posiedzenie jej Zgromadzenia Ogólnego, 
postrzegane jako skuteczne fora dla 
promowania uniwersalnych wartości, 
które są również podstawowymi 
wartościami UE;

2020 r. w sprawie priorytetów UE na 
forum ONZ i na 75. posiedzenie jej 
Zgromadzenia Ogólnego;

Or. es

Poprawka 57
Arnaud Danjean

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera a a (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

aa) potwierdziła, że UE i jej państwa 
członkowskie uznają wartości i zasady 
Karty Narodów Zjednoczonych, zgodnie z 
art. 21 ust. 1 TUE, i odgrywają kluczową 
rolę w promowaniu tych zasad i celów 
ONZ w swoich działaniach zewnętrznych; 
uznała, że UE potrzebuje partnerów 
globalnych i regionalnych, aby z 
powodzeniem realizować cele swojej 
polityki zagranicznej, zwłaszcza w 
obszarze pokoju i bezpieczeństwa, 
terroryzmu, przestępczości 
zorganizowanej, konfliktów regionalnych, 
upadku państwowości oraz 
rozprzestrzeniania broni masowego 
rażenia;

Or. fr

Poprawka 58
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b

Projekt rezolucji Poprawka
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b) zwróciła uwagę, że w kontekście 
wielobiegunowym, w którym niektóre 
kraje promują multilateralizm selektywny, 
a nie skuteczny multilateralizm oparty na 
uniwersalnych wartościach, UE musi dążyć 
do dalszego promowania bezwarunkowego 
zaangażowania członków ONZ na rzecz 
uniwersalnych wartości, systemu opartego 
na zasadach i nadrzędności praw człowieka 
we wszystkich obszarach polityki; wzywa 
do promowania włączania takich wartości 
do głównego nurtu wszystkich obszarów 
polityki i programowania ONZ, w ścisłej 
współpracy z krajami o podobnych 
poglądach, w celu wspierania dialogu 
politycznego i rozwiązań politycznych, a 
także zdolności w zakresie wdrażania i 
włączania w główny nurt polityki;

b) zwróciła uwagę, że w kontekście 
wielobiegunowym, w którym niektóre 
kraje promują multilateralizm selektywny, 
a nie skuteczny multilateralizm oparty na 
uniwersalnych wartościach, UE musi dążyć 
do dalszego promowania bezwarunkowego 
zaangażowania członków ONZ na rzecz 
uniwersalnych wartości, systemu opartego 
na zasadach i nadrzędności praw człowieka 
we wszystkich obszarach polityki; wzywa 
do promowania włączania takich wartości 
do głównego nurtu wszystkich obszarów 
polityki i programowania ONZ, w ścisłej 
współpracy z krajami o podobnych 
poglądach, w celu wspierania dialogu 
politycznego i rozwiązań politycznych, a 
także zdolności w zakresie wdrażania i 
włączania w główny nurt polityki; wzywa 
Radę do zintensyfikowania kontaktów z 
nową administracją Stanów 
Zjednoczonych, aby stawić czoła licznym 
globalnym wyzwaniom w ramach ONZ w 
sposób skoordynowany z tym 
historycznym sojusznikiem; wzywa 
również Radę, by dążyła do dialogu i 
ścisłej współpracy z Zjednoczonym 
Królestwem, będącym stałym członkiem 
Rady Bezpieczeństwa ONZ, z którym Unia 
dzieli wiele wartości i ma wiele wspólnych 
interesów pomimo decyzji o brexicie;

Or. es

Poprawka 59
Nicolae Ştefănuță

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b

Projekt rezolucji Poprawka

b) zwróciła uwagę, że w kontekście 
wielobiegunowym, w którym niektóre 
kraje promują multilateralizm selektywny, 
a nie skuteczny multilateralizm oparty na 
uniwersalnych wartościach, UE musi dążyć 
do dalszego promowania bezwarunkowego 

b) zwróciła uwagę, że w kontekście 
wielobiegunowym, w którym niektóre 
kraje promują multilateralizm selektywny, 
a nie skuteczny multilateralizm oparty na 
uniwersalnych wartościach, UE musi dążyć 
do dalszego promowania bezwarunkowego 
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zaangażowania członków ONZ na rzecz 
uniwersalnych wartości, systemu opartego 
na zasadach i nadrzędności praw człowieka 
we wszystkich obszarach polityki; wzywa 
do promowania włączania takich wartości 
do głównego nurtu wszystkich obszarów 
polityki i programowania ONZ, w ścisłej 
współpracy z krajami o podobnych 
poglądach, w celu wspierania dialogu 
politycznego i rozwiązań politycznych, a 
także zdolności w zakresie wdrażania i 
włączania w główny nurt polityki;

zaangażowania członków ONZ na rzecz 
uniwersalnych wartości, systemu opartego 
na zasadach i nadrzędności praw człowieka 
we wszystkich obszarach polityki; wzywa 
do promowania włączania takich wartości 
do głównego nurtu wszystkich obszarów 
polityki i programowania ONZ, w ścisłej 
współpracy z krajami o podobnych 
poglądach, w celu wspierania dialogu 
politycznego i rozwiązań politycznych, a 
także zdolności w zakresie wdrażania i 
włączania w główny nurt polityki; 
pochwalała w tym względzie „globalny 
Szczyt dla Demokracji w celu odnowienia 
ducha i wspólnego celu narodów wolnego 
świata” zaproponowany przez prezydenta 
elekta Stanów Zjednoczonych oraz 
zaangażowała się w organizację tego 
szczytu, mającego na celu zjednoczenie 
demokracji świata, aby wzmocnić 
instytucje demokratyczne oraz promować 
praworządność i prawa człowieka;

Or. en

Poprawka 60
Miriam Lexmann, David Lega, Lukas Mandl

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b

Projekt rezolucji Poprawka

b) zwróciła uwagę, że w kontekście 
wielobiegunowym, w którym niektóre 
kraje promują multilateralizm selektywny, 
a nie skuteczny multilateralizm oparty na 
uniwersalnych wartościach, UE musi dążyć 
do dalszego promowania bezwarunkowego 
zaangażowania członków ONZ na rzecz 
uniwersalnych wartości, systemu opartego 
na zasadach i nadrzędności praw człowieka 
we wszystkich obszarach polityki; wzywa 
do promowania włączania takich wartości 
do głównego nurtu wszystkich obszarów 
polityki i programowania ONZ, w ścisłej 
współpracy z krajami o podobnych 

b) zwróciła uwagę, że w kontekście 
wielobiegunowym, w którym niektóre 
kraje promują multilateralizm selektywny, 
a nie skuteczny multilateralizm oparty na 
uniwersalnych wartościach, UE musi dążyć 
do dalszego promowania bezwarunkowego 
zaangażowania członków ONZ na rzecz 
uniwersalnych wartości, systemu opartego 
na zasadach i nadrzędności praw człowieka 
we wszystkich obszarach polityki; wzywa 
do promowania włączania takich wartości 
do głównego nurtu wszystkich obszarów 
polityki i programowania ONZ, w ścisłej 
współpracy z krajami o podobnych 
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poglądach, w celu wspierania dialogu 
politycznego i rozwiązań politycznych, a 
także zdolności w zakresie wdrażania i 
włączania w główny nurt polityki;

poglądach, w celu wspierania dialogu 
politycznego i rozwiązań politycznych, a 
także zdolności w zakresie wdrażania i 
włączania w główny nurt polityki, z 
jednoczesnym poszanowaniem 
suwerenności państw w kwestiach 
budzących niepokój krajowy;

Or. en

Poprawka 61
David McAllister

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b

Projekt rezolucji Poprawka

b) zwróciła uwagę, że w kontekście 
wielobiegunowym, w którym niektóre 
kraje promują multilateralizm selektywny, 
a nie skuteczny multilateralizm oparty na 
uniwersalnych wartościach, UE musi dążyć 
do dalszego promowania bezwarunkowego 
zaangażowania członków ONZ na rzecz 
uniwersalnych wartości, systemu opartego 
na zasadach i nadrzędności praw człowieka 
we wszystkich obszarach polityki; wzywa 
do promowania włączania takich wartości 
do głównego nurtu wszystkich obszarów 
polityki i programowania ONZ, w ścisłej 
współpracy z krajami o podobnych 
poglądach, w celu wspierania dialogu 
politycznego i rozwiązań politycznych, a 
także zdolności w zakresie wdrażania i 
włączania w główny nurt polityki;

b) zwróciła uwagę, że w kontekście 
wielobiegunowym, w którym niektóre 
kraje promują multilateralizm selektywny, 
a nie skuteczny multilateralizm oparty na 
uniwersalnych wartościach, UE musi dążyć 
do dalszego promowania bezwarunkowego 
zaangażowania członków ONZ na rzecz 
uniwersalnych wartości, systemu opartego 
na zasadach i nadrzędności praw człowieka 
we wszystkich obszarach polityki; wzywa 
do promowania włączania takich wartości i 
praw do głównego nurtu wszystkich 
obszarów polityki i programowania ONZ, 
w ścisłej współpracy z krajami o 
podobnych poglądach, w celu wspierania 
dialogu politycznego i rozwiązań 
politycznych, a także zdolności w zakresie 
wdrażania i włączania w główny nurt 
polityki;

Or. en

Poprawka 62
María Soraya Rodríguez Ramos, Frédérique Ries

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b a (nowa)



PE660.365v02-00 38/161 AM\1219327PL.docx

PL

Projekt rezolucji Poprawka

ba) podkreśla znaczenie dalszego 
zwracania uwagi Stanów Zjednoczonych 
na kwestie polityczne będące przedmiotem 
wspólnego zainteresowania oraz 
utrzymywania zdolności do dialogu i 
partnerstwa w celu odbudowy i 
zachowania potencjału transatlantyckiego 
partnerstwa i współpracy w systemie ONZ 
na przyszłość;

Or. en

Poprawka 63
Hermann Tertsch

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b a (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

ba) unikała powtarzania się takich 
sytuacji, jak ta, która miała miejsce 
podczas zarządzania pandemią COVID-19 
przez WHO, kiedy to brak przejrzystości w 
tej organizacji i zatajenie przez nią 
informacji przekazanej przez Tajwan w 
dniu 31 grudnia spowodowały nie tylko 
zaprzepaszczenie doskonałej okazji do 
zapobieżenia światowemu 
rozprzestrzenieniu się wirusa, a przez to 
uniknięcia milionów zakażeń i zgonów, 
ale również utratę zaufania do już 
wcześniej osłabionego systemu ONZ i jego 
wiarygodności;

Or. es

Poprawka 64
David McAllister

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b a (nowa)
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Projekt rezolucji Poprawka

ba) wspierała wszystkie działania, aby 
utrzymać priorytetowy charakter kwestii 
praw człowieka w agendzie ONZ w świetle 
prób podważenia Powszechnej deklaracji 
praw człowieka i innych istotnych 
przepisów ONZ przez podporządkowanie 
indywidualnych praw człowieka 
rzekomemu dobrobytowi całych 
społeczeństw, oraz popierała działania w 
tym względzie, aby wzmocnić architekturę 
ONZ;

Or. en

Poprawka 65
Lukas Mandl, Miriam Lexmann

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b a (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

ba) wzmocniła swoje działania 
informacyjne, aby wypracować szersze 
partnerstwa w celu wsparcia skutecznego 
multilateralizmu; rozważyła włączenie 
konkretnych dyskusji na temat 
skutecznego multilateralizmu do 
wszystkich zorganizowanych dialogów z 
partnerami;

Or. en

Poprawka 66
Anna Bonfrisco, Susanna Ceccardi

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b a (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

ba) podkreślała znaczenie 
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rozwiązywania konfliktów w oparciu o 
normy i zasady prawa międzynarodowego, 
takie jak integralność terytorialna, 
samostanowienie, secesja naprawcza i 
niestosowanie siły;

Or. en

Poprawka 67
Hermann Tertsch

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera c

Projekt rezolucji Poprawka

c) kontynuowała wysiłki na rzecz 
umożliwienia UE i jej państwom 
członkowskim mówienia z czasem jednym 
głosem w ONZ, ze szczególnym 
uwzględnieniem Rady Bezpieczeństwa 
ONZ oraz dobrych wyników w zakresie 
współpracy ze stałymi i rotacyjnymi 
członkami Rady Bezpieczeństwa ONZ, 
które są państwami członkowskimi UE, ze 
Zgromadzeniem Ogólnym ONZ (ZO 
ONZ) i z Radą Praw Człowieka; wyraża 
uznanie dla doskonałej roli, jaką ESDZ i 
jej delegatury oraz delegatury państw 
członkowskich UE odgrywają w 
ułatwianiu takiego dialogu i takiej 
współpracy;

skreśla się

Or. es

Poprawka 68
Isabel Santos, Demetris Papadakis, Maria Arena, Robert Biedroń, Nacho Sánchez 
Amor, Evin Incir, Andreas Schieder, Raphaël Glucksmann, Attila Ara-Kovács

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera c

Projekt rezolucji Poprawka

c) kontynuowała wysiłki na rzecz c) kontynuowała wysiłki na rzecz 
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umożliwienia UE i jej państwom 
członkowskim mówienia z czasem jednym 
głosem w ONZ, ze szczególnym 
uwzględnieniem Rady Bezpieczeństwa 
ONZ oraz dobrych wyników w zakresie 
współpracy ze stałymi i rotacyjnymi 
członkami Rady Bezpieczeństwa ONZ, 
które są państwami członkowskimi UE, ze 
Zgromadzeniem Ogólnym ONZ (ZO ONZ) 
i z Radą Praw Człowieka; wyraża uznanie 
dla doskonałej roli, jaką ESDZ i jej 
delegatury oraz delegatury państw 
członkowskich UE odgrywają w 
ułatwianiu takiego dialogu i takiej 
współpracy;

umożliwienia UE i jej państwom 
członkowskim mówienia z czasem jednym 
głosem w ONZ i na innych forach 
wielostronnych, gdyż jest to jedyny sposób 
na odgrywanie przez Unię czołowej roli na 
arenie międzynarodowej oraz 
wykorzystanie swojego wpływu, by 
wprowadzić pozytywne zmiany i lepiej 
reagować na globalne wyzwania, ze 
szczególnym uwzględnieniem Rady 
Bezpieczeństwa ONZ oraz dobrych 
wyników w zakresie współpracy ze stałymi 
i rotacyjnymi członkami Rady 
Bezpieczeństwa ONZ, które są państwami 
członkowskimi UE, ze Zgromadzeniem 
Ogólnym ONZ (ZO ONZ) i z Radą Praw 
Człowieka; zwiększyła skuteczność i 
proaktywny charakter polityki 
zagranicznej i bezpieczeństwa UE przez 
stosowanie zasady głosowania większością 
kwalifikowaną w Radzie; wyraża uznanie 
dla doskonałej roli, jaką ESDZ i jej 
delegatury oraz delegatury państw 
członkowskich UE odgrywają w 
ułatwianiu takiego dialogu i takiej 
współpracy;

Or. en

Poprawka 69
Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera c

Projekt rezolucji Poprawka

c) kontynuowała wysiłki na rzecz 
umożliwienia UE i jej państwom 
członkowskim mówienia z czasem jednym 
głosem w ONZ, ze szczególnym 
uwzględnieniem Rady Bezpieczeństwa 
ONZ oraz dobrych wyników w zakresie 
współpracy ze stałymi i rotacyjnymi 
członkami Rady Bezpieczeństwa ONZ, 
które są państwami członkowskimi UE, ze 
Zgromadzeniem Ogólnym ONZ (ZO 

c) odnotowała fakt, że zgodnie z 
Kartą Narodów Zjednoczonych jedynie 
państwa są członkami założycielami ONZ 
i jest niemożliwe do przyjęcia, by Unia 
Europejska próbowała zagrozić tej 
podstawowej zasadzie; przypomniała sobie 
również, że w żaden sposób nie można 
kwestionować statusu Francji jako stałego 
członka Rady Bezpieczeństwa ONZ;
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ONZ) i z Radą Praw Człowieka; wyraża 
uznanie dla doskonałej roli, jaką ESDZ i 
jej delegatury oraz delegatury państw 
członkowskich UE odgrywają w 
ułatwianiu takiego dialogu i takiej 
współpracy;

Or. fr

Poprawka 70
Nicolae Ştefănuță

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera c

Projekt rezolucji Poprawka

c) kontynuowała wysiłki na rzecz 
umożliwienia UE i jej państwom 
członkowskim mówienia z czasem jednym 
głosem w ONZ, ze szczególnym 
uwzględnieniem Rady Bezpieczeństwa 
ONZ oraz dobrych wyników w zakresie 
współpracy ze stałymi i rotacyjnymi 
członkami Rady Bezpieczeństwa ONZ, 
które są państwami członkowskimi UE, ze 
Zgromadzeniem Ogólnym ONZ (ZO ONZ) 
i z Radą Praw Człowieka; wyraża uznanie 
dla doskonałej roli, jaką ESDZ i jej 
delegatury oraz delegatury państw 
członkowskich UE odgrywają w 
ułatwianiu takiego dialogu i takiej 
współpracy;

c) kontynuowała wysiłki na rzecz 
umożliwienia UE i jej państwom 
członkowskim mówienia z czasem jednym 
głosem w ONZ, ze szczególnym 
uwzględnieniem Rady Bezpieczeństwa 
ONZ oraz dobrych wyników w zakresie 
współpracy ze stałymi i rotacyjnymi 
członkami Rady Bezpieczeństwa ONZ, 
które są państwami członkowskimi UE, ze 
Zgromadzeniem Ogólnym ONZ (ZO ONZ) 
i z Radą Praw Człowieka; wyraża uznanie 
dla doskonałej roli, jaką ESDZ i jej 
delegatury oraz delegatury państw 
członkowskich UE odgrywają w 
ułatwianiu takiego dialogu i takiej 
współpracy; wzywała państwa 
członkowskie, aby mówiły jednym głosem 
oraz koordynowały swoje działania i 
stanowiska w UE, tak aby wzmocnić 
spójność i wiarygodność UE na szczeblu 
ONZ;

Or. en

Poprawka 71
Fabio Massimo Castaldo

Projekt rezolucji
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Ustęp 1 – litera c

Projekt rezolucji Poprawka

c) kontynuowała wysiłki na rzecz 
umożliwienia UE i jej państwom 
członkowskim mówienia z czasem jednym 
głosem w ONZ, ze szczególnym 
uwzględnieniem Rady Bezpieczeństwa 
ONZ oraz dobrych wyników w zakresie 
współpracy ze stałymi i rotacyjnymi 
członkami Rady Bezpieczeństwa ONZ, 
które są państwami członkowskimi UE, ze 
Zgromadzeniem Ogólnym ONZ (ZO ONZ) 
i z Radą Praw Człowieka; wyraża uznanie 
dla doskonałej roli, jaką ESDZ i jej 
delegatury oraz delegatury państw 
członkowskich UE odgrywają w 
ułatwianiu takiego dialogu i takiej 
współpracy;

c) dążyła do zapewnienia, by Unia 
Europejska mówiła jednym głosem w 
ONZ, ze szczególnym uwzględnieniem 
Rady Bezpieczeństwa ONZ oraz dobrych 
wyników w zakresie współpracy ze stałymi 
i rotacyjnymi członkami Rady 
Bezpieczeństwa ONZ, które są państwami 
członkowskimi UE, ze Zgromadzeniem 
Ogólnym ONZ (ZO ONZ) i z Radą Praw 
Człowieka; dążyła do osiągnięcia 
wspólnych stanowisk w kwestiach 
rozpatrywanych przez Radę 
Bezpieczeństwa w drodze koordynacji w 
Radzie i między instytucjami Unii; 
zapewniała dalsze prowadzenie dialogu ze 
Zjednoczonym Królestwem, aby 
kontynuować współpracę w ramach Rady 
Bezpieczeństwa ONZ; wyraża uznanie dla 
doskonałej roli, jaką ESDZ i jej delegatury 
oraz delegatury państw członkowskich UE 
odgrywają w ułatwianiu takiego dialogu i 
takiej współpracy;

Or. en

Poprawka 72
Željana Zovko

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera c

Projekt rezolucji Poprawka

c) kontynuowała wysiłki na rzecz 
umożliwienia UE i jej państwom 
członkowskim mówienia z czasem jednym 
głosem w ONZ, ze szczególnym 
uwzględnieniem Rady Bezpieczeństwa 
ONZ oraz dobrych wyników w zakresie 
współpracy ze stałymi i rotacyjnymi 
członkami Rady Bezpieczeństwa ONZ, 
które są państwami członkowskimi UE, ze 
Zgromadzeniem Ogólnym ONZ (ZO ONZ) 

c) kontynuowała wysiłki na rzecz 
umożliwienia UE i jej państwom 
członkowskim mówienia z czasem jednym 
głosem w ONZ, ze szczególnym 
uwzględnieniem Rady Bezpieczeństwa 
ONZ oraz dobrych wyników w zakresie 
współpracy ze stałymi i rotacyjnymi 
członkami Rady Bezpieczeństwa ONZ, 
które są państwami członkowskimi UE, ze 
Zgromadzeniem Ogólnym ONZ (ZO ONZ) 
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i z Radą Praw Człowieka; wyraża uznanie 
dla doskonałej roli, jaką ESDZ i jej 
delegatury oraz delegatury państw 
członkowskich UE odgrywają w 
ułatwianiu takiego dialogu i takiej 
współpracy;

i z Radą Praw Człowieka; wyraża uznanie 
dla doskonałej roli, jaką ESDZ i jej 
delegatury oraz delegatury państw 
członkowskich UE odgrywają w 
ułatwianiu takiego dialogu i takiej 
współpracy; wyraża uznanie dla udanej 
współpracy między UE a ONZ w 
osiąganiu wspólnych celów rozwoju oraz 
zapobieganiu dalszej eskalacji trwających 
konfliktów;

Or. en

Poprawka 73
Miriam Lexmann, David Lega

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera c

Projekt rezolucji Poprawka

c) kontynuowała wysiłki na rzecz 
umożliwienia UE i jej państwom 
członkowskim mówienia z czasem jednym 
głosem w ONZ, ze szczególnym 
uwzględnieniem Rady Bezpieczeństwa 
ONZ oraz dobrych wyników w zakresie 
współpracy ze stałymi i rotacyjnymi 
członkami Rady Bezpieczeństwa ONZ, 
które są państwami członkowskimi UE, ze 
Zgromadzeniem Ogólnym ONZ (ZO ONZ) 
i z Radą Praw Człowieka; wyraża uznanie 
dla doskonałej roli, jaką ESDZ i jej 
delegatury oraz delegatury państw 
członkowskich UE odgrywają w 
ułatwianiu takiego dialogu i takiej 
współpracy;

c) kontynuowała wysiłki na rzecz 
umożliwienia UE i jej państwom 
członkowskim mówienia z czasem jednym 
głosem w ONZ w kwestiach cieszących się 
ogólnounijnym porozumieniem, ze 
szczególnym uwzględnieniem Rady 
Bezpieczeństwa ONZ oraz dobrych 
wyników w zakresie współpracy ze stałymi 
i rotacyjnymi członkami Rady 
Bezpieczeństwa ONZ, które są państwami 
członkowskimi UE, ze Zgromadzeniem 
Ogólnym ONZ (ZO ONZ) i z Radą Praw 
Człowieka; wyraża uznanie dla doskonałej 
roli, jaką ESDZ i jej delegatury oraz 
delegatury państw członkowskich UE 
odgrywają w ułatwianiu takiego dialogu i 
takiej współpracy;

Or. en

Poprawka 74
Arnaud Danjean

Projekt rezolucji
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Ustęp 1 – litera c

Projekt rezolucji Poprawka

c) kontynuowała wysiłki na rzecz 
umożliwienia UE i jej państwom 
członkowskim mówienia z czasem jednym 
głosem w ONZ, ze szczególnym 
uwzględnieniem Rady Bezpieczeństwa 
ONZ oraz dobrych wyników w zakresie 
współpracy ze stałymi i rotacyjnymi 
członkami Rady Bezpieczeństwa ONZ, 
które są państwami członkowskimi UE, ze 
Zgromadzeniem Ogólnym ONZ (ZO ONZ) 
i z Radą Praw Człowieka; wyraża uznanie 
dla doskonałej roli, jaką ESDZ i jej 
delegatury oraz delegatury państw 
członkowskich UE odgrywają w 
ułatwianiu takiego dialogu i takiej 
współpracy;

c) kontynuowała wysiłki na rzecz 
umożliwienia UE i jej państwom 
członkowskim mówienia z czasem jednym 
głosem w ONZ oraz dobre wyniki w 
zakresie współpracy ze stałymi i 
rotacyjnymi członkami Rady 
Bezpieczeństwa ONZ, które są państwami 
członkowskimi UE, ze Zgromadzeniem 
Ogólnym ONZ (ZO ONZ) i z Radą Praw 
Człowieka; wyraża uznanie dla doskonałej 
roli, jaką ESDZ i jej delegatury oraz 
delegatury państw członkowskich UE 
odgrywają w ułatwianiu takiego dialogu i 
takiej współpracy;

Or. fr

Poprawka 75
David McAllister

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera c

Projekt rezolucji Poprawka

c) kontynuowała wysiłki na rzecz 
umożliwienia UE i jej państwom 
członkowskim mówienia z czasem jednym 
głosem w ONZ, ze szczególnym 
uwzględnieniem Rady Bezpieczeństwa 
ONZ oraz dobrych wyników w zakresie 
współpracy ze stałymi i rotacyjnymi 
członkami Rady Bezpieczeństwa ONZ, 
które są państwami członkowskimi UE, ze 
Zgromadzeniem Ogólnym ONZ (ZO ONZ) 
i z Radą Praw Człowieka; wyraża uznanie 
dla doskonałej roli, jaką ESDZ i jej 
delegatury oraz delegatury państw 
członkowskich UE odgrywają w 
ułatwianiu takiego dialogu i takiej 

c) kontynuowała wysiłki na rzecz 
umożliwienia UE i jej państwom 
członkowskim mówienia jednym głosem w 
ONZ oraz zacieśnienia europejskiej 
współpracy, ze szczególnym 
uwzględnieniem Rady Bezpieczeństwa 
ONZ oraz dobrych wyników w zakresie 
współpracy ze stałymi i rotacyjnymi 
członkami Rady Bezpieczeństwa ONZ, 
które są państwami członkowskimi UE, ze 
Zgromadzeniem Ogólnym ONZ (ZO ONZ) 
i z Radą Praw Człowieka; wyraża uznanie 
dla doskonałej roli, jaką ESDZ i jej 
delegatury oraz delegatury państw 
członkowskich UE odgrywają w 
ułatwianiu takiego dialogu i takiej 
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współpracy; współpracy;

Or. en

Poprawka 76
Arnaud Danjean

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera c a (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

ca) przypomina, że na forum ONZ UE 
jest reprezentowana przez wiele 
podmiotów: Przewodniczącego Rady 
Europejskiej, Wysokiego Przedstawiciela 
Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki 
Bezpieczeństwa, Komisję Europejską oraz 
delegatury UE, a także 27 państw 
członkowskich UE, z których jedno 
posiada status stałego członka Rady 
Bezpieczeństwa ONZ mającego prawo 
weta; przypomina, że zgodnie z traktatem 
państwa członkowskie UE mają 
obowiązek koordynować swoje działania 
na wszystkich forach międzynarodowych; 
przypomina, że zgodnie z art. 34 TUE 
państwa członkowskie UE będące 
członkami Rady Bezpieczeństwa ONZ 
informują pozostałe państwa 
członkowskie i wysokiego przedstawiciela 
oraz bronią stanowisk i interesów Unii;

Or. fr

Poprawka 77
Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera c a (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

ca) poparła kompleksową reformę 
Rady Bezpieczeństwa ONZ, aby poprawić 
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jej reprezentacyjność w oparciu o szeroki 
konsensus, tak aby Rada mogła szybciej i 
skuteczniej reagować na zagrożenia dla 
międzynarodowego pokoju i 
bezpieczeństwa; w szczególności należy 
zreformować Radę Bezpieczeństwa ONZ 
przez znaczne ograniczenie lub 
uregulowanie korzystania z prawa weta, 
przede wszystkim w przypadkach, w 
których istnieją dowody na popełnione 
zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko 
ludzkości, gdyż korzystanie z tego prawa 
utrudnia podejmowanie decyzji, a także 
przez zmianę składu Rady, tak aby lepiej 
odzwierciedlić obecny porządek globalny, 
m.in. umożliwiając stałe członkostwo Unii 
Europejskiej;

Or. es

Poprawka 78
Željana Zovko

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera c a (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

ca) wzmacniała w dalszym stopniu 
współpracę UE–ONZ w obszarze 
opracowywania instrumentów, aby 
rozwiązać powtarzający się problem 
przemocy związanej z wyborami, w tym 
przez wykorzystanie doświadczeń misji 
obserwacji wyborów Parlamentu 
Europejskiego;

Or. en

Poprawka 79
Urmas Paet

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera c a (nowa)
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Projekt rezolucji Poprawka

ca) w dalszym ciągu dążyła do zmiany 
składu swojego członkostwa w Radzie 
Bezpieczeństwa ONZ, aby lepiej 
odzwierciedlać dzisiejszy porządek świata, 
między innymi dzięki stałemu członkostwu 
dla Unii Europejskiej;

