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Poprawka 1
Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, 
Giuliano Pisapia, Evin Incir

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. przypomina o szczególnie bliskich 
więziach historycznych między Unią 
Europejską (UE) i Afryką, a także o 
znaczącym wkładzie UE w pomoc 
rozwojową1, ale również w 
funkcjonowanie Unii Afrykańskiej (UA)2;

1. przypomina o szczególnie bliskich 
więziach historycznych między Unią 
Europejską (UE) i Afryką, a także o tym, 
że równorzędna i trwała współpraca 
oparta na dialogu politycznym, wspólnej 
odpowiedzialności, solidarności i 
wzajemnym zaufaniu ma zasadnicze 
znaczenie dla sprostania wspólnym 
wyzwaniom i osiągnięcia wspólnego celu; 
przypomina, że UE jest przodującym na 
świecie darczyńcą pomocy rozwojowej i 
humanitarnej oraz że działania Unii na 
arenie międzynarodowej opierają się na 
zasadach demokracji, praworządności i 
poszanowania praw człowieka, a także na 
zasadach równości i solidarności;

_________________
1 19,6 mld EUR, tj. 46 % łącznej kwoty 
(2018)https://ec.europa.eu/commission/pr
esscorner/detail/en/qanda_20_375
2 327 mln USD, czyli 42 % budżetu, E-
003478/2018

Or. en

Poprawka 2
Tineke Strik, Damian Boeselager

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. przypomina o szczególnie bliskich 
więziach historycznych między Unią 
Europejską (UE) i Afryką, a także o 

1. przypomina o szczególnie bliskich 
więziach historycznych między Unią 
Europejską (UE) i Afryką, a także 
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znaczącym wkładzie UE w pomoc 
rozwojową1, ale również w 
funkcjonowanie Unii Afrykańskiej (UA)2;

podkreśla pilną potrzebę wzmocnienia 
długoterminowego i wieloaspektowego 
partnerstwa, które powinno również 
przekładać się na ściślejszą współpracę 
polityczną opartą na równości, zaufaniu i 
wspólnych wartościach; w związku z tym 
podkreśla znaczenie praw człowieka, 
demokracji, równouprawnienia płci, 
sprawowania rządów, pokoju i 
bezpieczeństwa, a także klimatu, 
środowiska i różnorodności biologicznej 
jako niezbędnych podstaw 
zrównoważonego, integracyjnego i 
korzystnego dla obu stron partnerstwa 
UE–Afryka;

_________________
1 19,6 mld EUR, tj. 46 % łącznej kwoty 
(2018)https://ec.europa.eu/commission/pr
esscorner/detail/en/qanda_20_375
2 327 mln USD, czyli 42 % budżetu, E-
003478/2018

Or. en

Poprawka 3
Sira Rego

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. przypomina o szczególnie bliskich 
więziach historycznych między Unią 
Europejską (UE) i Afryką, a także o 
znaczącym wkładzie UE w pomoc 
rozwojową1, ale również w 
funkcjonowanie Unii Afrykańskiej (UA)2;

1. zwraca uwagę na istotny wkład UE 
w pomoc rozwojową1; wyraża ubolewanie, 
że wkład ten jest często instrumentalnie 
wykorzystywany przez UE dla jej własnych 
interesów w zakresie finansów, geopolityki 
lub polityki migracyjnej; przypomina, że 
nowe partnerstwo powinno wspierać 
większą proporcjonalność i równość w 
zakresie reprezentacji obu stron w 
globalnych organach zarządzających;

_________________ _________________
1 19,6 mld EUR, tj. 46 % łącznej kwoty 
(2018)https://ec.europa.eu/commission/pre

1 19,6 mld EUR, tj. 46 % łącznej kwoty 
(2018)https://ec.europa.eu/commission/pre
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sscorner/detail/en/qanda_20_375 sscorner/detail/en/qanda_20_375
2 327 mln USD, czyli 42 % budżetu, E-
003478/2018

Or. en

Poprawka 4
Assita Kanko

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. przypomina o szczególnie bliskich 
więziach historycznych między Unią 
Europejską (UE) i Afryką, a także o 
znaczącym wkładzie UE w pomoc 
rozwojową1, ale również w 
funkcjonowanie Unii Afrykańskiej (UA)2;

1. przypomina o szczególnie bliskich 
więziach historycznych między Unią 
Europejską (UE) i Afryką, a także o 
znaczącym wkładzie UE w pomoc 
rozwojową1, ale również w 
funkcjonowanie Unii Afrykańskiej (UA)2; 
podkreśla potrzebę skierowanych ku 
przyszłości, sprawiedliwych i ambitnych 
stosunków między UE a Afryką w celu 
sprostania naszym wspólnym wyzwaniom;

_________________ _________________
1 19,6 mld EUR, tj. 46 % łącznej kwoty 
(2018)https://ec.europa.eu/commission/pre
sscorner/detail/en/qanda_20_375

1 19,6 mld EUR, tj. 46 % łącznej kwoty 
(2018)https://ec.europa.eu/commission/pre
sscorner/detail/en/qanda_20_375

2 327 mln USD, czyli 42 % budżetu, E-
003478/2018

2 327 mln USD, czyli 42 % budżetu, E-
003478/2018

Or. en

Poprawka 5
Olivier Chastel, Dragoş Tudorache, Jan-Christoph Oetjen, Abir Al-Sahlani, Hilde 
Vautmans, Fabienne Keller, Nathalie Loiseau

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. przypomina o szczególnie bliskich 1. przypomina o szczególnie bliskich 
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więziach historycznych między Unią 
Europejską (UE) i Afryką, a także o 
znaczącym wkładzie UE w pomoc 
rozwojową1, ale również w 
funkcjonowanie Unii Afrykańskiej (UA)2;

więziach historycznych między Unią 
Europejską (UE) i Afryką, o znaczącym 
wkładzie UE w pomoc rozwojową1, ale 
również w funkcjonowanie Unii 
Afrykańskiej (UA)2, i ponownie 
potwierdza, że partnerstwo między Afryką 
a UE musi zostać ustanowione między 
dwoma równorzędnymi podmiotami, 
którzy są lojalnymi i wiarygodnymi 
partnerami;

_________________ _________________
1 19,6 mld EUR, tj. 46 % łącznej kwoty 
(2018)https://ec.europa.eu/commission/pre
sscorner/detail/en/qanda_20_375

1 19,6 mld EUR, tj. 46 % łącznej kwoty 
(2018)https://ec.europa.eu/commission/pre
sscorner/detail/en/qanda_20_375

2 327 mln USD, czyli 42 % budżetu, E-
003478/2018

2 327 mln USD, czyli 42 % budżetu, E-
003478/2018

Or. en

Poprawka 6
Nadine Morano

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. przypomina, że chociaż UE jest 
największym inwestorem i darczyńcą na 
rzecz rozwoju w Afryce, na który to rozwój 
UE i jej państwa członkowskie 
przeznaczają rocznie prawie 20 mld EUR, 
Afryka Subsaharyjska nadal pozostaje 
regionem świata o najniższym wskaźniku 
rozwoju społecznego;

Or. fr

Poprawka 7
Olivier Chastel, Dragoş Tudorache, Jan-Christoph Oetjen, Abir Al-Sahlani, Hilde 
Vautmans, Fabienne Keller, Nathalie Loiseau

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

1a. przypomina o znaczeniu 
zaprojektowania strategicznego 
partnerstwa z Afryką przez wzmocnienie 
ustanowionych powiązań z UA, ale także 
przez rozwijanie współpracy regionalnej i 
trójstronnego dialogu UE-UA-ONZ;

Or. en

Poprawka 8
Sira Rego

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. podkreśla istotny wkład kulturowy 
i gospodarczy diaspory afrykańskiej w UE 
oraz znaczenie przekazów pieniężnych dla 
rozwoju krajów afrykańskich i 
wychodzenia przez nie z kryzysów;

Or. en

Poprawka 9
Sira Rego

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. przypomina, że pomoc rozwojowa 
ma na celu likwidację ubóstwa i 
nierówności oraz że powinna ona być 
rozdzielana na szczeblu lokalnym i 
regionalnym między kraje, które 
najbardziej jej potrzebują, w oparciu 
wyłącznie o te kryteria; wyraża 
ubolewanie, że UE nadaje coraz większe 
znaczenie pomocy rozwojowej dla 
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poszczególnych krajów ze względu na ich 
rolę jako krajów tranzytowych lub krajów 
pochodzenia, mając na celu kontrolę 
migracji kosztem krajów, w których UE 
nie ma interesu strategicznego;

Or. en

Poprawka 10
Olivier Chastel, Dragoş Tudorache, Jan-Christoph Oetjen, Abir Al-Sahlani, Hilde 
Vautmans, Fabienne Keller

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. przypomina, że głównym motywem 
migracji pozostaje ubóstwo na 
kontynencie afrykańskim; uważa, że UE 
może w lepszy i bardziej efektywny sposób 
wykorzystać swoje instrumenty, takie jak 
fundusz powierniczy UE dla Afryki, i 
może zwiększyć finansowanie programu 
Erasmus+ na rzecz kształcenia młodzieży 
zarówno w UE, jak i w Afryce;

Or. en

Poprawka 11
Sira Rego

Projekt opinii
Ustęp 1 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1c. przypomina, że zasada 
odpowiedzialności kraju1a przewiduje, że 
polityka i programy rozwojowe mogą 
odnieść sukces tylko wtedy, gdy będą 
prowadzone przez kraje rozwijające się i 
jeżeli będą dostosowane do sytuacji i 
potrzeb danego kraju; podkreśla potrzebę 
współpracy w tym zakresie ze 



AM\1210406PL.docx 9/49 PE655.708v01-00

PL

społeczeństwem obywatelskim i 
społecznościami lokalnymi w celu 
zagwarantowania, że potrzeby ludzi 
zostaną zaspokojone, a problemy 
rozwiązane;
_________________
1a Zawarta w partnerstwie z Pusanu w 
sprawie skutecznej współpracy na rzecz 
rozwoju oraz w celach zrównoważonego 
rozwoju (cel 17).

