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Poprawka 1
Maria Eleni Koppa

Projekt rezolucji
Odniesienie 1 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając dokument z dnia 
14 marca 2008 r. wysokiego 
przedstawiciela i Komisji Europejskiej 
skierowany do Rady Europejskiej i 
zatytułowany „Zmiany klimatu a 
bezpieczeństwo międzynarodowe”,

Or. en

Poprawka 2
Emilio Menéndez del Valle

Projekt rezolucji
Odniesienie 1 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając sprawozdanie końcowe 
misji obserwacji wyborów Unii 
Europejskiej dotyczące wyborów, które 
odbyły się w Etiopii w dniu 23 maja 
2010 r.,

Or. es

Poprawka 3
María Muñiz De Urquiza

Projekt rezolucji
Odniesienie 1 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając rezolucję z dnia 10 maja 
2012 r. w sprawie piractwa morskiego,
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Or. en

Poprawka 4
Dominique Vlasto

Projekt rezolucji
Odniesienie 1 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając rezolucję Parlamentu 
Europejskiego z dnia 10 maja 2012 r. w 
sprawie piractwa morskiego;

Or. fr

Poprawka 5
Maria Eleni Koppa

Projekt rezolucji
Odniesienie 6

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając konkluzje Rady w sprawie 
Rogu Afryki z dnia 14 listopada 2011 r.,

- uwzględniając konkluzje Rady w sprawie 
Rogu Afryki z dnia 14 listopada 2011 r., a 
w szczególności załączone do nich ramy 
strategiczne,

Or. en

Poprawka 6
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Odniesienie 6 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając przyjęcie 1 sierpnia 2012 
r. przez 825 członków Narodowego 
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Zgromadzenia Konstytucyjnego 
konstytucji dla Somalii; uwzględniając 
demokratyczny wybór nowego prezydenta 
Somalii dnia 11 września br., jako 
element procesu transformacji,

Or. en

Poprawka 7
María Muñiz De Urquiza

Projekt rezolucji
Odniesienie 6 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając rezolucje Rady 
Bezpieczeństwa ONZ w sprawie sytuacji 
w Somalii, w szczególności rezolucję nr 
2067(2012),

Or. en

Poprawka 8
Maria Eleni Koppa

Projekt rezolucji
Odniesienie 6 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając wnioski Rady w sprawie 
wspólnej polityki zagranicznej i 
bezpieczeństwa z 1 grudnia 2011 i z 23 
lipca 2012 r.,

Or. en

Poprawka 9
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE
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Projekt rezolucji
Odniesienie 6 b (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając misję Unii Afrykańskiej w 
Somalii (AMISOM), której strategiczną 
koncepcję sporządzono 5 stycznia br., a 
której wyznaczono cel zaznaczenie 
obecności w czterech sektorach, a także 
uwzględniając rezolucję Rady 
Bezpieczeństwa ONZ 2036(2012) 
zwracającą się do Unii Afrykańskiej o 
zwiększenie sił oddziałów AMISOM z 
12 000 do maksymalnie 17 731 
pracowników umundurowanych, 
obejmujących wojsko i personel złożony z 
oddziałów policji,

Or. en

Poprawka 10
María Muñiz De Urquiza

Projekt rezolucji
Odniesienie 6 b (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając rezolucję Rady 
Bezpieczeństwa Organizacji Narodów 
Zjednoczonych nr 1820(2008) w sprawie 
kobiet, pokoju i bezpieczeństwa,

Or. en

Poprawka 11
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Odniesienie 6 c (nowe)
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Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając raport ONZ z dnia 25 
stycznia 2011 r. i 25 propozycji 
wysuniętych przez specjalnego doradcę 
sekretarza generalnego ONZ Jacka 
Langa w sprawie kwestii prawnych 
odnoszących się do piractwa u wybrzeży 
Somalii; uwzględniając ważkie raporty 
następcze przygotowane przez Jacka 
Langa, jak ten z 15 czerwca 2011 r. w 
sprawie procedur utworzenia 
wyspecjalizowanych somalijskich sądów 
antypirackich lub raport sekretarza 
generalnego ONZ z 20 stycznia 2012 r. w 
sprawie wyspecjalizowanych 
antypirackich sądów w Somalii oraz w 
innych krajach regionu, 

Or. en

Poprawka 12
María Muñiz De Urquiza

Projekt rezolucji
Odniesienie 6 c (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając wspólną strategię Afryka-
UE,

Or. en

Poprawka 13
Maria Eleni Koppa

Projekt rezolucji
Punkt -A preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

-A. mając na uwadze, że Róg Afryki jest 
jednym z najbardziej narażonych na brak 
bezpieczeństwa żywnościowego regionów 
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świata, i mając na uwadze miliony ludzi, 
którzy żyją na tym obszarze w stanie 
niedożywienia i w zagrożeniu głodem; 
mając na uwadze, iż region ten plasuje się 
wśród obszarów o najniższych w świecie 
normach w zakresie zdrowia;

Or. en

Poprawka 14
Maria Eleni Koppa

Projekt rezolucji
Punkt -A a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

-Aa. mając na uwadze długą historię 
konfliktów tego regionu, a także istnienie 
związku między konfliktem, ubóstwem, a 
zacofaniem; mając na uwadze, że trwały 
rozwój nie może być osiągnięty w 
atmosferze napięć, konfliktów zbrojnych 
ani niestabilności instytucji rządowych, 
podczas gdy ubóstwo i zacofanie są 
dodatkowymi czynnikami rozogniającymi 
konflikt; mając na uwadze, że zmiany 
klimatu mogą jeszcze bardziej pogorszyć 
sytuację w Rogu Afryki, który coraz 
częściej nawiedzają dotkliwe susze;

Or. en

Poprawka 15
María Muñiz De Urquiza

Projekt rezolucji
Punkt A preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że walka z Al-
Szabaab oraz brak jasnej politycznej i 
gospodarczej stabilności w Somalii, 
przedłużające się napięcia i ryzyko 
konfliktu między Sudanem a Sudanem 