Or. en

Poprawka 80
Salima Yenbou

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera c a (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

ca) przypominała, że opóźnienia w 
płatnościach ustalonych wkładów przez 
kilka państw członkowskich wywierają 
silnie negatywny wpływ na prace 
Organizacji Narodów Zjednoczonych i są 
niemożliwe do zaakceptowania;

Or. en

Poprawka 81
Salima Yenbou

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera c b (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

cb) odnotowała z uznaniem 
nieuchronne wejście w życie TPNW, co 
stanowi potencjalny czynnik ułatwiający 
osiągnięcie celu, jakim jest świat wolny od 
broni jądrowej; rozważyła, jakie 
stanowisko należy przyjąć w odniesieniu 
do TPNW i jego celów, oraz 
przeanalizowała przesłanki, które 
doprowadziły do jego zawarcia, takie jak 
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skutki humanitarne wybuchów jądrowych 
i inne zagrożenia związane z posiadaniem 
takiej broni masowego rażenia; zachęca 
państwa członkowskie UE, by poszły za 
przykładem Austrii, Malty, Irlandii i 81 
innych państw, które podpisały TPNW;

Or. en

Poprawka 82
Salima Yenbou

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera c c (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

cc) przejęła inicjatywę w globalnych 
wysiłkach zmierzających do ustanowienia 
kompleksowych ram regulacyjnych w celu 
zapewnienia istotnej kontroli człowieka 
nad krytycznymi funkcjami wyboru i 
atakowania celów w ramach rozwoju i 
zastosowania coraz bardziej 
autonomicznej broni oraz do przyjęcia 
wspólnego stanowiska UE w sprawie 
autonomicznych śmiercionośnych 
systemów uzbrojenia, które obejmie 
domaganie się międzynarodowych 
negocjacji dotyczących wiążącego prawnie 
instrumentu zakazującego autonomicznej 
śmiercionośnej broni pozbawionej istotnej 
kontroli człowieka;

Or. en

Poprawka 83
Salima Yenbou

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera c d (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka
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cd) zapewniła, by transfer broni 
konwencjonalnej między państwami 
członkowskimi ONZ był możliwy jedynie 
między tymi państwami, które są stronami 
Traktatu o handlu bronią i w pełni 
spełniają wszystkie kryteria tego traktatu;

Or. en

Poprawka 84
Stelios Kouloglou, Marisa Matias, Idoia Villanueva Ruiz, Emmanuel Maurel, Giorgos 
Georgiou

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera c d (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

cd) wyraziła zaniepokojenie erozją 
istniejącego systemu kontroli zbrojeń i 
rozbrojenia oraz instrumentów prawnych 
w tym zakresie; wspierała wszelkie wysiłki 
mające na celu ponowne włączenie 
kontroli zbrojeń i programu rozbrojenia 
do agendy międzynarodowej, w tym 
poprzez ożywienie Konferencji 
Rozbrojeniowej;

Or. en

Poprawka 85
Stelios Kouloglou, Marisa Matias, Idoia Villanueva Ruiz, Emmanuel Maurel, Giorgos 
Georgiou

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera c d (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

cd) domagała się od głównych państw 
posiadających broń jądrową, by 
zaprzestały wycofywania się z systemu 
kontroli zbrojeń i osiągnęły postępy w 
rozmowach dotyczących kontroli broni 
jądrowej; wezwała Stany Zjednoczone i 
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Rosję do rozpoczęcia budowania 
wzajemnego zaufania i pewności, aby na 
nowo podjąć dialog dotyczący sposobów 
budowania nowej możliwej relacji w 
zakresie kontroli zbrojeń;

Or. en

Poprawka 86
Stelios Kouloglou, Marisa Matias, Idoia Villanueva Ruiz, Giorgos Georgiou

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera c d (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

cd) wyraziła zaniepokojenie rozwojem 
nowych technologii wojskowych, takich 
jak sztuczna inteligencja, broń do 
wykorzystania w przestrzeni kosmicznej, 
biotechnologie i broń hipersoniczna, oraz 
aktywnie wspierała wysiłki i podejmowała 
nowe inicjatywy, aby zatrzymać powiązane 
trwające programy uzbrojenia przez 
niektóre państwa członkowskie ONZ; 
poparła prace grupy roboczej ds. 
przestrzeni kosmicznej Komisji ONZ ds. 
Rozbrojenia dotyczące praktycznego 
wdrażania w działaniach w przestrzeni 
kosmicznej środków w zakresie 
przejrzystości i budowania zaufania;

Or. en

Poprawka 87
Lukas Mandl, Miriam Lexmann

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera c d (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

cd) przypominała, że skuteczny 
multilateralizm i międzynarodowy 
porządek oparty na zasadach stanowią 
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warunek wstępny dla postępów w 
rozbrojeniu oraz dla przeciwdziałania 
rozprzestrzenianiu broni masowego 
rażenia; potwierdzała pełne poparcie UE i 
jej państw członkowskich dla istniejących 
traktatów międzynarodowych, między 
innymi Układu o nierozprzestrzenianiu 
broni jądrowej, Traktatu o całkowitym 
zakazie prób jądrowych, konwencji o 
zakazie broni chemicznej, konwencji o 
zakazie broni biologicznej i toksycznej, 
Traktatu o handlu bronią oraz Konwencji 
o broni kasetowej i o zakazie stosowania 
min przeciwpiechotnych, a także 
promowała wysiłki na rzecz opracowania 
deklaracji politycznej w sprawie broni 
wybuchowej na obszarach zaludnionych 
oraz prawnie wiążących ram dla 
autonomicznych systemów uzbrojenia;

Or. en

Poprawka 88
Andrea Cozzolino

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera c d (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

cd) przekonała ZO ONZ do przyjęcia, 
zgodnie z Kodeksem postępowania UE w 
sprawie wywozu uzbrojenia, wiążących 
ram prawnych w celu zakazu wywozu i 
sprzedaży broni i technologii 
cyberinwigilacji, których celem jest 
popełnianie zbrodni wojennych lub 
tłumienie wewnętrznych rozłamów;

Or. en

Poprawka 89
Fabio Massimo Castaldo

Projekt rezolucji
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Ustęp 1 – litera d

Projekt rezolucji Poprawka

d) uznała potencjał bezpośredniego 
zaangażowania regionalnego w ONZ 
poprzez wspieranie możliwości zwracania 
się przez inne organizacje, takie jak Unia 
Afrykańska (UA), o przyznanie 
specjalnego wzmocnionego statusu 
obserwatora;

d) uznała potencjał bezpośredniego 
zaangażowania regionalnego w proces 
decyzyjny ONZ poprzez wspieranie 
możliwości zwracania się przez inne 
organizacje, takie jak Unia Afrykańska 
(UA), ASEAN, Organizacja Państw 
Ameryki Środkowej, CELAC, Organizacja 
Współpracy Islamskiej, o przyznanie 
specjalnego wzmocnionego statusu 
obserwatora; dostrzegła i wykorzystała 
potencjał UE, jako najbardziej rozwiniętej 
organizacji regionalnej, do odgrywania 
czołowej roli w ożywianiu i wzmacnianiu 
systemu ONZ za pomocą 
wielopoziomowego multilateralizmu;

Or. en

Poprawka 90
Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera d

Projekt rezolucji Poprawka

d) uznała potencjał bezpośredniego 
zaangażowania regionalnego w ONZ 
poprzez wspieranie możliwości zwracania 
się przez inne organizacje, takie jak Unia 
Afrykańska (UA), o przyznanie 
specjalnego wzmocnionego statusu 
obserwatora;

d) przyjęła do wiadomości fakt, że tak 
zwane organizacje regionalne, takie jak 
Unia Europejska lub Unia Afrykańska 
(UA), nie mają żadnego upoważnienia ani 
legitymacji, ani prawa do działania w 
charakterze bezpośrednich podmiotów w 
ramach różnych instancji ONZ;

Or. fr

Poprawka 91
Salima Yenbou

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera e
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Projekt rezolucji Poprawka

e) nadal udzielała Sekretarzowi 
Generalnemu ONZ cennego wsparcia w 
jego dążeniu do realizacji programu reform 
w ONZ i do wzmocnienia zdolności ONZ 
do dalszego rozwoju, propagowania pokoju 
i bezpieczeństwa oraz usprawnienia 
wewnętrznego systemu zarządzania z 
myślą o skutecznej, przejrzystej, finansowo 
zrównoważonej i odpowiedzialnej ONZ, 
która będzie w stanie ponownie nawiązać 
kontakt z obywatelami; podkreśla, że 
znaczne postępy w procesie reform ONZ 
osiągnięto w sferze administracyjnej i 
biurokratycznej, podczas gdy istotne 
reformy polityczne są nadal w toku;

e) nadal udzielała Sekretarzowi 
Generalnemu ONZ cennego wsparcia w 
jego dążeniu do realizacji programu reform 
w ONZ i do wzmocnienia zdolności ONZ 
do dalszego rozwoju, propagowania pokoju 
i bezpieczeństwa oraz usprawnienia 
wewnętrznego systemu zarządzania z 
myślą o skutecznej, przejrzystej, finansowo 
zrównoważonej i odpowiedzialnej ONZ, 
która będzie w stanie ponownie nawiązać 
kontakt z obywatelami; podkreśla, że 
znaczne postępy w procesie reform ONZ 
osiągnięto w sferze administracyjnej i 
biurokratycznej, podczas gdy istotne 
reformy polityczne są nadal w toku; 
wspierała Sekretarza Generalnego i 
zwróciła się do niego o wzmożenie 
wysiłków w zakresie wdrażania strategii 
ONZ w sprawie parytetu płci jako 
zasadniczego narzędzia zapewniającego 
równą reprezentację kobiet w systemie 
ONZ na wszystkich szczeblach hierarchii; 
przypominała, że od czasu utworzenia 
ONZ w 1945 r. żadna kobieta nie została 
powołana na stanowisko Sekretarza 
Generalnego Organizacji Narodów 
Zjednoczonych;

Or. en

Poprawka 92
Isabel Santos, Demetris Papadakis, Maria Arena, Robert Biedroń, Nacho Sánchez 
Amor, Evin Incir, Andreas Schieder, Attila Ara-Kovács

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera e

Projekt rezolucji Poprawka

e) nadal udzielała Sekretarzowi 
Generalnemu ONZ cennego wsparcia w 
jego dążeniu do realizacji programu reform 
w ONZ i do wzmocnienia zdolności ONZ 
do dalszego rozwoju, propagowania pokoju 

e) nadal udzielała Sekretarzowi 
Generalnemu ONZ cennego wsparcia w 
jego dążeniu do realizacji programu reform 
w ONZ i do wzmocnienia zdolności ONZ 
do dalszego rozwoju, propagowania pokoju 
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i bezpieczeństwa oraz usprawnienia 
wewnętrznego systemu zarządzania z 
myślą o skutecznej, przejrzystej, finansowo 
zrównoważonej i odpowiedzialnej ONZ, 
która będzie w stanie ponownie nawiązać 
kontakt z obywatelami; podkreśla, że 
znaczne postępy w procesie reform ONZ 
osiągnięto w sferze administracyjnej i 
biurokratycznej, podczas gdy istotne 
reformy polityczne są nadal w toku;

i bezpieczeństwa oraz usprawnienia 
wewnętrznego systemu zarządzania z 
myślą o skutecznej, przejrzystej, finansowo 
zrównoważonej i odpowiedzialnej ONZ, 
która będzie w stanie ponownie nawiązać 
kontakt z obywatelami; podkreśla, że 
znaczne postępy w procesie reform ONZ 
osiągnięto w sferze administracyjnej i 
biurokratycznej, podczas gdy istotne 
reformy polityczne są nadal w toku; 
osiągnęła powszechną zgodę w sprawie 
reformy Rady Bezpieczeństwa ONZ, 
zwłaszcza przez ograniczenie korzystania z 
prawa weta i zmianę składu Rady, tak aby 
lepiej odzwierciedlić obecny świat; dążyła 
do uzyskania statusu stałego członka dla 
Unii Europejskiej;

Or. en

Poprawka 93
Nicolae Ştefănuță

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera e

Projekt rezolucji Poprawka

e) nadal udzielała Sekretarzowi 
Generalnemu ONZ cennego wsparcia w 
jego dążeniu do realizacji programu reform 
w ONZ i do wzmocnienia zdolności ONZ 
do dalszego rozwoju, propagowania pokoju 
i bezpieczeństwa oraz usprawnienia 
wewnętrznego systemu zarządzania z 
myślą o skutecznej, przejrzystej, finansowo 
zrównoważonej i odpowiedzialnej ONZ, 
która będzie w stanie ponownie nawiązać 
kontakt z obywatelami; podkreśla, że 
znaczne postępy w procesie reform ONZ 
osiągnięto w sferze administracyjnej i 
biurokratycznej, podczas gdy istotne 
reformy polityczne są nadal w toku;

e) nadal udzielała Sekretarzowi 
Generalnemu ONZ cennego wsparcia w 
jego dążeniu do realizacji programu reform 
w ONZ i do wzmocnienia zdolności ONZ 
do dalszego rozwoju, propagowania pokoju 
i bezpieczeństwa oraz usprawnienia 
wewnętrznego systemu zarządzania z 
myślą o skutecznej, przejrzystej, finansowo 
zrównoważonej i odpowiedzialnej ONZ, 
która będzie w stanie ponownie nawiązać 
kontakt z obywatelami i bardziej 
odpowiadać wymagającej agendzie 
globalnej; podkreśla, że znaczne postępy w 
procesie reform ONZ osiągnięto w sferze 
administracyjnej i biurokratycznej, podczas 
gdy istotne reformy polityczne są nadal w 
toku, co powinno obejmować 
modernizację Zgromadzenia Ogólnego 
ONZ oraz konkretne kroki w celu 
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dostosowania systemu rozwoju do Agendy 
2030;

Or. en

Poprawka 94
Miriam Lexmann, David Lega, Lukas Mandl

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera e

Projekt rezolucji Poprawka

e) nadal udzielała Sekretarzowi 
Generalnemu ONZ cennego wsparcia w 
jego dążeniu do realizacji programu reform 
w ONZ i do wzmocnienia zdolności ONZ 
do dalszego rozwoju, propagowania pokoju 
i bezpieczeństwa oraz usprawnienia 
wewnętrznego systemu zarządzania z 
myślą o skutecznej, przejrzystej, finansowo 
zrównoważonej i odpowiedzialnej ONZ, 
która będzie w stanie ponownie nawiązać 
kontakt z obywatelami; podkreśla, że 
znaczne postępy w procesie reform ONZ 
osiągnięto w sferze administracyjnej i 
biurokratycznej, podczas gdy istotne 
reformy polityczne są nadal w toku;

e) nadal udzielała Sekretarzowi 
Generalnemu ONZ cennego wsparcia w 
jego dążeniu do realizacji programu reform 
w ONZ i do wzmocnienia zdolności ONZ 
do dalszego zrównoważonego rozwoju, 
propagowania pokoju i bezpieczeństwa 
oraz usprawnienia wewnętrznego systemu 
zarządzania z myślą o skutecznej, 
przejrzystej, finansowo zrównoważonej, 
włączającej i odpowiedzialnej ONZ, która 
będzie w stanie ponownie nawiązać 
kontakt z obywatelami państw 
członkowskich, umożliwiając skuteczne 
uczestnictwo społeczności lokalnych i 
innych podmiotów najbliższych 
obywatelowi w kształtowaniu i wdrażaniu 
polityki; podkreśla, że znaczne postępy w 
procesie reform ONZ osiągnięto w sferze 
administracyjnej i biurokratycznej, podczas 
gdy istotne reformy polityczne są nadal w 
toku;

Or. en

Poprawka 95
Fabio Massimo Castaldo

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera e a (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka
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ea) aktywnie popierała kompleksową 
reformę instytucjonalną Rady 
Bezpieczeństwa Organizacji Narodów 
Zjednoczonych w oparciu o powszechną 
zgodę, która powinna obejmować środki 
ukierunkowane na ograniczenie 
korzystania z prawa weta, wzmocnienie 
reprezentacji regionalnej i zapewnienie 
rozliczalności organów wykonawczych 
względem Zgromadzeń, które je 
wybierają, w tym zniesienie prawa do weta 
przynajmniej względem kwestii 
związanych ze wspólnie uzgodnionymi 
podstawowymi zagrożeniami, takimi jak 
zmiana klimatu i walka z bezkarnością, 
zmianę składu Rady, aby lepiej 
odzwierciedlić rzeczywistość 
geopolityczną, w drodze między innymi 
statusu stałego członka dla Unii 
Europejskiej, oraz poszerzenie Rady 
Bezpieczeństwa o członków stałych i 
niestałych w celu zapewnienia bardziej 
zrównoważonej reprezentacji krajów i 
regionów;

Or. en

Poprawka 96
Miriam Lexmann, David Lega, Lukas Mandl

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera e a (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

ea) współpracowała z naszymi 
demokratycznymi sojusznikami, aby zająć 
się kwestią osłabienia wielostronnych 
instytucji i mechanizmów przez 
autorytarne reżimy; w szczególności zajęła 
się próbami neutralizowania instytucji i 
mechanizmów ochrony praw człowieka 
pod względem ich zdolności do rozliczania 
państw za naruszenia praw człowieka; 
apeluje do Unii i jej państw 
członkowskich o współpracę z 
demokratycznymi sojusznikami o 
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podobnym nastawieniu w celu wsparcia 
reformy instytucji wielostronnych, 
zwiększającej ich odporność na 
niekorzystne oddziaływanie autorytarnych 
reżimów;

Or. en

Poprawka 97
Sunčana Glavak

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera e a (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

ea) zainicjowała szeroko zakrojoną i 
włączającą debatę wśród państw 
członkowskich zgodnie z podjętym przez 
UE zobowiązaniem do aktywnego 
wspierania kompleksowej reformy 
systemu ONZ, aby wzmocnić jego 
legitymację, reprezentację regionalną i 
przejrzystość, rozliczalność oraz 
skuteczność w stawianiu czoła złożonym, 
wieloaspektowym aktualnym wyzwaniom;

Or. en

Poprawka 98
Urmas Paet

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera e a (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

ea) kontynuowała wysiłki na rzecz 
reformy Rady Bezpieczeństwa ONZ w 
odniesieniu do ograniczenia korzystania z 
prawa weta, w szczególności w 
przypadkach zbrodni wojennych i zbrodni 
przeciwko ludzkości, blokującego proces 
decyzyjny;
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Or. en

Poprawka 99
Fabio Massimo Castaldo

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera e b (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

eb) promowała ustanowienie stałej 
platformy koordynującej, aby uzgodnić 
reakcje ONZ między agencjami, 
funduszami i powiązanymi organizacjami 
w celu podejmowania działań w sposób 
szybki, skuteczny i wszechstronny w 
różnych obszarach przekrojowych, także w 
celu zapewnienia, by kwestie przekrojowe, 
takie jak agenda środowiskowa, 
inkluzywność i zagadnienia dotyczące płci 
społeczno-kulturowej, były włączane do 
wszystkich działań i polityki ONZ;

Or. en

Poprawka 100
Sunčana Glavak

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera e b (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

eb) zaprezentowała europejską wizję 
długofalowych potrzeb, które ONZ 
powinna włączyć do swoich struktur, 
budżetu i metod pracy, z uwzględnieniem 
także kwestii takich jak reforma Rady 
Bezpieczeństwa, aby rozwinąć debatę na 
temat wszechstronnej reformy, która 
uwzględniałaby kluczowe kwestie w 
sposób zorganizowany i oparty na 
rozwiązaniach;

Or. en
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Poprawka 101
Salima Yenbou

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera f

Projekt rezolucji Poprawka

f) dalej dążyła do większej synergii 
między pracami Rady Praw Człowieka 
ONZ, Zgromadzenia Ogólnego ONZ i 
Rady Bezpieczeństwa ONZ; wyraża 
uznanie dla działań UE wspierających 
prace Rady Praw Człowieka w związku z 
potrzebą uwzględniania kwestii 
poszanowania praw człowieka we 
wszystkich obszarach procesu decyzyjnego 
i polityki ONZ;

f) dalej dążyła do większej synergii 
między pracami Rady Praw Człowieka 
ONZ, Zgromadzenia Ogólnego ONZ i 
Rady Bezpieczeństwa ONZ; wyraża 
uznanie dla działań UE wspierających 
prace Rady Praw Człowieka i jej 
procedury specjalne ONZ, w tym 
specjalnych sprawozdawców, oraz inne 
tematyczne i krajowe mechanizmy 
ochrony praw człowieka w związku z 
potrzebą uwzględniania kwestii 
poszanowania praw człowieka we 
wszystkich obszarach procesu decyzyjnego 
i polityki ONZ; wzywa wszystkie państwa-
strony ONZ, aby rozszerzyły zakres 
otwartych zaproszeń do odwiedzenia 
danych państw na wszystkich specjalnych 
sprawozdawców; korzystała ze wszystkich 
dostępnych instrumentów w celu 
zwiększenia zgodności działań podmiotów 
państwowych i niepaństwowych z 
międzynarodowym prawem 
humanitarnym; potępia działania 
odwetowe podejmowane przez niektóre 
rządy wobec organizacji pozarządowych i 
obrońców praw człowieka w odpowiedzi 
na zgodną z prawem interakcję tych 
organizacji i jednostek z Radą Praw 
Człowieka i procedurami specjalnymi, 
oraz wzywa Radę i Wysokiego 
Przedstawiciela Unii do Spraw 
Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa 
do systematycznego i wyraźnego 
reagowania na każdy taki przypadek;

Or. en
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Poprawka 102
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera f

Projekt rezolucji Poprawka

f) dalej dążyła do większej synergii 
między pracami Rady Praw Człowieka 
ONZ, Zgromadzenia Ogólnego ONZ i 
Rady Bezpieczeństwa ONZ; wyraża 
uznanie dla działań UE wspierających 
prace Rady Praw Człowieka w związku z 
potrzebą uwzględniania kwestii 
poszanowania praw człowieka we 
wszystkich obszarach procesu decyzyjnego 
i polityki ONZ;

f) dalej dążyła do większej synergii 
między pracami Rady Praw Człowieka 
ONZ, Zgromadzenia Ogólnego ONZ i 
Rady Bezpieczeństwa ONZ; wyraża 
uznanie dla działań UE wspierających 
prace Rady Praw Człowieka w związku z 
potrzebą uwzględniania kwestii 
poszanowania praw człowieka we 
wszystkich obszarach procesu decyzyjnego 
i polityki ONZ; zwraca również uwagę na 
starania Biura Wysokiego Komisarza NZ 
ds. Praw Człowieka, jeśli chodzi o 
zgłaszanie przypadków naruszeń praw 
człowieka; wzywa do zagwarantowania 
bezstronności wszystkich organów 
związanych z obroną i gwarancjami praw 
człowieka oraz w szczególności do 
zabezpieczenia ich przed ewentualną 
ingerencją tych państw, w stosunku do 
których istnieją podejrzenia o naruszanie 
lub nieposzanowanie praw człowieka;

Or. es

Poprawka 103
Petras Auštrevičius, Klemen Grošelj

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera f

Projekt rezolucji Poprawka

f) dalej dążyła do większej synergii 
między pracami Rady Praw Człowieka 
ONZ, Zgromadzenia Ogólnego ONZ i 
Rady Bezpieczeństwa ONZ; wyraża 
uznanie dla działań UE wspierających 
prace Rady Praw Człowieka w związku z 
potrzebą uwzględniania kwestii 

f) dalej dążyła do większej synergii 
między pracami Rady Praw Człowieka 
ONZ, Zgromadzenia Ogólnego ONZ i 
Rady Bezpieczeństwa ONZ, szczególnie w 
celu uwzględnienia naruszeń praw 
człowieka stwierdzanych przez 
specjalnych sprawozdawców ONZ; dążyła 
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poszanowania praw człowieka we 
wszystkich obszarach procesu decyzyjnego 
i polityki ONZ;

do uruchomienia dostępnych 
mechanizmów ONZ w celu pociągnięcia 
do odpowiedzialności sprawców naruszeń 
praw człowieka, w szczególności gdy 
odnośne kraje nie są w stanie prowadzić 
dochodzeń w sprawie takich przestępstw 
lub odmawiają ich wszczęcia oraz nie 
gwarantują ochrony podstawowych praw 
człowieka wszystkim obywatelom; wyraża 
uznanie dla działań UE wspierających 
prace Rady Praw Człowieka w związku z 
potrzebą uwzględniania kwestii 
poszanowania praw człowieka we 
wszystkich obszarach procesu decyzyjnego 
i polityki ONZ;

Or. en

Poprawka 104
Miriam Lexmann, David Lega, Lukas Mandl

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera f

Projekt rezolucji Poprawka

f) dalej dążyła do większej synergii 
między pracami Rady Praw Człowieka 
ONZ, Zgromadzenia Ogólnego ONZ i 
Rady Bezpieczeństwa ONZ; wyraża 
uznanie dla działań UE wspierających 
prace Rady Praw Człowieka w związku z 
potrzebą uwzględniania kwestii 
poszanowania praw człowieka we 
wszystkich obszarach procesu decyzyjnego 
i polityki ONZ;

f) dalej dążyła do większej synergii 
między pracami Rady Praw Człowieka 
ONZ, Zgromadzenia Ogólnego ONZ i 
Rady Bezpieczeństwa ONZ, uznając rolę 
pomocniczości zgodnie z procedurami 
instytucjonalnymi; wyraża uznanie dla 
działań UE wspierających prace Rady 
Praw Człowieka w związku z potrzebą 
uwzględniania kwestii poszanowania praw 
człowieka we wszystkich obszarach 
procesu decyzyjnego i polityki ONZ; 
ubolewa z powodu nadużywania Rady 
Praw Człowieka przez autorytarne reżimy, 
które nadal wykorzystują ją do swoich 
celów, w szczególności do celu 
podważenia jej funkcjonowania i 
osłabienia systemu norm praw człowieka; 
wzywa UE i państwa członkowskie do 
wsparcia wszechstronnej reformy Rady 
Praw Człowieka;
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Or. en

Poprawka 105
María Soraya Rodríguez Ramos, Frédérique Ries, Nathalie Loiseau

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera f

Projekt rezolucji Poprawka

f) dalej dążyła do większej synergii 
między pracami Rady Praw Człowieka 
ONZ, Zgromadzenia Ogólnego ONZ i 
Rady Bezpieczeństwa ONZ; wyraża 
uznanie dla działań UE wspierających 
prace Rady Praw Człowieka w związku z 
potrzebą uwzględniania kwestii 
poszanowania praw człowieka we 
wszystkich obszarach procesu decyzyjnego 
i polityki ONZ;

f) dalej dążyła do większej synergii 
między pracami Rady Praw Człowieka 
ONZ, Zgromadzenia Ogólnego ONZ i 
Rady Bezpieczeństwa ONZ; wyraża 
uznanie dla działań UE wspierających 
prace Rady Praw Człowieka w związku z 
potrzebą uwzględniania kwestii 
poszanowania praw człowieka we 
wszystkich obszarach procesu decyzyjnego 
i polityki ONZ; podkreśla znaczenie 
promowania reformy Rady Praw 
Człowieka ONZ, która może zapewnić 
prawdziwe zobowiązanie do poprawy 
sytuacji w obszarze praw człowieka w 
skuteczny i obiektywny sposób przez 
wszystkie państwa członkowskie;

Or. en

Poprawka 106
Nicolae Ştefănuță

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera f

Projekt rezolucji Poprawka

f) dalej dążyła do większej synergii 
między pracami Rady Praw Człowieka 
ONZ, Zgromadzenia Ogólnego ONZ i 
Rady Bezpieczeństwa ONZ; wyraża 
uznanie dla działań UE wspierających 
prace Rady Praw Człowieka w związku z 
potrzebą uwzględniania kwestii 
poszanowania praw człowieka we 

f) dalej dążyła do większej synergii 
między pracami Rady Praw Człowieka 
ONZ, Zgromadzenia Ogólnego ONZ i 
Rady Bezpieczeństwa ONZ; wyraża 
uznanie dla działań UE wspierających 
prace Rady Praw Człowieka w związku z 
potrzebą uwzględniania kwestii 
poszanowania praw człowieka we 
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wszystkich obszarach procesu decyzyjnego 
i polityki ONZ;

wszystkich obszarach procesu decyzyjnego 
i polityki ONZ; wzywała państwa 
członkowskie do pełnego zaangażowania 
się w ochronę i promowanie 
poszanowania praw człowieka, 
demokracji i praworządności;

Or. en

Poprawka 107
Isabel Santos, Demetris Papadakis, Maria Arena, Robert Biedroń, Nacho Sánchez 
Amor, Evin Incir, Andreas Schieder, Raphaël Glucksmann, Attila Ara-Kovács

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera f

Projekt rezolucji Poprawka

f) dalej dążyła do większej synergii 
między pracami Rady Praw Człowieka 
ONZ, Zgromadzenia Ogólnego ONZ i 
Rady Bezpieczeństwa ONZ; wyraża 
uznanie dla działań UE wspierających 
prace Rady Praw Człowieka w związku z 
potrzebą uwzględniania kwestii 
poszanowania praw człowieka we 
wszystkich obszarach procesu decyzyjnego 
i polityki ONZ;

f) dalej dążyła do większej synergii 
między pracami Rady Praw Człowieka 
ONZ, Zgromadzenia Ogólnego ONZ i 
Rady Bezpieczeństwa ONZ; wyraża 
uznanie dla działań UE wspierających 
prace Rady Praw Człowieka w związku z 
potrzebą uwzględniania kwestii 
poszanowania praw człowieka we 
wszystkich obszarach procesu decyzyjnego 
i polityki ONZ; przypominała, że prawa 
człowieka są niepodzielne, współzależne i 
wzajemnie powiązane; utrzymywała silne 
zobowiązanie do propagowania zniesienia 
kary śmierci;