Or. en

Poprawka 12
Olivier Chastel, Dragoş Tudorache, Jan-Christoph Oetjen, Abir Al-Sahlani, Hilde 
Vautmans, Fabienne Keller, Nathalie Loiseau

Projekt opinii
Ustęp 1 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1c. zachęca do sfinalizowania 
ważnych projektów na rzecz rozwoju 
kontynentu afrykańskiego, takich jak 
walka z korupcją, cyfryzacja, 
zrównoważony rozwój, wzmocnienie 
praworządności, ochrona mniejszości i 
osób z najsłabszych grup społecznych, 
zwłaszcza dzieci, równość płci i równe 
szanse dla wszystkich;

Or. en

Poprawka 13
Sira Rego

Projekt opinii
Ustęp 1 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1d. przypomina o znaczeniu migracji 
wewnątrzregionalnej w Afryce oraz o 
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potrzebie zagwarantowania, by ta 
mobilność regionalna nie była 
ograniczana przez politykę i projekty UE;

Or. en

Poprawka 14
Sira Rego

Projekt opinii
Ustęp 1 e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1e. wzywa UE i jej państwa 
członkowskie do umieszczenia kwestii 
poszanowania i wspierania praw 
człowieka w centrum nowej strategii UE–
Afryka; podkreśla w szczególności 
potrzebę umieszczenia praw człowieka w 
odniesieniu do uchodźców i migrantów w 
centrum partnerstwa z Afryką w 
dziedzinie migracji oraz położenia kresu 
kryminalizacji migrantów i uchodźców;

Or. en

Poprawka 15
Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, 
Giuliano Pisapia, Evin Incir

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. apeluje, by zaostrzenie walki z 
korupcją, która stanowi poważną 
przeszkodę dla skutecznego rozwoju i 
uniemożliwia narodom Afryki pełne 
korzystanie z konkretnych korzyści 
płynących ze wspólnej polityki UE i Unii 
Afrykańskiej, zostało uwzględnione w 
ogólnej strategii z Afryką;

2. przyznaje, że korupcja jest 
złożonym zjawiskiem globalnym, które 
utrudnia wysiłki mające na celu 
wspieranie demokratycznych rządów, 
przemian społeczno-gospodarczych, 
zrównoważonego rozwoju, pokoju i 
bezpieczeństwa oraz może prowadzić do 
wielu przypadków łamania praw 
człowieka; apeluje, by zaostrzenie walki z 
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korupcją i ogromnymi nierównościami, 
które stanowią poważną przeszkodę dla 
skutecznego rozwoju i uniemożliwiają 
narodom Afryki pełne korzystanie z 
konkretnych korzyści płynących ze 
wspólnej polityki UE i Unii Afrykańskiej, 
zostało uwzględnione w ogólnej strategii z 
Afryką; zaleca UE i UA sprawniejsze 
wdrażanie i egzekwowanie istniejących 
krajowych i międzynarodowych 
instrumentów antykorupcyjnych oraz 
korzystanie z nowych technologii i usług 
cyfrowych; podkreśla, że walka z korupcją 
powinna również obejmować środki 
mające na celu zwalczanie prania 
pieniędzy, unikania opodatkowania i 
nielegalnych przepływów finansowych;

Or. en

Poprawka 16
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau, Olivier Chastel

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. apeluje, by zaostrzenie walki z 
korupcją, która stanowi poważną 
przeszkodę dla skutecznego rozwoju i 
uniemożliwia narodom Afryki pełne 
korzystanie z konkretnych korzyści 
płynących ze wspólnej polityki UE i Unii 
Afrykańskiej, zostało uwzględnione w 
ogólnej strategii z Afryką;

2. apeluje, by zaostrzenie walki z 
korupcją, która stanowi poważną 
przeszkodę dla skutecznego rozwoju i 
uniemożliwia narodom Afryki pełne 
korzystanie z konkretnych korzyści 
płynących ze wspólnej polityki UE i Unii 
Afrykańskiej, zostało uwzględnione w 
ogólnej strategii z Afryką; proponuje, aby 
w większym stopniu korzystać z metody 
przekazywania unijnych funduszy 
beneficjentom bezpośrednim za 
pośrednictwem działających w terenie 
organizacji międzynarodowych; podkreśla 
znaczenie wspierania w ramach 
stosunków UE–Afryka praw człowieka, 
praw kobiet i mniejszości, demokracji i 
dobrych rządów, w szczególności poprzez 
zacieśnianie więzi ze społeczeństwem 
obywatelskim w krajach afrykańskich i 
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udzielanie mu wsparcia;

Or. fr

Poprawka 17
Tineke Strik, Damian Boeselager

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. apeluje, by zaostrzenie walki z 
korupcją, która stanowi poważną 
przeszkodę dla skutecznego rozwoju i 
uniemożliwia narodom Afryki pełne 
korzystanie z konkretnych korzyści 
płynących ze wspólnej polityki UE i Unii 
Afrykańskiej, zostało uwzględnione w 
ogólnej strategii z Afryką;

2. przypomina, że nielegalne 
przepływy finansowe stanowią istotny 
problem dla krajów rozwijających się oraz 
że w Afryce nielegalne przepływy 
finansowe sięgają kwoty co najmniej 50 
mld USD, czyli dwukrotnie wyższej, niż 
wynosi oficjalna pomoc rozwojowa; 
podkreśla, że w sprawozdaniu 
sporządzonym przez panel wysokiego 
szczebla ds. nielegalnych przepływów 
finansowych z Afryki oceniono, że 65 % 
nielegalnych przepływów finansowych 
stanowią transakcje handlowe; wzywa UE 
do przyjęcia rygorystycznych ram 
regulacyjnych dotyczących korupcji, 
obowiązkowej należytej staranności w 
zakresie praw człowieka i ochrony 
środowiska oraz odpowiedzialności 
przedsiębiorstw europejskich 
inwestujących i prowadzących działalność 
w Afryce;

Or. en

Poprawka 18
Sira Rego

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. apeluje, by zaostrzenie walki z 2. apeluje, by zaostrzenie zarówno w 
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korupcją, która stanowi poważną 
przeszkodę dla skutecznego rozwoju i 
uniemożliwia narodom Afryki pełne 
korzystanie z konkretnych korzyści 
płynących ze wspólnej polityki UE i Unii 
Afrykańskiej, zostało uwzględnione w 
ogólnej strategii z Afryką;

UE, jak i w Afryce, walki z korupcją, która 
stanowi poważną przeszkodę dla rozwoju, 
zostało uwzględnione w ogólnej strategii z 
Afryką; wzywa do rozwijania 
mechanizmów monitorowania, a także 
pełnej przejrzystości i rozliczalności 
finansowania ze środków UE;

Or. en

Poprawka 19
Assita Kanko

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. apeluje, by zaostrzenie walki z 
korupcją, która stanowi poważną 
przeszkodę dla skutecznego rozwoju i 
uniemożliwia narodom Afryki pełne 
korzystanie z konkretnych korzyści 
płynących ze wspólnej polityki UE i Unii 
Afrykańskiej, zostało uwzględnione w 
ogólnej strategii z Afryką;

2. apeluje, by zaostrzenie walki z 
korupcją, handlem ludźmi i przemytem 
migrantów, nielegalną migracją i 
terroryzmem, które stanowią poważne 
przeszkody dla skutecznego rozwoju i 
uniemożliwiają narodom Afryki pełne 
korzystanie z konkretnych korzyści 
płynących ze wspólnej polityki UE i Unii 
Afrykańskiej, zostało uwzględnione w 
ogólnej strategii z Afryką;

Or. en

Poprawka 20
Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, 
Giuliano Pisapia

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że kwestia migracji 
powinna być kwestią priorytetową w 
kontekście, w którym w całej UE ponad 
połowa wniosków o udzielenie azylu 
zostaje odrzucona na podstawie 

skreśla się
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prawomocnej i ostatecznej decyzji3, a 
zatem, że należy położyć nacisk na 
zwiększenie skuteczności powrotów 
poprzez zawarcie umów o readmisji i 
wydawanie przepustek konsularnych;
_________________
3 Źródło: Eurostat.