A. mając na uwadze, że okrutne powstanie
Al-Szabaab oraz brak jasnej politycznej i 
gospodarczej stabilności w Somalii, 
przedłużające się napięcia i ryzyko 
konfliktu między Sudanem a Sudanem 
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Południowym, objęte konfliktem regiony 
Abiyei i Darfuru, napięcia między Etiopią, 
Erytreą i Somalią, napięcia między Erytreą 
a Dżibuti oraz działalność terrorystyczna 
Armii Oporu Pana (LRA) przyczyniają się 
wspólnie do tego, że Róg Afryki jest 
jednym z najbardziej targanych 
konfliktami i pełnym napięć regionów na 
świecie;

Południowym, objęte konfliktem regiony 
Abiyei i Darfuru, napięcia między Etiopią, 
Erytreą i Somalią, napięcia między Erytreą 
a Dżibuti oraz działalność terrorystyczna 
Armii Oporu Pana (LRA) oraz liczne walki 
o dostęp do surowców naturalnych
przyczyniają się wspólnie do tego, że Róg 
Afryki jest jednym z najbardziej targanych 
konfliktami regionów na świecie, co 
powoduje ogrom ludzkiego cierpienia, 
wewnętrzne przesiedlenia ludzi, 
pogłębienie kryzysów humanitarnych i 
zahamowanie zrównoważonego rozwoju 
społecznego i gospodarczego, jak i 
demokracji i rządów prawa.

Or. en

Poprawka 16
Ana Gomes

Projekt rezolucji
Punkt A preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że walka z Al-
Szabaab oraz brak jasnej politycznej i 
gospodarczej stabilności w Somalii, 
przedłużające się napięcia i ryzyko 
konfliktu między Sudanem a Sudanem 
Południowym, objęte konfliktem regiony 
Abiyei i Darfuru, napięcia między Etiopią, 
Erytreą i Somalią, napięcia między Erytreą 
a Dżibuti oraz działalność terrorystyczna 
Armii Oporu Pana (LRA) przyczyniają się 
wspólnie do tego, że Róg Afryki jest 
jednym z najbardziej targanych 
konfliktami i pełnym napięć regionów na 
świecie;

A. mając na uwadze, że walka z Al-
Szabaab oraz sprawowanie rządów w 
Somalii, przedłużające się napięcia i 
ryzyko konfliktu między Sudanem a 
Sudanem Południowym, objęte konfliktem 
regiony Abiyei i Darfuru, transformacja 
polityczna w Etiopii po śmierci premiera 
Melesa Zenawiego, napięcia między 
Etiopią, Erytreą i Somalią, napięcia między 
Erytreą a Dżibuti oraz działalność 
terrorystyczna Armii Oporu Pana (LRA) 
przyczyniają się wspólnie do tego, że Róg 
Afryki jest jednym z najbardziej targanych 
konfliktami i pełnym napięć regionów na 
świecie;

Or. en
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Poprawka 17
Cristian Dan Preda, Alf Svensson

Projekt rezolucji
Punkt A preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że walka z Al-
Szabaab oraz brak jasnej politycznej i 
gospodarczej stabilności w Somalii, 
przedłużające się napięcia i ryzyko 
konfliktu między Sudanem a Sudanem 
Południowym, objęte konfliktem regiony 
Abiyei i Darfuru, napięcia między Etiopią, 
Erytreą i Somalią, napięcia między Erytreą 
a Dżibuti oraz działalność terrorystyczna 
Armii Oporu Pana (LRA) przyczyniają się 
wspólnie do tego, że Róg Afryki jest 
jednym z najbardziej targanych 
konfliktami i pełnym napięć regionów na 
świecie;

A. mając na uwadze, że walka z Al-
Szabaab oraz piractwo w Somalii, 
przedłużające się napięcia i ryzyko 
konfliktu między Sudanem a Sudanem 
Południowym, objęte konfliktem regiony 
Abiyei i Darfuru, napięcia między Etiopią, 
Erytreą i Somalią, napięcia między Erytreą 
a Dżibuti oraz działalność terrorystyczna 
Armii Oporu Pana (LRA) przyczyniają się 
wspólnie do tego, że Róg Afryki jest 
jednym z najbardziej targanych 
konfliktami i pełnym napięć regionów na 
świecie;

Or. en

Poprawka 18
Ana Gomes, María Muñiz De Urquiza

Projekt rezolucji
Punkt A a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa.  mając na uwadze, że Róg Afryki jest 
jednym z najuboższych i najbardziej 
cierpiących na brak dobrych rządów 
regionów w świecie; mając na uwadze 
brak bezpieczeństwa i niepewność 
żywnościową, w szczególności złożone
dotkliwe kryzysy humanitarne w Rogu 
Afryki; mając na uwadze, że społeczności 
międzynarodowej nie udało się 
zapobiegawczo rozwiązać problemów 
bezpieczeństwa ludzkiego, suszy i głodu w 
regionie;  
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Or. en

Poprawka 19
Geoffrey Van Orden

Projekt rezolucji
Punkt A a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze trojaki charakter 
europejskiego i szerszego 
międzynarodowego zainteresowania 
sytuacją bezpieczeństwa w Rogu Afryki: 
po pierwsze, ze zwględu na zagrożenie , 
jakim jest międzynarodowy terroryzm, w 
tym przemieszczanie się ludności 
pochodzenia somalijskiego do i z krajów 
europejskich, oraz środki finansowe 
kierowane do organizacji terrorystycznych 
z piractwa i uprowadzeń; po drugie, z 
uwagi na zagrożenie gospodarcze dla 
handlu międzynarodowego oraz potrzebę 
ułatwienia bezpiecznej żeglugi morskiej; 
po trzecie, by wspomóc ONZ w jej celach, 
np. w ochronie statków wyczarterowanych 
przez Światowy Program Żywnościowy w 
regionie;