Or. en

Poprawka 108
Assita Kanko

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera f

Projekt rezolucji Poprawka

f) dalej dążyła do większej synergii 
między pracami Rady Praw Człowieka 

f) dalej dążyła do większej synergii 
między pracami Rady Praw Człowieka 
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ONZ, Zgromadzenia Ogólnego ONZ i 
Rady Bezpieczeństwa ONZ; wyraża 
uznanie dla działań UE wspierających 
prace Rady Praw Człowieka w związku z 
potrzebą uwzględniania kwestii 
poszanowania praw człowieka we 
wszystkich obszarach procesu decyzyjnego 
i polityki ONZ;

ONZ, Zgromadzenia Ogólnego ONZ i 
Rady Bezpieczeństwa ONZ w związku z 
potrzebą uwzględniania kwestii 
poszanowania praw człowieka we 
wszystkich obszarach procesu decyzyjnego 
i polityki ONZ; odnotowuje z 
zaniepokojeniem, że państwa, w których 
narusza się prawa człowieka, są i były 
członkami Rady Praw Człowieka, co 
podważa jej wiarygodność;

Or. en

Poprawka 109
Fabio Massimo Castaldo

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera f

Projekt rezolucji Poprawka

f) dalej dążyła do większej synergii 
między pracami Rady Praw Człowieka 
ONZ, Zgromadzenia Ogólnego ONZ i 
Rady Bezpieczeństwa ONZ; wyraża 
uznanie dla działań UE wspierających 
prace Rady Praw Człowieka w związku z 
potrzebą uwzględniania kwestii 
poszanowania praw człowieka we 
wszystkich obszarach procesu decyzyjnego 
i polityki ONZ;

f) dalej dążyła do większej synergii 
między pracami Rady Praw Człowieka 
ONZ, Zgromadzenia Ogólnego ONZ i 
Rady Bezpieczeństwa ONZ; wyraża 
uznanie dla działań UE wspierających 
prace Rady Praw Człowieka w związku z 
potrzebą uwzględniania kwestii 
poszanowania praw człowieka we 
wszystkich obszarach procesu decyzyjnego 
i polityki ONZ; promowała modernizację 
prac Zgromadzenia Ogólnego;

Or. en

Poprawka 110
David McAllister

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera f

Projekt rezolucji Poprawka

f) dalej dążyła do większej synergii 
między pracami Rady Praw Człowieka 

f) dalej dążyła do większej synergii 
między pracami Rady Praw Człowieka 
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ONZ, Zgromadzenia Ogólnego ONZ i 
Rady Bezpieczeństwa ONZ; wyraża 
uznanie dla działań UE wspierających 
prace Rady Praw Człowieka w związku z 
potrzebą uwzględniania kwestii 
poszanowania praw człowieka we 
wszystkich obszarach procesu decyzyjnego 
i polityki ONZ;

ONZ, Zgromadzenia Ogólnego ONZ i 
Rady Bezpieczeństwa ONZ; wyraża 
uznanie dla działań UE wspierających 
prace Rady Praw Człowieka w związku z 
potrzebą uwzględniania kwestii praw 
człowieka we wszystkich obszarach 
procesu decyzyjnego i polityki ONZ;

Or. en

Poprawka 111
Hermann Tertsch

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera f a (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

fa) ponownie przeanalizowała decyzje 
oraz system wyborczy ONZ, ponieważ – w 
sprzeczności z pierwotnym celem 
organizacji z 1945 r., czyli utrzymaniem 
pokoju i bezpieczeństwa na świecie – 
akceptuje się przyjmowanie państw 
zakwalifikowanych przez samą ONZ jako 
regularnie naruszające prawa człowieka, 
łącznie ze sprawcami zbrodni przeciwko 
ludzkości, i nadawanie tym państwom 
uprawnień decyzyjnych w organach i 
organizacjach ONZ; w tym kontekście 
wyraża głębokie ubolewanie z powodu 
decyzji z dnia 13 października ubiegłego 
roku o przyjęciu do Rady Praw Człowieka 
autorytarnych reżimów Kuby, Chin i Rosji 
i zwraca się o jej cofnięcie, ponieważ jest 
ona wyrazem międzynarodowej 
legitymizacji dla nadużyć popełnianych 
przez reżimy naruszające prawa 
człowieka; zwraca się również o cofnięcie 
członkostwa Wenezueli, która od 
października 2019 r. jest członkiem Rady 
Praw Człowieka, gdy tymczasem według 
sprawozdania Komitetu Praw Człowieka z 
dnia 15 września rząd i siły 
bezpieczeństwa tego kraju za wiedzą 
prezydenta Nicolása Madury i dwóch z 
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jego ministrów popełniały zbrodnie 
przeciwko ludzkości; przypomina, że przez 
utrzymywanie międzynarodowego 
przyzwolenia ONZ dla krajów, których 
rządy zapisały się w historii naruszeniami 
podstawowych wolności demokratycznych, 
uniwersalne ideały wyrażone w 
Powszechnej deklaracji praw człowieka z 
1948 r. stają się coraz trudniejsze do 
osiągnięcia;

Or. es

Poprawka 112
Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera f a (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

fa) bezzwłocznie poparła 
zreformowanie Rady Praw Człowieka 
ONZ, zakazując przyjmowania do niej 
państw, w przypadku których 
potwierdzono naruszanie praw człowieka, 
oraz opowiadając się za członkostwem 
krajów, które wyraźnie dążą do rozwoju 
demokracji oraz obrony i ochrony praw 
człowieka; wyraża ubolewanie nad 
faktem, że kraje rządzone przez reżimy 
autorytarne i wielokrotnie naruszające 
prawa człowieka wchodzą w skład Rady 
Praw Człowieka; ubolewa nad faktem, że 
Wenezuela jest pełnoprawnym członkiem 
Rady Praw Człowieka w latach 2020–
2022, co stoi w sprzeczności z faktem, że 
sama ONZ w sprawozdaniu z ubiegłego 
roku potwierdziła zaskarżenie zbrodni 
przeciwko ludzkości popełnionych przez 
rząd tego kraju;

Or. es

Poprawka 113
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María Soraya Rodríguez Ramos, Nathalie Loiseau

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera f a (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

fa) zapewniała dalsze wsparcie 
polityczne i finansowe dla 
Międzynarodowego Trybunału Karnego 
(MTK) jako zasadniczej instytucji 
promującej rozliczalność, kładącej kres 
bezkarności i pomagającej ofiarom w 
osiąganiu sprawiedliwości na całym 
świecie; wzywała wszystkie państwa 
członkowskie ONZ do ratyfikowania i 
wdrażania statutu rzymskiego oraz 
promowania ściślejszej współpracy między 
MTK, ONZ i Radą Bezpieczeństwa ONZ;

Or. en

Poprawka 114
Miriam Lexmann, David Lega, Lukas Mandl

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera f a (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

fa) odrzuciła antyizraelskie podejście 
w Radzie Praw Człowieka i zajęła się tą 
kwestią;

Or. en

Poprawka 115
Urmas Paet

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera f a (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

fa) przypomina o potrzebie dokonania 
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przeglądu procesu wyborów w Radzie 
Praw Człowieka ONZ w celu na przykład 
wprowadzenia zakazu zamkniętych 
państw lub ustanowienia publicznego 
mechanizmu przeglądu oświadczeń, aby 
zwiększyć rozliczalność członków Rady i 
zagwarantować, aby każde państwo, które 
jest reprezentowane w Radzie, robiło 
wszystko, by promować i chronić prawa 
człowieka zgodnie z rezolucją w sprawie 
ustanowienia Rady;

Or. en

Poprawka 116
Hermann Tertsch

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera f a (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

fa) zwróciła się o uwzględnienie 
zaleceń przedstawionych Radzie Praw 
Człowieka ONZ przez sprawozdawców 
specjalnych w czerwcu zeszłego roku, w 
których wezwano Radę Praw Człowieka 
do podjęcia pilnych działań w celu 
przyjęcia odpowiednich środków w 
zakresie monitorowania regularnego i 
powtarzającego się naruszania praw 
człowieka przez Chińską Republikę 
Ludową;

Or. es

Poprawka 117
Salima Yenbou

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera f a (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka



PE660.365v02-00 70/161 AM\1219327PL.docx

PL

fa) przyjęła skoordynowane 
stanowisko w odniesieniu do członkostwa 
w Radzie Praw Człowieka; wezwała 
państwa członkowskie UE do 
upublicznienia swojego głosowania 
dotyczącego członkostwa w Radzie Praw 
Człowieka oraz uzasadnienia swojego 
głosu w oparciu o dobrowolne 
oświadczenia i osiągnięcia kandydatów 
pod względem współpracy z Radą Praw 
Człowieka, a także w odniesieniu do 
zaleceń wynikających z powszechnego 
okresowego przeglądu praw człowieka; 
wezwała państwa członkowskie UE do 
głosowania przeciwko wszystkim 
kandydatom, którzy nie spełniają 
kryteriów ustanowionych w rezolucji 
Zgromadzenia Ogólnego ONZ 60/251 z 
dnia 15 marca 2006 r. oraz do 
uniezależnienia ich głosów od przetargów 
politycznych dotyczących celów 
niezwiązanych z Radą Praw Człowieka; 
wezwała państwa członkowskie UE do 
promowania prawdziwie konkurencyjnego 
procesu przez zapewnienie, by trzy bloki 
regionalne, do których należą państwa 
członkowskie UE, przedstawiały 
kandydatów w liczbie przekraczającej 
liczbę miejsc; wezwała państwa 
członkowskie UE do domagania się 
rocznego sprawozdania od Wysokiego 
Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. 
Praw Człowieka skupiającego się na 
współpracy członków Rady z 
mechanizmami ONZ oraz do wywierania 
presji na członka wybranego do Rady, by 
wydawał stałe zaproszenia do wszystkich 
procedur specjalnych Rady Praw 
Człowieka;

Or. en

Poprawka 118
Urmas Paet

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera f a (nowa)
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Projekt rezolucji Poprawka

fa) dalej wzmacniała rolę 
Międzynarodowego Trybunału Karnego 
(MTK) i międzynarodowego systemu 
sądownictwa karnego, aby promować 
rozliczalność i położyć kres bezkarności 
oraz zapewnić MTK silne wsparcie 
dyplomatyczne, polityczne i finansowe; 
wezwała wszystkie państwa członkowskie 
ONZ do współpracy z MTK poprzez 
ratyfikację i wdrożenie statutu rzymskiego 
oraz do zachęcania do ratyfikacji 
poprawek z Kampali; zaapelowała do 
państw występujących z MTK o zmianę 
decyzji; wspierała MTK jako główną 
instytucję pociągającą do 
odpowiedzialności sprawców i 
wspomagającą ofiary w dochodzeniu 
sprawiedliwości, a także zachęcała do 
intensywnego dialogu i współpracy między 
MTK, ONZ i jej agencjami oraz Radą 
Bezpieczeństwa ONZ; w dalszym ciągu 
zdecydowanie sprzeciwiała się zaczepnym 
działaniom oraz bezzasadnym wnioskom 
lub oświadczeniom podważającym MTK i 
system statutu rzymskiego w ujęciu 
ogólnym; angażowała się w dialog z nową 
amerykańską administracją w kwestiach 
związanych z MTK;

Or. en

Poprawka 119
Hermann Tertsch

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera f a (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

fa) uznała potrzebę utworzenia nowej 
grupy państw, stanowiącej sojusz 
zachodnich demokracji przeciwko 
autorytarnym i despotycznym ideologiom 
niektórych państw, w przypadku których 
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należy zrewidować i zdefiniować na nowo 
wzajemne stosunki, uwzględniać 
przestrzeganie praw człowieka i praw 
obywatelskich, a w razie konieczności 
wprowadzać sankcje oraz podejmować 
inne działania prawne przed różnymi 
organami sądowymi, takimi jak 
Międzynarodowy Trybunał Karny (MTK);

Or. es

Poprawka 120
Salima Yenbou

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera f a (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

fa) potwierdziła potrzebę 
powszechnego przestrzegania i wdrażania 
praworządności zarówno na szczeblu 
krajowym, jak i międzynarodowym, oraz 
swoje wsparcie w tym zakresie, a także 
swoje zobowiązanie do wprowadzania 
międzynarodowego porządku opartego na 
praworządności i prawie 
międzynarodowym; z zadowoleniem 
przyjęła dialog zainicjowany przez Grupę 
ds. Koordynacji Praworządności i 
Zasobów oraz Dział Praworządności w 
gabinecie Sekretarza Generalnego 
prowadzony z państwami członkowskimi 
na temat „promowania praworządności 
na szczeblu międzynarodowym” oraz 
domagała się kontynuowania tego dialogu 
w celu propagowania praworządności na 
szczeblu międzynarodowym; wzywała 
Sekretarza Generalnego i system 
Organizacji Narodów Zjednoczonych do 
systematycznego uwzględniania, w 
stosownych przypadkach, aspektów 
praworządności w odpowiednich 
działaniach, w tym uczestnictwa kobiet w 
działaniach związanych z 
praworządnością;
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Or. en

Poprawka 121
Stelios Kouloglou, Marisa Matias, Idoia Villanueva Ruiz, Emmanuel Maurel, Giorgos 
Georgiou

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera f a (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

fa) podejmowała nowe inicjatywy w 
celu wzmocnienia roli MTK, aby 
promować rozliczalność i położyć kres 
bezkarności; wzywała wszystkie państwa 
członkowskie ONZ do współpracy z MTK 
poprzez ratyfikację statutu rzymskiego 
oraz zachęcała do ratyfikacji poprawek z 
Kampali;

Or. en

Poprawka 122
Fabio Massimo Castaldo

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera f a (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

fa) przypominała o ciągłym wsparciu 
UE dla Międzynarodowego Trybunału 
Karnego (MTK) oraz promowała kroki 
pośrednie w kierunku powszechnej 
ratyfikacji statutu rzymskiego, w tym 
wzmocniony dialog z nowym rządem 
USA;

Or. en

Poprawka 123
Salima Yenbou
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Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera f a (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

fa) wspierała i wzmacniała rolę 
Międzynarodowego Trybunału Karnego 
(MTK) jako głównej instytucji 
pociągającej do odpowiedzialności 
sprawców i wspomagającej ofiary w 
dochodzeniu sprawiedliwości, a także 
zachęcała do intensywnego dialogu i 
współpracy między MTK, ONZ i jej 
agencjami oraz Radą Bezpieczeństwa 
ONZ; zapewniała MTK i jego 
pracownikom silne wsparcie 
dyplomatyczne, polityczne i finansowe; 
chroniła niezależność i bezstronność MTK 
wobec niemożliwych do zaakceptowania 
ataków ze strony USA, których celem jest 
utrudnienie funkcjonowania 
międzynarodowego sądownictwa karnego; 
wzywała wszystkie państwa członkowskie 
ONZ do ratyfikacji statutu rzymskiego 
oraz poprawek z Kampali; wyraziła 
ubolewanie, że niektóre państwa będące 
sygnatariuszami statutu rzymskiego, które 
jeszcze go nie ratyfikowały, próbują 
utrudniać prace MTK; zapewniała wkład 
w globalne zwalczanie przestępstw 
międzynarodowych dzięki wspieraniu 
inicjatyw, których celem jest promowanie 
zasady jurysdykcji uniwersalnej oraz 
budowanie zdolności państw 
członkowskich ONZ, aby zastosować ją w 
krajowym systemie prawnym;

Or. en

Poprawka 124
Isabel Santos, Demetris Papadakis, Maria Arena, Robert Biedroń, Nacho Sánchez 
Amor, Evin Incir, Andreas Schieder, Raphaël Glucksmann, Attila Ara-Kovács

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera f a (nowa)
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Projekt rezolucji Poprawka

fa) potwierdziła niezachwiane 
poparcie dla Międzynarodowego 
Trybunału Karnego (MTK) i wzywała 
państwa-strony statutu rzymskiego do 
zapewnienia MTK odpowiednich środków 
finansowych, by umożliwić mu realizację 
zadań wynikających z jego mandatu; 
uważała ataki na MTK za godne 
ubolewania oraz potępiała sankcje 
indywidualne, które Stany Zjednoczone 
nałożyły na jego personel, w szczególności 
sankcje wobec głównego prokuratora 
MTK, które są niemożliwe do 
zaakceptowania; wzywała państwa-strony 
do podjęcia konkretnych działań, aby 
dążyć do usunięcia tych sankcji i wspierać 
osoby nimi dotknięte; podkreślała, że 
MTK jest jedyną instytucją 
międzynarodową, która może ścigać 
niektóre z najstraszliwszych zbrodni na 
świecie i bronić ofiar, które nie mogą 
zwrócić się nigdzie indziej;

Or. en

Poprawka 125
Stelios Kouloglou, Marisa Matias, Emmanuel Maurel, Idoia Villanueva Ruiz, Giorgos 
Georgiou

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera f a (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

fa) dążyła do zapewnienia, by 
wszystkie prawa człowieka i prawa 
demokratyczne były szanowane, 
chronione i przestrzegane podczas walki z 
pandemią oraz by reakcje rządów na 
pandemię COVID-19 były w pełni zgodne 
z obowiązkami i zobowiązaniami w 
zakresie praw człowieka;

Or. en
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Poprawka 126
Salima Yenbou

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera f b (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

fb) aktywnie przeciwdziałała próbom 
podważania międzynarodowego 
porozumienia w sprawie praw i zdrowia 
reprodukcyjnego podejmowanym przez 
niektóre państwa lub koalicje państw; w 
szczególności potępia niedawną 
Deklarację w sprawie Konsensusu 
Genewskiego z inicjatywy administracji 
Donalda Trumpa, podpisaną także przez 
32 w dużej mierze nieliberalne lub 
autorytarne rządy; wyraża głębokie 
zaniepokojenie, że dwa państwa 
członkowskie UE, Węgry i Polska, 
podpisały tę regresywną deklarację, której 
celem jest podważenie swobód 
reprodukcyjnych kobiet i praw osób 
LGBT;

Or. en

Poprawka 127
Stelios Kouloglou, Marisa Matias, Idoia Villanueva Ruiz, Giorgos Georgiou

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera f b (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

fb) dążyła do osiągnięcia postępów we 
wdrażaniu globalnego porozumienia w 
sprawie migracji; promowała współpracę 
międzynarodową na rzecz rozwiązania 
najpilniejszych problemów migrantów 
wynikających z pandemii; odpowiadała na 
potrzeby migrantów znajdujących się w 
trudnej sytuacji, dostrzegała i ceniła 
prawdziwą rolę odgrywaną przez 
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pracowników migrujących, odpowiednio 
ich wynagradzając i chroniąc oraz 
podtrzymując ich prawo do życia 
rodzinnego;

Or. en

Poprawka 128
Stelios Kouloglou, Idoia Villanueva Ruiz, Marisa Matias, Giorgos Georgiou

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera f b (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

fb) popierała inicjatywy mające na 
celu lepsze uwzględnianie poglądów 
społeczeństwa obywatelskiego w 
procesach decyzyjnych Organizacji 
Narodów Zjednoczonych; domagała się 
ustanowienia nowych forów, które 
umożliwiłyby wysłuchanie społeczeństwa 
obywatelskiego w ramach ONZ;

Or. en

Poprawka 129
Stelios Kouloglou, Marisa Matias, Idoia Villanueva Ruiz, Giorgos Georgiou

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera f b (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

fb) opowiadała się za utworzeniem 
Zgromadzenia Parlamentarnego 
Organizacji Narodów Zjednoczonych w 
ramach systemu ONZ, aby wzmocnić 
demokratyczny charakter, demokratyczną 
rozliczalność i przejrzystość globalnego 
zarządzania;

Or. en
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Poprawka 130
María Soraya Rodríguez Ramos, Frédérique Ries, Nathalie Loiseau

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera f b (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

fb) nadal opowiadała się, z 
wykorzystaniem wszystkich środków 
dyplomatycznych i w ścisłej współpracy z 
ONZ, za zniesieniem kary śmierci na 
całym świecie;

Or. en

Poprawka 131
Salima Yenbou

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera f c (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

fc) wspierała w aktywny sposób apel 
specjalnych sprawozdawców ONZ ds. 
działań na rzecz prawa do wolności opinii 
i wypowiedzi oraz ds. pozasądowych, 
doraźnych i arbitralnych egzekucji o 
ustanowienie stałego mechanizmu 
dochodzeniowego dotyczącego przestępstw 
wobec dziennikarzy, który pomagałby 
między innymi w dochodzeniach 
inicjowanych przez państwa, 
pozyskiwaniu informacji i rozpatrywaniu 
przestępstw wobec dziennikarzy, a także o 
określenie i wsparcie środków, w tym na 
szczeblu politycznym i dyplomatycznym, 
aby położyć kres bezkarności, zapobiegać 
przemocy wobec dziennikarzy i promować 
środki zwiększające ich bezpieczeństwo; 
wspierała ponadto apel dwóch 
sprawozdawców o promowanie przyjęcia 
sankcji związanych ze sprawą 
Chaszukdżiego obejmujących 
indywidualne sankcje względem osób 
zlecających akty przemocy wobec 
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dziennikarzy, grożących dziennikarzom 
przemocą lub uniemożliwiających 
prowadzenie skutecznych dochodzeń w 
sprawie zabójstw bądź utrudniających 
takie dochodzenia;

Or. en

Poprawka 132
María Soraya Rodríguez Ramos, Frédérique Ries

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera f c (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

fc) wzmocniła w dalszym stopniu 
zobowiązanie UE do zwalczania 
bezkarności za przestępstwa wobec 
dziennikarzy, pracowników mediów i 
powiązanego personelu, w tym na 
poziomie lokalnym, oraz wszczęła 
konkretne inicjatywy w celu powołania 
specjalnego sprawozdawcy ONZ ds. 
ochrony dziennikarzy na całym świecie;

Or. en

Poprawka 133
María Soraya Rodríguez Ramos, Frédérique Ries

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera f c (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

fc) ściśle współpracowała z ONZ w 
celu zwalczania rasizmu i dyskryminacji 
oraz wspierała ustanowienie niezależnej 
międzynarodowej komisji śledczej w celu 
analizowania faktów i okoliczności 
związanych z systemowym rasizmem oraz 
rzekomymi naruszeniami i nadużyciami w 
Radzie Praw Człowieka ONZ;
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Or. en

Poprawka 134
Stelios Kouloglou, Marisa Matias, Idoia Villanueva Ruiz, Emmanuel Maurel, Giorgos 
Georgiou

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera f c (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

fc) wspierała prace niedawno 
utworzonej otwartej międzyrządowej 
grupy roboczej do spraw opracowania 
prawnie wiążącego instrumentu dla 
międzynarodowych korporacji i innych 
przedsiębiorstw w celu ustanowienia 
prawnie wiążącego instrumentu, który 
zapewnia pełną odpowiedzialność 
przedsiębiorstw za naruszenia praw 
człowieka i przestępstwa przeciwko 
środowisku;

Or. en

Poprawka 135
Stelios Kouloglou, Marisa Matias, Idoia Villanueva Ruiz, Emmanuel Maurel, Giorgos 
Georgiou

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera f d (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

fd) wzywała wszystkie państwa 
członkowskie ONZ, w tym państw 
członkowskich UE, do szybkiego 
ratyfikowania Protokołu fakultatywnego 
do Międzynarodowego paktu praw 
gospodarczych, społecznych i 
kulturalnych ustanawiającego 
mechanizmy dochodzeniowe i 
mechanizmy składania skarg;

Or. en
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Poprawka 136
Stelios Kouloglou, Marisa Matias, Idoia Villanueva Ruiz, Giorgos Georgiou

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera g

Projekt rezolucji Poprawka

g) nadal rozszerzała zestaw narzędzi 
dyplomatycznych i informacyjnych, ze 
szczególnym uwzględnieniem dyplomacji 
klimatycznej, pokoju i bezpieczeństwa, 
sprawiedliwej globalizacji oraz zdolności 
do prowadzenia dialogu politycznego i 
wypracowywania konsensusu 
politycznego, nie tylko z członkami ONZ, 
ale także z odpowiednimi partnerami, 
takimi jak miasta, regiony, środowiska 
akademickie, społeczeństwo obywatelskie i 
sektor prywatny;

g) nadal rozszerzała zestaw narzędzi 
dyplomatycznych i informacyjnych, ze 
szczególnym uwzględnieniem dyplomacji 
klimatycznej, pokoju i bezpieczeństwa, 
sprawiedliwej globalizacji oraz zdolności 
do prowadzenia dialogu politycznego i 
wypracowywania konsensusu 
politycznego, nie tylko z członkami ONZ, 
ale także z odpowiednimi partnerami, 
takimi jak miasta, regiony, środowiska 
akademickie, społeczeństwo obywatelskie i 
sektor prywatny; podjęła wysiłki w celu 
znalezienia rozwiązań dla globalnych 
problemów, takich jak zmiana klimatu, 
jako punktu początkowego dla stosunków 
dyplomatycznych z partnerami, w 
przypadku których inne punkty agendy są 
wyraźnie kwestionowane, tym samym 
oferując możliwość wzmocnienia 
stabilności i pokoju; 

Or. en

Poprawka 137
Miriam Lexmann, David Lega, Lukas Mandl

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera g

Projekt rezolucji Poprawka

g) nadal rozszerzała zestaw narzędzi 
dyplomatycznych i informacyjnych, ze 
szczególnym uwzględnieniem dyplomacji 
klimatycznej, pokoju i bezpieczeństwa, 
sprawiedliwej globalizacji oraz zdolności 
do prowadzenia dialogu politycznego i 

g) nadal rozszerzała zestaw narzędzi 
dyplomatycznych i informacyjnych, ze 
szczególnym uwzględnieniem dyplomacji 
klimatycznej, pokoju i bezpieczeństwa, 
sprawiedliwej globalizacji oraz zdolności 
do prowadzenia dialogu politycznego i 
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wypracowywania konsensusu 
politycznego, nie tylko z członkami ONZ, 
ale także z odpowiednimi partnerami, 
takimi jak miasta, regiony, środowiska 
akademickie, społeczeństwo obywatelskie i 
sektor prywatny;

wypracowywania konsensusu 
politycznego, nie tylko z członkami ONZ, 
ale także z odpowiednimi partnerami, 
takimi jak miasta, regiony, środowiska 
akademickie, kościoły i wspólnoty 
religijne, a także społeczeństwo 
obywatelskie i sektor prywatny;

Or. en

Poprawka 138
Isabel Santos, Demetris Papadakis, Maria Arena, Robert Biedroń, Nacho Sánchez 
Amor, Evin Incir, Andreas Schieder, Raphaël Glucksmann, Attila Ara-Kovács

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera g

Projekt rezolucji Poprawka

g) nadal rozszerzała zestaw narzędzi 
dyplomatycznych i informacyjnych, ze 
szczególnym uwzględnieniem dyplomacji 
klimatycznej, pokoju i bezpieczeństwa, 
sprawiedliwej globalizacji oraz zdolności 
do prowadzenia dialogu politycznego i 
wypracowywania konsensusu 
politycznego, nie tylko z członkami ONZ, 
ale także z odpowiednimi partnerami, 
takimi jak miasta, regiony, środowiska 
akademickie, społeczeństwo obywatelskie i 
sektor prywatny;

g) nadal rozszerzała zestaw narzędzi 
dyplomatycznych i informacyjnych, ze 
szczególnym uwzględnieniem dyplomacji 
klimatycznej, pokoju i bezpieczeństwa, 
sprawiedliwej globalizacji oraz zdolności 
do prowadzenia dialogu politycznego i 
wypracowywania konsensusu 
politycznego, nie tylko z członkami ONZ, 
ale także z odpowiednimi partnerami, 
takimi jak miasta, regiony, środowiska 
akademickie, społeczeństwo obywatelskie, 
społeczności lokalne i tubylcze i sektor 
prywatny;

Or. en

Poprawka 139
David McAllister

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera g

Projekt rezolucji Poprawka

g) nadal rozszerzała zestaw narzędzi 
dyplomatycznych i informacyjnych, ze 

g) nadal rozszerzała zestaw narzędzi 
dyplomatycznych i informacyjnych, ze 



AM\1219327PL.docx 83/161 PE660.365v02-00

PL

szczególnym uwzględnieniem dyplomacji 
klimatycznej, pokoju i bezpieczeństwa, 
sprawiedliwej globalizacji oraz zdolności 
do prowadzenia dialogu politycznego i 
wypracowywania konsensusu 
politycznego, nie tylko z członkami ONZ, 
ale także z odpowiednimi partnerami, 
takimi jak miasta, regiony, środowiska 
akademickie, społeczeństwo obywatelskie i 
sektor prywatny;

szczególnym uwzględnieniem dyplomacji 
klimatycznej, pokoju i bezpieczeństwa, 
praw człowieka, równości płci, 
sprawiedliwej globalizacji oraz zdolności 
do prowadzenia dialogu politycznego i 
wypracowywania konsensusu 
politycznego, nie tylko z członkami ONZ, 
ale także z odpowiednimi partnerami, 
takimi jak miasta, regiony, środowiska 
akademickie, społeczeństwo obywatelskie i 
sektor prywatny;