Or. en

Poprawka 21
Nadine Morano

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że kwestia migracji 
powinna być kwestią priorytetową w 
kontekście, w którym w całej UE ponad 
połowa wniosków o udzielenie azylu 
zostaje odrzucona na podstawie 
prawomocnej i ostatecznej decyzji3, a 
zatem, że należy położyć nacisk na 
zwiększenie skuteczności powrotów 
poprzez zawarcie umów o readmisji i 
wydawanie przepustek konsularnych;

3. uważa, że kwestia migracji 
powinna być kwestią priorytetową w 
kontekście, w którym w całej UE ponad 
połowa wniosków o udzielenie azylu 
zostaje odrzucona na podstawie 
prawomocnej i ostatecznej decyzji3, co 
oznacza, że były one nieuzasadnione; 
przypomina, że osoby, którym odmówiono 
azylu i które następnie rzeczywiście 
zostały wydalone z terytorium Europy, 
stanowią mniejszość; wzywa w związku z 
tym, aby położyć nacisk na zwiększenie 
skuteczności powrotów poprzez zawarcie 
umów o readmisji i wydawanie przepustek 
konsularnych, ale także na wdrażanie 
programów rozwoju w celu zwalczania 
podstawowych przyczyn nielegalnej 
migracji oraz w celu trwałej reintegracji 
osób wydalonych;

_________________ _________________
3 Źródło: Eurostat. 3 Źródło: Eurostat.

Or. fr

Poprawka 22
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Jean-Paul Garraud, Nicolas Bay

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że kwestia migracji 
powinna być kwestią priorytetową w 
kontekście, w którym w całej UE ponad 
połowa wniosków o udzielenie azylu 
zostaje odrzucona na podstawie 
prawomocnej i ostatecznej decyzji3, a 
zatem, że należy położyć nacisk na 
zwiększenie skuteczności powrotów 
poprzez zawarcie umów o readmisji i 
wydawanie przepustek konsularnych;

3. uważa, że kwestia migracji 
powinna być kwestią priorytetową, 
zwłaszcza w świetle najnowszych danych 
opublikowanych przez agencję 
FRONTEX2a, które wskazują, że mimo 
okresu poważnego kryzysu zdrowotnego 
spadek liczby osób przybywających jest 
bardzo nieznaczny, co pozwala w 
uzasadniony sposób zakładać, że w 
przyszłości nastąpi wzrost, a nawet 
gwałtowne nasilenie przepływów 
migracyjnych; przypomina, że w 
kontekście, w którym w całej UE ponad 
połowa wniosków o udzielenie azylu 
zostaje odrzucona na podstawie 
prawomocnej i ostatecznej decyzji3, należy 
zatem położyć nacisk na zwiększenie 
skuteczności powrotów poprzez zawarcie 
umów o readmisji i wydawanie przepustek 
konsularnych;

_________________ _________________
2a https://frontex.europa.eu/media-
centre/news-release/situation-at-eu-
external-borders-in-may-detections-
rebound-from-record-lows-M5smNj

3 Źródło: Eurostat. 3 Źródło: Eurostat.

Or. fr

Poprawka 23
Fabienne Keller, Olivier Chastel

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że kwestia migracji 
powinna być kwestią priorytetową w 

3. uważa, że kwestia migracji jest 
długoterminowym priorytetem w 
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kontekście, w którym w całej UE ponad 
połowa wniosków o udzielenie azylu 
zostaje odrzucona na podstawie 
prawomocnej i ostatecznej decyzji3, a 
zatem, że należy położyć nacisk na 
zwiększenie skuteczności powrotów 
poprzez zawarcie umów o readmisji i 
wydawanie przepustek konsularnych;

stosunkach UE–Afryka oraz że należy 
nawiązać pogłębiony dialog w tej 
dziedzinie między UE, UA i państwami 
afrykańskimi w celu zajęcia się 
podstawowymi przyczynami migracji i 
promowania partnerstw na rzecz migracji 
i mobilności; uważa, że walka z 
przemytnikami ludzi i handlarzami ludźmi 
musi być prowadzona wspólnie z 
obydwiema stronami i przy wsparciu, 
między innymi, Europolu; proponuje 
zwiększenie wsparcia UE dla tworzenia w 
krajach afrykańskich ośrodków 
przyjmowania osób uciekających przed 
wojną lub prześladowaniami, aby 
zapewnić im godne warunki sanitarne i 
humanitarne; proponuje 
zintensyfikowanie działań w ramach 
programów przesiedleń uchodźców z 
krajów afrykańskich do UE;

_________________
3 Źródło: Eurostat.

Or. fr

Poprawka 24
Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Abir Al-Sahlani, Hilde Vautmans, Nathalie 
Loiseau, Fabienne Keller

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że kwestia migracji 
powinna być kwestią priorytetową w 
kontekście, w którym w całej UE ponad 
połowa wniosków o udzielenie azylu 
zostaje odrzucona na podstawie 
prawomocnej i ostatecznej decyzji3, a 
zatem, że należy położyć nacisk na 
zwiększenie skuteczności powrotów 
poprzez zawarcie umów o readmisji i 
wydawanie przepustek konsularnych;

3. uważa, że migracja powinna być 
kwestią priorytetową w kontekście, w 
którym w całej UE ponad połowa 
wniosków o udzielenie azylu zostaje 
odrzucona na podstawie prawomocnej i 
ostatecznej decyzji3; jest zdania, że należy 
nawiązać ścisłą współpracę w dziedzinie 
migracji, opartą na zasadach solidarności, 
wspólnej odpowiedzialności i 
poszanowania praw człowieka; podkreśla 
znaczenie zapewnienia skuteczności i 
sprawiedliwości proceduralnej w polityce 
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powrotowej i w zawieraniu umów o 
readmisji, dając pierwszeństwo 
dobrowolnym powrotom, a także 
zapewniając pełną ochronę i pełne 
poszanowanie praw i godności jednostek;

_________________ _________________
3 Źródło: Eurostat. 3 Źródło: Eurostat.

Or. en

Poprawka 25
Beata Kempa
w imieniu grupy ECR

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że kwestia migracji 
powinna być kwestią priorytetową w 
kontekście, w którym w całej UE ponad 
połowa wniosków o udzielenie azylu 
zostaje odrzucona na podstawie 
prawomocnej i ostatecznej decyzji3, a 
zatem, że należy położyć nacisk na 
zwiększenie skuteczności powrotów 
poprzez zawarcie umów o readmisji i 
wydawanie przepustek konsularnych;

3. uważa, że kwestia migracji 
powinna być kwestią priorytetową w 
kontekście, w którym w całej UE ponad 
połowa wniosków o udzielenie azylu 
zostaje odrzucona na podstawie 
prawomocnej i ostatecznej decyzji3, a 
zatem, że należy położyć nacisk na 
zwiększenie skuteczności powrotów 
poprzez zawarcie umów o readmisji i 
wydawanie przepustek konsularnych; 
wzywa do zwiększenia wysiłków w celu 
śledzenia i zwalczania przestępczych sieci 
przemytników, co przyczyniłoby się do 
zmniejszenia liczby nielegalnych 
migrantów przybywających do Europy z 
Afryki i przez Afrykę;

_________________ _________________
3 Źródło: Eurostat. 3 Źródło: Eurostat.

Or. en

Poprawka 26
Sira Rego
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Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że kwestia migracji 
powinna być kwestią priorytetową w 
kontekście, w którym w całej UE ponad 
połowa wniosków o udzielenie azylu 
zostaje odrzucona na podstawie 
prawomocnej i ostatecznej decyzji3, a 
zatem, że należy położyć nacisk na 
zwiększenie skuteczności powrotów 
poprzez zawarcie umów o readmisji i 
wydawanie przepustek konsularnych;

3. wzywa UE do umieszczenia praw 
człowieka w odniesieniu do uchodźców i 
migrantów w centrum jej partnerstwa z 
Afryką w dziedzinie migracji, 
zapewniając, by strategia opierała się na 
zasadach solidarności, wspólnej 
odpowiedzialności i poszanowania prawa 
międzynarodowego; podkreśla, że UE i 
państwa członkowskie nie powinny 
stosować zasady uzależniania pomocy 
rozwojowej od przestrzegania przez 
państwa afrykańskie przepisów 
dotyczących powrotów, readmisji, 
zarządzania migracją i kontroli granic;

_________________
3 Źródło: Eurostat.

Or. en

Poprawka 27
Assita Kanko

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że kwestia migracji 
powinna być kwestią priorytetową w 
kontekście, w którym w całej UE ponad 
połowa wniosków o udzielenie azylu 
zostaje odrzucona na podstawie 
prawomocnej i ostatecznej decyzji3, a 
zatem, że należy położyć nacisk na 
zwiększenie skuteczności powrotów 
poprzez zawarcie umów o readmisji i 
wydawanie przepustek konsularnych;

3. uważa, że kwestia migracji 
powinna być kwestią priorytetową w 
kontekście, w którym w całej UE ponad 
połowa wniosków o udzielenie azylu 
zostaje odrzucona na podstawie 
prawomocnej i ostatecznej decyzji3, a 
zatem, że należy położyć nacisk na 
zwiększenie skuteczności powrotów 
poprzez właściwe egzekwowanie 
obowiązujących i zawieranie kolejnych 
umów o readmisji oraz wydawanie 
przepustek konsularnych;

_________________ _________________
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3 Źródło: Eurostat. 3 Źródło: Eurostat.