Or. en

Poprawka 20
Ana Gomes, María Muñiz De Urquiza

Projekt rezolucji
Punkt A b preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ab.  mając na uwadze, że błedne koło 
braku bezpieczeństwa, niepewności, 
ubóstwa, złych rządów można pomyślnie i 
skutecznie przełamać jednie za sprawą 
kompleksowego, holistycznego podejścia, 
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zobowiązującego do rozwijania krajów w 
regionie w zrównoważony sposób; mając 
na uwadze, że Róg Afryki, jako region, w 
którym kwitnie działalność przestępcza, a 
konkretnie terroryzm i piractwo, w 
konsekwencji skrajnego ubóstwa i złych 
rządów lub braku sprawowania rządów, 
wskazuje na istnienie związku między 
rozwojem a bezpieczeństwem;

Or. en

Poprawka 21
Ana Gomes, María Muñiz De Urquiza

Projekt rezolucji
Punkt A c preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ac. mając na uwadze, że przedłużająca się 
niestabilność w Rogu niesie ze sobą 
konsekwencje dla bezpieczeństwa państw 
sąsiadujących, kontynentu, a także - ze 
względu na nawiązywanie przez 
terrorystów kontaktów w regionie - może 
podkopać bezpieczeństwo innych 
regionów , jak Europy, Półwysepu 
Arabskiego i Azji Południowej;

Or. en

Poprawka 22
Ana Gomes, María Muñiz De Urquiza

Projekt rezolucji
Punkt A d preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

A d. mając na uwadze, że według 
szacunków UNHCR po całym Rogu 
Afryki, głównie w Kenii i Etiopii, 
rozproszonych jest przeszło milion 
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uchodźców somalijskich, zaś sama 
Somalia liczy 1,3 mln udzodźców 
wewnętrznych; mając na uwadze, że 
wewnetrzny konflikt, Al-Szaabab, 
terroryzm i następujące po sobie klęski 
suszy leżą u sedna exodusu i uchodźctwa 
wewnętrznego w Somalii, dając się 
dotkliwie we znaki całemu regionowi;

Or. en

Poprawka 23
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Punkt B preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że utrzymujący się 
brak stabilności politycznej i konflikty w 
Somalii praktycznie zaprzepaściły wszelkie 
szanse na rozwój gospodarczy tego kraju; 
mając na uwadze, że brak stabilnych 
perspektyw demograficznych i 
gospodarczych dla ludności, w 
szczególności ludzi młodych, idący w 
parze z brakiem rządów prawa, są 
podatnym gruntem dla działalności 
przestępczej, w tym piractwa i przemytu, 
oraz sprzyjają rozwojowi działalności grup 
terrorystycznych, takich jak Al-Szabaab; 
mając na uwadze, że piractwo jest niestety 
nadal postrzegane przez niektórych 
Somalijczyków jako jedyne opłacalne 
źródło dochodu oraz sposób na poprawę 
standardu życia;

B. mając na uwadze, że utrzymujący się 
brak stabilności politycznej i konflikty w 
Somalii praktycznie zaprzepaściły wszelkie 
szanse na rozwój gospodarczy tego kraju; 
mając na uwadze, że brak stabilnych 
perspektyw demograficznych i 
gospodarczych dla ludności, w 
szczególności ludzi młodych, idący w 
parze z brakiem rządów prawa, są 
podatnym gruntem dla działalności 
przestępczej, w tym piractwa i przemytu, 
oraz sprzyjają rozwojowi działalności grup 
terrorystycznych, takich jak Al-Szabaab;

Or. en

Poprawka 24
Ana Gomes, María Muñiz De Urquiza
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Projekt rezolucji
Punkt B preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że utrzymujący się 
brak stabilności politycznej i konflikty w 
Somalii praktycznie zaprzepaściły wszelkie 
szanse na rozwój gospodarczy tego kraju; 
mając na uwadze, że brak stabilnych 
perspektyw demograficznych i 
gospodarczych dla ludności, w 
szczególności ludzi młodych, idący w 
parze z brakiem rządów prawa, są 
podatnym gruntem dla działalności 
przestępczej, w tym piractwa i przemytu, 
oraz sprzyjają rozwojowi działalności grup 
terrorystycznych, takich jak Al-Szabaab; 
mając na uwadze, że piractwo jest niestety 
nadal postrzegane przez niektórych
Somalijczyków jako jedyne opłacalne 
źródło dochodu oraz sposób na poprawę 
standardu życia;

B. mając na uwadze, że utrzymujący się 
brak stabilności politycznej i konflikty w 
Somalii praktycznie zaprzepaściły wszelkie 
szanse na trwały rozwój gospodarczy tego 
kraju; mając na uwadze, że brak stabilnych 
perspektyw demograficznych i 
gospodarczych dla ludności, w 
szczególności ludzi młodych, idący w 
parze z brakiem demokracji, rządów 
prawa, sprawowania dobrych rządów i 
bezpieczeństwa ludzkiego są podatnym 
gruntem dla działalności przestępczej, w 
tym piractwa i przemytu, oraz sprzyjają 
rozwojowi działalności grup 
terrorystycznych, takich jak Al-Szabaab; 
mając na uwadze, że piractwo niestety dla 
wielu Somalijczyków stanowi jedyne 
źródło dochodu oraz środek do życia;

Or. en

Poprawka 25
Cristian Dan Preda, Alf Svensson

Projekt rezolucji
Punkt B preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że utrzymujący się 
brak stabilności politycznej i konflikty w 
Somalii praktycznie zaprzepaściły
wszelkie szanse na rozwój gospodarczy 
tego kraju; mając na uwadze, że brak 
stabilnych perspektyw demograficznych i 
gospodarczych dla ludności, w 
szczególności ludzi młodych, idący w 
parze z brakiem rządów prawa, są 
podatnym gruntem dla działalności 
przestępczej, w tym piractwa i przemytu, 
oraz sprzyjają rozwojowi działalności grup 