Or. en

Poprawka 140
Salima Yenbou

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera g

Projekt rezolucji Poprawka

g) nadal rozszerzała zestaw narzędzi 
dyplomatycznych i informacyjnych, ze 
szczególnym uwzględnieniem dyplomacji 
klimatycznej, pokoju i bezpieczeństwa, 
sprawiedliwej globalizacji oraz zdolności 
do prowadzenia dialogu politycznego i 
wypracowywania konsensusu 
politycznego, nie tylko z członkami ONZ, 
ale także z odpowiednimi partnerami, 
takimi jak miasta, regiony, środowiska 
akademickie, społeczeństwo obywatelskie i 
sektor prywatny;

g) nadal rozszerzała zestaw narzędzi 
dyplomatycznych i informacyjnych, ze 
szczególnym uwzględnieniem dyplomacji 
klimatycznej, dyplomacji kulturalnej, 
pokoju i bezpieczeństwa, sprawiedliwej 
globalizacji oraz zdolności do prowadzenia 
dialogu politycznego i wypracowywania 
konsensusu politycznego, nie tylko z 
członkami ONZ, ale także z odpowiednimi 
partnerami, takimi jak miasta, regiony, 
środowiska akademickie, społeczeństwo 
obywatelskie i sektor prywatny;

Or. en

Poprawka 141
Hermann Tertsch

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera g

Projekt rezolucji Poprawka
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g) nadal rozszerzała zestaw narzędzi 
dyplomatycznych i informacyjnych, ze 
szczególnym uwzględnieniem dyplomacji 
klimatycznej, pokoju i bezpieczeństwa, 
sprawiedliwej globalizacji oraz zdolności 
do prowadzenia dialogu politycznego i 
wypracowywania konsensusu 
politycznego, nie tylko z członkami ONZ, 
ale także z odpowiednimi partnerami, 
takimi jak miasta, regiony, środowiska 
akademickie, społeczeństwo obywatelskie i 
sektor prywatny;

g) nadal rozszerzała zestaw narzędzi 
dyplomatycznych i informacyjnych, ze 
szczególnym uwzględnieniem pokoju i 
bezpieczeństwa oraz zdolności do 
prowadzenia dialogu politycznego i 
wypracowywania konsensusu 
politycznego, nie tylko z członkami ONZ, 
ale także z odpowiednimi partnerami, 
takimi jak miasta, regiony, środowiska 
akademickie, społeczeństwo obywatelskie i 
sektor prywatny;

Or. es

Poprawka 142
Arnaud Danjean

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera g

Projekt rezolucji Poprawka

g) nadal rozszerzała zestaw narzędzi 
dyplomatycznych i informacyjnych, ze 
szczególnym uwzględnieniem dyplomacji 
klimatycznej, , pokoju i bezpieczeństwa, 
sprawiedliwej globalizacji oraz zdolności 
do prowadzenia dialogu politycznego i 
wypracowywania konsensusu 
politycznego, nie tylko z członkami ONZ, 
ale także z odpowiednimi partnerami, 
takimi jak miasta, regiony, środowiska 
akademickie, społeczeństwo obywatelskie i 
sektor prywatny;

g) nadal rozszerzała zestaw narzędzi 
dyplomatycznych i informacyjnych, ze 
szczególnym uwzględnieniem pokoju i 
bezpieczeństwa międzynarodowego, 
długoterminowej stabilności, dyplomacji 
klimatycznej, sprawiedliwej globalizacji 
oraz zdolności do prowadzenia dialogu 
politycznego i wypracowywania 
konsensusu politycznego; wyraża 
zadowolenie, że Unia i jej państwa 
członkowskie aktywnie uczestniczą na 
różne sposoby i w różnych formach w 
pracach systemu ONZ;

Or. fr

Poprawka 143
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera g
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Projekt rezolucji Poprawka

g) nadal rozszerzała zestaw narzędzi 
dyplomatycznych i informacyjnych, ze 
szczególnym uwzględnieniem dyplomacji 
klimatycznej, pokoju i bezpieczeństwa, 
sprawiedliwej globalizacji oraz zdolności 
do prowadzenia dialogu politycznego i 
wypracowywania konsensusu 
politycznego, nie tylko z członkami ONZ, 
ale także z odpowiednimi partnerami, 
takimi jak miasta, regiony, środowiska 
akademickie, społeczeństwo obywatelskie i 
sektor prywatny;

g) nadal rozszerzała zestaw narzędzi 
dyplomatycznych i informacyjnych, ze 
szczególnym uwzględnieniem pokoju i 
bezpieczeństwa, sprawiedliwej 
globalizacji, dyplomacji klimatycznej oraz 
zdolności do prowadzenia dialogu 
politycznego i wypracowywania 
konsensusu politycznego, w szczególności 
z członkami ONZ, lecz bez pomijania 
innych partnerów, takich jak miasta, 
regiony, środowiska akademickie, 
społeczeństwo obywatelskie i sektor 
prywatny;

Or. es

Poprawka 144
David Lega

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera g a (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

ga) ponownie jednoznacznie potępiła 
terroryzm oraz wyraziła pełne wsparcie 
dla działań ukierunkowanych na 
pokonanie i wyeliminowanie organizacji 
terrorystycznych, w szczególności 
Daisz/ISIS stanowiącego wyraźne 
zagrożenie dla bezpieczeństwa 
regionalnego i międzynarodowego; 
współpracowała ze Zgromadzeniem 
Ogólnym ONZ i Radą Bezpieczeństwa 
ONZ w przeciwdziałaniu finansowaniu 
terroryzmu, a także w budowaniu 
mechanizmów w celu identyfikowania 
terrorystów i organizacji terrorystycznych 
oraz wzmocnienia mechanizmów 
zamrażania aktywów na całym świecie; 
zobowiązała się do wzmożenia wspólnych 
wysiłków UE i ONZ na rzecz zwalczania 
pierwotnych przyczyn terroryzmu, w 
szczególności w zakresie przeciwdziałania 
zagrożeniom hybrydowym oraz rozwoju 
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badań i budowania zdolności w obszarze 
cyberobrony; wspierała bieżące inicjatywy 
partnerów lokalnych na potrzeby 
projektowania, wdrażania i 
opracowywania koncepcji 
przeciwdziałania radykalizacji i rekrutacji 
organizacji terrorystycznych; 
kontynuowała wysiłki zmierzające do 
ukrócenia rekrutacji i zwalczania 
propagandy terrorystycznej, które to 
działania są realizowane za 
pośrednictwem platform mediów 
społecznościowych i sieci 
zradykalizowanych głosicieli nienawiści; 
wspiera działania zwiększające odporność 
społeczności podatnych na radykalizację; 
dąży do wzmocnienia międzynarodowych 
zdolności policyjnych oraz współpracy 
prawnej i sądowej w ramach walki z 
terroryzmem i przestępstwami 
transgranicznymi w celu wspierania 
polityki zwalczania radykalizacji postaw i 
deradykalizacji zgodnie z Planem działań 
ONZ w kwestii zapobiegania brutalnemu 
ekstremizmowi;

Or. en

Poprawka 145
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera g a (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

ga) wspierała prace w ONZ mające na 
celu walkę z terroryzmem przez wdrożenie 
i aktualizację czterech filarów globalnej 
strategii zwalczania terroryzmu przyjętej 
przez Zgromadzenie Ogólne we wrześniu 
2006 r.; przypomina, że po upływie niemal 
20 lat od historycznej rezolucji nr 1373 
przyjętej przez Radę Bezpieczeństwa we 
wrześniu 2001 r. terroryzm wciąż 
pozostaje jednym z największych zagrożeń 
dla pokoju i bezpieczeństwa 
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międzynarodowego;

Or. es

Poprawka 146
María Soraya Rodríguez Ramos, Frédérique Ries

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera g a (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

ga) wzmocniła swoje partnerstwo z 
ONZ w odniesieniu do globalnego 
zagrożenia terroryzmem i radykalizacją 
oraz odgrywała czołową rolę w 
planowanym przeglądzie globalnej 
strategii zwalczania terroryzmu ONZ 
dzięki wzmocnieniu podejść opartych na 
prawach człowieka i zapobieganiu;

Or. en

Poprawka 147
Hermann Tertsch

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera g a (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

ga) traktowała priorytetowo 
zwalczanie terroryzmu, w szczególności 
islamskiego, który prowadzi do coraz 
liczniejszych ataków w ostatnich latach 
(Europol), a który zdaniem Biura 
Wysokiego Komisarza NZ ds. Praw 
Człowieka jest zjawiskiem 
destabilizującym rządy, przyczyniającym 
się do rozwoju przestępczości 
zorganizowanej, osłabiającym 
społeczeństwo obywatelskie oraz 
zagrażającym pokojowi, bezpieczeństwu i 
rozwojowi społeczno-gospodarczemu;
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Or. es

Poprawka 148
Urmas Paet

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera g a (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

ga) ponownie jednoznacznie potępiła 
terroryzm i wyraziła pełne poparcie dla 
działań ukierunkowanych na pokonanie i 
wyeliminowanie organizacji 
terrorystycznych oraz wsparła 
wzmocniony wkład UE w inicjatywy ONZ 
dotyczące budowania zdolności do 
zwalczania zagranicznych bojowników 
terrorystycznych i brutalnego 
ekstremizmu;

Or. en

Poprawka 149
Emmanouil Fragkos, Karol Karski, Adam Bielan

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera g a (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

ga) zajęła się korzeniami islamskiego 
terroryzmu, wykorzystując inicjatywy 
obejmujące współpracę z przywódcami 
religijnymi i duchownymi;

Or. en

Poprawka 150
Fabio Massimo Castaldo

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera g a (nowa)
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Projekt rezolucji Poprawka

ga) dodatkowo wzmocniła rolę UE w 
globalnych wysiłkach związanych z 
przeciwdziałaniem zmianie klimatu, w 
szczególności dzięki ożywieniu 
partnerstwa z administracją USA, 
wsparciu utworzenia „globalnej koalicji 
na rzecz neutralności klimatycznej” z 
państwami, które już zobowiązały się do 
osiągnięcia celu zerowych emisji do 2050 
r., współpracy z innymi państwami w 
ramach opracowywania planów i 
technologii usuwania emisji dwutlenku 
węgla oraz promowaniu nowej strategii 
międzynarodowej na rzecz ochrony 
różnorodności biologicznej;

Or. en

Poprawka 151
Hermann Tertsch

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera g a (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

ga) promowała, ułatwiła i wsparła 
ponowne przyjęcie do ONZ Tajwanu, 
kraju liczącego 23 miliony obywateli (co 
stanowi liczbę ludności większą niż w 80% 
państw będących członkami ONZ), który 
jako państwo spełnia wszystkie kryteria 
określone w Konwencji z Montevideo z 
1933 r. i od 20 lat jest uznawany za jedno 
z najbardziej wolnych i demokratycznych 
państw na świecie;

Or. es

Poprawka 152
Sunčana Glavak
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Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera g a (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

ga) w dalszym ciągu inwestowała we 
współpracę z systemem Organizacji 
Narodów Zjednoczonych, przejmując na 
siebie część odpowiedzialności, poprzez 
silniejsze zaangażowanie się w 
rozwiązywanie konfliktów, pojednanie i 
wsparcie dla globalnych priorytetów;

Or. en

Poprawka 153
Hermann Tertsch

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera g b (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

gb) zadbała o to, by nie powtarzały się 
sytuacje wynikające wyłącznie z 
obstrukcyjnych działań Chin, a szkodzące 
współpracy międzynarodowej i zdrowiu 
ludzi, takie jak regularne wykluczanie 
Tajwanu ze Światowej Organizacji 
Zdrowia, co nie tylko stanowi naruszenie 
praw człowieka obywateli Tajwanu, ale 
również jest bardzo szkodliwe z punktu 
widzenia zdrowia dla wszystkich 
populacji, ponieważ Tajwan jest 
wspaniałym przykładem, jeśli chodzi o 
zarządzanie pandemią, zapobieganie jej i 
powstrzymanie jej rozwoju;

Or. es

Poprawka 154
Hermann Tertsch

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera g c (nowa)
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Projekt rezolucji Poprawka

gc) wzywa do przyjęcia Tajwanu do 
Światowej Organizacji Zdrowia oraz 
ponownego włączenia go do systemu 
ONZ, z którego został on wykluczony z 
powodu gróźb i nieuzasadnionych 
interesów Chińskiej Republiki Ludowej;

Or. es

Poprawka 155
Arnaud Danjean

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera h

Projekt rezolucji Poprawka

h) dalej pogłębiała współpracę 
trójstronną między UE, UA i Organizacją 
Narodów Zjednoczonych; podkreśla, jak 
ważne jest dalsze rozwijanie zdolności UA 
w zakresie zapobiegania kryzysom, 
zarządzania kryzysowego i rozwiązywania 
konfliktów na kontynencie afrykańskim, a 
także zdolności w innych obszarach 
polityki mających znaczenie dla 
bezpieczeństwa i stabilności Afryki, w tym 
pod względem gospodarczym i 
środowiskowym oraz w odniesieniu do 
dostępu do dóbr publicznych; jest zdania, 
że UE może cieszyć się dużym uznaniem, 
gdyż jest w stanie realizować aspiracje 
partnerskie kontynentu afrykańskiego i 
jego instytucji; podkreśla znaczenie 
bliższego dialogu politycznego i 
strategicznego z partnerami UE w Afryce, 
w tym w wymiarze parlamentarnym;

skreśla się

Or. fr

Poprawka 156
Fabio Massimo Castaldo
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Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera h

Projekt rezolucji Poprawka

h) dalej pogłębiała współpracę 
trójstronną między UE, UA i Organizacją 
Narodów Zjednoczonych; podkreśla, jak 
ważne jest dalsze rozwijanie zdolności UA 
w zakresie zapobiegania kryzysom, 
zarządzania kryzysowego i rozwiązywania 
konfliktów na kontynencie afrykańskim, a 
także zdolności w innych obszarach 
polityki mających znaczenie dla 
bezpieczeństwa i stabilności Afryki, w tym 
pod względem gospodarczym i 
środowiskowym oraz w odniesieniu do 
dostępu do dóbr publicznych; jest zdania, 
że UE może cieszyć się dużym uznaniem, 
gdyż jest w stanie realizować aspiracje 
partnerskie kontynentu afrykańskiego i 
jego instytucji; podkreśla znaczenie 
bliższego dialogu politycznego i 
strategicznego z partnerami UE w Afryce, 
w tym w wymiarze parlamentarnym;

h) dalej pogłębiała współpracę 
trójstronną między UE, UA i Organizacją 
Narodów Zjednoczonych; podkreśla, jak 
ważne jest dalsze rozwijanie zdolności UA 
w zakresie zapobiegania kryzysom, 
zarządzania kryzysowego i rozwiązywania 
konfliktów na kontynencie afrykańskim, 
również w ramach spójnej kontynuacji 
długoterminowego wsparcia UE i ONZ na 
rzecz pełnej funkcjonalności afrykańskiej 
architektury pokoju i bezpieczeństwa 
(APSA), a także zdolności w innych 
obszarach polityki mających znaczenie dla 
bezpieczeństwa i stabilności Afryki, w tym 
pod względem gospodarczym i 
środowiskowym oraz w odniesieniu do 
dostępu do dóbr publicznych; jest zdania, 
że UE może cieszyć się dużym uznaniem, 
gdyż jest w stanie realizować aspiracje 
partnerskie kontynentu afrykańskiego i 
jego instytucji; podkreśla znaczenie 
bliższego dialogu politycznego i 
strategicznego z partnerami UE w Afryce, 
w tym w wymiarze parlamentarnym; 
wyraża uznanie dla spójnych pozytywnych 
dotychczasowych osiągnięć w ramach 
współpracy UE–ONZ w odniesieniu do 
misji i operacji utrzymywania pokoju, w 
szczególności prowadzonych na 
kontynencie afrykańskim, a także dla 
zwiększenia koordynacji na szczeblu 
trójstronnym;

Or. en

Poprawka 157
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera h
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Projekt rezolucji Poprawka

h) dalej pogłębiała współpracę 
trójstronną między UE, UA i Organizacją 
Narodów Zjednoczonych; podkreśla, jak 
ważne jest dalsze rozwijanie zdolności UA 
w zakresie zapobiegania kryzysom, 
zarządzania kryzysowego i rozwiązywania 
konfliktów na kontynencie afrykańskim, a 
także zdolności w innych obszarach 
polityki mających znaczenie dla 
bezpieczeństwa i stabilności Afryki, w tym 
pod względem gospodarczym i 
środowiskowym oraz w odniesieniu do 
dostępu do dóbr publicznych; jest zdania, 
że UE może cieszyć się dużym uznaniem, 
gdyż jest w stanie realizować aspiracje 
partnerskie kontynentu afrykańskiego i 
jego instytucji; podkreśla znaczenie 
bliższego dialogu politycznego i 
strategicznego z partnerami UE w Afryce, 
w tym w wymiarze parlamentarnym;

h) dalej pogłębiała współpracę 
trójstronną między UE, UA i Organizacją 
Narodów Zjednoczonych; podkreśla, jak 
ważne jest dalsze rozwijanie zdolności UA 
i państw afrykańskich w zakresie 
zapobiegania kryzysom, zarządzania 
kryzysowego i rozwiązywania konfliktów 
na kontynencie afrykańskim, a także 
zdolności w innych obszarach polityki 
mających znaczenie dla bezpieczeństwa i 
stabilności Afryki, w tym pod względem 
gospodarczym i środowiskowym oraz w 
odniesieniu do dostępu do dóbr 
publicznych; podkreśla w tym kontekście 
potrzebę zwrócenia szczególnej uwagi na 
sytuację w regionie Sahelu ze względu na 
coraz większą niestabilność na tym 
obszarze; jest zdania, że UE może cieszyć 
się dużym uznaniem, gdyż jest w stanie 
realizować aspiracje partnerskie 
kontynentu afrykańskiego i jego instytucji; 
podkreśla znaczenie bliższego dialogu 
politycznego i strategicznego z partnerami 
UE w Afryce, w tym w wymiarze 
parlamentarnym; podkreśla, że wskazane 
jest, by w ramach ONZ zintensyfikować 
dialog i współpracę ze 
śródziemnomorskimi państwami 
afrykańskimi południowego sąsiedztwa, 
aby sprostać wyzwaniom, przed którymi 
razem stoimy;

Or. es

Poprawka 158
Assita Kanko

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera h

Projekt rezolucji Poprawka

h) dalej pogłębiała współpracę 
trójstronną między UE, UA i Organizacją 
Narodów Zjednoczonych; podkreśla, jak 

h) dalej pogłębiała współpracę 
trójstronną między UE, UA i Organizacją 
Narodów Zjednoczonych; podkreśla, jak 
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ważne jest dalsze rozwijanie zdolności UA 
w zakresie zapobiegania kryzysom, 
zarządzania kryzysowego i rozwiązywania 
konfliktów na kontynencie afrykańskim, a 
także zdolności w innych obszarach 
polityki mających znaczenie dla 
bezpieczeństwa i stabilności Afryki, w tym 
pod względem gospodarczym i 
środowiskowym oraz w odniesieniu do 
dostępu do dóbr publicznych; jest zdania, 
że UE może cieszyć się dużym uznaniem, 
gdyż jest w stanie realizować aspiracje 
partnerskie kontynentu afrykańskiego i 
jego instytucji; podkreśla znaczenie 
bliższego dialogu politycznego i 
strategicznego z partnerami UE w Afryce, 
w tym w wymiarze parlamentarnym;

ważne jest systematyczne budowanie 
zdolności przez UE, ONZ i UA w celu 
dalszego rozwijania zdolności UA w 
zakresie zapobiegania kryzysom, 
zarządzania kryzysowego i rozwiązywania 
konfliktów na kontynencie afrykańskim, a 
także zdolności w innych obszarach 
polityki mających znaczenie dla 
bezpieczeństwa i stabilności Afryki, w tym 
pod względem gospodarczym i 
środowiskowym oraz w odniesieniu do 
dostępu do dóbr publicznych; jest zdania, 
że UE może cieszyć się dużym uznaniem, 
gdyż jest w stanie realizować aspiracje 
partnerskie kontynentu afrykańskiego i 
jego instytucji; podkreśla znaczenie 
bliższego dialogu politycznego i 
strategicznego z partnerami UE w Afryce, 
w tym w wymiarze parlamentarnym;

Or. en

Poprawka 159
Željana Zovko

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera h

Projekt rezolucji Poprawka

h) dalej pogłębiała współpracę 
trójstronną między UE, UA i Organizacją 
Narodów Zjednoczonych; podkreśla, jak 
ważne jest dalsze rozwijanie zdolności UA 
w zakresie zapobiegania kryzysom, 
zarządzania kryzysowego i rozwiązywania 
konfliktów na kontynencie afrykańskim, a 
także zdolności w innych obszarach 
polityki mających znaczenie dla 
bezpieczeństwa i stabilności Afryki, w tym 
pod względem gospodarczym i 
środowiskowym oraz w odniesieniu do 
dostępu do dóbr publicznych; jest zdania, 
że UE może cieszyć się dużym uznaniem, 
gdyż jest w stanie realizować aspiracje 
partnerskie kontynentu afrykańskiego i 
jego instytucji; podkreśla znaczenie 

h) dalej pogłębiała współpracę 
trójstronną między UE, UA i Organizacją 
Narodów Zjednoczonych; podkreśla, jak 
ważne jest dalsze rozwijanie zdolności UA 
w zakresie zapobiegania kryzysom, 
zarządzania kryzysowego i rozwiązywania 
konfliktów na kontynencie afrykańskim, a 
także zdolności w innych obszarach 
polityki mających znaczenie dla 
bezpieczeństwa i stabilności Afryki, w tym 
pod względem gospodarczym i 
środowiskowym oraz w odniesieniu do 
dostępu do dóbr publicznych; jest zdania, 
że UE może cieszyć się dużym uznaniem, 
gdyż jest w stanie realizować aspiracje 
partnerskie kontynentu afrykańskiego i 
jego instytucji; podkreśla znaczenie 
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bliższego dialogu politycznego i 
strategicznego z partnerami UE w Afryce, 
w tym w wymiarze parlamentarnym;

bliższego dialogu politycznego i 
strategicznego z partnerami UE w Afryce, 
w tym wsparcia i dialogu na rzecz 
organizacji regionalnych oraz w 
wymiarze parlamentarnym;

Or. en

Poprawka 160
Miriam Lexmann, David Lega

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera h

Projekt rezolucji Poprawka

h) dalej pogłębiała współpracę 
trójstronną między UE, UA i Organizacją 
Narodów Zjednoczonych; podkreśla, jak 
ważne jest dalsze rozwijanie zdolności UA 
w zakresie zapobiegania kryzysom, 
zarządzania kryzysowego i rozwiązywania 
konfliktów na kontynencie afrykańskim, a 
także zdolności w innych obszarach 
polityki mających znaczenie dla 
bezpieczeństwa i stabilności Afryki, w tym 
pod względem gospodarczym i 
środowiskowym oraz w odniesieniu do 
dostępu do dóbr publicznych; jest zdania, 
że UE może cieszyć się dużym uznaniem, 
gdyż jest w stanie realizować aspiracje 
partnerskie kontynentu afrykańskiego i 
jego instytucji; podkreśla znaczenie 
bliższego dialogu politycznego i 
strategicznego z partnerami UE w Afryce, 
w tym w wymiarze parlamentarnym;

h) dalej pogłębiała współpracę 
trójstronną między UE, UA i Organizacją 
Narodów Zjednoczonych; podkreśla, jak 
ważne jest dalsze rozwijanie zdolności UA 
w zakresie zapobiegania kryzysom, 
zarządzania kryzysowego i rozwiązywania 
konfliktów na kontynencie afrykańskim, a 
także zdolności w innych obszarach 
polityki mających znaczenie dla 
bezpieczeństwa i stabilności Afryki na 
podstawie wskaźnika bezpieczeństwa 
ludzi, w tym pod względem gospodarczym 
i środowiskowym oraz w odniesieniu do 
dostępu do dóbr publicznych; jest zdania, 
że UE może cieszyć się dużym uznaniem, 
gdyż jest w stanie realizować aspiracje 
partnerskie kontynentu afrykańskiego i 
jego instytucji; podkreśla znaczenie 
bliższego dialogu politycznego i 
strategicznego z partnerami UE w Afryce, 
w tym w wymiarze parlamentarnym;

Or. en

Poprawka 161
Salima Yenbou

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera h



PE660.365v02-00 96/161 AM\1219327PL.docx

PL

Projekt rezolucji Poprawka

h) dalej pogłębiała współpracę 
trójstronną między UE, UA i Organizacją 
Narodów Zjednoczonych; podkreśla, jak 
ważne jest dalsze rozwijanie zdolności UA 
w zakresie zapobiegania kryzysom, 
zarządzania kryzysowego i rozwiązywania 
konfliktów na kontynencie afrykańskim, a 
także zdolności w innych obszarach 
polityki mających znaczenie dla 
bezpieczeństwa i stabilności Afryki, w tym 
pod względem gospodarczym i 
środowiskowym oraz w odniesieniu do 
dostępu do dóbr publicznych; jest zdania, 
że UE może cieszyć się dużym uznaniem, 
gdyż jest w stanie realizować aspiracje 
partnerskie kontynentu afrykańskiego i 
jego instytucji; podkreśla znaczenie 
bliższego dialogu politycznego i 
strategicznego z partnerami UE w Afryce, 
w tym w wymiarze parlamentarnym;

h) dalej pogłębiała współpracę 
trójstronną między UE, UA i Organizacją 
Narodów Zjednoczonych; podkreśla, jak 
ważna jest dalsza współpraca z UA w celu 
rozwijania zdolności w zakresie 
zapobiegania kryzysom, zarządzania 
kryzysowego i rozwiązywania konfliktów 
na kontynencie afrykańskim, a także 
zdolności w innych obszarach polityki 
mających znaczenie dla bezpieczeństwa i 
stabilności Afryki, w tym pod względem 
gospodarczym i środowiskowym oraz w 
odniesieniu do dostępu do dóbr 
publicznych; jest zdania, że UE i 
kontynent afrykański są zdolne do 
współpracy w obszarze wspólnych 
aspiracji na podstawie partnerstwa 
opartego na zasadach równości, zgodnie z 
nową strategią UE–Afryka; podkreśla 
znaczenie bliższego dialogu politycznego i 
strategicznego z partnerami UE w Afryce, 
w tym w wymiarze parlamentarnym;

Or. en

Poprawka 162
Hermann Tertsch

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera h

Projekt rezolucji Poprawka

h) dalej pogłębiała współpracę 
trójstronną między UE, UA i Organizacją 
Narodów Zjednoczonych; podkreśla, jak 
ważne jest dalsze rozwijanie zdolności UA 
w zakresie zapobiegania kryzysom, 
zarządzania kryzysowego i rozwiązywania 
konfliktów na kontynencie afrykańskim, a 
także zdolności w innych obszarach 
polityki mających znaczenie dla 
bezpieczeństwa i stabilności Afryki, w tym 
pod względem gospodarczym i 

h) dalej pogłębiała współpracę 
trójstronną między UE, UA i Organizacją 
Narodów Zjednoczonych; podkreśla, jak 
ważne jest dalsze rozwijanie zdolności UA 
w zakresie zapobiegania kryzysom, 
zarządzania kryzysowego i rozwiązywania 
konfliktów na kontynencie afrykańskim, a 
także zdolności w innych obszarach 
polityki mających znaczenie dla 
bezpieczeństwa i stabilności Afryki, w tym 
pod względem gospodarczym, 
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środowiskowym oraz w odniesieniu do 
dostępu do dóbr publicznych; jest zdania, 
że UE może cieszyć się dużym uznaniem, 
gdyż jest w stanie realizować aspiracje 
partnerskie kontynentu afrykańskiego i 
jego instytucji; podkreśla znaczenie 
bliższego dialogu politycznego i 
strategicznego z partnerami UE w Afryce, 
w tym w wymiarze parlamentarnym;

migracyjnym i środowiskowym oraz w 
odniesieniu do dostępu do dóbr 
publicznych; jest zdania, że UE może 
cieszyć się dużym uznaniem, gdyż jest w 
stanie realizować aspiracje partnerskie 
kontynentu afrykańskiego i jego instytucji; 
podkreśla znaczenie bliższego dialogu 
politycznego i strategicznego z partnerami 
UE w Afryce, w tym w wymiarze 
parlamentarnym;

Or. es

Poprawka 163
Anna Bonfrisco, Susanna Ceccardi

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera h a (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

ha) zwróciła się do Sekretarza 
Generalnego ONZ o zaapelowanie do 
Chin, by wywiązywały się z zobowiązań i 
obowiązków międzynarodowych, w 
szczególności w odniesieniu do dużego 
stopnia autonomii obiecanego względem 
Hongkongu we wspólnej deklaracji 
chińsko-brytyjskiej i ustawie zasadniczej 
Hongkongu, a tym samym by dokonały 
przeglądu ustawy o bezpieczeństwie 
narodowym; zadeklarowała, że nie jest to 
pozytywna i konstruktywna relacja z 
Chinami, do jakiej dąży społeczność 
międzynarodowa, oraz że prawdziwe 
bogactwo państwa wynika bardziej z jego 
dynamicznej demokracji niż z rozkwitu 
gospodarki; potępiła chiński rząd i jego 
popleczników w administracji Carrie Lam 
za przyjęcie nowej rezolucji przez Stały 
Komitet Ogólnochińskiego Zgromadzenia 
Przedstawicieli Ludowych, która 
dyskwalifikowała prodemokratycznych 
opozycyjnych prawodawców w 
Hongkongu;
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Or. en