Or. en

Poprawka 28
Jan-Christoph Oetjen, Olivier Chastel

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że kwestia migracji 
powinna być kwestią priorytetową w 
kontekście, w którym w całej UE ponad 
połowa wniosków o udzielenie azylu 
zostaje odrzucona na podstawie 
prawomocnej i ostatecznej decyzji3, a 
zatem, że należy położyć nacisk na 
zwiększenie skuteczności powrotów 
poprzez zawarcie umów o readmisji i 
wydawanie przepustek konsularnych;

3. uważa, że kwestia migracji 
powinna być kwestią priorytetową w 
kontekście, w którym w całej UE niemal 
połowa wniosków o udzielenie azylu 
zostaje rozpatrzona pozytywnie, a zatem, 
że należy położyć nacisk na zwiększenie 
skuteczności powrotów poprzez zawarcie 
umów o readmisji i wydawanie przepustek 
konsularnych;

_________________
3 Źródło: Eurostat.

Or. en

Poprawka 29
Tineke Strik, Damian Boeselager

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że kwestia migracji 
powinna być kwestią priorytetową w 
kontekście, w którym w całej UE ponad 
połowa wniosków o udzielenie azylu 
zostaje odrzucona na podstawie 
prawomocnej i ostatecznej decyzji3, a 
zatem, że należy położyć nacisk na 
zwiększenie skuteczności powrotów 
poprzez zawarcie umów o readmisji i 

3. wzywa Komisję do włączenia 
priorytetów krajów afrykańskich w 
zakresie migracji, w szczególności 
wzmocnienia legalnej migracji i 
mobilności oraz ułatwienia przepływu 
przekazów pieniężnych, do 
zapowiedzianego nowego paktu o migracji 
i azylu oraz do nowego partnerstwa UE–
Afryka w celu stworzenia prawdziwego 
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wydawanie przepustek konsularnych; „równorzędnego partnerstwa”;

_________________
3 Źródło: Eurostat.

Or. en

Poprawka 30
Tineke Strik, Damian Boeselager

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. przypomina, że zgodnie z art. 208 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej (TFUE) głównym celem 
współpracy na rzecz rozwoju powinno być 
zmniejszenie, a w perspektywie 
długoterminowej wyeliminowanie 
ubóstwa i nigdy nie powinna ona być 
uzależniona od współpracy państw 
trzecich w zakresie migracji i zarządzania 
granicami; uznaje kluczową rolę 
migrantów i diaspor jako sił napędowych 
rozwoju zarówno krajów pochodzenia, jak 
i krajów docelowych; wzywa UE i państwa 
członkowskie do aktywnego 
powstrzymania się od angażowania się w 
politykę i praktyki, które nasilają 
przymusowe wysiedlenia i zagrażają 
zrównoważonemu rozwojowi w Afryce;

Or. en

Poprawka 31
Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, 
Giuliano Pisapia, Evin Incir

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka
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3a. podkreśla, że zarządzanie migracją 
i mobilnością w Afryce oraz między 
Afryką a UE wymaga wspólnego 
podejścia, które musi opierać się na 
zasadach solidarności, partnerstwa, 
wspólnej odpowiedzialności i wzajemnej 
rozliczalności oraz kierować się 
poszanowaniem praw człowieka i 
przestrzeganiem prawa 
międzynarodowego i morskiego; 
stwierdza, że to podejście powinno 
również obejmować wspólne strategie 
mające na celu zajęcie się podstawowymi 
przyczynami przymusowych przesiedleń i 
migracji i skuteczne ich wyeliminowanie; 
wzywa UE do dalszego rozwijania 
skutecznej polityki w dziedzinie 
przesiedleń oraz apeluje to państw 
członkowskich o podjęcie wszelkich 
niezbędnych wysiłków w celu 
zaoferowania miejsc przesiedlenia 
znaczącej liczbie uchodźców;

Or. en

Poprawka 32
Beata Kempa
w imieniu grupy ECR

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. podkreśla potrzebę wzmocnienia 
współpracy międzynarodowej w celu walki 
z handlem ludźmi, biorąc pod uwagę fakt, 
że duża liczba ofiar pochodzi z Afryki 
Subsaharyjskiej, a większość sprawozdań 
dotyczących handlu ludźmi wskazuje na 
Afrykę Subsaharyjską jako podmiot 
mający w tym kontekście znaczenie 
globalne; wzywa do podjęcia 
kompleksowych, multidyscyplinarnych 
wysiłków i koordynacji na wszystkich 
szczeblach we współpracy z samorządami 
lokalnymi, w tym międzynarodowej 
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współpracy w zakresie egzekwowania 
prawa;

Or. en

Poprawka 33
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. uważa za konieczne zacieśnienie 
partnerstw między UE a afrykańskimi 
krajami wyjazdu lub tranzytu migrantów 
w celu usprawnienia powrotów, readmisji 
i reintegracji osób niekwalifikujących się 
do otrzymania azylu w UE; proponuje w 
związku z tym, by zachęcać do zawierania 
umów o readmisji oraz do wydawania 
przepustek konsularnych, aby w ten 
sposób przyczynić się do przyspieszenia 
procedur azylowych w UE;

Or. fr

Poprawka 34
Assita Kanko

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. podkreśla, że UE i narody 
afrykańskie powinny współpracować w 
celu zwalczania podstawowych przyczyn 
nielegalnej migracji przez poprawę 
wymiany informacji na temat grup 
przestępczych i osób, które nadal 
dopuszczają się handlu ludźmi i przemytu 
migrantów, metod stosowanych przez te 
grupy i osoby oraz danych finansowych 
uzyskanych w odniesieniu do ich „modelu 
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biznesowego”, aby ukrócić ich modus 
operandi;

Or. en

Poprawka 35
Sira Rego

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. przypomina o pilnej potrzebie 
stworzenia bezpiecznych i legalnych 
mechanizmów dla osób potrzebujących 
ochrony, a także ułatwień w wydawaniu 
wiz pracowniczych w celu uzyskania 
dostępu do UE na różnych poziomach 
umiejętności i przy zastosowaniu środków 
ochrony socjalnej równoważnych z tymi, 
które mają zastosowanie do obywateli 
Unii; apeluje do UE i jej państw 
członkowskich o zwiększenie wkładu w 
zaspokajanie globalnych potrzeb w 
zakresie przesiedleń oraz o ułatwienie 
łączenia rodzin obywateli państw trzecich;

Or. en

Poprawka 36
Jean-Paul Garraud, Nicolas Bay

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. zwraca uwagę, że w Afryce żyje 
obecnie 17 % ludności świata, czyli 1,3 
miliarda ludzi; zauważa, że z prognoz 
wynika, iż do 2050 r. liczba ludności 
Afryki Subsaharyjskiej ma się podwoić, a 
ponad połowa wzrostu liczby ludności na 
świecie będzie miała miejsce w Afryce3a;
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_________________
3a https://www.un.org/en/sections/issues-
depth/population/index.html

Or. fr

Poprawka 37
Jan-Christoph Oetjen, Olivier Chastel

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. przypomina, że jednym z 
czynników decydujących o migracji wśród 
młodych Afrykańczyków jest brak 
możliwości w krajach pochodzenia w 
zestawieniu z aspiracjami; w związku z 
tym wzywa UE do znacznie większych 
inwestycji we wspieranie dobrych rządów i 
procesów demokratycznych, a także we 
wzmacnianie pozycji podmiotów 
demokratycznych;

Or. en

Poprawka 38
Dragoş Tudorache

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. wzywa do ściślejszej współpracy i 
koordynacji z krajami afrykańskimi w 
celu skutecznego zwalczania sieci handlu 
ludźmi i bronią oraz zapobiegania 
przemytowi migrantów i przestrzegania 
praw podstawowych i ochrony ofiar tych 
przestępstw;

Or. en
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Poprawka 39
Nadine Morano

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. sugeruje, by państwa afrykańskie, 
które w większym stopniu współpracują w 
walce z nielegalną imigracją, mogły w 
ramach nowej strategii otrzymać więcej; w 
partnerstwie równych sobie stron nie 
może być mowy o udzielaniu pomocy bez 
uzyskiwania niczego w zamian;

Or. fr

Poprawka 40
Olivier Chastel, Dragoş Tudorache, Jan-Christoph Oetjen, Abir Al-Sahlani, Hilde 
Vautmans

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. przypomina, że nawet 80 % 
wszystkich międzynarodowych migrantów 
pochodzących z krajów afrykańskich 
przemieszcza się w obrębie kontynentu 
afrykańskiego, przyczyniając się do 
rozwoju, dobrobytu i integracji Afryki;