B. mając na uwadze, że utrzymujący się 
brak stabilności politycznej i konflikty 
fatalnie ograniczyły wszelkie szanse na 
rozwój gospodarczy w regionie; mając na 
uwadze, że brak stabilnych perspektyw 
demograficznych i gospodarczych dla 
ludności, w szczególności ludzi młodych, 
idący w parze z brakiem rządów prawa, są 
podatnym gruntem dla działalności 
przestępczej, w tym piractwa i przemytu, 
oraz sprzyjają rozwojowi działalności grup 
terrorystycznych, takich jak Al-Szabaab; 
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terrorystycznych, takich jak Al-Szabaab; 
mając na uwadze, że piractwo jest niestety 
nadal postrzegane przez niektórych 
Somalijczyków jako jedyne opłacalne 
źródło dochodu oraz sposób na poprawę 
standardu życia;

mając na uwadze, że piractwo jest niestety 
nadal postrzegane przez niektórych 
Somalijczyków jako jedyne opłacalne 
źródło dochodu oraz sposób na poprawę 
standardu życia;

Or. en

Poprawka 26
Charles Tannock

Projekt rezolucji
Punkt B a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że wraz ze 
stopniowym narastaniem w Somalii walki 
z Al-Szabaab, rośnie ryzyko, iż działalność 
terrorystyczna oraz destabilizacja 
przeniosą się na inne obszary Somalii lub 
w głąb tych cześci Afryki, które do tej pory 
nie były dotknięte tym problemem;

Or. en

Poprawka 27
Emilio Menéndez del Valle

Projekt rezolucji
Punkt B a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że w dniu 20 
sierpnia 2012 r. miały miejsce dwa bardzo 
ważne dla Rogu Afryki wydarzenia: 
śmierć premiera Etiopii Melesa 
Zenawiego i utworzenie w Somalii 
pierwszego od ponad dwóch dziesięcioleci 
formalnego parlamentu;

Or. es
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Poprawka 28
Cristian Dan Preda, Alf Svensson

Projekt rezolucji
Punkt B a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

B a. mając na uwadze, że zaprzysiężenie 
nowego parlamentu oraz wybranie 10 
września 2012 r. nowego prezydenta 
Somalii Hassana Szejka Mohamuda 
stanowiły historyczny moment, a także 
ważny krok w kierunku poprawy stanu 
pokoju i bezpieczeństwa, i pokazały, że 
sytuacja w Somalii nie jest 
nieodwracalna;

Or. en

Poprawka 29
Ana Gomes, María Muñiz De Urquiza

Projekt rezolucji
Punkt B a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że pod trwającymi 
przeszło 21 lat rządami premiera Melesa 
Zenawiego pomimo politycznych represji 
Etiopia stała się największym afrykańskim 
beneficjentem pomocy; mając na uwadze, 
że doniesienia o przypadkach 
naruszeniach praw człowieka 
popełnionych przez rząd i siły zbrojne 
obejmują samowolne aresztowania i 
skazania tysięcy Etiopczyków, w tym 
dziennikarzy i działaczy opozycji, na mocy 
restrykcyjnej antyterrorystycznej ustawy, 
jak i wymuszone kontrole muzułmańskiej 
organizacji religijnej, konfiskatę ziemi i 
wysiedlanie ludności tubylczej; mając na 
uwadze, że brak dostępu niezależnych 
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krajowych i międzynarodowych 
organizacji do jakiegokolwiek ośrodka 
przetrzymań uniemożliwia określenie 
liczby więźniów politycznych oraz innych 
samowolnie zatrzymanych osób lub ich 
stanu zdrowia;  mając na uwadze przyjętą 
w 2009 r. ustawę o rejestracji i regulacji 
organizacji charytatywnych, która wciąż 
poważnie narusza podstawowe prawa 
monitorowania i zdawania sprawy z 
działalności prowadzonej przez etiopskie 
organizacje społeczeństwa 
obywatelskiego;

Or. en

Poprawka 30
Norica Nicolai

Projekt rezolucji
Punkt B a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że zanagażowanie 
UE w region podyktowane jest zarówno 
jego znaczeniem geostrategicznym, jak i 
pragnieniem udzielenia wsparcia ludności 
Rogu oraz wyciągnięcia go z ubóstwa; 
mając na uwadze, iż w tym celu oraz aby 
osiągnąć trwały pokój UE zobowiązała się 
do wspierania regionalnych wysiłków, w 
tym za pośrednictwem IGAD i UA, oraz 
krajowych wysiłków zmierzających do 
umocnienia pokoju i wymiaru 
sprawiedliwości w oparciu o zasady 
integracji wszystkich grup etnicznych, 
rządy prawa i poszanowanie praw 
człowieka;

Or. en

Poprawka 31
Charles Tannock
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Projekt rezolucji
Punkt B b preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Bb. mając na uwadze, iż przejściowemu 
rządowi federalnemu Somalii nie udało 
się utworzyć stablinego rządu 
reprezentującego wszystkie grupy 
etniczne, zdolnego do promowania zgody 
między swymi różnymi etnicznymi i 
politycznymi składowymi; mając na 
uwadze, że nowy rząd Somalii musi 
uzyskać pełne popiercie społeczności 
międzynarodowej, by móc stawić czoła 
wyzwaniom, z jakimi zmaga się Somalia, i 
odbudować trwałą polityczną, 
demokratyczną, etniczną i społeczną 
stabilność;

Or. en

Poprawka 32
Ana Gomes, María Muñiz De Urquiza

Projekt rezolucji
Punkt B b preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Bb. mając na uwadze, że śmierć premiera 
Melesa Zenawiego może odbić się 
poważnymi konsekwencjami na poziomie 
krajowym i regionalnym, umożliwiając 
nowemu przywództwu otwarcie przestrzeni 
politycznej, zniesienie represyjnych ustaw 
i zaangażowanie się we wszechstronny 
dialog polityczny zmierzający do 
transformacji politycznej; mając na 
uwadze, że demokratycznie wybrany, 
reprezentuający wszystkie grupy etniczne 
rząd w Etiopii stanowi jedyną drogę do 
zapobieżenia rozprzestrzaniu się po kraju 
niestabilności, radykalizmu i zamieszek, 
które zagrażają roli Etiopii w zwalczaniu 
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terroryzmu; 