Poprawka 164
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera h a (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

ha) zacieśniła współpracę z państwami 
Ameryki Łacińskiej – regionu, z którym 
łączą nas liczne więzi i wspólne wartości, 
a który został poważnie dotknięty 
pandemią COVID-19 – aby w sposób 
skoordynowany w ramach ONZ stawić 
czoła wspólnym wyzwaniom;

Or. es

Poprawka 165
Andrea Cozzolino

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera i

Projekt rezolucji Poprawka

i) kontynuowała dialog na temat 
zdolności systemu ONZ do 
wykorzystywania i zwiększania zdolności 
dotyczących obowiązku ochrony; 
podkreśla znaczenie dialogu i współpracy z 
ONZ w zakresie skutecznych misji 
pokojowych z jasnymi celami, wyraźnymi 
możliwościami realizacji i skutecznymi 
mechanizmami, również z perspektywy 
kobiet, zgodnie z rezolucją Rady 
Bezpieczeństwa ONZ nr 1325 i wszystkimi 
późniejszymi rezolucjami, a także zwraca 
uwagę, że należy zapewnić poszanowanie 
praw człowieka i ochronę ludności 
cywilnej, które to elementy stanowią 
podstawę mandatów pokojowych; 
podkreśla znaczenie wsparcia UE dla 

i) kontynuowała dialog na temat 
zdolności systemu ONZ do 
wykorzystywania i zwiększania zdolności 
dotyczących obowiązku ochrony; 
podkreśla znaczenie dialogu i współpracy z 
ONZ w zakresie skutecznych misji 
pokojowych z jasnymi celami, wyraźnymi 
możliwościami realizacji i skutecznymi 
mechanizmami, również (i) z perspektywy 
kobiet, zgodnie z rezolucją Rady 
Bezpieczeństwa ONZ nr 1325 (2000) i 
wszystkimi późniejszymi rezolucjami, (ii) z 
perspektywy dzieci i osób młodych zgodnie 
z Konwencją o prawach dziecka, a także 
(iii) zwraca uwagę, że należy zapewnić 
poszanowanie perspektywy ludów 
tubylczych oraz (iv) zapewnić 
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krajów wychodzących z konfliktów 
siłowych i dlatego wzywa do zacieśnienia 
współpracy przy utrwalaniu rozwiązań 
przejściowych, w tym poprzez 
wzmocnienie odpowiedzialności krajowej 
i konsolidację osiągnięć w zakresie 
budowania pokoju;

poszanowanie praw człowieka i ochronę 
ludności cywilnej, które to elementy 
stanowią podstawę mandatów pokojowych; 
podkreśla znaczenie wsparcia UE dla 
krajów wychodzących z konfliktów 
siłowych i dlatego wzywa do zacieśnienia 
współpracy przy utrwalaniu rozwiązań 
przejściowych, w tym poprzez 
wzmocnienie odpowiedzialności krajowej 
i konsolidację osiągnięć w zakresie 
budowania pokoju; podkreśliła ponadto 
czołową rolę UE w zwalczaniu 
bezkarności, w tym jej wsparcie na rzecz 
Międzynarodowego Trybunału Karnego, 
który stanowi podstawowy element 
stanowiska UE w ONZ;

Or. en

Poprawka 166
Ilhan Kyuchyuk

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera i

Projekt rezolucji Poprawka

i) kontynuowała dialog na temat 
zdolności systemu ONZ do 
wykorzystywania i zwiększania zdolności 
dotyczących obowiązku ochrony; 
podkreśla znaczenie dialogu i współpracy z 
ONZ w zakresie skutecznych misji 
pokojowych z jasnymi celami, wyraźnymi 
możliwościami realizacji i skutecznymi 
mechanizmami, również z perspektywy 
kobiet, zgodnie z rezolucją Rady 
Bezpieczeństwa ONZ nr 1325 i wszystkimi 
późniejszymi rezolucjami, a także zwraca 
uwagę, że należy zapewnić poszanowanie 
praw człowieka i ochronę ludności 
cywilnej, które to elementy stanowią 
podstawę mandatów pokojowych; 
podkreśla znaczenie wsparcia UE dla 
krajów wychodzących z konfliktów 
siłowych i dlatego wzywa do zacieśnienia 
współpracy przy utrwalaniu rozwiązań 

i) kontynuowała dialog na temat 
zdolności systemu ONZ do 
wykorzystywania i zwiększania zdolności 
dotyczących obowiązku ochrony, 
potwierdzając wspólne przywiązanie do 
międzynarodowego porządku opartego na 
zasadach, do prawa międzynarodowego, w 
tym integralności terytorialnej, 
niezależności i suwerenności – jak 
przewidują m.in. zasady aktu końcowego z 
Helsinek i Karty paryskiej OBWE – a 
także do podstawowych wartości, do 
poszanowania praw człowieka i 
podstawowych wolności przysługujących 
wszystkim, w tym praw osób należących 
do mniejszości, do demokracji, 
praworządności, dobrych rządów i 
równości płci oraz zrównoważonego 
rozwoju i gospodarki rynkowej; podkreśla 
znaczenie dialogu i współpracy z ONZ w 
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przejściowych, w tym poprzez 
wzmocnienie odpowiedzialności krajowej 
i konsolidację osiągnięć w zakresie 
budowania pokoju;

zakresie skutecznych misji pokojowych z 
jasnymi celami, wyraźnymi możliwościami 
realizacji i skutecznymi mechanizmami, 
również z perspektywy kobiet, zgodnie z 
rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 
1325 i wszystkimi późniejszymi 
rezolucjami, a także zwraca uwagę, że 
należy zapewnić poszanowanie praw 
człowieka i ochronę ludności cywilnej, 
które to elementy stanowią podstawę 
mandatów pokojowych; podkreśla 
znaczenie wsparcia UE dla krajów 
wychodzących z konfliktów siłowych i 
dlatego wzywa do zacieśnienia współpracy 
przy utrwalaniu rozwiązań przejściowych, 
w tym poprzez wzmocnienie 
odpowiedzialności krajowej i konsolidację 
osiągnięć w zakresie budowania pokoju;

Or. en

Poprawka 167
Salima Yenbou

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera i

Projekt rezolucji Poprawka

i) kontynuowała dialog na temat 
zdolności systemu ONZ do 
wykorzystywania i zwiększania zdolności 
dotyczących obowiązku ochrony; 
podkreśla znaczenie dialogu i współpracy z 
ONZ w zakresie skutecznych misji 
pokojowych z jasnymi celami, wyraźnymi 
możliwościami realizacji i skutecznymi 
mechanizmami, również z perspektywy 
kobiet, zgodnie z rezolucją Rady 
Bezpieczeństwa ONZ nr 1325 i wszystkimi 
późniejszymi rezolucjami, a także zwraca 
uwagę, że należy zapewnić poszanowanie 
praw człowieka i ochronę ludności 
cywilnej, które to elementy stanowią 
podstawę mandatów pokojowych; 
podkreśla znaczenie wsparcia UE dla 
krajów wychodzących z konfliktów 

i) kontynuowała dialog na temat 
zdolności systemu ONZ do 
wykorzystywania i zwiększania zdolności 
dotyczących obowiązku ochrony, z 
zapewnieniem, by prawa podstawowe 
leżały w centrum polityki zapobiegania 
konfliktom i mediacji; podkreśla znaczenie 
dialogu i współpracy z ONZ w zakresie 
skutecznych misji pokojowych z jasnymi 
celami, wyraźnymi możliwościami 
realizacji i skutecznymi mechanizmami, 
również z perspektywy kobiet, zgodnie z 
rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 
1325 i wszystkimi późniejszymi 
rezolucjami, a także zwraca uwagę, że 
należy zapewnić poszanowanie praw 
człowieka i ochronę ludności cywilnej, 
które to elementy stanowią podstawę 
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siłowych i dlatego wzywa do zacieśnienia 
współpracy przy utrwalaniu rozwiązań 
przejściowych, w tym poprzez 
wzmocnienie odpowiedzialności krajowej 
i konsolidację osiągnięć w zakresie 
budowania pokoju;

mandatów pokojowych; podkreśla 
znaczenie wsparcia UE dla krajów 
wychodzących z konfliktów siłowych i 
dlatego wzywa do zacieśnienia współpracy 
przy utrwalaniu rozwiązań przejściowych, 
w tym poprzez wzmocnienie 
odpowiedzialności krajowej i konsolidację 
osiągnięć w zakresie budowania pokoju; 
domagała się reformy odpowiednich 
struktur w sposób kładący kres 
bezkarności personelu ONZ i UE 
służącego w ramach operacji wojskowych 
i misji cywilnych, a także w celu 
ustanowienia funkcjonujących i 
przejrzystych mechanizmów nadzoru i 
rozliczalności;

Or. en

Poprawka 168
Isabel Santos, Demetris Papadakis, Maria Arena, Robert Biedroń, Nacho Sánchez 
Amor, Evin Incir, Andreas Schieder, Raphaël Glucksmann, Attila Ara-Kovács

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera i

Projekt rezolucji Poprawka

i) kontynuowała dialog na temat 
zdolności systemu ONZ do 
wykorzystywania i zwiększania zdolności 
dotyczących obowiązku ochrony; 
podkreśla znaczenie dialogu i współpracy z 
ONZ w zakresie skutecznych misji 
pokojowych z jasnymi celami, wyraźnymi 
możliwościami realizacji i skutecznymi 
mechanizmami, również z perspektywy 
kobiet, zgodnie z rezolucją Rady 
Bezpieczeństwa ONZ nr 1325 i wszystkimi 
późniejszymi rezolucjami, a także zwraca 
uwagę, że należy zapewnić poszanowanie 
praw człowieka i ochronę ludności 
cywilnej, które to elementy stanowią 
podstawę mandatów pokojowych; 
podkreśla znaczenie wsparcia UE dla 
krajów wychodzących z konfliktów 
siłowych i dlatego wzywa do zacieśnienia 

i) kontynuowała dialog na temat 
zdolności systemu ONZ do 
wykorzystywania i zwiększania zdolności 
dotyczących obowiązku ochrony; 
podkreśla znaczenie dialogu i współpracy z 
ONZ w zakresie skutecznych misji 
pokojowych z jasnymi celami, wyraźnymi 
możliwościami realizacji i skutecznymi 
mechanizmami, również z perspektywy 
kobiet, zgodnie z rezolucją Rady 
Bezpieczeństwa ONZ nr 1325 i wszystkimi 
późniejszymi rezolucjami, a także zwraca 
uwagę, że należy zapewnić poszanowanie 
praw człowieka i ochronę ludności 
cywilnej, które to elementy stanowią 
podstawę mandatów pokojowych; 
podkreśla znaczenie wsparcia UE dla 
krajów wychodzących z konfliktów 
siłowych i dlatego wzywa do zacieśnienia 
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współpracy przy utrwalaniu rozwiązań 
przejściowych, w tym poprzez 
wzmocnienie odpowiedzialności krajowej 
i konsolidację osiągnięć w zakresie 
budowania pokoju;

współpracy przy utrwalaniu rozwiązań 
przejściowych, w tym poprzez 
wzmocnienie odpowiedzialności krajowej 
i konsolidację osiągnięć w zakresie 
budowania pokoju; wyraziła uznanie dla 
pracy i wkładu, które w walkę 
z bezkarnością wniosła Agnès Callamard, 
specjalna sprawozdawczyni ONZ ds. 
pozasądowych, doraźnych i arbitralnych 
egzekucji, prowadząc dochodzenia w 
przypadkach, w których istniało 
podejrzenie pozasądowego zabójstwa, 
i mając jednocześnie do czynienia 
z zastraszaniem i groźbami;

Or. en

Poprawka 169
Fabio Massimo Castaldo

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera i

Projekt rezolucji Poprawka

i) kontynuowała dialog na temat 
zdolności systemu ONZ do 
wykorzystywania i zwiększania zdolności 
dotyczących obowiązku ochrony; 
podkreśla znaczenie dialogu i współpracy z 
ONZ w zakresie skutecznych misji 
pokojowych z jasnymi celami, wyraźnymi 
możliwościami realizacji i skutecznymi 
mechanizmami, również z perspektywy 
kobiet, zgodnie z rezolucją Rady 
Bezpieczeństwa ONZ nr 1325 i wszystkimi 
późniejszymi rezolucjami, a także zwraca 
uwagę, że należy zapewnić poszanowanie 
praw człowieka i ochronę ludności 
cywilnej, które to elementy stanowią 
podstawę mandatów pokojowych; 
podkreśla znaczenie wsparcia UE dla 
krajów wychodzących z konfliktów 
siłowych i dlatego wzywa do zacieśnienia 
współpracy przy utrwalaniu rozwiązań 
przejściowych, w tym poprzez 
wzmocnienie odpowiedzialności krajowej 

i) kontynuowała dialog na temat 
zdolności systemu ONZ do 
wykorzystywania i zwiększania zdolności 
dotyczących obowiązku ochrony; 
podkreśla znaczenie dialogu i współpracy z 
ONZ w zakresie skutecznych misji 
pokojowych z jasnymi celami, wyraźnymi 
możliwościami realizacji i skutecznymi 
mechanizmami, również z perspektywy 
kobiet, zgodnie z rezolucją Rady 
Bezpieczeństwa ONZ nr 1325 i wszystkimi 
późniejszymi rezolucjami, a także 
wzmocnienia skutecznych mechanizmów, 
aby zapobiegać możliwym nadużyciom ze 
strony personelu ONZ oraz pociągać go 
do odpowiedzialności w przypadku, gdy 
dochodzi do nadużyć; przyjęcia 
wielostronnego podejścia w całym 
procesie prowadzenia misji; zapewnienia, 
by poszanowanie praw człowieka i 
ochrona ludności cywilnej były 
elementami stanowiącymi podstawę 
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i konsolidację osiągnięć w zakresie 
budowania pokoju;

mandatów pokojowych; podkreśla 
znaczenie wsparcia UE dla krajów 
wychodzących z konfliktów siłowych i 
dlatego wzywa do zacieśnienia współpracy 
przy utrwalaniu rozwiązań przejściowych, 
w tym poprzez wzmocnienie 
odpowiedzialności krajowej i konsolidację 
osiągnięć w zakresie budowania pokoju 
oraz wzmocnienie kontaktów z lokalnymi 
społecznościami, zapewniając im ochronę 
i pomoc;

Or. en

Poprawka 170
Željana Zovko

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera i

Projekt rezolucji Poprawka

i) kontynuowała dialog na temat 
zdolności systemu ONZ do 
wykorzystywania i zwiększania zdolności 
dotyczących obowiązku ochrony; 
podkreśla znaczenie dialogu i współpracy z 
ONZ w zakresie skutecznych misji 
pokojowych z jasnymi celami, wyraźnymi 
możliwościami realizacji i skutecznymi 
mechanizmami, również z perspektywy 
kobiet, zgodnie z rezolucją Rady 
Bezpieczeństwa ONZ nr 1325 i wszystkimi 
późniejszymi rezolucjami, a także zwraca 
uwagę, że należy zapewnić poszanowanie 
praw człowieka i ochronę ludności 
cywilnej, które to elementy stanowią 
podstawę mandatów pokojowych; 
podkreśla znaczenie wsparcia UE dla 
krajów wychodzących z konfliktów 
siłowych i dlatego wzywa do zacieśnienia 
współpracy przy utrwalaniu rozwiązań 
przejściowych, w tym poprzez 
wzmocnienie odpowiedzialności krajowej 
i konsolidację osiągnięć w zakresie 
budowania pokoju;

i) kontynuowała dialog na temat 
zdolności systemu ONZ do 
wykorzystywania i zwiększania zdolności 
dotyczących obowiązku ochrony; 
podkreśla znaczenie dialogu i współpracy z 
ONZ w zakresie skutecznych misji 
pokojowych z jasnymi celami, wyraźnymi 
możliwościami realizacji i skutecznymi 
mechanizmami, również z perspektywy 
kobiet, zgodnie z rezolucją Rady 
Bezpieczeństwa ONZ nr 1325 i wszystkimi 
późniejszymi rezolucjami, a także zwraca 
uwagę, że należy zapewnić poszanowanie 
praw człowieka i ochronę ludności 
cywilnej, które to elementy stanowią 
podstawę mandatów pokojowych; 
podkreśla kluczową rolę odgrywaną przez 
kobiety w mediacjach w sytuacjach 
konfliktowych i misjach pokojowych oraz 
przypomina o ich niewystarczającej 
reprezentacji na wszystkich szczeblach w 
ramach misji ONZ i UE; podkreśla 
znaczenie wsparcia UE dla krajów 
wychodzących z konfliktów siłowych i 
dlatego wzywa do zacieśnienia współpracy 
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przy utrwalaniu rozwiązań przejściowych, 
w tym poprzez wzmocnienie 
odpowiedzialności krajowej i konsolidację 
osiągnięć w zakresie budowania pokoju;

Or. en

Poprawka 171
María Soraya Rodríguez Ramos, Frédérique Ries, Nathalie Loiseau

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera i

Projekt rezolucji Poprawka

i) kontynuowała dialog na temat 
zdolności systemu ONZ do 
wykorzystywania i zwiększania zdolności 
dotyczących obowiązku ochrony; 
podkreśla znaczenie dialogu i współpracy z 
ONZ w zakresie skutecznych misji 
pokojowych z jasnymi celami, wyraźnymi 
możliwościami realizacji i skutecznymi 
mechanizmami, również z perspektywy 
kobiet, zgodnie z rezolucją Rady 
Bezpieczeństwa ONZ nr 1325 i wszystkimi 
późniejszymi rezolucjami, a także zwraca 
uwagę, że należy zapewnić poszanowanie 
praw człowieka i ochronę ludności 
cywilnej, które to elementy stanowią 
podstawę mandatów pokojowych; 
podkreśla znaczenie wsparcia UE dla 
krajów wychodzących z konfliktów 
siłowych i dlatego wzywa do zacieśnienia 
współpracy przy utrwalaniu rozwiązań 
przejściowych, w tym poprzez 
wzmocnienie odpowiedzialności krajowej 
i konsolidację osiągnięć w zakresie 
budowania pokoju;

i) kontynuowała dialog na temat 
zdolności systemu ONZ do 
wykorzystywania i zwiększania zdolności 
dotyczących obowiązku ochrony; 
podkreśla znaczenie dialogu i współpracy z 
ONZ w zakresie skutecznych misji 
pokojowych z jasnymi celami, wyraźnymi 
możliwościami realizacji i skutecznymi 
mechanizmami, również z perspektywy 
kobiet, zgodnie z rezolucją Rady 
Bezpieczeństwa ONZ nr 1325 i wszystkimi 
późniejszymi rezolucjami, a także zwraca 
uwagę, że należy zapewnić poszanowanie 
praw człowieka i ochronę ludności 
cywilnej, które to elementy stanowią 
podstawę mandatów pokojowych; 
podkreśla znaczenie wsparcia UE dla 
krajów wychodzących z konfliktów 
siłowych i dlatego wzywa do zacieśnienia 
współpracy przy utrwalaniu rozwiązań 
przejściowych, w tym poprzez 
wzmocnienie odpowiedzialności krajowej 
i konsolidację osiągnięć w zakresie 
budowania pokoju; w kontekście pandemii 
COVID-19 podkreśla potrzebę wyrażenia 
przez UE niezachwianego poparcia na 
rzecz globalnego zawieszenia broni, o 
które apelował Sekretarz Generalny ONZ;

Or. en
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Poprawka 172
David McAllister

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera i

Projekt rezolucji Poprawka

i) kontynuowała dialog na temat 
zdolności systemu ONZ do 
wykorzystywania i zwiększania zdolności 
dotyczących obowiązku ochrony; 
podkreśla znaczenie dialogu i współpracy z 
ONZ w zakresie skutecznych misji 
pokojowych z jasnymi celami, wyraźnymi 
możliwościami realizacji i skutecznymi 
mechanizmami, również z perspektywy 
kobiet, zgodnie z rezolucją Rady 
Bezpieczeństwa ONZ nr 1325 i wszystkimi 
późniejszymi rezolucjami, a także zwraca 
uwagę, że należy zapewnić poszanowanie 
praw człowieka i ochronę ludności 
cywilnej, które to elementy stanowią 
podstawę mandatów pokojowych; 
podkreśla znaczenie wsparcia UE dla 
krajów wychodzących z konfliktów 
siłowych i dlatego wzywa do zacieśnienia 
współpracy przy utrwalaniu rozwiązań 
przejściowych, w tym poprzez 
wzmocnienie odpowiedzialności krajowej 
i konsolidację osiągnięć w zakresie 
budowania pokoju;

i) kontynuowała dialog na temat 
zdolności systemu ONZ do 
wykorzystywania i zwiększania zdolności 
dotyczących zapobiegania konfliktom i 
obowiązku ochrony; podkreśla znaczenie 
dialogu i współpracy z ONZ w zakresie 
skutecznych misji pokojowych z jasnymi 
celami, wyraźnymi możliwościami 
realizacji i skutecznymi mechanizmami, 
również z pełnym, równym i znaczącym 
uczestnictwem i przywództwem kobiet, 
zgodnie z rezolucją Rady Bezpieczeństwa 
ONZ nr 1325 i wszystkimi późniejszymi 
rezolucjami, a także zwraca uwagę, że 
należy zapewnić poszanowanie praw 
człowieka i ochronę ludności cywilnej, 
które to elementy stanowią podstawę 
mandatów pokojowych; podkreśla 
znaczenie wsparcia UE dla krajów 
wychodzących z konfliktów siłowych i 
dlatego wzywa do zacieśnienia współpracy 
przy utrwalaniu rozwiązań przejściowych, 
w tym poprzez wzmocnienie 
odpowiedzialności krajowej i konsolidację 
osiągnięć w zakresie budowania pokoju;

Or. en

Poprawka 173
Nicolae Ştefănuță

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera i

Projekt rezolucji Poprawka

i) kontynuowała dialog na temat 
zdolności systemu ONZ do 
wykorzystywania i zwiększania zdolności 

i) kontynuowała dialog na temat 
zdolności systemu ONZ do 
wykorzystywania i zwiększania zdolności 
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dotyczących obowiązku ochrony; 
podkreśla znaczenie dialogu i współpracy z 
ONZ w zakresie skutecznych misji 
pokojowych z jasnymi celami, wyraźnymi 
możliwościami realizacji i skutecznymi 
mechanizmami, również z perspektywy 
kobiet, zgodnie z rezolucją Rady 
Bezpieczeństwa ONZ nr 1325 i wszystkimi 
późniejszymi rezolucjami, a także zwraca 
uwagę, że należy zapewnić poszanowanie 
praw człowieka i ochronę ludności 
cywilnej, które to elementy stanowią 
podstawę mandatów pokojowych; 
podkreśla znaczenie wsparcia UE dla 
krajów wychodzących z konfliktów 
siłowych i dlatego wzywa do zacieśnienia 
współpracy przy utrwalaniu rozwiązań 
przejściowych, w tym poprzez 
wzmocnienie odpowiedzialności krajowej 
i konsolidację osiągnięć w zakresie 
budowania pokoju;

dotyczących obowiązku ochrony; 
podkreśla znaczenie dialogu i współpracy z 
ONZ w zakresie skutecznych, 
wiarygodnych i przejrzystych misji 
pokojowych z jasnymi celami, wyraźnymi 
możliwościami realizacji i skutecznymi 
mechanizmami, również z perspektywy 
kobiet, zgodnie z rezolucją Rady 
Bezpieczeństwa ONZ nr 1325 i wszystkimi 
późniejszymi rezolucjami, a także zwraca 
uwagę, że należy zapewnić poszanowanie 
praw człowieka i ochronę ludności 
cywilnej, które to elementy stanowią 
podstawę mandatów pokojowych; 
podkreśla znaczenie wsparcia UE dla 
krajów wychodzących z konfliktów 
siłowych i dlatego wzywa do zacieśnienia 
współpracy przy utrwalaniu rozwiązań 
przejściowych, w tym poprzez 
wzmocnienie odpowiedzialności krajowej 
i konsolidację osiągnięć w zakresie 
budowania pokoju;

Or. en

Poprawka 174
Miriam Lexmann, David Lega, Lukas Mandl

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera i

Projekt rezolucji Poprawka

i) kontynuowała dialog na temat 
zdolności systemu ONZ do 
wykorzystywania i zwiększania zdolności 
dotyczących obowiązku ochrony; 
podkreśla znaczenie dialogu i współpracy z 
ONZ w zakresie skutecznych misji 
pokojowych z jasnymi celami, wyraźnymi 
możliwościami realizacji i skutecznymi 
mechanizmami, również z perspektywy 
kobiet, zgodnie z rezolucją Rady 
Bezpieczeństwa ONZ nr 1325 i wszystkimi 
późniejszymi rezolucjami, a także zwraca 
uwagę, że należy zapewnić poszanowanie 
praw człowieka i ochronę ludności 

i) kontynuowała dialog na temat 
zdolności systemu ONZ do 
wykorzystywania i zwiększania zdolności 
dotyczących obowiązku ochrony (R2P); 
podkreśla znaczenie dialogu i współpracy z 
ONZ w zakresie skutecznych misji 
pokojowych z jasnymi celami, 
wystarczającymi możliwościami osiągania 
rezultatów i skutecznymi mechanizmami, 
również z perspektywy kobiet, zgodnie z 
rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 
1325 i wszystkimi późniejszymi 
rezolucjami, a także zwraca uwagę, że 
należy zapewnić poszanowanie praw 
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cywilnej, które to elementy stanowią 
podstawę mandatów pokojowych; 
podkreśla znaczenie wsparcia UE dla 
krajów wychodzących z konfliktów 
siłowych i dlatego wzywa do zacieśnienia 
współpracy przy utrwalaniu rozwiązań 
przejściowych, w tym poprzez 
wzmocnienie odpowiedzialności krajowej 
i konsolidację osiągnięć w zakresie 
budowania pokoju;

człowieka i ochronę ludności cywilnej, 
które to elementy stanowią podstawę 
mandatów pokojowych; podkreśla 
znaczenie wsparcia UE dla krajów 
wychodzących z konfliktów siłowych i 
dlatego wzywa do zacieśnienia współpracy 
przy utrwalaniu rozwiązań przejściowych, 
w tym poprzez wzmocnienie 
odpowiedzialności krajowej i konsolidację 
osiągnięć w zakresie budowania pokoju;

Or. en

Poprawka 175
Terry Reintke, Maria Walsh, Marc Angel, Dietmar Köster, Liesje Schreinemacher, 
Frédérique Ries, Fabio Massimo Castaldo, Isabel Wiseler-Lima, Michal Šimečka, 
Nicolae Ştefănuță, Robert Biedroń, Evin Incir, Andreas Schieder, Hilde Vautmans, 
Ernest Urtasun

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera i a (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

ia) w dalszym ciągu prowadziła spójny 
dialog na forach ONZ, w szczególności w 
ramach Zgromadzenia Ogólnego ONZ, w 
sprawie potrzeby ochrony praw człowieka 
względem osób LGBTI, zgodnie z 
wytycznymi UE w sprawie promowania i 
ochrony korzystania ze wszystkich praw 
człowieka przez osoby LGBTI na forach 
międzynarodowych1a, wytycznymi UE w 
sprawie kary śmierci1b oraz z 
poszanowaniem uznanych przez 
społeczność międzynarodową zasad z 
Yogyakarty1c; zachęcała organy i 
członków ONZ do włączenia „tożsamości i 
ekspresji płciowej” oraz „cech płciowych” 
do zakresu rozpatrywania naruszeń praw 
człowieka, uwzględniając tym samym 
osoby transpłciowe i interseksualne, a 
także naruszenia praw człowieka, których 
są ofiarami; wykorzystywała wszystkie 
dostępne narzędzia dyplomatyczne, aby 
propagować na szczeblu globalnym 
depenalizację dobrowolnych aktów 
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seksualnych między osobami tej samej 
płci, zniesienie kary śmierci za 
dobrowolne akty seksualne między 
osobami tej samej płci, przyjęcie 
ustawodawstwa umożliwiającego prawne 
uzgodnienie płci oraz zakazanie 
okaleczania narządów płciowych osób 
interseksualnych i tak zwanej terapii 
konwersyjnej na całym świecie;
_________________
1a 
https://www.consilium.europa.eu/uedocs/c
ms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/13758
4.pdf
1b 
https://data.consilium.europa.eu/doc/docu
ment/ST-8416-2013-INIT/pl/pdf
1c http://yogyakartaprinciples.org/wp-
content/uploads/2016/08/principles_en.pd
f http://yogyakartaprinciples.org/wp-
content/uploads/2017/11/A5_yogyakarta
WEB-2.pdf

Or. en

Poprawka 176
Salima Yenbou

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera i a (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

ia) promowała spójność działań ONZ 
względem okupacji lub aneksji terytoriów; 
przypomina, że międzynarodowe prawo 
humanitarne powinno ukierunkowywać 
działania międzynarodowe na wszystkie 
takie sytuacje, w tym przypadki 
przedłużającej się okupacji, jak ma to 
miejsce w Palestynie i Saharze 
Zachodniej, oraz liczne zamrożone 
konflikty w państwach Partnerstwa 
Wschodniego; popiera zwrócenie większej 
uwagi przez ONZ na działalność 
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przedsiębiorstw związaną z sytuacjami 
budzącymi międzynarodowe obawy oraz 
wzywa Radę do ścisłego monitorowania 
przedsiębiorstw z siedzibą w UE, które są 
wymienione w takich sprawozdaniach lub 
bazach danych ONZ;