Or. en

Poprawka 41
Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, 
Giuliano Pisapia, Evin Incir

Projekt opinii
Ustęp 3 b (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

3b. przypomina, że migracja i 
mobilność między Afryką a UE są 
korzystne dla obu kontynentów, 
zapewniając możliwości zatrudnienia po 
obu stronach; przypomina, że nawet 80 % 
wszystkich międzynarodowych migrantów 
pochodzących z krajów afrykańskich 
przemieszcza się w obrębie kontynentu 
afrykańskiego, przyczyniając się do 
rozwoju, dobrobytu i integracji Afryki; 
zwraca uwagę, że migracja uregulowana 
musi być alternatywą dla imigracji 
nieuregulowanej, ponieważ stwarza 
legalne, bezpieczne i zorganizowane 
możliwości dostania się do UE;

Or. en

Poprawka 42
Tineke Strik, Damian Boeselager, Sira Rego

Projekt opinii
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3b. zauważa, że kraje afrykańskie 
przyjmują dużą część łącznej liczby 
uchodźców i osób wewnętrznie 
przesiedlonych na całym świecie, których 
niepewną sytuację jeszcze bardziej 
pogłębia kryzys związany z COVID-19; 
apeluje o globalny podział 
odpowiedzialności za uchodźców, zgodnie 
z postanowieniami Globalnego 
porozumienia w sprawie uchodźców, w 
tym przez zwiększenie wsparcia 
finansowego i wskaźnika przesiedleń, 
tworzenie korytarzy humanitarnych oraz 
wydawanie wiz humanitarnych;

Or. en
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Poprawka 43
Nadine Morano

Projekt opinii
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3b. zwraca uwagę, że brak 
wiarygodnych rejestrów stanów cywilnych 
w niektórych państwach afrykańskich 
pozbawia wielu obywateli prawnie 
potwierdzonej tożsamości, a w 
konsekwencji przysługujących im praw 
obywatelskich, dostępu do 
demokratycznego wyrażania opinii i 
prawa do głosowania; podkreśla, że brak 
ten prowadzi do braku wiarygodności i 
adekwatności statystyk demograficznych;

Or. fr

Poprawka 44
Olivier Chastel, Dragoş Tudorache, Jan-Christoph Oetjen, Abir Al-Sahlani, Hilde 
Vautmans, Fabienne Keller, Nathalie Loiseau

Projekt opinii
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3b. podkreśla znaczenie opracowania 
polityki w zakresie autentycznej migracji 
cyrkulacyjnej umożliwiającej 
wykwalifikowanym i 
niewykwalifikowanym pracownikom 
czerpanie korzyści z wymiany wiedzy 
zawodowej i mobilności między UE a 
Afryką, pozwalającej na powrót do krajów 
pochodzenia, a tym samym wspierającej 
tzw. pozyskiwanie mózgów;

Or. en

Poprawka 45
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Assita Kanko

Projekt opinii
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3b. apeluje do UE i narodów 
afrykańskich o współpracę w celu 
stworzenia skutecznej i szeroko zakrojonej 
kampanii informacyjnej na temat 
rodzajów ryzyka i zagrożeń związanych z 
handlem ludźmi i przemytem migrantów, 
aby chronić ludzi przed narażaniem życia 
w celu nielegalnego wjazdu do UE;

Or. en

Poprawka 46
Jean-Paul Garraud, Nicolas Bay

Projekt opinii
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3b. wzywa UE i państwa członkowskie 
do uwzględnienia tych aspektów 
demograficznych w strategiach 
politycznych w celu przygotowania się na 
nieuchronny kryzys migracyjny w 
przyszłości;

Or. fr

Poprawka 47
Sira Rego

Projekt opinii
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3b. przypomina o potrzebie 
ustanowienia specjalnych i wspólnych 
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europejskich cywilnych operacji 
poszukiwawczych i ratowniczych, aby 
położyć kres śmierciom na morzu;

Or. en

Poprawka 48
Tineke Strik, Damian Boeselager, Sira Rego

Projekt opinii
Ustęp 3 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3c. wzywa UE i kraje afrykańskie do 
rozwijania bezpiecznych i legalnych 
kanałów migracji między Europą a 
Afryką, a także legalnej mobilności na 
kontynencie afrykańskim, tak aby 
zmniejszyć liczbę przypadków łamania 
praw człowieka i śmierci migrantów na 
niebezpiecznych szlakach migracyjnych 
oraz zmaksymalizować korzyści płynące z 
migracji zgodnie z Globalnym 
porozumieniem na rzecz bezpiecznej, 
uporządkowanej i legalnej migracji; w 
tym kontekście wzywa Komisję do 
zapewnienia, aby współpraca w zakresie 
zarządzania migracją nie wpływała na 
mobilność wewnątrzafrykańską, i do 
monitorowania tego procesu;

Or. en

Poprawka 49
Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, 
Giuliano Pisapia, Evin Incir

Projekt opinii
Ustęp 3 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3c. podkreśla konieczność 
zagwarantowania sprawiedliwych i 
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dostępnych procedur azylowych dla osób 
potrzebujących ochrony międzynarodowej 
zarówno w UE, jak i w krajach 
afrykańskich; podkreśla, że zasady prawa 
unijnego i międzynarodowego zakazują 
wydaleń zbiorowych i odsyłania; 
podkreśla, że powroty powinny być 
bezpiecznie przeprowadzane wyłącznie po 
ocenie każdego konkretnego przypadku i 
podjęciu procedury rozpatrywania skarg 
oraz że powroty dobrowolne powinny być 
zawsze traktowane priorytetowo w 
stosunku do powrotów przymusowych;

Or. en

Poprawka 50
Olivier Chastel, Dragoş Tudorache, Jan-Christoph Oetjen, Abir Al-Sahlani, Hilde 
Vautmans, Fabienne Keller, Nathalie Loiseau

Projekt opinii
Ustęp 3 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3c. przypomina, że drenaż mózgów jest 
problemem, którym należy się zająć z 
najwyższą uwagą, aby opracować 
autentyczne i trwałe partnerstwo 
strategiczne z Afryką; popiera 
priorytetowe traktowanie kwalifikujących 
się wniosków o pozwolenia na pracę z 
krajów pochodzenia i tranzytu do UE (np. 
przez ambasady lub przez internet), aby 
zniechęcić migrantów do nielegalnej 
migracji i zmniejszyć obciążenie systemu 
azylowego;

Or. en

Poprawka 51
Tineke Strik, Damian Boeselager

Projekt opinii
Ustęp 3 d (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

3d. apeluje, by trwałym powrotom i 
reintegracji towarzyszyły solidne i 
długoterminowe strategie polityczne 
wspierające osoby powracające i 
rozwiązujące problemy strukturalne w 
krajach pochodzenia, w tym trwałe i 
sprawiedliwe struktury gospodarcze, 
dobre rządy i praworządność oraz 
poszanowanie praw człowieka i równości 
płci; apeluje, by dobrowolne powroty były 
zawsze traktowane priorytetowo;

Or. en

Poprawka 52
Tineke Strik, Damian Boeselager, Sira Rego, Olivier Chastel

Projekt opinii
Ustęp 3 e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3e. podkreśla znaczenie włączenia do 
nowej strategii konkretnych działań 
mających na celu wzmocnienie pozycji 
grup migrantów i diaspory, aby mogły one 
przyczyniać się do kształtowania, 
wdrażania i monitorowania nowej 
strategii, oraz działań na rzecz większego 
zaangażowania społeczeństwa 
obywatelskiego UE i Afryki w 
kształtowanie strategii i monitorowanie jej 
wdrażania;

Or. en

Poprawka 53
Tineke Strik, Damian Boeselager, Sira Rego

Projekt opinii
Ustęp 3 f (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

3f. podkreśla znaczenie zmiany 
klimatu jako czynnika zwiększającego 
ryzyko konfliktów, suszy, głodu i migracji 
w Afryce i na świecie; podkreśla 
orzeczenie Komitetu Praw Człowieka 
ONZ z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie 
skargi złożonej przez osobę ubiegającą się 
o azyl ze względu na skutki zmiany 
klimatu, w którym stwierdzono, że 
państwa nie mogą deportować osób, jeśli 
wiąże się to z ich powrotem do 
wywołanych zmianą klimatu warunków 
bytowania, które naruszają prawo do 
życia; apeluje, aby w strategii UE–Afryka 
wyraźnie zajęto się migracją klimatyczną, 
i wzywa UE do zapewnienia dodatkowych 
rozwiązań dla osób dotkniętych zmianą 
klimatu, zwłaszcza w przypadku ucieczki 
przed powolnymi zmianami w środowisku, 
poprzez poprawę elastyczności legalnych 
kanałów dla pracowników migrujących i 
ich rodzin, w tym programów przesiedleń i 
mobilności oraz preferencyjnego dostępu 
dla pracowników pochodzących z 
regionów dotkniętych skutkami zmiany 
klimatu;