Or. en

Poprawka 33
Charles Tannock

Projekt rezolucji
Punkt B c preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Bc. mając na uwadze, że pasmo ciągłego 
braku bezpieczeństwa i niestabilności 
rozciągające się od Oceanu Atlantyckiego 
po Ocean Indyjski nadałoby również nową 
siłę handlowi narkotykami poprzez 
południowy Atlantyk z Ameryki Łacińskiej 
i Karaibskiej oraz handlowi bronią i 
ludźmi, otwierając nowe szlaki handlu i 
możliwość przemytu narkotyków zarówno 
do Europy, jak i na Półwysep Arabski;

Or. en

Poprawka 34
Ana Gomes, María Muñiz De Urquiza

Projekt rezolucji
Punkt B c preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Bc. mając na uwadze, że po 20 latach od 
uzyskanai niezależności Erytrea pod 
rządami prezydenta Isajasa Afewerkiego 
stała się jednym z najbardziej 
represywnych i zamkniętych krajów w 
świecie, o porażających notowaniach w 
zakresie przestrzegania praw człowieka, 
do których zaliczają się uwięzienia, 
tortury i zabójstwa obywateli; mając na 
uwadze, że 5 lipca 2012 r. Rada ONZ ds. 
Praw Człowieka przyjęła rezolucję 
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zdecydowanie potępiającą utrzymujące się 
masowe i systematyczne przypadki 
łamania praw człowieka, których 
dopuszczają się władze erytrejskie, 
poważne ograniczenia swobody opinii i 
wolności wypowiedzi, przymusowy pobór 
obywateli na czas nieokreślony, i 
wyznaczyła przy tym specjalnego 
sprawozdawcę ds. sytuacji praw człowieka 
w Erytrei celem przerwania izolacji kraju, 
zbadania i zdania sprawy z przypadków 
naruszeń; mając na uwadze, że obywatel 
Szwecji i Erytrei Dawit Isaak od 11 lat, 
bez procesu, przetrzymany jest w 
odosobnieniu w erytrejskim więzieniu;

Or. en

Poprawka 35
Charles Tannock

Projekt rezolucji
Punkt B d preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Bd. mając na uwadze, że rywalizacja 
państw o zasoby naturalne w regionie, w 
szczególności paliwa kopalne i wodę, oraz 
rywalizacja o udzielenie 
infrastrukturalnego dostępu do portów 
państwom produkującym ropę i gaz, jak i 
dostępu do morza krajom go 
pozbawionym, mogłaby podsycić dalsze 
konflikty w regionie i doprowadzić do 
przewlekłego braku stabilności;

Or. en

Poprawka 36
Ana Gomes, María Muñiz De Urquiza

Projekt rezolucji
Punkt B d preambuły (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Bd. mając na uwadze, że ani UE, USA, 
UA, ONZ ani wspólnocie 
międzynarodowej nie udało się wywrzeć 
nacisku na Etiopii i Erytrei, by rozwiązały 
spory demarkacyjne, to jest mając na 
uwadze porażkę, jeśli chodzi o wywarcie 
na Etiopii nacisku, by uznała 
orzecznictwo niezależnej Komisji 
Graniczej; mając na uwadze, że dyktatura 
Isajasa w Erytrei wykorzystuję tę urazę do 
represjonowania narodu i mieszania się w 
regionalne konflikty;

Or. en

Poprawka 37
Charles Tannock

Projekt rezolucji
Punkt B e preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Be. mając na uwadze, że długofalową 
stabilność w Rogu Afryki uda się 
wypracować wyłącznie w oparciu o silne 
demokratyczne instytucje, rządy prawa i 
poszanowanie praw człowieka, w 
szczególności wolności wypowiedzi, oraz 
lepsze gospodarcze widoki na przyszłość 
dla społeczeństwa;

Or. en

Poprawka 38
Ana Gomes, María Muñiz De Urquiza

Projekt rezolucji
Punkt B e preambuły (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Be. mając na uwadze, że dnia 26 września 
2012 r. prezydentowie Sudanu i 
Południowego Sudanu podpisali długo 
wyczekiwane porozumienie o współpracy, 
umożliwiające wznowienie dostaw ropy z 
południa na północ, demilitaryzację strefy 
buforowej wzdłuż granic, ponowne 
wznowienie handlu transgraniczego i 
swobodny przepływ ludności po obu jej 
stronach; mając na uwadze, że oba kraje 
muszą się jeszcze porozumieć co do 
statusu Abyei oraz innych obszarów, do 
których zgłaszane są pretensje;

Or. en

Poprawka 39
Charles Tannock

Projekt rezolucji
Punkt B f preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Bf. mając na uwadze, że podstawowe 
znaczenie ma czynne pielęgnowanie stref 
stabilności w regionie, rozwiązywanie 
problemu ubóstwa i promowanie 
ożywienia gospodarczego jako środka 
odbudowy państw upadłych; mając na 
uwadze, że nie ma bezpieczeństwa bez 
rozwoju, ani rozwoju bez bezpieczeństwa; 

Or. en

Poprawka 40
Ana Gomes, María Muñiz De Urquiza

Projekt rezolucji
Punkt B f preambuły (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Bf. majac na uwadze, że Sudan 
Południowy zmaga się z wyzwaniami 
natury politycznej, gospodarczej i w 
zakresie bezpieczeństwa, a mianowicie z 
konfliktami zbrojnymi między 
wspólnotami i z brakiem solidnych 
struktur rządowych; mając na uwadze, że 
trwające rozbrojenie ludności cywilnej 
zwane „operacją przywracania pokoju”, 
którą rozpoczęto w marcu 2012 r. w 
odpowiedzi na przypadki konfliktów 
zbrojnych wspólnot, do jakich doszło w 
prowincji Jonglei, doprowadza do 
przypadków nadużyć popełnionych przez 
siły wojskowe na ludności cywilnej;