Or. en

Poprawka 177
Miriam Lexmann, David Lega, Lukas Mandl

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera i a (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

ia) wspierała apel Sekretarza 
Generalnego ONZ o globalne zawieszenie 
broni i aktywnie przyczyniała się do jego 
realizacji, w tym dzięki skutecznym 
środkom przeciwko nielegalnemu 
handlowi bronią oraz wzmocnieniu 
przejrzystości i rozliczalności wywozu 
broni przez państwa członkowskie;

Or. en

Poprawka 178
Assita Kanko

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera i a (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

ia) wspierała i wzmacniała 
międzynarodowe wysiłki podejmowane na 
forum ONZ, aby położyć kres 
wykorzystywaniu dzieci w konfliktach 
zbrojnych, a także aby skuteczniej zająć 
się kwestią wpływu konfliktów i sytuacji 
pokonfliktowych na kobiety i dziewczęta;

Or. en
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Poprawka 179
Stelios Kouloglou, Marisa Matias, Idoia Villanueva Ruiz, Emmanuel Maurel, Giorgos 
Georgiou

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera i a (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

ia) podejmowała inicjatywy w celu 
wsparcia apelu Sekretarza Generalnego o 
natychmiastowe globalne zawieszenie 
broni, w tym przez tworzenie korytarzy dla 
pomocy ratującej życie;

Or. en

Poprawka 180
Terry Reintke, Maria Walsh, Marc Angel, Dietmar Köster, Liesje Schreinemacher, 
Frédérique Ries, Fabio Massimo Castaldo, Isabel Wiseler-Lima, Michal Šimečka, 
Nicolae Ştefănuță, Robert Biedroń, Evin Incir, Andreas Schieder, Hilde Vautmans, 
Ernest Urtasun

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera i b (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

ib) zapewniła wkład w zobowiązanie 
polityczne na szczeblu ONZ do 
zakończenia pandemii AIDS do 2030 r.1a, 
która pozostaje zagrożeniem dla zdrowia 
publicznego na całym świecie; dążyła do 
osiągnięcia większych synergii między 
państwami członkowskimi ONZ w celu 
wyeliminowania przepisów, strategii 
politycznych i praktyk, które tworzą 
bariery w dostępie do usług związanych z 
HIV i zwiększają ryzyko zakażenia HIV, 
takich jak penalizacja przenoszenia 
wirusa HIV, narażenia na HIV i zatajania 
informacji o zakażeniu; wykorzystywała 
kanały dwustronne i wielostronne na 
forach ONZ do propagowania i ochrony 
działań w zakresie praw i zdrowia 
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reprodukcyjnego i seksualnego/HIV, ze 
zwróceniem szczególnej uwagi na grupy 
zmarginalizowane lub szczególnie 
narażone, takie jak pracownicy seksualni, 
osoby biorące narkotyki, homoseksualiści 
i inni mężczyźni mający kontakty 
seksualne z mężczyznami, klienci 
pracowników seksualnych i partnerzy 
seksualni wszystkich kluczowych grup 
oraz osoby transpłciowe, które to grupy 
odpowiadały łącznie za 62 % wszystkich 
nowych zakażeń HIV na całym świecie w 
2019 r.1b;
_________________
1a 
https://www.unaids.org/sites/default/files/
media_asset/2016-political-declaration-
HIV-AIDS_en.pdf
1b UNAIDS (2020 r.). „Seizing the 
Moment – Tackling entrenched 
inequalities to end epidemics” 
(Korzystając z chwili – eliminowanie 
zakorzenionych nierówności, aby 
zakończyć epidemię), dostęp pod adresem: 
https://www.unaids.org/sites/default/files/
media_asset/2020_global-aids-
report_en.pdf

Or. en

Poprawka 181
Salima Yenbou

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera i b (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

ib) zapewniała większe 
zaangażowanie europejskich sił zbrojnych 
w utrzymywanie pokoju przez ONZ i 
apelowała do instytucji UE o pomoc w tym 
zakresie;

Or. en
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Poprawka 182
Salima Yenbou

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera i c (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

ic) w trybie pilnym uwzględniła 
wnioski zawarte w sprawozdaniach ONZ 
w sprawie wysiłków w zakresie 
egzekwowania i pomocy naprawczej w 
przypadkach wykorzystywania 
seksualnego i niegodziwego traktowania 
w celach seksualnych przez personel 
Organizacji Narodów Zjednoczonych i 
personel powiązany podczas operacji 
utrzymywania pokoju, które pokazały 
zatrważający zakres tych przestępstw, a 
także brak pociągnięcia sprawców do 
odpowiedzialności; wezwała organy ONZ 
i jej państwa członkowskie do 
prowadzenia dochodzeń oraz ścigania i 
skazywania wszystkich członków 
personelu ONZ lub krajowego, którzy 
popełnili akty przemocy seksualnej, bez 
dalszej zwłoki i z jak największą 
stanowczością, oraz podkreśliła pilną 
potrzebę zreformowania odpowiednich 
struktur, tak aby położyć kres bezkarności 
personelu ONZ i krajowego, w drodze 
ustanowienia sprawnych i przejrzystych 
mechanizmów nadzoru i 
odpowiedzialności; rozwiązała poważny 
problem polegający na tym, że obecnie 
kroki prawne dotyczące zarzucanych 
nadużyć mają czysto dobrowolny 
charakter i zależą od państwa 
wysyłającego oddziały;

Or. en

Poprawka 183
Arnaud Danjean
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Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera j

Projekt rezolucji Poprawka

j) nadal rozwijała zdolności 
mediacyjne UE w zakresie zapobiegania 
kryzysom, zarządzania nimi i 
rozwiązywania konfliktów, w synergii z 
działaniami ONZ, przy czym proces 
berliński jest dobrym przykładem 
wsparcia UE dla działań mediacyjnych 
prowadzonych przez ONZ i synergii z 
nimi;

skreśla się

Or. fr

Poprawka 184
Salima Yenbou

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera j

Projekt rezolucji Poprawka

j) nadal rozwijała zdolności 
mediacyjne UE w zakresie zapobiegania 
kryzysom, zarządzania nimi i 
rozwiązywania konfliktów, w synergii z 
działaniami ONZ, przy czym proces 
berliński jest dobrym przykładem wsparcia 
UE dla działań mediacyjnych 
prowadzonych przez ONZ i synergii z 
nimi;

j) nadal rozwijała zdolności 
mediacyjne UE w zakresie zapobiegania 
kryzysom, zarządzania nimi i 
rozwiązywania konfliktów, w synergii z 
działaniami ONZ, przy czym proces 
berliński jest dobrym przykładem wsparcia 
UE dla działań mediacyjnych 
prowadzonych przez ONZ i synergii z 
nimi; domagała się silniejszych 
zobowiązań wielostronnych, aby znaleźć 
trwałe rozwiązania polityczne dla 
obecnych konfliktów, oraz w dalszym 
ciągu wspierała prace, działania i 
inicjatywy specjalnych wysłanników ONZ 
mające na celu rozwiązanie tych 
konfliktów; domagała się, w kontekście 
trwających negocjacji dotyczących 
ISWMR, co najmniej podwojenia i 
wyodrębnienia funduszy na mediację, 
dialog i pojednanie;

Or. en
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Poprawka 185
Ilhan Kyuchyuk

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera j

Projekt rezolucji Poprawka

j) nadal rozwijała zdolności 
mediacyjne UE w zakresie zapobiegania 
kryzysom, zarządzania nimi i 
rozwiązywania konfliktów, w synergii z 
działaniami ONZ, przy czym proces 
berliński jest dobrym przykładem wsparcia 
UE dla działań mediacyjnych 
prowadzonych przez ONZ i synergii z 
nimi;

j) nadal rozwijała zdolności 
mediacyjne UE w zakresie zapobiegania 
kryzysom, zarządzania nimi i 
rozwiązywania konfliktów, w synergii z 
działaniami ONZ, przy czym proces 
berliński jest dobrym przykładem wsparcia 
UE dla działań mediacyjnych 
prowadzonych przez ONZ i synergii z 
nimi, a także nadal zapewniała 
zdecydowane unijne poparcie dla 
niezależności, suwerenności i 
integralności terytorialnej w ramach 
uznanych przez społeczność 
międzynarodową granic swoich partnerów 
dotkniętych konfliktami;

Or. en

Poprawka 186
Susanna Ceccardi, Anna Bonfrisco, Harald Vilimsky

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera j

Projekt rezolucji Poprawka

j) nadal rozwijała zdolności 
mediacyjne UE w zakresie zapobiegania 
kryzysom, zarządzania nimi i 
rozwiązywania konfliktów, w synergii z 
działaniami ONZ, przy czym proces 
berliński jest dobrym przykładem wsparcia 
UE dla działań mediacyjnych 
prowadzonych przez ONZ i synergii z 
nimi;

j) nadal rozwijała zdolności 
mediacyjne UE w zakresie zapobiegania 
kryzysom, takim jak kryzys trwający u 
wybrzeży Cypru, zarządzania nimi i 
rozwiązywania konfliktów, takich jak 
konflikt toczący się w regionie Górskiego 
Karabachu, w synergii z działaniami ONZ, 
przy czym proces berliński jest dobrym 
przykładem wsparcia UE dla działań 
mediacyjnych prowadzonych przez ONZ i 
synergii z nimi;
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Or. it

Poprawka 187
Fabio Massimo Castaldo

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera j

Projekt rezolucji Poprawka

j) nadal rozwijała zdolności 
mediacyjne UE w zakresie zapobiegania 
kryzysom, zarządzania nimi i 
rozwiązywania konfliktów, w synergii z 
działaniami ONZ, przy czym proces 
berliński jest dobrym przykładem wsparcia 
UE dla działań mediacyjnych 
prowadzonych przez ONZ i synergii z 
nimi;

j) nadal rozwijała zdolności 
mediacyjne UE w zakresie zapobiegania 
kryzysom, zarządzania nimi i 
rozwiązywania konfliktów, w synergii z 
działaniami ONZ, przy czym proces 
berliński jest dobrym przykładem wsparcia 
UE dla działań mediacyjnych 
prowadzonych przez ONZ i synergii z 
nimi; wezwała ONZ do priorytetowego 
potraktowania prewencji, mediacji i 
politycznych rozwiązań konfliktów przy 
jednoczesnym eliminowaniu pierwotnych 
przyczyn i czynników prowadzących do 
kryzysów;

Or. en

Poprawka 188
David McAllister

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera j

Projekt rezolucji Poprawka

j) nadal rozwijała zdolności 
mediacyjne UE w zakresie zapobiegania 
kryzysom, zarządzania nimi i 
rozwiązywania konfliktów, w synergii z 
działaniami ONZ, przy czym proces 
berliński jest dobrym przykładem wsparcia 
UE dla działań mediacyjnych 
prowadzonych przez ONZ i synergii z 
nimi;

j) nadal rozwijała zdolności 
mediacyjne UE w zakresie zapobiegania 
kryzysom, zarządzania nimi i 
rozwiązywania konfliktów, w synergii z 
działaniami ONZ, przy czym proces 
berliński jest dobrym przykładem wsparcia 
UE dla działań mediacyjnych 
prowadzonych przez ONZ i synergii z 
nimi; zapewniała pełne i znaczące 
uczestnictwo kobiet w działaniach 
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mediacyjnych;

Or. en

Poprawka 189
Hermann Tertsch

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera j

Projekt rezolucji Poprawka

j) nadal rozwijała zdolności 
mediacyjne UE w zakresie zapobiegania 
kryzysom, zarządzania nimi i 
rozwiązywania konfliktów, w synergii z 
działaniami ONZ, przy czym proces 
berliński jest dobrym przykładem 
wsparcia UE dla działań mediacyjnych 
prowadzonych przez ONZ i synergii z 
nimi;

j) nadal rozwijała zdolności 
mediacyjne UE w zakresie zapobiegania 
kryzysom, zarządzania nimi i 
rozwiązywania konfliktów, w synergii z 
działaniami ONZ;

Or. es

Poprawka 190
Emmanouil Fragkos, Karol Karski

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera j

Projekt rezolucji Poprawka

j) nadal rozwijała zdolności 
mediacyjne UE w zakresie zapobiegania 
kryzysom, zarządzania nimi i 
rozwiązywania konfliktów, w synergii z 
działaniami ONZ, przy czym proces 
berliński jest dobrym przykładem wsparcia 
UE dla działań mediacyjnych 
prowadzonych przez ONZ i synergii z 
nimi;

j) nadal rozwijała zdolności 
mediacyjne UE w zakresie zapobiegania 
kryzysom, zarządzania nimi i 
rozwiązywania konfliktów, zamrożonych i 
nowych, w synergii z działaniami ONZ, 
przy czym proces berliński jest dobrym 
przykładem wsparcia UE dla działań 
mediacyjnych prowadzonych przez ONZ i 
synergii z nimi;

Or. en
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Poprawka 191
Assita Kanko

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera j

Projekt rezolucji Poprawka

j) nadal rozwijała zdolności 
mediacyjne UE w zakresie zapobiegania 
kryzysom, zarządzania nimi i 
rozwiązywania konfliktów, w synergii z 
działaniami ONZ, przy czym proces 
berliński jest dobrym przykładem wsparcia 
UE dla działań mediacyjnych 
prowadzonych przez ONZ i synergii z 
nimi;

j) nadal rozwijała zdolności 
mediacyjne UE w zakresie zapobiegania 
kryzysom, ograniczania ich, zarządzania 
nimi i rozwiązywania konfliktów, w 
synergii z działaniami ONZ, przy czym 
proces berliński jest dobrym przykładem 
wsparcia UE dla działań mediacyjnych 
prowadzonych przez ONZ i synergii z 
nimi;

Or. en

Poprawka 192
María Soraya Rodríguez Ramos, Frédérique Ries, Nathalie Loiseau

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera j

Projekt rezolucji Poprawka

j) nadal rozwijała zdolności 
mediacyjne UE w zakresie zapobiegania 
kryzysom, zarządzania nimi i 
rozwiązywania konfliktów, w synergii z 
działaniami ONZ, przy czym proces 
berliński jest dobrym przykładem wsparcia 
UE dla działań mediacyjnych 
prowadzonych przez ONZ i synergii z 
nimi;

j) nadal rozwijała zdolności 
mediacyjne UE w zakresie zapobiegania 
kryzysom, zarządzania nimi i 
rozwiązywania konfliktów, w synergii z 
działaniami ONZ, przy czym proces 
berliński w Libii jest dobrym przykładem 
wsparcia UE dla działań mediacyjnych 
prowadzonych przez ONZ i synergii z 
nimi;

Or. en

Poprawka 193
Željana Zovko

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera j a (nowa)
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Projekt rezolucji Poprawka

ja) dostrzegała istotne postępy 
dokonane przez UE i ONZ w zapewnianiu 
wsparcia i budowaniu zdolności w 
regionie Sahelu, Afryki Zachodniej i 
Rogu Afryki; wyraża uznanie dla roli 
misji oraz współpracy między cywilnymi i 
wojskowymi misjami UE w dziedzinie 
WPBiO a misjami ONZ, w tym 
zintegrowaną strategią ONZ na rzecz 
Sahelu i jej planem wsparcia, 
Wszechstronną Zintegrowaną Misją 
Stabilizacyjną ONZ w Mali oraz Biurem 
Narodów Zjednoczonych ds. Afryki 
Zachodniej; z zadowoleniem przyjmuje 
podpisanie między Grupą Pięciu na rzecz 
Sahelu, UE i ONZ porozumienia 
technicznego w sprawie zapewnienia 
wspólnym siłom wsparcia operacyjnego i 
logistycznego w pięciu państwach Grupy, 
jako wyrazu doskonałej współpracy 
między tymi trzema organizacjami;

Or. en

Poprawka 194
Salima Yenbou

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera j a (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

ja) wezwała wszystkie państwa 
członkowskie ONZ do ratyfikowania i 
skutecznego wdrożenia wszystkich 
podstawowych konwencji ONZ 
dotyczących praw człowieka, w tym 
Konwencji ONZ w sprawie zakazu 
stosowania tortur i protokołu 
fakultatywnego do tej konwencji, 
protokołów fakultatywnych do 
Międzynarodowego paktu praw 
obywatelskich i politycznych, 
Międzynarodowego paktu praw 
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gospodarczych, społecznych i 
kulturalnych, ustanawiającego 
mechanizmy dochodzeniowe i 
mechanizmy składania skarg oraz 
Międzynarodowej konwencji w sprawie 
likwidacji wszelkich form dyskryminacji 
rasowej, a także wywiązała się z 
obowiązków w zakresie sprawozdawczości 
w ramach tych instrumentów i 
zobowiązała do lojalnej współpracy ze 
strukturami ONZ dotyczącymi praw 
człowieka;

Or. en

Poprawka 195
Anna Bonfrisco, Susanna Ceccardi

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera j a (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

ja) uznała, że systemy kształcenia, 
opieki zdrowotnej i opieki społecznej 
kształtują perspektywy młodych osób oraz 
że wyzwania demograficzne mają 
priorytetowy charakter w promowaniu 
otwartych społeczeństw sprzyjających 
rozwojowi wszystkich ludzi; w państwach 
Bałkanów Zachodnich, obszarze 
zapewniającym stabilizację strategiczną 
europejskiego kontynentu, prawie 70 % 
młodych osób rozważa wyjazd za granicę;

Or. en

Poprawka 196
Salima Yenbou

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera j b (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka
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jb) przyjęła politykę potępiającą, 
systematycznie i w sposób jednoznaczny, 
zabójstwa obrońców praw człowieka oraz 
wszelkie próby poddania ich wszelkim 
formom przemocy, prześladowań, 
zastraszania, napastowania, zniknięć, 
uwięzienia lub arbitralnych aresztowań; 
potępiała tych, którzy dopuszczają się 
takich aktów okrucieństwa lub tolerują je, 
oraz nasiliła dyplomację publiczną 
otwarcie i wyraźnie wspierającą obrońców 
praw człowieka; wezwała państwa 
członkowskie ONZ do przyjęcia strategii 
politycznych mających na celu 
zapewnienie ochrony i wsparcia dla 
narażonych na zagrożenia obrońców praw 
człowieka; uznała, że obrońcy praw 
człowieka w dziedzinie środowiska 
naturalnego i gruntów są szczególnie 
narażeni na coraz większe zagrożenia na 
całym świecie, w tym nękania metodami 
sądowymi i zabójstwa;

Or. en

Poprawka 197
Željana Zovko

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera j b (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

jb) poparła apel do Rady 
Bezpieczeństwa ONZ o objęcie wspólnych 
sił Grupy Pięciu na rzecz Sahelu 
rozdziałem VII Karty Narodów 
Zjednoczonych oraz długoterminowym 
finansowaniem;

Or. en

Poprawka 198
Salima Yenbou
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Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera j c (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

jc) odgrywała przywódczą rolę w 
kwestii arbitralnego odraczania 
rozpatrywania wniosków składanych przez 
szereg organizacji społeczeństwa 
obywatelskiego o przyznanie statusu 
doradczego w ONZ pod naciskiem 
niektórych państw; wyraża szczególne 
zaniepokojenie utrudnianiem przez Indie 
od ponad dekady akredytacji przez 
ECOSOC Międzynarodowej Sieci na rzecz 
Solidarności z Kastą Wydzieloną oraz 
ponagla Radę i wysokiego przedstawiciela 
do podjęcia skutecznych działań w tym 
względzie;

Or. en

Poprawka 199
Salima Yenbou

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera j e (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

je) utrzymywała silne zobowiązanie do 
propagowania zniesienia kary śmierci na 
całym świecie oraz domagała się 
moratorium na wykonywanie kary 
śmierci;

Or. en

Poprawka 200
Isabel Santos, Demetris Papadakis, Maria Arena, Robert Biedroń, Nacho Sánchez 
Amor, Evin Incir, Andreas Schieder, Raphaël Glucksmann, Attila Ara-Kovács

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera k
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Projekt rezolucji Poprawka

k) nadal przodowała w zaangażowaniu 
na rzecz mobilizowania wszystkich 
środków służących skutecznej realizacji 
celów Agendy 2030 oraz podejmowaniu 
działań następczych we wszystkich 
wewnętrznych i zewnętrznych strategiach 
politycznych UE; podkreśla pilną potrzebę 
odpowiedniego wsparcia i uznania istotnej 
i niezbędnej pracy agencji humanitarnych, 
takich jak Światowy Program 
Żywnościowy;

k) nadal przodowała w zaangażowaniu 
na rzecz mobilizowania wszystkich 
środków służących skutecznej realizacji 
celów Agendy 2030 oraz podejmowaniu 
działań następczych we wszystkich 
wewnętrznych i zewnętrznych strategiach 
politycznych UE; podkreśla pilną potrzebę 
odpowiedniego wsparcia i uznania istotnej 
i niezbędnej pracy agencji humanitarnych, 
takich jak Światowy Program 
Żywnościowy; z zadowoleniem przyjęła 
decyzję o przyznaniu Nagrody Nobla w 
2020 r. Światowemu Programowi 
Żywnościowemu za jego prace na rzecz 
zwalczania głodu i wkład w możliwość 
zaistnienia pokoju na obszarach objętych 
konfliktem oraz za wysiłki w zapobieganiu 
wykorzystywaniu głodu jako broni w 
wojnach i konfliktach;

Or. en

Poprawka 201
Hermann Tertsch

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera k

Projekt rezolucji Poprawka

k) nadal przodowała w 
zaangażowaniu na rzecz mobilizowania 
wszystkich środków służących skutecznej 
realizacji celów Agendy 2030 oraz 
podejmowaniu działań następczych we 
wszystkich wewnętrznych i zewnętrznych 
strategiach politycznych UE; podkreśla 
pilną potrzebę odpowiedniego wsparcia i 
uznania istotnej i niezbędnej pracy agencji 
humanitarnych, takich jak Światowy 
Program Żywnościowy;

k) kontynuowała pracę agencji 
humanitarnych, takich jak Światowy 
Program Żywnościowy;

Or. es
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Poprawka 202
Nicolae Ştefănuță

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera k

Projekt rezolucji Poprawka

k) nadal przodowała w zaangażowaniu 
na rzecz mobilizowania wszystkich 
środków służących skutecznej realizacji 
celów Agendy 2030 oraz podejmowaniu 
działań następczych we wszystkich 
wewnętrznych i zewnętrznych strategiach 
politycznych UE; podkreśla pilną potrzebę 
odpowiedniego wsparcia i uznania istotnej 
i niezbędnej pracy agencji humanitarnych, 
takich jak Światowy Program 
Żywnościowy;

k) nadal przodowała w zaangażowaniu 
na rzecz mobilizowania wszystkich 
środków służących skutecznej realizacji 
celów Agendy 2030 oraz podejmowaniu 
działań następczych we wszystkich 
wewnętrznych i zewnętrznych strategiach 
politycznych UE, a także w krajowych 
strategiach i priorytetach państw 
członkowskich; podkreśla pilną potrzebę 
odpowiedniego wsparcia i uznania istotnej 
i niezbędnej pracy agencji humanitarnych, 
takich jak Światowy Program 
Żywnościowy;

Or. en

Poprawka 203
Salima Yenbou

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera k a (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

ka) wspierała inicjatywę ONZ na rzecz 
praw ochrony środowiska, która jest 
wyrazem uznania faktu, że naruszenia 
praw w dziedzinie ochrony środowiska 
mają zasadniczy wpływ na szeroki 
wachlarz praw człowieka, w tym prawo do 
życia, samostanowienia, żywności, wody, 
opieki zdrowotnej, a także prawa 
kulturalne, obywatelskie i polityczne; 
podkreśla, że różnorodność biologiczna i 
prawa człowieka są ze sobą powiązane i 
wzajemnie od siebie zależne, i 
przypominała, że państwa mają obowiązek 
ochrony różnorodności biologicznej, od 
której zależą prawa człowieka, m.in. przez 
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zapewnienie udziału obywateli w 
decyzjach dotyczących różnorodności 
biologicznej oraz umożliwienie dostępu do 
skutecznych środków zaradczych w 
przypadku utraty i degradacji 
różnorodności biologicznej; wyraziła 
poparcie dla działań o charakterze 
normatywnym podejmowanych od 
niedawna na szczeblu międzynarodowym 
w odniesieniu do przestępstw przeciwko 
środowisku; w związku z tym zachęcała 
UE i państwa członkowskie, aby 
propagowały uznanie ekobójstwa za 
przestępstwo międzynarodowe na mocy 
Rzymskiego Statutu Międzynarodowego 
Trybunału Karnego;

Or. en

Poprawka 204
María Soraya Rodríguez Ramos, Frédérique Ries

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera k a (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

ka) wspierała apel społeczeństwa 
obywatelskiego o zorganizowanie w 2021 
r. Międzynarodowego Szczytu ONZ w 
sprawie Odbudowy Gospodarczej i 
Reform Systemowych w następstwie 
COVID-19 pod auspicjami UE jako 
ważnego forum dla przestrzeni 
zarządzania bardziej włączającego i 
opartego na prawach;

Or. en

Poprawka 205
Salima Yenbou

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera k b (nowa)
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Projekt rezolucji Poprawka

kb) potwierdziła zobowiązanie do 
rozwoju obszarów miejskich i wiejskich w 
sposób, który jest ukierunkowany na 
ludzi, chroni planetę oraz uwzględnia 
aspekt wieku i płci, a także do 
egzekwowania wszystkich praw człowieka 
i podstawowych wolności, aby ułatwić 
wspólne życie, położyć kres wszystkim 
formom dyskryminacji i przemocy oraz 
wzmocnić pozycję wszystkich osób i 
społeczności, zapewniając jednocześnie 
ich pełne i znaczące uczestnictwo oraz 
potwierdzając poszanowanie 
różnorodności i równości jako kluczowych 
elementów humanizacji miast i osiedli 
ludzkich, w tym przez wdrażanie Nowej 
agendy miejskiej i osiągnięcie celów 
zrównoważonego rozwoju;

Or. en

Poprawka 206
Salima Yenbou

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera k c (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

kc) ponownie wyraziła zaniepokojenie 
negatywnym wpływem statków na 
środowisko morskie, w tym wpływem 
zanieczyszczeń, w szczególności 
nielegalnego uwalniania olejów i innych 
szkodliwych substancji oraz zrzucania 
odpadów niebezpiecznych, w tym 
materiałów promieniotwórczych, odpadów 
jądrowych i niebezpiecznych chemikaliów, 
a także fizycznym wpływem na koralowce; 
wzywa państwa członkowskie ONZ do 
dalszego nadawania priorytetu działaniom 
dotyczącym zanieczyszczenia morza ze 
źródeł lądowych w ramach ich krajowych 
strategii i programów zrównoważonego 
rozwoju oraz dokonania postępów we 
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wdrażaniu globalnego programu działań 
na rzecz ochrony środowiska morskiego 
przed działalnością lądową oraz deklaracji 
montrealskiej w sprawie ochrony 
środowiska morskiego przed działalnością 
lądową, a także do poszerzenia 
naukowego zrozumienia i oceny 
ekosystemów morskich i przybrzeżnych 
jako zasadniczej podstawy rzetelnego 
podejmowania decyzji w ramach działań 
określonych w planie wdrażania z 
Johannesburga; wzywa państwa 
członkowskie ONZ do opracowania 
krajowych, regionalnych i 
międzynarodowych programów 
dotyczących ochrony i zachowania 
środowiska morskiego oraz zatrzymania 
utraty różnorodności biologicznej mórz, w 
szczególności we wrażliwych 
ekosystemach;

Or. en

Poprawka 207
Isabel Santos, Demetris Papadakis, Maria Arena, Robert Biedroń, Nacho Sánchez 
Amor, Evin Incir, Andreas Schieder, Raphaël Glucksmann, Attila Ara-Kovács

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera l

Projekt rezolucji Poprawka

l) wsparła apel Sekretarza 
Generalnego ONZ o przystępną cenowo i 
dostępną szczepionkę przeciwko COVID-
19, którą należy uznać za globalne dobro 
publiczne;

l) wsparła apel Sekretarza 
Generalnego ONZ o przystępną cenowo i 
dostępną szczepionkę przeciwko COVID-
19, którą należy uznać za globalne dobro 
publiczne; potępiła nadużywanie przez 
wiele reżimów autorytarnych środków 
wprowadzonych w celu zwalczania 
COVID-19 do 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 
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geopolitycznych korzyści za granicą;

Or. en

Poprawka 208
Fabio Massimo Castaldo

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera l

Projekt rezolucji Poprawka

l) wsparła apel Sekretarza 
Generalnego ONZ o przystępną cenowo i 
dostępną szczepionkę przeciwko COVID-
19, którą należy uznać za globalne dobro 
publiczne;

l) wsparła apel Sekretarza 
Generalnego ONZ o przystępną cenowo i 
dostępną szczepionkę przeciwko COVID-
19, którą należy uznać za globalne dobro 
publiczne; wsparła reformę Światowej 
Organizacji Zdrowia (WHO) w celu 
zapewnienia skuteczniejszego reagowania 
na sytuacje wyjątkowe i utworzenia 
międzynarodowego konsorcjum 
antywirusowego, aby zagwarantować 
równomierną dystrybucję i dostęp do 
szczepionek przeciwko COVID-19, a także 
przyszłych szczepionek dla wszystkich 
krajów;