Or. en

Poprawka 54
Tineke Strik, Damian Boeselager

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wspiera cyfryzację i modernizację 
administracji publicznej państw 
afrykańskich, w szczególności w celu 
rozwoju wiarygodnych stanów cywilnych i 
promowania wymiany danych w celu 
zwalczania terroryzmu i przestępczości 
zorganizowanej;

4. zauważa, że w nowej strategii UE–
Afryka położono duży nacisk na 
gospodarkę cyfrową; podkreśla, że 
wybuch pandemii COVID-19 uwidocznił 
słabe punkty Afryki, związane między 
innymi z małą dywersyfikacją 
gospodarczą, dużą zależnością od 
eksportu surowców, brakiem powszechnej 
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opieki zdrowotnej oraz brakiem 
powszechnego dostępu do energii, wody i 
urządzeń sanitarnych; w związku z 
powyższym kwestionuje ten priorytet 
ustalony w ramach strategii UE–Afryka; 
powtarza, że – zwłaszcza w kontekście 
ograniczeń finansowych – rozwój 
technologii cyfrowych nie powinien 
przeważać nad pilniejszymi wyzwaniami, 
które należy podjąć w Afryce, w tym w 
zakresie zaspokajania podstawowych 
potrzeb ludzkich, takich jak dostęp do 
elektryczności, edukacji i urządzeń 
sanitarnych; wspiera program na rzecz 
cyfryzacji w ramach partnerstwa UE–
Afryka, który zapewnia równy dostęp do 
technologii cyfrowych oraz ich 
wykorzystywanie i tworzenie, mając na 
celu likwidację przepaści cyfrowej, w tym 
między kobietami a mężczyznami;

Or. en

Poprawka 55
Sira Rego

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wspiera cyfryzację i modernizację 
administracji publicznej państw 
afrykańskich, w szczególności w celu 
rozwoju wiarygodnych stanów cywilnych i 
promowania wymiany danych w celu 
zwalczania terroryzmu i przestępczości 
zorganizowanej;

4. zwraca szczególną uwagę na 
stymulowanie projektów w zakresie 
cyfryzacji i pobudzanie modernizacji 
administracji publicznej państw 
afrykańskich przez UE i jej państwa 
członkowskie, w szczególności w celu 
rozwoju wiarygodnych stanów cywilnych; 
podkreśla ryzyko nadużywania tych 
systemów przez rządy ścigające 
opozycjonistów lub obrońców praw 
człowieka; nalega, aby te dane nie były 
przekazywane krajom trzecim, w tym UE i 
jej państwom członkowskim, poza 
jakimkolwiek porozumieniem 
międzynarodowym;
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Or. en

Poprawka 56
Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, 
Giuliano Pisapia, Evin Incir

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wspiera cyfryzację i modernizację 
administracji publicznej państw 
afrykańskich, w szczególności w celu 
rozwoju wiarygodnych stanów cywilnych i 
promowania wymiany danych w celu 
zwalczania terroryzmu i przestępczości 
zorganizowanej;

4. wspiera cyfryzację i modernizację 
administracji publicznej państw 
afrykańskich, w szczególności w celu 
zapewnienia równego dostępu i równych 
szans wszystkim obywatelom, a tym 
samym ustabilizowania demokracji; 
wzywa do zwiększenia wysiłków na rzecz 
promowania wymiany danych w celu 
zwalczania terroryzmu i przestępczości 
ponadnarodowej i zorganizowanej, w tym 
cyberprzestępczości i handlu ludźmi; 
stwierdza, że wszystkie wymieniane dane 
muszą podlegać odpowiednim przepisom 
dotyczącym ochrony danych i 
prywatności;

Or. en

Poprawka 57
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wspiera cyfryzację i modernizację 
administracji publicznej państw 
afrykańskich, w szczególności w celu 
rozwoju wiarygodnych stanów cywilnych i 
promowania wymiany danych w celu 
zwalczania terroryzmu i przestępczości 
zorganizowanej;

4. wspiera cyfryzację i modernizację 
administracji publicznej państw 
afrykańskich, w szczególności w celu 
rozwoju wiarygodnych rejestrów stanu 
cywilnego i promowania wymiany danych 
w celu zwalczania terroryzmu i 
przestępczości zorganizowanej; 
przypomina, że walka z terroryzmem jest 
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wspólnym priorytetem; wzywa UE do 
kontynuowania wysiłków i zapewnienia 
bardziej kompleksowej pomocy partnerom 
afrykańskim w regionach borykających 
się z terroryzmem;

Or. fr

Poprawka 58
Assita Kanko

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wspiera cyfryzację i modernizację 
administracji publicznej państw 
afrykańskich, w szczególności w celu 
rozwoju wiarygodnych stanów cywilnych i 
promowania wymiany danych w celu 
zwalczania terroryzmu i przestępczości 
zorganizowanej;

4. zauważa, że narody afrykańskie są 
ośrodkiem innowacji, przedsiębiorczości 
oraz małych i średnich przedsiębiorstw, 
dlatego też wspiera cyfryzację i 
modernizację administracji publicznej 
państw afrykańskich, w szczególności w 
celu rozwoju wiarygodnych stanów 
cywilnych i promowania wymiany danych 
w celu zwalczania terroryzmu i 
przestępczości zorganizowanej;

Or. en

Poprawka 59
Olivier Chastel, Dragoş Tudorache, Jan-Christoph Oetjen, Abir Al-Sahlani, Hilde 
Vautmans, Fabienne Keller, Nathalie Loiseau

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wspiera cyfryzację i modernizację 
administracji publicznej państw 
afrykańskich, w szczególności w celu 
rozwoju wiarygodnych stanów cywilnych i 
promowania wymiany danych w celu 
zwalczania terroryzmu i przestępczości 
zorganizowanej;

4. wspiera cyfryzację i modernizację 
administracji publicznej państw 
afrykańskich, w szczególności w celu 
rozwoju wiarygodnych stanów cywilnych i 
promowania wymiany danych w celu 
zwalczania terroryzmu i wszelkiego 
rodzaju przestępczości zorganizowanej, 



PE655.708v01-00 36/49 AM\1210406PL.docx

PL

zwłaszcza handlu ludźmi i przemytu ludzi;

Or. en

Poprawka 60
Nadine Morano

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wspiera cyfryzację i modernizację 
administracji publicznej państw 
afrykańskich, w szczególności w celu 
rozwoju wiarygodnych stanów cywilnych i 
promowania wymiany danych w celu 
zwalczania terroryzmu i przestępczości 
zorganizowanej;

4. wspiera cyfryzację i modernizację 
administracji publicznej państw 
afrykańskich, w szczególności w celu 
rozwoju wiarygodnych rejestrów stanu 
cywilnego, zabezpieczonych dokumentów 
tożsamości i promowania wymiany danych 
w celu zwalczania terroryzmu i 
przestępczości zorganizowanej;

Or. fr

Poprawka 61
Fabienne Keller, Olivier Chastel

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. wzywa w szczególności do 
zacieśnienia współpracy między UE a 
Afryką oraz do opracowania wspólnej 
strategii w dziedzinie migracji 
pracowników poprzez usprawnienie 
legalnych dróg wjazdu do UE, aby z 
jednej strony odpowiedzieć na zmiany 
demograficzne w UE oraz obecny i 
przyszły niedobór pracowników o niskich, 
średnich i wysokich kwalifikacjach, a z 
drugiej strony aby nie zmuszać migrantów 
do korzystania z nielegalnych kanałów 
migracji;
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Or. fr

Poprawka 62
Sira Rego

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. zwraca uwagę, że oprócz 
specjalnych środków i specjalnego 
dodatku budżetowego na rzecz praw 
kobiet, obejmującego organizacje 
młodzieżowe, feministyczne i organizacje 
kierowane przez kobiety, aspekt płci 
powinien być uwzględniony w całej 
strategii; podkreśla, że strategia powinna 
gwarantować zdrowie i prawa seksualne i 
reprodukcyjne, a także ochronę i 
wspieranie praw osób LGBTI;

Or. en

Poprawka 63
Assita Kanko

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. wzywa UE do współpracy z 
narodami afrykańskimi w celu działania 
na rzecz globalnych standardów ochrony 
danych, które umożliwią przepływ danych 
w przyszłości, co z kolei pomoże w 
zwalczaniu przestępczości i wzajemnie 
wzmocni nasze gospodarki;

Or. en

Poprawka 64
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Fabienne Keller, Olivier Chastel

Projekt opinii
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4b. uważa za istotne, aby taka polityka 
migracji pracowników w równym stopniu 
przynosiła korzyści obu stronom i aby nie 
prowadziła do drenażu mózgów i drenażu 
umiejętności z krajów afrykańskich do 
krajów europejskich; wspiera w związku z 
tym programy, których celem jest 
wyszkolenie takiej liczby pracowników w 
kraju pochodzenia, która jest równa 
liczbie zezwoleń na pracę wydanych dla 
poszczególnych stanowisk wymagających 
określonych umiejętności w UE, aby 
aktywnie przyczyniać się do dobrobytu, 
innowacyjności i wzrostu gospodarczego 
w krajach afrykańskich;