Or. en

Poprawka 41
Ana Gomes, María Muñiz De Urquiza

Projekt rezolucji
Punkt B g preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Bg. mając na uwadze nietrwały charakter 
pokoju w sudańskim zachodnim regionie 
Darfuru oraz w południowych 
prowincjach Kardofanu Południowego i 
Nilu Błękitnego;  mając na uwadze 
nieustające doniesienia organizacji praw 
człowieka o dokonywanych przez siły 
rządowe masowych bombardowaniach 
obszarów zamieszkałych przez ludność 
cywilną, o pozasądowych egzekucjach, 
samowolnych aresztowaniach, masowych 
plądrowaniach i niszczeniu mienia; mając 
na uwadze, iż utrzymująca się przemoc 
wywołuje trwałą i budzącą niepokój klęskę 
humanitarną;

Or. en
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Poprawka 42
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Punkt C preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że Etiopia, Kenia i 
Uganda udzielają cennego wojskowego i 
politycznego wsparcia staraniom 
zmierzającym do osiągnięcia stabilności w 
regionie, udowadniając w ten sposób, że 
przy aktywnym wsparciu ze strony 
wspólnoty międzynarodowej, to sami 
Afrykanie mogą wziąć na siebie 
odpowiedzialność i przewodniczyć 
procesowi znalezienia skutecznych 
rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa i 
stabilności w regionie; mając na uwadze, 
że Unia Afrykańska (UA) jest cennym 
partnerem jeśli chodzi o zaprowadzenie 
pokoju i stabilności w regionie;

C. mając na uwadze, że Etiopia, Kenia i 
Uganda tylko częściowo zintegrowały swój 
potencjał wojskowy wysłany do Somalii w 
postaci misji AMISOM, która działa pod 
mandatem Rady Bezpieczeństwa ONZ;
mając na uwadze, że Unia Afrykańska 
(UA) jest cennym partnerem jeśli chodzi o 
zaprowadzenie pokoju i stabilności w 
regionie;

Or. en

Poprawka 43
Ana Gomes, María Muñiz De Urquiza

Projekt rezolucji
Punkt C preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że Etiopia, Kenia i 
Uganda udzielają cennego wojskowego i 
politycznego wsparcia staraniom 
zmierzającym do osiągnięcia stabilności w 
regionie, udowadniając w ten sposób, że
przy aktywnym wsparciu ze strony 
wspólnoty międzynarodowej, to sami 
Afrykanie mogą wziąć na siebie 
odpowiedzialność i przewodniczyć 

C. mając na uwadze, że Etiopia, Kenia i 
Uganda udzielają cennego wojskowego i 
politycznego wsparcia staraniom 
zmierzającym do osiągnięcia stabilności w 
regionie, mianowicie w postaci AMISOM 
- misji Unii Afrykańskiej w Somalii, w ten 
sposób podejmując próbę, by, przy 
aktywnym wsparciu ze strony wspólnoty 
międzynarodowej, to sami Afrykanie mogli 
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procesowi znalezienia skutecznych 
rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa i 
stabilności w regionie; mając na uwadze, 
że Unia Afrykańska (UA) jest cennym 
partnerem jeśli chodzi o zaprowadzenie 
pokoju i stabilności w regionie;

wziąć na siebie odpowiedzialność i 
przewodniczyć procesowi znalezienia 
skutecznych rozwiązań w zakresie 
bezpieczeństwa i stabilności w regionie; 
mając na uwadze, że Unia Afrykańska 
(UA) jest cennym partnerem jeśli chodzi o 
zaprowadzenie pokoju i stabilności w 
regionie;

Or. en

Poprawka 44
Arnaud Danjean, Krzysztof Lisek, Michael Gahler

Projekt rezolucji
Punkt C preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że Etiopia, Kenia i 
Uganda udzielają cennego wojskowego i 
politycznego wsparcia staraniom 
zmierzającym do osiągnięcia stabilności w 
regionie, udowadniając w ten sposób, że 
przy aktywnym wsparciu ze strony 
wspólnoty międzynarodowej, to sami 
Afrykanie mogą wziąć na siebie 
odpowiedzialność i przewodniczyć 
procesowi znalezienia skutecznych 
rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa i 
stabilności w regionie; mając na uwadze, 
że Unia Afrykańska (UA) jest cennym 
partnerem jeśli chodzi o zaprowadzenie 
pokoju i stabilności w regionie;

C. mając na uwadze, że Dżibuti, Etiopia, 
Kenia i Uganda udzielają cennego 
wojskowego i politycznego wsparcia 
staraniom zmierzającym do osiągnięcia 
stabilności w regionie, udowadniając w ten 
sposób, że przy aktywnym wsparciu ze 
strony wspólnoty międzynarodowej, to 
sami Afrykanie mogą wziąć na siebie 
odpowiedzialność i przewodniczyć 
procesowi znalezienia skutecznych 
rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa i 
stabilności w regionie; mając na uwadze, 
że Unia Afrykańska (UA) jest cennym 
partnerem jeśli chodzi o zaprowadzenie 
pokoju i stabilności w regionie;

Or. en

Poprawka 45
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Punkt C a preambuły (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