Or. en

Poprawka 209
Miriam Lexmann, David Lega, Lukas Mandl

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera l

Projekt rezolucji Poprawka

l) wsparła apel Sekretarza 
Generalnego ONZ o przystępną cenowo i 
dostępną szczepionkę przeciwko COVID-
19, którą należy uznać za globalne dobro 
publiczne;

l) wsparła apel Sekretarza 
Generalnego ONZ o przystępną cenowo i 
dostępną szczepionkę przeciwko COVID-
19, którą należy uznać za globalne dobro 
publiczne; wzywa UE i jej państwa 
członkowskie do wsparcia niezależnego 
dochodzenia w sprawie reakcji Światowej 
Organizacji Zdrowia (WHO) na pandemię 
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COVID-19, w szczególności na jej 
początkowym etapie; ponownie wyraża 
swoje poparcie dla włączenia Tajwanu do 
Światowego Zgromadzenia Zdrowia;

Or. en

Poprawka 210
Nicolae Ştefănuță

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera l

Projekt rezolucji Poprawka

l) wsparła apel Sekretarza 
Generalnego ONZ o przystępną cenowo i 
dostępną szczepionkę przeciwko COVID-
19, którą należy uznać za globalne dobro 
publiczne;

l) wsparła apel Sekretarza 
Generalnego ONZ o przystępną cenowo i 
dostępną szczepionkę przeciwko COVID-
19, którą należy uznać za globalne dobro 
publiczne; z zadowoleniem przyjęła prace 
przeprowadzone przez WHO dotyczące 
koordynacji wysiłków rządów w zakresie 
walki z pandemią COVID-19 oraz 
wezwała organizację do przeprowadzenia 
bezstronnego, przejrzystego i niezależnego 
dochodzenia w sprawie rozprzestrzeniania 
się wirusa;

Or. en

Poprawka 211
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera l

Projekt rezolucji Poprawka

l) wsparła apel Sekretarza 
Generalnego ONZ o przystępną cenowo i 
dostępną szczepionkę przeciwko COVID-
19, którą należy uznać za globalne dobro 
publiczne;

l) wsparła apel Sekretarza 
Generalnego ONZ o przystępną cenowo i 
dostępną szczepionkę przeciwko COVID-
19, którą należy uznać za globalne dobro 
publiczne; bazując na doświadczeniach 
zebranych w ramach międzynarodowej 
reakcji na pandemię COVID-19, 
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pracowała w ONZ nad ulepszeniem 
globalnych mechanizmów zapobiegania 
pandemiom i walki z nimi;

Or. es

Poprawka 212
Stelios Kouloglou, Marisa Matias, Idoia Villanueva Ruiz, Emmanuel Maurel, Giorgos 
Georgiou

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera l

Projekt rezolucji Poprawka

l) wsparła apel Sekretarza 
Generalnego ONZ o przystępną cenowo i 
dostępną szczepionkę przeciwko COVID-
19, którą należy uznać za globalne dobro 
publiczne;

l) wsparła apel Sekretarza 
Generalnego ONZ o przystępną cenowo i 
dostępną szczepionkę przeciwko COVID-
19, którą należy uznać za globalne dobro 
publiczne; dążyła do utworzenia 
sprawiedliwego, wielostronnego 
mechanizmu w celu zapewnienia 
szybkiego, równego i przystępnego cenowo 
dostępu dla wszystkich ludzi do przyszłych 
szczepionek przeciwko COVID-19 i metod 
leczenia, gdy tylko będą dostępne;

Or. en

Poprawka 213
Isabel Santos, Demetris Papadakis, Maria Arena, Robert Biedroń, Nacho Sánchez 
Amor, Evin Incir, Andreas Schieder, Raphaël Glucksmann, Attila Ara-Kovács

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera l

Projekt rezolucji Poprawka

l) wsparła apel Sekretarza 
Generalnego ONZ o przystępną cenowo i 
dostępną szczepionkę przeciwko COVID-
19, którą należy uznać za globalne dobro 
publiczne;

l) podkreślała, że prawo 
międzynarodowe w zakresie praw 
człowieka i obietnica osiągnięcia do 2030 
r. celów zrównoważonego rozwoju 
powinny stanowić podstawę wszystkich 
działań w ramach reakcji na pandemię; 
wsparła apel Sekretarza Generalnego ONZ 



PE660.365v02-00 130/161 AM\1219327PL.docx

PL

o przystępną cenowo i dostępną 
szczepionkę przeciwko COVID-19, którą 
należy uznać za globalne dobro publiczne;

Or. en

Poprawka 214
Stelios Kouloglou, Marisa Matias, Idoia Villanueva Ruiz, Emmanuel Maurel, Giorgos 
Georgiou

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera l a (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

la) zdecydowanie popierała centralną 
rolę Światowej Organizacji Zdrowia w 
zarządzaniu COVID-19 oraz przedstawiła 
wnioski dotyczące reformy wielostronnej 
architektury zdrowia;

Or. en

Poprawka 215
María Soraya Rodríguez Ramos, Frédérique Ries, Nathalie Loiseau

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera l a (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

la) wdrażała przepisy zawarte w 
niedawnych konkluzjach Rady w sprawie 
roli UE we wzmacnianiu Światowej 
Organizacji Zdrowia, w szczególności w 
odniesieniu do zdolności do gotowości i 
reagowania w nadzwyczajnych sytuacjach 
zdrowotnych;

Or. en

Poprawka 216
Salima Yenbou
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Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera l a (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

la) uznała, że powszechne 
zabezpieczenie zdrowotne ma zasadnicze 
znaczenie dla osiągnięcia celów 
zrównoważonego rozwoju związanych nie 
tylko ze zdrowiem i dobrostanem, ale także 
eliminacją ubóstwa we wszystkich jego 
formach i wymiarach, zapewnieniem 
dobrej jakości edukacji, osiągnięciem 
równości płci i wzmocnieniem pozycji 
kobiet, zapewnieniem godnej pracy i 
wzrostu gospodarczego, zmniejszaniem 
nierówności, zapewnieniem 
sprawiedliwych, pokojowych i 
inkluzywnych społeczeństw oraz 
budowaniem i promowaniem partnerstw; 
domagała się wzmocnionych ram 
legislacyjnych i regulacyjnych oraz 
promowała spójność polityki w celu 
osiągnięcia powszechnego zabezpieczenia 
zdrowotnego, w tym przez przyjęcie 
ustawodawstwa i wdrażanie polityki 
zapewniającej lepszy dostęp do świadczeń 
zdrowotnych, produktów i szczepionek, w 
szczególności dla osób znajdujących się w 
najbardziej niekorzystnej sytuacji; 
uwzględniała perspektywę płci na zasadzie 
systemowej podczas opracowywania, 
wdrażania i monitorowania polityki 
zdrowotnej, biorąc pod uwagę szczególne 
potrzeby wszystkich kobiet i dziewcząt w 
celu osiągnięcia równości płci i 
wzmocnienia pozycji kobiet w obszarze 
realizacji polityki zdrowotnej i systemów 
opieki zdrowotnej;

Or. en

Poprawka 217
Isabel Santos, Demetris Papadakis, Maria Arena, Robert Biedroń, Nacho Sánchez 
Amor, Evin Incir, Andreas Schieder, Raphaël Glucksmann, Attila Ara-Kovács
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Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera l a (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

la) przypominała o rezolucji 2532 
(2020) Rady Bezpieczeństwa ONZ 
dotyczącej wpływu kryzysu związanego z 
COVID-19 na globalny pokój i 
bezpieczeństwo, w szczególności o apelu 
Sekretarza Generalnego ONZ Antonio 
Guterresa do wszystkich stron konfliktów 
zbrojnych na całym świecie o trwałe 
przerwanie działań ze względów 
humanitarnych w odpowiedzi na 
pandemię, oraz ubolewała, że dotychczas 
apel ten spotkał się z bardzo ograniczoną 
odpowiedzią danych stron, a rezolucja nie 
wywarła jeszcze pożądanego wpływu; 
wzywała członków Rady Bezpieczeństwa 
ONZ do zakończenia sporów i 
skoncentrowania się na rozwiązaniu 
problemu wpływu pandemii na światowe 
bezpieczeństwo; wzywała 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 
związanych z COVID-19;

Or. en

Poprawka 218
Stelios Kouloglou, Marisa Matias, Idoia Villanueva Ruiz, Emmanuel Maurel, Giorgos 
Georgiou

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera l a (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka
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la) dążyła do intensywniejszej 
współpracy międzynarodowej i 
solidarności, aby powstrzymać, złagodzić i 
pokonać pandemię COVID-19 wraz z jej 
skutkami w drodze reakcji 
ukierunkowanych na ludzi, 
uwzględniających aspekt płci, bez żadnej 
dyskryminacji; promowała współpracę 
międzynarodową, aby pomagać ludziom w 
trudnych sytuacjach oraz najbiedniejszym 
i najbardziej zagrożonym krajom;

Or. en

Poprawka 219
Sunčana Glavak

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera l a (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

la) wzmocniła widoczność unijnych 
działań i pomocy na wszystkich forach 
wielostronnych i w terenie, w 
szczególności w ramach programu 
Drużyna Europy, który zebrał kwotę 36 
mln EUR na wyeliminowanie niszczących 
skutków kryzysu związanego z COVID-19 
w krajach partnerskich i regionach, 
zwłaszcza w Afryce;

Or. en

Poprawka 220
María Soraya Rodríguez Ramos, Frédérique Ries

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera l a (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

la) wdrażała szczególne środki, aby 
umieścić odporność w centrum wysiłków 
na rzecz odbudowy oraz uwzględnić 
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zmniejszanie ryzyka związanego z 
klęskami żywiołowymi we wszystkich 
unijnych strategiach politycznych we 
współpracy z ONZ, zgodnie z celami 
ustanowionymi w ramach z Sendai 
dotyczących ograniczania ryzyka klęsk 
żywiołowych w latach 2015–2030;

Or. en

Poprawka 221
Salima Yenbou

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera l b (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

lb) wzywała państwa członkowskie 
ONZ do podjęcia szczególnych środków w 
celu ochrony dzieci, których sytuacja 
może ulec znacznemu pogorszeniu z 
powodu pandemii COVID-19, w tym w 
odniesieniu do ich dostępu do ochrony 
zdrowia, edukacji, przystępnej cenowo 
żywności, czystej wody, urządzeń 
sanitarnych i odpowiednich warunków 
mieszkaniowych; przypominała o 
negatywnym wpływie zmiany klimatu i 
szkód dla środowiska na korzystanie przez 
dzieci z przysługujących im praw;

Or. en

Poprawka 222
María Soraya Rodríguez Ramos, Frédérique Ries

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera l b (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

lb) odgrywała aktywną, silną i 
ambitną rolę przywódczą w 
przygotowaniach do 26. konferencji ONZ 
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w sprawie zmiany klimatu (COP26), w 
tym z perspektywy praw człowieka, w 
szczególności przez promowanie 
globalnego uznawania prawa do 
bezpiecznego, czystego, zdrowego i 
zrównoważonego środowiska oraz przez 
wspieranie mandatu specjalnego 
sprawozdawcy ONZ ds. praw człowieka i 
środowiska;

Or. en

Poprawka 223
Stelios Kouloglou, Marisa Matias, Idoia Villanueva Ruiz, Emmanuel Maurel, Giorgos 
Georgiou

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera l c (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

lc) domagała się, by państwa 
członkowskie UE i inne zainteresowane 
strony mobilizowały zasoby w celu 
zareagowania na pandemię COVID-19 i 
jej skutki; wspierała Centralny Fundusz 
Pomocy w Sytuacjach Kryzysowych, 
Światowy Program Żywnościowy, 
Organizację ds. Uchodźców ONZ oraz 
inne instytucje i programy ONZ, które 
odgrywają kluczową rolę w działaniach 
humanitarnych w reakcji na kryzys 
związany z COVID-19; podkreślała 
jednak, że znaczenie szybkiego i 
elastycznego finansowania pilnych 
środków związanych z COVID-19 nie 
powinno skutkować zastępowaniem 
zasobów lub ich przekierowaniem z 
innych obszarów o wyjątkowym 
charakterze takich jak walka ze zmianą 
klimatu i cele zrównoważonego rozwoju;

Or. en

Poprawka 224
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Salima Yenbou

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera l c (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

lc) zdecydowane wspierała program 
działań na rzecz młodzieży, pokoju i 
bezpieczeństwa oraz jego cel, jakim jest 
zapewnienie młodzieży silniejszego 
wpływu w procesie podejmowania decyzji 
na szczeblu lokalnym, krajowym, 
regionalnym i międzynarodowym;

Or. en

Poprawka 225
Salima Yenbou

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera l d (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

ld) domaga się powszechnego 
ratyfikowania i skutecznego wdrażania 
Międzynarodowej konwencji w sprawie 
likwidacji wszelkich form dyskryminacji 
rasowej; wzywała państwa członkowskie 
ONZ do likwidacji wszelkich form 
dyskryminacji rasowej za pomocą 
wszystkich odpowiednich środków, w tym 
prawodawstwa; zachęcała państwa, które 
zgłosiły zastrzeżenia do art. 4 konwencji, 
by jak najszybciej wycofały takie 
zastrzeżenia, co podkreślił specjalny 
sprawozdawca; dostrzega nadrzędną rolę 
kształcenia i kultury w promowaniu praw 
człowieka i przekrojowym zwalczaniu 
rasizmu, dyskryminacji rasowej, 
ksenofobii i powiązanej nietolerancji, w 
szczególności w promowaniu zasad 
tolerancji, włączenia oraz poszanowania 
różnorodności etnicznej, religijnej i 
kulturowej, a także w zapobieganiu 
rozpowszechniania się ekstremistycznych, 
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rasistowskich i ksenofobicznych ruchów i 
postaw;

Or. en

Poprawka 226
Stelios Kouloglou, Marisa Matias, Idoia Villanueva Ruiz, Emmanuel Maurel, Giorgos 
Georgiou

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera l d (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

ld) zachęcała państwa członkowskie 
ONZ i inne zainteresowane strony, w tym 
sektor prywatny, do zmobilizowania 
skoordynowanej, kompleksowej reakcji 
globalnej na dużą skalę na pandemię 
COVID-19 i jej skutki, z uwzględnieniem 
sprawozdania Sekretarza Generalnego 
zatytułowanego „Shared responsibility, 
global solidarity: responding to the 
socioeconomic impacts of COVID-19” 
(Wspólna odpowiedzialność, globalna 
solidarność: reagowanie na społeczno-
gospodarcze skutki COVID-19), w którym 
zwrócono uwagę na potrzebę podjęcia 
wielostronnych działań o wartości co 
najmniej 10 procent globalnego produktu 
krajowego brutto;

Or. en

Poprawka 227
Salima Yenbou

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera l e (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

le) potwierdziła potrzebę zapewnienia 
równej ochrony praw i równości przed 
sądami, wzmocnienia pozycji oraz pełnego 
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i skutecznego uczestnictwa w procesach 
decyzyjnych, a także pełnego, równego i 
skutecznego uczestnictwa w życiu 
politycznym, gospodarczym, społecznym i 
kulturalnym dla ludów tubylczych, w tym 
kobiet i dziewcząt; z zadowoleniem 
przyjęła prace specjalnego sprawozdawcy 
ONZ ds. praw ludów tubylczych, 
mechanizmu eksperckiego w kwestii praw 
ludów tubylczych i Stałego Forum do 
spraw Ludów Tubylczych; zachęcała 
państwa i podmioty systemu Organizacji 
Narodów Zjednoczonych do wzmocnienia 
współpracy międzynarodowej w celu 
uwzględnienia trudności doświadczanych 
przez ludy tubylcze oraz zwiększenia 
współpracy technicznej i pomocy 
finansowej w tym względzie;

Or. en

Poprawka 228
Salima Yenbou

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera l f (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

lf) wzmocniła ochronę osób 
niepełnosprawnych oraz zwróciła 
szczególną uwagę na osoby 
doświadczające dyskryminacji krzyżowej, 
zwłaszcza kobiety i osoby 
niepełnosprawne wywodzące się z ludów 
tubylczych;

Or. en

Poprawka 229
Fabio Massimo Castaldo

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera m
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Projekt rezolucji Poprawka

m) kontynuowała i rozszerzała 
współpracę dotyczącą zdolności systemu 
ONZ do wspierania skutecznych 
wspólnych norm w nowych obszarach 
polityki, takich jak ochrona danych, 
należyta staranność, sztuczna inteligencja 
czy cyberprzestrzeń, a jednocześnie 
promowała odpowiednie wsparcie dla tych 
państw, które mogą chcieć rozszerzyć 
swoje zdolności regulacyjne i 
rozpowszechnić wdrażanie norm;

m) kontynuowała i rozszerzała 
współpracę dotyczącą zdolności systemu 
ONZ do wspierania skutecznych 
wspólnych norm w nowych obszarach 
polityki, takich jak ochrona danych, 
należyta staranność, sztuczna inteligencja 
czy cyberprzestrzeń, a jednocześnie 
promowała odpowiednie wsparcie dla tych 
państw, które mogą chcieć rozszerzyć 
swoje zdolności regulacyjne i 
rozpowszechnić wdrażanie norm; 
sugerowała, że fundamenty europejskiego 
cyberbezpieczeństwa, takie jak RODO i 
dyrektywa w sprawie bezpieczeństwa sieci 
i informacji, mogą stanowić doskonałą 
podstawę, na której chętne kraje mogą 
opierać swoje ramy regulacyjne dotyczące 
ochrony danych i cyberbezpieczeństwa w 
ramach podejścia uwzględniającego 
bezpieczeństwo na etapie projektowania, a 
tym samym że najlepsze praktyki i wnioski 
wyciągnięte na szczeblu UE można 
wymieniać w ramach ONZ i z agencjami 
UE oddanymi temu celowi także w 
odpowiedzi na wnioski poszczególnych 
państw;

Or. en

Poprawka 230
Urmas Paet

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera m

Projekt rezolucji Poprawka

m) kontynuowała i rozszerzała 
współpracę dotyczącą zdolności systemu 
ONZ do wspierania skutecznych 
wspólnych norm w nowych obszarach 
polityki, takich jak ochrona danych, 
należyta staranność, sztuczna inteligencja 
czy cyberprzestrzeń, a jednocześnie 
promowała odpowiednie wsparcie dla tych 

m) kontynuowała i rozszerzała 
współpracę dotyczącą zdolności systemu 
ONZ do wspierania skutecznych 
wspólnych norm w nowych obszarach 
polityki, takich jak ochrona danych, 
należyta staranność, sztuczna inteligencja 
czy cyberprzestrzeń, a jednocześnie 
promowała odpowiednie wsparcie dla tych 
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państw, które mogą chcieć rozszerzyć 
swoje zdolności regulacyjne i 
rozpowszechnić wdrażanie norm;

państw, które mogą chcieć rozszerzyć 
swoje zdolności regulacyjne i 
rozpowszechnić wdrażanie norm; 
domagała się ściślejszej koordynacji w 
zakresie cyberobrony w odniesieniu do 
zasad, norm, porozumień i środków 
egzekwowania w cyberprzestrzeni;

Or. en

Poprawka 231
Emmanouil Fragkos, Karol Karski

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera m

Projekt rezolucji Poprawka

m) kontynuowała i rozszerzała 
współpracę dotyczącą zdolności systemu 
ONZ do wspierania skutecznych 
wspólnych norm w nowych obszarach 
polityki, takich jak ochrona danych, 
należyta staranność, sztuczna inteligencja 
czy cyberprzestrzeń, a jednocześnie 
promowała odpowiednie wsparcie dla tych 
państw, które mogą chcieć rozszerzyć 
swoje zdolności regulacyjne i 
rozpowszechnić wdrażanie norm;

m) kontynuowała i rozszerzała 
współpracę dotyczącą zdolności systemu 
ONZ do wspierania skutecznych 
wspólnych norm w nowych obszarach 
polityki, takich jak należyta staranność, 
ochrona danych, sztuczna inteligencja czy 
cyberprzestrzeń, a jednocześnie promowała 
odpowiednie wsparcie dla tych państw, 
które mogą chcieć rozszerzyć swoje 
zdolności regulacyjne i rozpowszechnić 
wdrażanie norm, a także uwzględniała 
korzyści płynące z utworzenia nowej 
specjalistycznej Agencji ds. Transformacji 
Cyfrowej, mającej przede wszystkim na 
celu zajęcie się kwestią bezpieczeństwa 
internetu i koordynowanie stanowiska 
członków w sprawie rozwijającego się 
przemysłu cyfrowego;

Or. en

Poprawka 232
Nicolae Ştefănuță

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera m
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Projekt rezolucji Poprawka

m) kontynuowała i rozszerzała 
współpracę dotyczącą zdolności systemu 
ONZ do wspierania skutecznych 
wspólnych norm w nowych obszarach 
polityki, takich jak ochrona danych, 
należyta staranność, sztuczna inteligencja 
czy cyberprzestrzeń, a jednocześnie 
promowała odpowiednie wsparcie dla tych 
państw, które mogą chcieć rozszerzyć 
swoje zdolności regulacyjne i 
rozpowszechnić wdrażanie norm;

m) kontynuowała i rozszerzała 
współpracę dotyczącą zdolności systemu 
ONZ do wspierania skutecznych 
wspólnych norm w nowych obszarach 
polityki, takich jak ochrona danych, 
należyta staranność, sztuczna inteligencja, 
zwalczanie terroryzmu, zapobieganie 
ekstremizmowi, nieproliferacja czy 
cyberprzestrzeń, a jednocześnie promowała 
odpowiednie wsparcie dla tych państw, 
które mogą chcieć rozszerzyć swoje 
zdolności regulacyjne i rozpowszechnić 
wdrażanie norm;

Or. en

Poprawka 233
Isabel Santos, Demetris Papadakis, Maria Arena, Robert Biedroń, Nacho Sánchez 
Amor, Evin Incir, Andreas Schieder, Raphaël Glucksmann, Attila Ara-Kovács

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera m

Projekt rezolucji Poprawka

m) kontynuowała i rozszerzała 
współpracę dotyczącą zdolności systemu 
ONZ do wspierania skutecznych 
wspólnych norm w nowych obszarach 
polityki, takich jak ochrona danych, 
należyta staranność, sztuczna inteligencja 
czy cyberprzestrzeń, a jednocześnie 
promowała odpowiednie wsparcie dla tych 
państw, które mogą chcieć rozszerzyć 
swoje zdolności regulacyjne i 
rozpowszechnić wdrażanie norm;

m) kontynuowała i rozszerzała 
współpracę dotyczącą zdolności systemu 
ONZ do wspierania skutecznych 
wspólnych norm w nowych obszarach 
polityki, takich jak ochrona danych, 
należyta staranność, walka z bezkarnością, 
sztuczna inteligencja czy cyberprzestrzeń, 
a jednocześnie promowała odpowiednie 
wsparcie dla tych państw, które mogą 
chcieć rozszerzyć swoje zdolności 
regulacyjne i rozpowszechnić wdrażanie 
norm;

Or. en

Poprawka 234
David McAllister



PE660.365v02-00 142/161 AM\1219327PL.docx

PL

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera m

Projekt rezolucji Poprawka

m) kontynuowała i rozszerzała 
współpracę dotyczącą zdolności systemu 
ONZ do wspierania skutecznych 
wspólnych norm w nowych obszarach 
polityki, takich jak ochrona danych, 
należyta staranność, sztuczna inteligencja 
czy cyberprzestrzeń, a jednocześnie 
promowała odpowiednie wsparcie dla tych 
państw, które mogą chcieć rozszerzyć 
swoje zdolności regulacyjne i 
rozpowszechnić wdrażanie norm;

m) kontynuowała i rozszerzała 
współpracę dotyczącą zdolności systemu 
ONZ do wspierania skutecznych 
wspólnych norm w nowych obszarach 
polityki, takich jak dezagregacja danych i 
ochrona danych, należyta staranność, 
sztuczna inteligencja czy cyberprzestrzeń, 
a jednocześnie promowała odpowiednie 
wsparcie dla tych państw, które mogą 
chcieć rozszerzyć swoje zdolności 
regulacyjne i rozpowszechnić wdrażanie 
norm;

Or. en

Poprawka 235
Miriam Lexmann, David Lega, Lukas Mandl

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera m

Projekt rezolucji Poprawka

m) kontynuowała i rozszerzała 
współpracę dotyczącą zdolności systemu 
ONZ do wspierania skutecznych 
wspólnych norm w nowych obszarach 
polityki, takich jak ochrona danych, 
należyta staranność, sztuczna inteligencja 
czy cyberprzestrzeń, a jednocześnie 
promowała odpowiednie wsparcie dla tych 
państw, które mogą chcieć rozszerzyć 
swoje zdolności regulacyjne i 
rozpowszechnić wdrażanie norm;

m) kontynuowała i rozszerzała 
współpracę dotyczącą zdolności systemu 
ONZ do wspierania skutecznych i 
etycznych wspólnych norm w nowych 
obszarach polityki, takich jak ochrona 
danych, należyta staranność, sztuczna 
inteligencja czy cyberprzestrzeń, a 
jednocześnie promowała odpowiednie 
wsparcie dla tych państw, które mogą 
chcieć rozszerzyć swoje zdolności 
regulacyjne i rozpowszechnić wdrażanie 
norm;

Or. en

Poprawka 236
Stelios Kouloglou, Marisa Matias, Idoia Villanueva Ruiz, Emmanuel Maurel, Giorgos 
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Georgiou

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera m a (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

ma) uwzględniła wyzwania związane z 
zapobieganiem nielegalnym przepływom 
finansowym i ich zwalczaniem oraz 
wzmacnianiem współpracy 
międzynarodowej i dobrych praktyk w 
dziedzinie zwrotu i odzyskiwania aktywów, 
w tym dzięki skuteczniejszym środkom w 
celu wywiązania się z istniejących 
zobowiązań na podstawie Konwencji 
Narodów Zjednoczonych przeciwko 
korupcji oraz Konwencji Narodów 
Zjednoczonych przeciwko 
międzynarodowej przestępczości 
zorganizowanej i protokołów do niej, a 
także wdrażała skuteczne, włączające i 
zrównoważone środki w celu zapobiegania 
i zwalczania korupcji w ramach Agendy 
2030;

Or. en

Poprawka 237
María Soraya Rodríguez Ramos, Frédérique Ries

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera m a (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

ma) uwzględniła dodatkowe środki 
zapewniające ulgę w spłacie zadłużenia 
dla zadłużonych krajów rozwijających się, 
aby unikać niewykonania zobowiązań i 
stworzyć przestrzeń dla inwestycji w cele 
zrównoważonego rozwoju, oraz wspierała 
w tym wymiarze apel Sekretarza 
Generalnego ONZ o ustanowienie 
mechanizmu restrukturyzacji długu 
państwowego w ramach 
długoterminowych działań w reakcji na 
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kryzys związany z COVID-19 i jego skutki 
gospodarcze;

Or. en

Poprawka 238
Stelios Kouloglou, Marisa Matias, Idoia Villanueva Ruiz, Giorgos Georgiou, Emmanuel 
Maurel

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera m b (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

mb) podejmowała i wspierała 
inicjatywy na rzecz walki z uchylaniem się 
od opodatkowania, praniem pieniędzy i 
korupcją; wspierała utworzenie 
demokratycznego, posiadającego 
odpowiednie uprawnienia i finansowanie 
międzyrządowego organu podatkowego 
ONZ, który mógłby zapewnić krajom 
rozwijającym się możliwość zabrania 
głosu w kwestiach podatkowych; dążyła 
do przyspieszenia negocjacji dotyczących 
skutecznego kodeksu postępowania w celu 
zwalczania międzynarodowego uchylania 
się od opodatkowania dzięki 
wykorzystaniu umów o wymianie 
informacji w sprawach podatkowych;

Or. en

Poprawka 239
Arnaud Danjean

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera n)

Projekt rezolucji Poprawka

n) zajęła się problemem migracji i 
przymusowych wysiedleń oraz 
współpracowała przy wdrażaniu zarówno 
globalnego porozumienia w sprawie 

skreśla się
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migracji, jak i globalnego porozumienia w 
sprawie uchodźców; wspierała i 
wzmacniała prace odpowiednich organów 
ONZ, takich jak Biuro UNHCR i 
Organizacja Narodów Zjednoczonych do 
spraw Pomocy Uchodźcom Palestyńskim 
na Bliskim Wschodzie (UNRWA);