Or. fr

Poprawka 65
Fabienne Keller

Projekt opinii
Ustęp 4 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4c. uważa, że fragmentacja krajowych 
przepisów dotyczących migracji 
pracowników do UE, a także złożoność i 
wysoki poziom biurokratyzacji procedur 
zniechęcają do korzystania z legalnych 
kanałów migracji do UE; zaleca 
ustanowienie w ramach partnerstwa UE–
Afryka zharmonizowanej i 
niebiurokratycznej unijnej procedury 
zgłaszania kandydatur; proponuje, by 
preferowanym sposobem składania i 
wydawania zezwoleń na pracę była droga 
elektroniczna lub by odbywało się to za 
pośrednictwem ambasad i konsulatów w 
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krajach afrykańskich w celu zniechęcenia 
pracowników do korzystania z 
nielegalnych kanałów migracji do UE lub 
z procedury ubiegania się o azyl w UE;

Or. fr

Poprawka 66
Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, 
Giuliano Pisapia

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. z zadowoleniem przyjmuje stały 
wzrost gospodarczy w Afryce; w związku 
z tym wzywa UA do dołożenia wszelkich 
starań, aby zapewnić godną przyszłość 
młodym ludziom, którzy są główną siłą 
napędową rozwoju kontynentu4, a tym 
samym skutecznie zwalczać zjawisko 
małoletnich bez opieki przybywających do 
Europy oraz współpracować w celu 
readmisji osób kwalifikujących się do 
powrotu;

5. z zadowoleniem przyjmuje stały 
wzrost gospodarczy w Afryce; w związku 
z tym wzywa UA do dołożenia wszelkich 
starań, aby zapewnić godną przyszłość 
młodym ludziom, którzy są główną siłą 
napędową rozwoju kontynentu4;

_________________ _________________
4 62 % ludności subsaharyjskiej ma mniej 
niż 25 lat (2019) 
https://population.un.org/wpp/Publications/
Files/WPP2019_Highlights.pdf

4 62 % ludności subsaharyjskiej ma mniej 
niż 25 lat (2019) 
https://population.un.org/wpp/Publications/
Files/WPP2019_Highlights.pdf

Or. en

Poprawka 67
Tineke Strik, Damian Boeselager

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. z zadowoleniem przyjmuje stały 5. przypomina, że Afryka jest 
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wzrost gospodarczy w Afryce; w związku z 
tym wzywa UA do dołożenia wszelkich 
starań, aby zapewnić godną przyszłość 
młodym ludziom, którzy są główną siłą 
napędową rozwoju kontynentu4, a tym 
samym skutecznie zwalczać zjawisko 
małoletnich bez opieki przybywających do 
Europy oraz współpracować w celu 
readmisji osób kwalifikujących się do 
powrotu;

ojczyzną najliczniejszego młodego 
pokolenia w historii4; w związku z tym 
wzywa do poczynienia znacznych 
inwestycji w rozwój społeczny młodych 
pokoleń przez zapewnienie dostępu do 
praw, w tym do edukacji, 
pełnowartościowej żywności, opieki 
zdrowotnej, w tym opieki zdrowotnej w 
zakresie zdrowia seksualnego i 
reprodukcyjnego oraz usług związanych z 
prawami człowieka, a także do 
poszanowania praw człowieka, i 
podkreśla, że działania te mają zasadnicze 
znaczenie dla wydźwignięcia ludzi, 
zwłaszcza młodzieży, z ubóstwa;

_________________ _________________
4 62 % ludności subsaharyjskiej ma mniej 
niż 25 lat (2019) 
https://population.un.org/wpp/Publications/
Files/WPP2019_Highlights.pdf

4 62 % ludności subsaharyjskiej ma mniej 
niż 25 lat (2019) 
https://population.un.org/wpp/Publications/
Files/WPP2019_Highlights.pdf

Or. en

Poprawka 68
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau, Olivier Chastel

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. z zadowoleniem przyjmuje stały 
wzrost gospodarczy w Afryce; w związku z 
tym wzywa UA do dołożenia wszelkich 
starań, aby zapewnić godną przyszłość 
młodym ludziom, którzy są główną siłą 
napędową rozwoju kontynentu4, a tym 
samym skutecznie zwalczać zjawisko 
małoletnich bez opieki przybywających do 
Europy oraz współpracować w celu 
readmisji osób kwalifikujących się do 
powrotu;

5. zauważa, że chociaż ogólny wzrost 
gospodarczy na kontynencie afrykańskim 
jest wyższy od średniej światowej, nadal 
utrzymują się znaczne dysproporcje 
zarówno między państwami, przy czym w 
niektórych z nich notuje się nawet spadek 
wzrostu gospodarczego, jak i w 
odniesieniu do PKB na mieszkańca; 
wzywa UA do dołożenia wszelkich starań, 
aby wspierać sprawiedliwy i sprzyjający 
włączeniu społecznemu wzrost 
gospodarczy, który przynosi korzyści 
wszystkim, zaś w szczególności młodym 
ludziom, którzy są główną siłą napędową 
rozwoju kontynentu4;
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_________________ _________________
4 62 % ludności subsaharyjskiej ma mniej 
niż 25 lat (2019) 
https://population.un.org/wpp/Publications/
Files/WPP2019_Highlights.pdf

4 62 % ludności subsaharyjskiej ma mniej 
niż 25 lat (2019) 
https://population.un.org/wpp/Publications/
Files/WPP2019_Highlights.pdf

Or. fr

Poprawka 69
Jan-Christoph Oetjen

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. z zadowoleniem przyjmuje stały 
wzrost gospodarczy w Afryce; w związku 
z tym wzywa UA do dołożenia wszelkich 
starań, aby zapewnić godną przyszłość 
młodym ludziom, którzy są główną siłą 
napędową rozwoju kontynentu4, a tym 
samym skutecznie zwalczać zjawisko 
małoletnich bez opieki przybywających do 
Europy oraz współpracować w celu 
readmisji osób kwalifikujących się do 
powrotu;

5. z zadowoleniem przyjmuje stały 
wzrost gospodarczy w Afryce; w związku 
z tym wzywa UA do dołożenia wszelkich 
starań, aby zapewnić godną przyszłość 
młodym ludziom, którzy są główną siłą 
napędową rozwoju kontynentu4, a tym 
samym współpracować w celu readmisji 
osób kwalifikujących się do powrotu;

_________________ _________________
4 62 % ludności subsaharyjskiej ma mniej 
niż 25 lat (2019) 
https://population.un.org/wpp/Publications/
Files/WPP2019_Highlights.pdf

4 62 % ludności subsaharyjskiej ma mniej 
niż 25 lat (2019) 
https://population.un.org/wpp/Publications/
Files/WPP2019_Highlights.pdf

Or. en

Poprawka 70
Sira Rego

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. z zadowoleniem przyjmuje stały 5. wyraża nadzieję na zrównoważony 
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wzrost gospodarczy w Afryce; w związku z 
tym wzywa UA do dołożenia wszelkich 
starań, aby zapewnić godną przyszłość 
młodym ludziom, którzy są główną siłą 
napędową rozwoju kontynentu4, a tym 
samym skutecznie zwalczać zjawisko 
małoletnich bez opieki przybywających do 
Europy oraz współpracować w celu 
readmisji osób kwalifikujących się do 
powrotu;

rozwój Afryki; w związku z tym wzywa 
UE i jej państwa członkowskie do 
działania w tym kierunku w oparciu o 
własne cele rozwojowe krajów 
afrykańskich; przypomina, że należy 
podjąć konkretne działania w celu 
ochrony migrantów przed śmiercią, 
zaginięciem, rozdzieleniem rodzin i 
naruszeniem ich praw, w tym zasady non-
refoulement i najlepszego zabezpieczenia 
interesów dziecka; 

_________________
4 62 % ludności subsaharyjskiej ma mniej 
niż 25 lat (2019) 
https://population.un.org/wpp/Publication
s/Files/WPP2019_Highlights.pdf

Or. en

Poprawka 71
Nadine Morano

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. z zadowoleniem przyjmuje stały 
wzrost gospodarczy w Afryce; w związku 
z tym wzywa UA do dołożenia wszelkich 
starań, aby zapewnić godną przyszłość 
młodym ludziom, którzy są główną siłą 
napędową rozwoju kontynentu4, a tym 
samym skutecznie zwalczać zjawisko 
małoletnich bez opieki przybywających do 
Europy oraz współpracować w celu 
readmisji osób kwalifikujących się do 
powrotu;

5. z zadowoleniem przyjmuje stały 
wzrost gospodarczy w Afryce; w związku 
z tym wzywa UA do dołożenia wszelkich 
starań, aby zapewnić godną przyszłość 
młodym ludziom, którzy są główną siłą 
napędową rozwoju kontynentu4, a tym 
samym skutecznie zwalczać zjawisko 
małoletnich bez opieki przybywających do 
Europy wykorzystanych przez 
przemytników ludzi oraz współpracować w 
celu readmisji osób kwalifikujących się do 
powrotu;

_________________ _________________
4 62 % ludności subsaharyjskiej ma mniej 
niż 25 lat (2019) 
https://population.un.org/wpp/Publications/
Files/WPP2019_Highlights.pdf