C a. mając na uwadze, że sytuacja w 
zakresie bezpieczeństwa i sytuacja 
militarna w Somalii jest wciąż groźna i 
nieprzewidywalna; mając na uwadze, że 
siłom działającym w ramach misji Unii 
Afrykańskiej (AMISOM) udało się 
odeprzeć islamską grupę zbrojną Al-
Szabaab oraz że w ramach tej misji 
wysłano 100 żołnierzy do miasta Baidoa; 
mając na uwadze, że Kenia dokonała 
niedawno interwencji wojskowej w 
południowo-środkowej Somalii, nie udało 
się jej jednak ostatecznie pokonać sił Al-
Szabaab; mając na uwadze, że w lutym 
2012 r. w regionie Hiraan i regionie Bay 
interweniowały Krajowe Siły Zbrojne 
Etiopii; mając na uwadze, że organizacja 
Human Rights Watch ujawniła 
naruszenia praw człowieka, tortury, 
arbitralne zatrzymania, doraźne egzekucje 
i nielegalne ataki odwetowe na ludność 
cywilną, jakich dopuściły się etiopskie siły 
zbrojne i grupy zbrojne lojalne wobec 
tymczasowego rządu federalnego Somalii; 
mając na uwadze, że sąsiednia Erytrea 
została oskarżona przez Grupę 
Monitorowania Sankcji ONZ o 
dostarczanie broni, szkolenia i wsparcie 
finansowe dla Al-Szabaab, a tym samym o 
naruszenie embarga ONZ na dostawy 
broni;

Or. en

Poprawka 46
Norica Nicolai

Projekt rezolucji
Punkt C a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że zakończenie 
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kryzysu w Somalii – chociaż uzależnione 
od stabilności wprowadzanej w kraju 
przez operacje Unii Afrykańskiej – może 
jedynie się dokonać poprzez zachowanie i 
wsparcie społeczno-politycznej stabilności, 
co oznacza, że na stronach 
zaangażowanych w operacje wojskowe 
również spocznie duża odpowiedzialność 
w zakresie wsparcia władz lokalnych za 
pomocą wszelkich koniecznych środków w 
okresie po zakończeniu działań 
wojskowych; 

Or. en

Poprawka 47
Véronique De Keyser

Projekt rezolucji
Punkt C a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

C a. mając na uwadze, że same 
międzynarodowe działania wojskowe 
nigdy nie będą w stanie zapewnić 
bezpieczeństwa, stabilności i trwałego 
pokoju, jeżeli nie będą im towarzyszyć 
programy demokratycznego rozwoju;

Or. fr

Poprawka 48
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Punkt C b preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Cb. mając na uwadze, iż zgodnie z 
doniesieniami mediów Centralna Agencja 
Wywiadowcza (CIA) USA działa zarówno 
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w bazie powietrznej blisko 
międzynarodowego lotniska Aden Adde w 
Magadiszu, jak i w tajnym więzieniu 
ukrytym w podziemiu Agencji 
Bezpieczeństwa Narodowego Somalii; 
mając na uwadze, że CIA podobno 
uprowadziła osoby podejrzane o 
terroryzm, również z krajów 
sąsiadujących, jak Kenia, i doprowadziła 
je do tajnego więzienia w Somalii; mając 
na uwadze domniemania, że CIA 
przeprowadziła we wrześniu 2009 r. 
pozasądowe zabójstwa z helikopetra, zaś w 
czerwcu 20011 - ze zdalnie sterowanego 
samolotu na domniemanych przewódców 
Al-Szabaabu;

Or. en

Poprawka 49
Véronique De Keyser

Projekt rezolucji
Punkt C b preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

C b. mając na uwadze, że dostęp do 
ludności w Rogu Afryki pozostaje 
głównym problemem w ramach zmagań w 
nadzwyczajnych sytuacjach 
humanitarnych;

Or. fr

Poprawka 50
Véronique De Keyser

Projekt rezolucji
Punkt C c preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

C c. mając na uwadze, że Komisja 



AM\914946PL.doc 29/138 PE497.776v01-00

PL

Europejska zamierza podnieść do 158 mln 
EUR ogólną kwotę pomocy humanitarnej 
przeznaczonej dla ludności cierpiącej z 
powodu suszy, która dotknęła kraje Rogu 
Afryki; 

Or. fr

Poprawka 51
Véronique De Keyser

Projekt rezolucji
Punkt C d preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

C d. mając na uwadze, że na 
międzynarodowej konferencji darczyńców, 
która odbyła się w Addis Abebie, główne 
kraje członkowskie Unii Afrykańskiej 
zobowiązały się do zmobilizowania prawie 
350 mln USD na rzecz krajów dotkniętych 
suszą;

Or. fr

Poprawka 52
María Muñiz De Urquiza

Projekt rezolucji
Punkt D preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że Międzyrządowy 
Organ ds. Rozwoju (IGAD) mógłby 
odegrać centralną rolę w tworzeniu 
struktury politycznej i bezpieczeństwa w 
regionie oraz kluczową rolę w 
zapobieganiu konfliktom oraz w zakresie 
politycznej i gospodarczej integracji w 
Rogu Afryki, co mogłoby zobowiązać i 
skłonić kraje w regionie do realizacji 
wspólnych programów politycznych i 

D. mając na uwadze, że Międzyrządowy 
Organ ds. Rozwoju (IGAD) pozostaje 
niedorozwiniętym instrumentem na rzecz 
pogłębionej współpracy regionalnej, 
integracji i bezpieczeństwa; podkreśla, że 
istnieje potrzeba, by IGAD odegrał 
centralną rolę w tworzeniu struktury 
politycznej i bezpieczeństwa w regionie, 
jak również w zapobieganiu konfliktom 
oraz w zakresie politycznej i gospodarczej 
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gospodarczych; integracji w Rogu Afryki, co powinno 
zobowiązać i skłonić kraje w regionie do 
realizacji wspólnych programów 
politycznych i gospodarczych;

Or. en

Poprawka 53
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Punkt D a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Da. mając na uwadze, że Róg Afryki, a 
szczególnie Somalię, dotknęła poważna 
klęska głodu spowodowana suszą, która 
doprowadziła do poważnej klęski 
humanitarnej, której ofiarą padło ponad 
12 milionów ludzi w regionie i ponad 7,5 
miliona osób w Somalii; mając na 
uwadze, że klęska głodu doprowadziła nie 
tylko do śmierci wielu ludzi, zwłaszcza 
dzieci, ale wywoła również ogromną falę 
uchodźców do krajów sąsiednich: Kenii i 
Etiopii; mając na uwadze, że Komisja 
Europejska zwiększyła swoją pomoc 
hunanitarną z 9 mln EUR w 2009 do 46 
mln EUR w 2008 r., od tego czasu 
zmniejszyła jednak tę pomoc do zaledwie 
35 mln EUR w 2010 r. i 30 mln EUR w 
2011 r.; mając na uwadze, że dopiero po 
masowej suszy, do której doszło w lecie 
2011 r. Komisja Europejska skorygowała 
wielkość swej pomocy w ramach polityki 
humanitarnej do 77 mln EUR;