Or. fr

Poprawka 240
Susanna Ceccardi, Anna Bonfrisco, Harald Vilimsky

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera n

Projekt rezolucji Poprawka

n) zajęła się problemem migracji i 
przymusowych wysiedleń oraz 
współpracowała przy wdrażaniu zarówno 
globalnego porozumienia w sprawie 
migracji, jak i globalnego porozumienia w 
sprawie uchodźców; wspierała i 
wzmacniała prace odpowiednich organów 
ONZ, takich jak Biuro UNHCR i 
Organizacja Narodów Zjednoczonych do 
spraw Pomocy Uchodźcom Palestyńskim 
na Bliskim Wschodzie (UNRWA);

skreśla się

Or. it

Poprawka 241
Željana Zovko

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera n

Projekt rezolucji Poprawka

n) zajęła się problemem migracji i 
przymusowych wysiedleń oraz 
współpracowała przy wdrażaniu zarówno 
globalnego porozumienia w sprawie 
migracji, jak i globalnego porozumienia w 

n) zajęła się problemem migracji i 
przymusowych wysiedleń oraz 
współpracowała przy wdrażaniu zarówno 
globalnego porozumienia w sprawie 
migracji, jak i globalnego porozumienia w 
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sprawie uchodźców; wspierała i 
wzmacniała prace odpowiednich organów 
ONZ, takich jak Biuro UNHCR i 
Organizacja Narodów Zjednoczonych do 
spraw Pomocy Uchodźcom Palestyńskim 
na Bliskim Wschodzie (UNRWA);

sprawie uchodźców; wspierała i 
wzmacniała prace odpowiednich organów 
ONZ, takich jak Biuro UNHCR i 
Organizacja Narodów Zjednoczonych do 
spraw Pomocy Uchodźcom Palestyńskim 
na Bliskim Wschodzie (UNRWA); 
przypomina, że rozwój, bezpieczeństwo i 
stabilność afrykańskiego kontynentu, w 
szczególności regionów Maghrebu i 
Sahelu, wpływają bezpośrednio na UE i 
jej granice zewnętrzne; wzywa UE do 
wsparcia i wzmocnienia swojej 
współpracy z ONZ i UA we wspieraniu 
rozwoju, przeciwdziałaniu ubóstwu i 
budowaniu zdolności z partnerami 
lokalnymi w celu zwalczania ekstremizmu, 
handlu ludźmi i nielegalnej migracji;

Or. en

Poprawka 242
Isabel Santos, Demetris Papadakis, Maria Arena, Robert Biedroń, Nacho Sánchez 
Amor, Evin Incir, Andreas Schieder, Raphaël Glucksmann, Attila Ara-Kovács

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera n

Projekt rezolucji Poprawka

n) zajęła się problemem migracji i 
przymusowych wysiedleń oraz 
współpracowała przy wdrażaniu zarówno 
globalnego porozumienia w sprawie 
migracji, jak i globalnego porozumienia w 
sprawie uchodźców; wspierała i 
wzmacniała prace odpowiednich organów 
ONZ, takich jak Biuro UNHCR i 
Organizacja Narodów Zjednoczonych do 
spraw Pomocy Uchodźcom Palestyńskim 
na Bliskim Wschodzie (UNRWA);

n) zajęła się problemem migracji i 
przymusowych wysiedleń oraz 
współpracowała przy wdrażaniu zarówno 
globalnego porozumienia w sprawie 
migracji, jak i globalnego porozumienia w 
sprawie uchodźców; przypomina, że prawa 
człowieka powinny stanowić centralny 
element globalnych porozumień, ze 
zwróceniem szczególnej uwagi na 
migrantów znajdujących się w trudnej 
sytuacji, takich jak dzieci, osoby 
małoletnie i kobiety; wspierała i 
wzmacniała prace odpowiednich organów 
ONZ, takich jak Biuro UNHCR i 
Organizacja Narodów Zjednoczonych do 
spraw Pomocy Uchodźcom Palestyńskim 
na Bliskim Wschodzie (UNRWA);
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Or. en

Poprawka 243
Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera n)

Projekt rezolucji Poprawka

n) zajęła się problemem migracji i 
przymusowych wysiedleń oraz 
współpracowała przy wdrażaniu zarówno 
globalnego porozumienia w sprawie 
migracji, jak i globalnego porozumienia w 
sprawie uchodźców; wspierała i 
wzmacniała prace odpowiednich organów 
ONZ, takich jak Biuro UNHCR i 
Organizacja Narodów Zjednoczonych do 
spraw Pomocy Uchodźcom Palestyńskim 
na Bliskim Wschodzie (UNRWA);

n) odmówiła przyjęcia globalnego 
porozumienia w sprawie migracji, które 
stanowi poważne zagrożenie dla 
suwerenności i bezpieczeństwa państw;

Or. fr

Poprawka 244
Lukas Mandl, Miriam Lexmann

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera n

Projekt rezolucji Poprawka

n) zajęła się problemem migracji i 
przymusowych wysiedleń oraz 
współpracowała przy wdrażaniu zarówno 
globalnego porozumienia w sprawie 
migracji, jak i globalnego porozumienia w 
sprawie uchodźców; wspierała i 
wzmacniała prace odpowiednich organów 
ONZ, takich jak Biuro UNHCR i 
Organizacja Narodów Zjednoczonych do 
spraw Pomocy Uchodźcom Palestyńskim 
na Bliskim Wschodzie (UNRWA);

n) zajęła się problemem migracji i 
przymusowych wysiedleń; wspierała i 
wzmacniała prace odpowiednich organów 
ONZ, takich jak Biuro UNHCR;

Or. en
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Poprawka 245
Nicolae Ştefănuță

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera n

Projekt rezolucji Poprawka

n) zajęła się problemem migracji i 
przymusowych wysiedleń oraz 
współpracowała przy wdrażaniu zarówno 
globalnego porozumienia w sprawie 
migracji, jak i globalnego porozumienia w 
sprawie uchodźców; wspierała i 
wzmacniała prace odpowiednich organów 
ONZ, takich jak Biuro UNHCR i 
Organizacja Narodów Zjednoczonych do 
spraw Pomocy Uchodźcom Palestyńskim 
na Bliskim Wschodzie (UNRWA);

n) zajęła się problemem migracji i 
przymusowych wysiedleń oraz 
współpracowała przy wdrażaniu zarówno 
globalnego porozumienia w sprawie 
migracji, jak i globalnego porozumienia w 
sprawie uchodźców; wspierała i 
wzmacniała prace odpowiednich organów 
ONZ, takich jak Biuro UNHCR i 
Organizacja Narodów Zjednoczonych do 
spraw Pomocy Uchodźcom Palestyńskim 
na Bliskim Wschodzie (UNRWA); nadal 
budowała wspólne zobowiązanie do 
zachowania przestrzeni humanitarnej i 
udoskonalenia systemu pomocy 
humanitarnej;

Or. en

Poprawka 246
Isabel Santos, Demetris Papadakis, Maria Arena, Robert Biedroń, Nacho Sánchez 
Amor, Evin Incir, Andreas Schieder, Raphaël Glucksmann, Attila Ara-Kovács

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera n

Projekt rezolucji Poprawka

n) zajęła się problemem migracji i 
przymusowych wysiedleń oraz 
współpracowała przy wdrażaniu zarówno 
globalnego porozumienia w sprawie 
migracji, jak i globalnego porozumienia w 
sprawie uchodźców; wspierała i 
wzmacniała prace odpowiednich organów 
ONZ, takich jak Biuro UNHCR i 
Organizacja Narodów Zjednoczonych do 
spraw Pomocy Uchodźcom Palestyńskim 

n) zajęła się problemem migracji i 
przymusowych wysiedleń oraz 
współpracowała przy wdrażaniu zarówno 
globalnego porozumienia w sprawie 
migracji, jak i globalnego porozumienia w 
sprawie uchodźców; wspierała i 
wzmacniała prace odpowiednich organów 
ONZ, takich jak Biuro UNHCR i 
Organizacja Narodów Zjednoczonych do 
spraw Pomocy Uchodźcom Palestyńskim 
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na Bliskim Wschodzie (UNRWA); na Bliskim Wschodzie (UNRWA); 
podkreślała znaczenie utrzymania prawa 
do azylu na całym świecie;

Or. en

Poprawka 247
Kinga Gál

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera n

Projekt rezolucji Poprawka

n) zajęła się problemem migracji i 
przymusowych wysiedleń oraz 
współpracowała przy wdrażaniu zarówno 
globalnego porozumienia w sprawie 
migracji, jak i globalnego porozumienia w 
sprawie uchodźców; wspierała i 
wzmacniała prace odpowiednich organów 
ONZ, takich jak Biuro UNHCR i 
Organizacja Narodów Zjednoczonych do 
spraw Pomocy Uchodźcom Palestyńskim 
na Bliskim Wschodzie (UNRWA);

n) zajęła się problemem pierwotnych 
przyczyn migracji i przymusowych 
wysiedleń; wspierała i wzmacniała prace 
odpowiednich organów ONZ, takich jak 
Biuro UNHCR i Organizacja Narodów 
Zjednoczonych do spraw Pomocy 
Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim 
Wschodzie (UNRWA);

Or. en

Poprawka 248
David Lega

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera n

Projekt rezolucji Poprawka

n) zajęła się problemem migracji i 
przymusowych wysiedleń oraz 
współpracowała przy wdrażaniu zarówno 
globalnego porozumienia w sprawie 
migracji, jak i globalnego porozumienia w 
sprawie uchodźców; wspierała i 
wzmacniała prace odpowiednich organów 
ONZ, takich jak Biuro UNHCR i 
Organizacja Narodów Zjednoczonych do 

n) zajęła się problemem migracji i 
przymusowych wysiedleń oraz 
współpracowała przy wdrażaniu zarówno 
globalnego porozumienia w sprawie 
migracji, jak i globalnego porozumienia w 
sprawie uchodźców; wspierała i 
wzmacniała prace odpowiednich organów 
ONZ;
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spraw Pomocy Uchodźcom Palestyńskim 
na Bliskim Wschodzie (UNRWA);

Or. en

Poprawka 249
Isabel Santos, Demetris Papadakis, Maria Arena, Robert Biedroń, Nacho Sánchez 
Amor, Evin Incir, Andreas Schieder, Raphaël Glucksmann, Attila Ara-Kovács

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera n

Projekt rezolucji Poprawka

n) zajęła się problemem migracji i 
przymusowych wysiedleń oraz 
współpracowała przy wdrażaniu zarówno 
globalnego porozumienia w sprawie 
migracji, jak i globalnego porozumienia w 
sprawie uchodźców; wspierała i 
wzmacniała prace odpowiednich organów 
ONZ, takich jak Biuro UNHCR i 
Organizacja Narodów Zjednoczonych do 
spraw Pomocy Uchodźcom Palestyńskim 
na Bliskim Wschodzie (UNRWA);

n) zajęła się problemem migracji i 
przymusowych wysiedleń oraz 
współpracowała przy wdrażaniu zarówno 
globalnego porozumienia w sprawie 
migracji, jak i globalnego porozumienia w 
sprawie uchodźców; wspierała i 
wzmacniała prace odpowiednich organów 
ONZ, takich jak Biuro UNHCR i 
Organizacja Narodów Zjednoczonych do 
spraw Pomocy Uchodźcom Palestyńskim 
na Bliskim Wschodzie (UNRWA), w tym 
w drodze wsparcia finansowego;

Or. en

Poprawka 250
Salima Yenbou

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera n a (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

na) wyraziła głębokie zaniepokojenie 
próbami dyskredytowania Organizacji 
Narodów Zjednoczonych do spraw 
Pomocy Uchodźcom (UNRWA) pomimo 
jej udowodnionych zdolności 
operacyjnych, doświadczenia w 
skutecznym zapewnianiu pomocy 
humanitarnej i rozwojowej oraz spójnej 
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realizacji swojego mandatu zgodnie z 
odpowiednimi rezolucjami i ramami 
regulacyjnymi, nawet w najtrudniejszych 
okolicznościach; potwierdziła kluczową 
rolę UNRWA w zapewnianiu pomocy 
humanitarnej i rozwojowej dla uchodźców 
palestyńskich oraz wezwała państwa 
członkowskie ONZ do utrzymania i 
zwiększenia wkładów w UNRWA;

Or. en

Poprawka 251
Assita Kanko

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera n a (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

na) w dalszym ciągu popierała wolność 
religii lub przekonań; wzywała do 
podjęcia zwiększonych wysiłków na rzecz 
ochrony praw mniejszości religijnych i 
innych; wzywała do większej ochrony 
mniejszości religijnych przed 
prześladowaniem i przemocą; wzywała do 
uchylenia praw penalizujących 
bluźnierstwo lub apostazję, które stanowią 
pretekst do prześladowania mniejszości 
religijnych i osób niewierzących; 
wspierała prace specjalnego 
sprawozdawcy ONZ ds. wolności religii 
lub przekonań;

Or. en

Poprawka 252
Salima Yenbou

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera o

Projekt rezolucji Poprawka
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o) dalej zwiększała zintegrowane 
wsparcie na rzecz równości płci i 
wzmocnienia pozycji kobiet, zgodnie z 
deklaracją pekińską i jej platformą 
działania, ze szczególnym naciskiem na 
wyeliminowanie przemocy wobec kobiet i 
dziewcząt oraz wspieranie 
konstruktywnego i aktywnego udziału 
kobiet we wszystkich sferach życia 
publicznego;

o) dalej zwiększała zintegrowane 
wsparcie na rzecz równości płci i 
wzmocnienia pozycji kobiet, zgodnie z 
deklaracją pekińską i jej platformą 
działania oraz agendą dotyczącą kobiet, 
pokoju i bezpieczeństwa zaproponowaną 
w rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 
1325 (2000), ze szczególnym naciskiem na 
wyeliminowanie przemocy wobec kobiet i 
dziewcząt oraz wspieranie 
konstruktywnego i aktywnego udziału 
kobiet we wszystkich sferach życia 
publicznego, ze szczególnym naciskiem na 
stanowiska kierownicze zarówno na 
szczeblu krajowym, jak i unijnym; 
wspierała i wzmacniała międzynarodowe 
wysiłki w ramach ONZ na rzecz 
zapewnienia analizy związanej z płcią oraz 
uwzględniania aspektu płci i praw 
człowieka we wszystkich działaniach 
ONZ; apelowała o wyeliminowanie 
wszelkiej przemocy i dyskryminacji 
względem kobiet i dziewcząt, również 
uwzględniając dyskryminację ze względu 
na tożsamość płciową;

Or. en

Poprawka 253
Isabel Santos, Demetris Papadakis, Maria Arena, Robert Biedroń, Nacho Sánchez 
Amor, Evin Incir, Andreas Schieder, Raphaël Glucksmann, Attila Ara-Kovács

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera o

Projekt rezolucji Poprawka

o) dalej zwiększała zintegrowane 
wsparcie na rzecz równości płci i 
wzmocnienia pozycji kobiet, zgodnie z 
deklaracją pekińską i jej platformą 
działania, ze szczególnym naciskiem na 
wyeliminowanie przemocy wobec kobiet i 
dziewcząt oraz wspieranie 
konstruktywnego i aktywnego udziału 
kobiet we wszystkich sferach życia 

o) dalej zwiększała zintegrowane 
wsparcie na rzecz równości płci i 
wzmocnienia pozycji kobiet, zgodnie z 
deklaracją pekińską i jej platformą 
działania, oraz wzywała wszystkie państwa 
członkowskie do dalszego wspierania i 
wdrażania ośmiu rezolucji Rady 
Bezpieczeństwa ONZ w sprawie agendy 
dotyczącej kobiet, pokoju i 
bezpieczeństwa, które kierują pracami i 
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publicznego; działaniami na rzecz promowania 
równości płci oraz wzmocnienia 
uczestnictwa, ochrony i praw kobiet w 
procesie konfliktu, od zapobiegania 
konfliktom po odbudowę pokonfliktową, 
ze szczególnym naciskiem na 
wyeliminowanie przemocy wobec kobiet i 
dziewcząt oraz wspieranie 
konstruktywnego i aktywnego udziału 
kobiet we wszystkich sferach życia 
publicznego;

Or. en

Poprawka 254
Fabio Massimo Castaldo

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera o

Projekt rezolucji Poprawka

o) dalej zwiększała zintegrowane 
wsparcie na rzecz równości płci i 
wzmocnienia pozycji kobiet, zgodnie z 
deklaracją pekińską i jej platformą 
działania, ze szczególnym naciskiem na 
wyeliminowanie przemocy wobec kobiet i 
dziewcząt oraz wspieranie 
konstruktywnego i aktywnego udziału 
kobiet we wszystkich sferach życia 
publicznego;

o) dalej zwiększała zintegrowane 
wsparcie na rzecz równości płci i 
wzmocnienia pozycji kobiet, zgodnie z 
deklaracją pekińską i jej platformą 
działania, ze szczególnym naciskiem na 
wyeliminowanie przemocy wobec kobiet i 
dziewcząt oraz wspieranie 
konstruktywnego i aktywnego udziału 
kobiet we wszystkich sferach życia 
publicznego; wzmacniała międzynarodowe 
wysiłki w ramach ONZ na rzecz 
zapewnienia analizy związanej z płcią oraz 
uwzględniania aspektu płci i praw 
człowieka we wszystkich działaniach 
ONZ; opracowała wskaźniki i wdrażała 
narzędzia monitorowania w celu 
mierzenia postępów w zakresie udziału 
kobiet w budowaniu pokoju i 
bezpieczeństwa, w tym w operacjach 
pokojowych;

Or. en
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Poprawka 255
Isabel Santos, Demetris Papadakis, Maria Arena, Robert Biedroń, Nacho Sánchez 
Amor, Evin Incir, Andreas Schieder, Raphaël Glucksmann, Attila Ara-Kovács

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera o

Projekt rezolucji Poprawka

o) dalej zwiększała zintegrowane 
wsparcie na rzecz równości płci i 
wzmocnienia pozycji kobiet, zgodnie z 
deklaracją pekińską i jej platformą 
działania, ze szczególnym naciskiem na 
wyeliminowanie przemocy wobec kobiet i 
dziewcząt oraz wspieranie 
konstruktywnego i aktywnego udziału 
kobiet we wszystkich sferach życia 
publicznego;

o) dalej zwiększała zintegrowane 
wsparcie na rzecz równości płci i 
wzmocnienia pozycji kobiet, zgodnie z 
deklaracją pekińską i jej platformą 
działania, ze szczególnym naciskiem na 
wyeliminowanie przemocy wobec kobiet i 
dziewcząt oraz wspieranie 
konstruktywnego i aktywnego udziału 
kobiet we wszystkich sferach życia 
publicznego; przypomina, że przemoc 
seksualna, taka jak zgwałcenie, jest 
wykorzystywana jako taktyka wojenna i 
stanowi zbrodnię wojenną, oraz domaga 
się wzmocnienia ochrony kobiet i 
dziewcząt w sytuacjach konfliktów, w 
szczególności w odniesieniu do przemocy 
seksualnej;

Or. en

Poprawka 256
Hermann Tertsch

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera o

Projekt rezolucji Poprawka

o) dalej zwiększała zintegrowane 
wsparcie na rzecz równości płci i 
wzmocnienia pozycji kobiet, zgodnie z 
deklaracją pekińską i jej platformą 
działania, ze szczególnym naciskiem na 
wyeliminowanie przemocy wobec kobiet i 
dziewcząt oraz wspieranie 
konstruktywnego i aktywnego udziału 
kobiet we wszystkich sferach życia 

o) dalej ulepszała mechanizmy 
wsparcia w celu wyeliminowania 
wszelkich form przemocy;
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publicznego;

Or. es

Poprawka 257
Željana Zovko

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera o

Projekt rezolucji Poprawka

o) dalej zwiększała zintegrowane 
wsparcie na rzecz równości płci i 
wzmocnienia pozycji kobiet, zgodnie z 
deklaracją pekińską i jej platformą 
działania, ze szczególnym naciskiem na 
wyeliminowanie przemocy wobec kobiet i 
dziewcząt oraz wspieranie 
konstruktywnego i aktywnego udziału 
kobiet we wszystkich sferach życia 
publicznego;

o) dalej zwiększała zintegrowane 
wsparcie na rzecz równości płci i 
wzmocnienia pozycji kobiet, zgodnie z 
deklaracją pekińską i jej platformą 
działania, ze szczególnym naciskiem na 
wyeliminowanie przemocy wobec kobiet i 
dziewcząt oraz wspieranie 
konstruktywnego i aktywnego udziału 
kobiet we wszystkich sferach życia 
publicznego; przypomina o 
nieproporcjonalnym i wyjątkowym 
wpływie konfliktów na kobiety i 
dziewczęta zgodnie z rezolucją Rady 
Bezpieczeństwa ONZ nr 1325 (2000);

Or. en

Poprawka 258
Andrea Cozzolino

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera o

Projekt rezolucji Poprawka

o) dalej zwiększała zintegrowane 
wsparcie na rzecz równości płci i 
wzmocnienia pozycji kobiet, zgodnie z 
deklaracją pekińską i jej platformą 
działania, ze szczególnym naciskiem na 
wyeliminowanie przemocy wobec kobiet i 
dziewcząt oraz wspieranie 
konstruktywnego i aktywnego udziału 

o) włączyła aspekt równości płci do 
wszystkich działań w odpowiedzi na 
COVID-19 oraz dalej zwiększała 
zintegrowane wsparcie na rzecz równości 
płci i wzmocnienia pozycji kobiet, zgodnie 
z deklaracją pekińską i jej platformą 
działania, ze szczególnym naciskiem na 
wyeliminowanie przemocy wobec kobiet i 
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kobiet we wszystkich sferach życia 
publicznego;

dziewcząt, w tym przemocy seksualnej i 
uwarunkowanej płcią, szkodliwych 
praktyk oraz przemocy domowej i w 
rodzinie, oraz wspieranie konstruktywnego 
i aktywnego udziału kobiet we wszystkich 
sferach życia publicznego;

Or. en

Poprawka 259
Emmanouil Fragkos, Karol Karski

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera o

Projekt rezolucji Poprawka

o) dalej zwiększała zintegrowane 
wsparcie na rzecz równości płci i 
wzmocnienia pozycji kobiet, zgodnie z 
deklaracją pekińską i jej platformą 
działania, ze szczególnym naciskiem na 
wyeliminowanie przemocy wobec kobiet i 
dziewcząt oraz wspieranie 
konstruktywnego i aktywnego udziału 
kobiet we wszystkich sferach życia 
publicznego;

o) dalej zwiększała zintegrowane 
wsparcie na rzecz równości płci i 
wzmocnienia pozycji kobiet, zgodnie z 
deklaracją pekińską i jej platformą 
działania, ze szczególnym naciskiem na 
wyeliminowanie przemocy wobec kobiet i 
dziewcząt w państwach, które stanowią 
największy problem, oraz wspieranie 
konstruktywnego i aktywnego udziału 
kobiet we wszystkich sferach życia 
publicznego;

Or. en

Poprawka 260
David McAllister

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera o

Projekt rezolucji Poprawka

o) dalej zwiększała zintegrowane 
wsparcie na rzecz równości płci i 
wzmocnienia pozycji kobiet, zgodnie z 
deklaracją pekińską i jej platformą 
działania, ze szczególnym naciskiem na 
wyeliminowanie przemocy wobec kobiet i 

o) dalej zwiększała zintegrowane 
wsparcie na rzecz równości płci i 
wzmocnienia pozycji kobiet, zgodnie z 
deklaracją pekińską i jej platformą 
działania, ze szczególnym naciskiem na 
równy udział kobiet we wszystkich sferach 
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dziewcząt oraz wspieranie 
konstruktywnego i aktywnego udziału 
kobiet we wszystkich sferach życia 
publicznego;

życia publicznego i podejmowaniu decyzji, 
promowanie praw kobiet oraz 
wyeliminowanie przemocy wobec kobiet i 
dziewcząt;

Or. en

Poprawka 261
Miriam Lexmann, David Lega, Lukas Mandl

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera o

Projekt rezolucji Poprawka

o) dalej zwiększała zintegrowane 
wsparcie na rzecz równości płci i 
wzmocnienia pozycji kobiet, zgodnie z 
deklaracją pekińską i jej platformą 
działania, ze szczególnym naciskiem na 
wyeliminowanie przemocy wobec kobiet i 
dziewcząt oraz wspieranie 
konstruktywnego i aktywnego udziału 
kobiet we wszystkich sferach życia 
publicznego;

o) dalej zwiększała zintegrowane 
wsparcie na rzecz równości mężczyzn i 
kobiet i wzmocnienia pozycji kobiet, ze 
szczególnym naciskiem na 
wyeliminowanie przemocy wobec kobiet i 
dziewcząt oraz wspieranie 
konstruktywnego i aktywnego udziału 
kobiet we wszystkich sferach życia 
publicznego;

Or. en

Poprawka 262
Stelios Kouloglou, Marisa Matias, Idoia Villanueva Ruiz, Emmanuel Maurel, Giorgos 
Georgiou

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera o a (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

oa) podejmowała zdecydowane 
działania, aby jednoznacznie potępić 
regres w obszarze równouprawnienia płci 
oraz środki podważające prawa, 
autonomię i emancypację kobiet w każdej 
dziedzinie; zobowiązała się do 
zdecydowanego wspierania prac Jednostki 
Narodów Zjednoczonych ds. Równości 
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Płci i Uwłasnowolnienia Kobiet (UN 
Women), która jest głównym podmiotem 
w systemie ONZ działającym na rzecz 
wspierania praw kobiet i łączenia 
wszystkich odpowiednich 
zainteresowanych stron w celu 
doprowadzenia do zmiany polityki i 
koordynacji działań; wzywała wszystkie 
państwa członkowskie ONZ, jak również 
UE, do zapewnienia odpowiedniego 
finansowania dla UN Women;

Or. en

Poprawka 263
María Soraya Rodríguez Ramos, Frédérique Ries, Nathalie Loiseau

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera o a (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

oa) przyjęła ambitną i konstruktywną 
rolę w ramach mechanizmu przeglądu 
wdrażania Konwencji Narodów 
Zjednoczonych przeciwko 
międzynarodowej przestępczości 
zorganizowanej i jej Protokołu o 
zapobieganiu, zwalczaniu oraz karaniu za 
handel ludźmi, aby dodatkowo wzmocnić 
międzynarodowe wysiłki w zwalczaniu 
handlu ludźmi, łącznie z perspektywami 
dla kobiet, dzieci i migrantów, którzy są 
szczególnie zagrożeni wykorzystaniem;

Or. en

Poprawka 264
Assita Kanko

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera o a (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka
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oa) wspierała podejście do 
niepełnosprawności oparte na 
poszanowaniu praw człowieka w 
sytuacjach ryzyka zgodnie z Konwencją 
ONZ o prawach osób niepełnosprawnych;

Or. en

Poprawka 265
María Soraya Rodríguez Ramos, Frédérique Ries

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera p

Projekt rezolucji Poprawka

p) konsultowała się ściśle z 
Parlamentem w sprawie wdrażania 
konkluzji Rady oraz by angażowała 
Parlament we wszystkie obszary polityki, 
w których dyplomacja parlamentarna może 
stworzyć cenne synergie i wzmocnić 
zdolność do działań informacyjnych oraz 
pozytywnego wpływu i przywództwa całej 
UE;

p) konsultowała się ściśle z 
Parlamentem w sprawie wdrażania 
konkluzji Rady oraz by angażowała 
Parlament we wszystkie obszary polityki, 
w których dyplomacja parlamentarna może 
stworzyć cenne synergie i wzmocnić 
zdolność do działań informacyjnych oraz 
pozytywnego wpływu i przywództwa całej 
UE; w tym kontekście domaga się 
utworzenia Zgromadzenia 
Parlamentarnego Organizacji Narodów 
Zjednoczonych w ramach ONZ jako 
ważnego forum w celu wzmocnienia 
globalnego zarządzania i dalszej realizacji 
odpowiednich reform ONZ;

Or. en

Poprawka 266
Hermann Tertsch

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera p

Projekt rezolucji Poprawka

p) konsultowała się ściśle z 
Parlamentem w sprawie wdrażania 
konkluzji Rady oraz by angażowała 

p) konsultowała się ściśle z 
Parlamentem w sprawie wdrażania 
konkluzji Rady oraz by angażowała 
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Parlament we wszystkie obszary polityki, 
w których dyplomacja parlamentarna może 
stworzyć cenne synergie i wzmocnić 
zdolność do działań informacyjnych oraz 
pozytywnego wpływu i przywództwa całej 
UE;

Parlament we wszystkie obszary polityki, 
w których dyplomacja parlamentarna może 
stworzyć cenne synergie;

Or. es

Poprawka 267
David Lega

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera p a (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

pa) domaga się natychmiastowych 
działań w celu zareagowania na coraz 
poważniejszy kryzys praw człowieka w 
Sinciangu, co najmniej aby przeprowadzić 
dochodzenie w sprawie zgłoszonego 
prześladowania ze względów etnicznych i 
religijnych w regionie; w tym względzie 
wzywa do ustanowienia niezależnego 
mechanizmu ONZ w celu monitorowania 
praw człowieka w Chinach, który mógłby 
obejmować specjalnego sprawozdawcę 
ONZ, zespół ekspertów Rady Praw 
Człowieka lub specjalnego wysłannika; 
popiera apele skierowane do Rady Praw 
Człowieka ONZ o zorganizowanie 
specjalnej sesji na temat tego kryzysu;

Or. en

Poprawka 268
Urmas Paet

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera p b (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka
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pb) domagała się silniejszych 
wielostronnych zobowiązań do znalezienia 
rozwiązań politycznych dla obecnych 
konfliktów na świecie; w dalszym ciągu 
apelowała o pełne poszanowanie 
suwerenności uznanych przez społeczność 
międzynarodową granic i integralności 
terytorialnej Gruzji, Mołdawii i Ukrainy w 
świetle naruszeń prawa 
międzynarodowego na tych obszarach; 
wyraziła poparcie oraz ożywiła wysiłki 
dyplomatyczne na rzecz pokojowego i 
trwałego rozwiązania tych toczących się i 
zamrożonych konfliktów; wzywała 
społeczność międzynarodową do pełnego 
wdrożenia polityki braku uznawania 
nielegalnej aneksji Krymu;

Or. en