4 62 % ludności subsaharyjskiej ma mniej 
niż 25 lat (2019) 
https://population.un.org/wpp/Publications/
Files/WPP2019_Highlights.pdf
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Or. fr

Poprawka 72
Assita Kanko

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. z zadowoleniem przyjmuje stały 
wzrost gospodarczy w Afryce; w związku 
z tym wzywa UA do dołożenia wszelkich 
starań, aby zapewnić godną przyszłość 
młodym ludziom, którzy są główną siłą 
napędową rozwoju kontynentu4, a tym 
samym skutecznie zwalczać zjawisko 
małoletnich bez opieki przybywających do 
Europy oraz współpracować w celu 
readmisji osób kwalifikujących się do 
powrotu;

5. z zadowoleniem przyjmuje stały 
wzrost gospodarczy w Afryce; w związku 
z tym wzywa UA do dołożenia wszelkich 
starań, aby zapewnić godną przyszłość 
młodym ludziom, którzy są główną siłą 
napędową rozwoju kontynentu4, a tym 
samym skutecznie zwalczać zjawisko 
małoletnich bez opieki i migrantów o 
nieuregulowanym statusie 
przybywających do Europy oraz 
współpracować w celu readmisji osób 
kwalifikujących się do powrotu;

_________________ _________________
4 62 % ludności subsaharyjskiej ma mniej 
niż 25 lat (2019) 
https://population.un.org/wpp/Publications/
Files/WPP2019_Highlights.pdf

4 62 % ludności subsaharyjskiej ma mniej 
niż 25 lat (2019) 
https://population.un.org/wpp/Publications/
Files/WPP2019_Highlights.pdf

Or. en

Poprawka 73
Jean-Paul Garraud, Nicolas Bay

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. apeluje, aby w kolejnym pakcie o 
azylu i migracji zrezygnować z 
planowanej koncepcji obowiązkowej 
solidarności w zakresie przyjmowania i 
rozmieszczania migrantów w państwach 
członkowskich oraz wpisać do tego paktu 
zakaz stosowania zasady masowej 
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legalizacji pobytu przez państwa 
członkowskie;

Or. fr

Poprawka 74
Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, 
Giuliano Pisapia, Evin Incir

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. podkreśla kluczową rolę, jaką 
odgrywa społeczeństwo obywatelskie na 
całym świecie we wspieraniu demokracji i 
umacnianiu dialogu politycznego; 
podkreśla potrzebę zwiększenia udziału 
organizacji społeczeństwa obywatelskiego 
– w tym organizacji pozarządowych – w 
procesie realizacji strategii UE–Afryka;

Or. en

Poprawka 75
Dragoş Tudorache

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. podkreśla znaczenie opracowania 
solidnych strategii politycznych na rzecz 
równego dostępu do wysokiej jakości 
edukacji, włączających programów 
nabywania umiejętności dla wszystkich 
dzieci oraz stworzenia międzysektorowych 
możliwości postępu społecznego i wzrostu 
gospodarczego;

Or. en
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Poprawka 76
Jan-Christoph Oetjen, Olivier Chastel

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. wzywa UE do udzielenia 
bezpośredniej i pośredniej pomocy 
migrantom i uchodźcom w pobliżu ich 
domów, z których uciekli, ale także do 
zwiększenia swoich zobowiązań w zakresie 
przesiedleń w UE dla osób znajdujących 
się w najtrudniejszej sytuacji;

Or. en

Poprawka 77
Jan-Christoph Oetjen, Olivier Chastel

Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5b. wyraża ubolewanie, że wielu 
migrantów ekonomicznych ubiega się w 
UE o azyl z powodu braku alternatywnych 
kanałów; wzywa UE do utworzenia 
większej liczby kanałów legalnej migracji, 
które ułatwią mobilność i odciążą 
przeciążony system azylowy; uważa, że 
bardziej otwarta polityka wizowa jest 
podejściem zrównoważonym, 
pozwalającym uprościć migrację 
zarobkową; podkreśla znaczenie 
partnerstw gospodarczych między 
przedsiębiorstwami europejskimi i 
afrykańskimi, zwłaszcza MŚP, dla 
zwiększenia możliwości gospodarczych na 
obu kontynentach;

Or. en
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Poprawka 78
Dragoş Tudorache

Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5b. z zadowoleniem przyjmuje wysiłki 
przywódców afrykańskich w zakresie 
opracowywania i propagowania 
ustawodawstwa przeciwdziałającego 
przemocy seksualnej i domowej, 
molestowaniu seksualnemu, wczesnym 
małżeństwom, gwałtom małżeńskim i 
wszelkiego rodzaju nadużyciom oraz 
podkreśla potrzebę dalszej współpracy;

Or. en

Poprawka 79
Jean-Paul Garraud, Nicolas Bay

Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5b. wzywa UE i państwa członkowskie 
do uzależnienia pomocy dla państw 
afrykańskich od umów o skutecznej 
readmisji wszystkich imigrantów o 
nieuregulowanym statusie 
przebywających w UE i kwalifikujących 
się do powrotu;

Or. fr

Poprawka 80
Tineke Strik, Damian Boeselager

Projekt opinii
Ustęp 6
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Projekt opinii Poprawka

6. apeluje o uwzględnienie 
bezpieczeństwa i interesów kontynentu i 
obywateli europejskich.

6. przyznaje, że istnieją ścisłe 
powiązania między odpornością, 
bezpieczeństwem, pokojem i 
sprawowaniem rządów, oraz podkreśla 
znaczenie skoncentrowania się na 
bezpieczeństwie ludzi, eliminacji 
pierwotnych przyczyn konfliktów oraz 
zapewnieniu, by wszelkie zaangażowanie 
UE uwzględniało sytuacje konfliktu i było 
oparte na potrzebach i inicjatywach 
społeczności lokalnych, w szczególności 
na inicjatywach społeczeństwa 
obywatelskiego na rzecz pokoju i 
demokracji.

Or. en

Poprawka 81
Sira Rego

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. apeluje o uwzględnienie 
bezpieczeństwa i interesów kontynentu i 
obywateli europejskich.

6. apeluje o uwzględnienie 
bezpieczeństwa ludzi na kontynentach 
afrykańskim i europejskim oraz ich 
obywateli; zwraca uwagę na konieczność 
priorytetowego traktowania publicznych 
systemów ochrony zdrowia obu stron w 
celu zagwarantowania powszechnego 
dostępu do usług opieki zdrowotnej, w tym 
do badań naukowych i rozwoju w 
dziedzinie zdrowia na świecie.

Or. en

Poprawka 82
Olivier Chastel, Dragoş Tudorache, Jan-Christoph Oetjen, Abir Al-Sahlani, Hilde 
Vautmans, Fabienne Keller, Nathalie Loiseau

Projekt opinii
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Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. apeluje o uwzględnienie 
bezpieczeństwa i interesów kontynentu i 
obywateli europejskich.

6. apeluje o uwzględnienie interesów i 
uzasadnionych oczekiwań zarówno 
Afrykanów, jak i Europejczyków, w tym 
przez bezpośredni udział organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego w procesie 
realizacji strategii UE–Afryka.

Or. en

Poprawka 83
Jean-Paul Garraud, Nicolas Bay

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. apeluje o uwzględnienie 
bezpieczeństwa i interesów kontynentu i 
obywateli europejskich.

6. apeluje o uwzględnienie 
bezpieczeństwa, tożsamości europejskiej i 
interesów kontynentu i obywateli 
europejskich.

Or. fr

Poprawka 84
Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, 
Giuliano Pisapia, Evin Incir

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. apeluje o uwzględnienie 
bezpieczeństwa i interesów kontynentu i 
obywateli europejskich.

6. apeluje o uwzględnienie 
bezpieczeństwa i interesów kontynentu i 
obywateli zarówno europejskich, jak i 
afrykańskich.

Or. en
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Poprawka 85
Assita Kanko

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. podkreśla, że wzmocnienie pozycji 
kobiet i dziewcząt oraz chronienie ich 
przed handlem ludźmi, przemocą i 
wykorzystywaniem musi być priorytetem w 
naszej współpracy z narodami 
afrykańskimi; zwraca uwagę, że może 
temu służyć wymiana najlepszych praktyk 
i podejmowanie przez UE konkretnych 
inicjatyw w zakresie edukacji i zdrowia 
kobiet i dziewcząt; podkreśla, że 
zapewnienie równości, praw 
podstawowych i wolności kobiet i 
dziewcząt jest istotnym elementem walki z 
przestępczością i wzmacniania gospodarki 
afrykańskiej.

Or. en

Poprawka 86
Jean-Paul Garraud, Nicolas Bay

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. wzywa do coraz większego 
zacieśniania współpracy między UE, 
państwami członkowskimi i państwami 
afrykańskimi oraz do zdecydowanego 
wzmocnienia systemów kontroli na 
granicach zewnętrznych i wewnętrznych 
w celu powstrzymania przemieszczania się 
ludności w kierunku Europy;

Or. fr