Or. en

Poprawka 54
María Muñiz De Urquiza
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Projekt rezolucji
Punkt D a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Da. mając na uwadze, że znacząca 
poprawa sytuacji humanitarnej w regionie 
jest współzależna od osiągniecia 
wszystkimi innymi celów Unii w Rogu 
Afryki oraz od wszelkich trwałych 
rozwiązań różnych konfliktów 
nawiedzających region, z tego względu 
trzeba wziąć pod uwagę potrzeby 
wewnętrznie przesiedlownych ludzi, 
utrzymującą się klęskę w zakresie 
uchodźctwa oraz przyczyny tych zjawisk, 
jak strukturalną niepewność co do 
bezpieczeństwa żywnościowego, konflikty i 
skutki zmiany klimatu, zwracając przy tym 
szczególną uwagę na najbardziej 
narażone grupy społeczne, jak kobiety i 
dzieci;

Or. en

Poprawka 55
Emilio Menéndez del Valle

Projekt rezolucji
Punkt D a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Da. mając na uwadze, że Etiopski 
Ludowo-Rewolucyjny Front 
Demokratyczny obiecywał demokratyzację 
kraju, kiedy doszedł do władzy w 1991 r.; 
mimo to prawdziwa demokratyzacja nie 
miała miejsca, a rząd kontroluje wszystkie 
instytucje publiczne;

Or. es
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Poprawka 56
Charles Tannock

Projekt rezolucji
Punkt D a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Da. mając na uwadze, że znaczący 
darczyńcy i podmioty polityczne w 
regionie obejmują nie tylko tradycyjne 
podmioty polityczne i rozwojowe, jak UE, 
Stany Zjednoczone Ameryki i organizacje 
międzynarodowe, jak ONZ, Bank 
Światowy, ale także Turcję, Egipt, RWPZ, 
w szczególności Katar, oraz Organizację 
Współpracy Islamskiej; mając na uwadze, 
że Chiny odgrywają kluczową rolę w 
promowaniu rozwoju infrastrukturalnego 
oraz potencjału gospodarczego w Rogu 
Afryki poprzez udzielanie 
uprzywilejowanych pożyczek ad hoc, które 
nie są uwarunkowane podjęciem przez 
kraje skutecznych reform, a często 
stanowią zachętę do udzielenia 
uprzywilejowanego dostępu do zasobów 
naturalnych i dostępu do rynku kraju;

Or. en

Poprawka 57
Cristian Dan Preda, Alf Svensson

Projekt rezolucji
Punkt D a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Da. mając na uwadze, że bezpieczeństwo i 
rozwój w Rogu Afryki nie mogą być 
rozdzielane, a udzielaniu krajom regionu 
pomocy w osiągnięciu bezpieczeństwa 
musi towarzyszyć umożliwienie ich 
gospodarkom wzrostu i ograniczanie 
ubóstwa;
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Or. en

Poprawka 58
Louis Michel

Projekt rezolucji
Punkt D a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Da. mając na uwadze, że niedawna śmierć 
etiopskiego premiera Melesa Zenawiego 
pozostawiła Etiopię wyraźnie politycznie 
stabilną, co zapewnia ciągłość 
prowadzonej polityki oraz silne 
zaanżowanie w strategiczne kierunki 
etiopskiego rządu pod przywództwem 
premiera Hailemariama Desalegna, tj. w 
pokój w regionie, stabilizację i integrację 
gospodarczą;

Or. en

Poprawka 59
Dominique Vlasto

Projekt rezolucji
Punkt D a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

D a. mając na uwadze, że UE jest 
głównym dostarczycielem pomocy 
międzynarodowej i pomocy humanitarnej 
w Rogu Afryki oraz przyczynia się do 
rozwoju i bezpieczeństwa tego regionu, 
tak na lądzie, jak i na morzu;

Or. fr

Poprawka 60
Reinhard Bütikofer
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w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Punkt D b preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

D b. mając na uwadze, że od 1990 r. statki 
rybackie z wielu krajów wykorzystują 
chaos w Somalii, dokonując połowów w 
somalijskiej strefie położonej mniej niż 
200 mil morskich od jej wybrzeża, co 
pozbawia rybaków somalijskich źródła 
utrzymania;

Or. en

Poprawka 61
Emilio Menéndez del Valle

Projekt rezolucji
Punkt D b preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Db. mając na uwadze, że w wyborach 
powszechnych, które odbyły się w maju 
2010 r., Etiopski Ludowo-Rewolucyjny 
Front Demokratyczny uzyskał 545 z 547 
mandatów, co skłoniło misję obserwacji 
wyborów Unii Europejskiej do 
stwierdzenia, że wybory te nie spełniały 
międzynarodowych standardów;

Or. es

Poprawka 62
Norica Nicolai

Projekt rezolucji
Punkt D b preambuły (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Db. mając na uwadze, że ustanowienie 
bezpiecznego otoczenia dla handlu i 
transportu jest podstawową drogą do 
osiągnięcia stabilizacji i rozwoju w 
regionie, zarówno na lądzie, jak i na 
morzu;

Or. en

Poprawka 63
María Muñiz De Urquiza

Projekt rezolucji
Punkt D b preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

D b. mając na uwadze, że sprzedaż 
nielegalnej kości słoniowej stała się 
najważniejszym źródłem zarobków dla 
organizacji zbrojnych, jak Al-Szabab, a 
także oficjalnych sił wojskowych z uwagi 
na wielki wzrost popytu ze strony krajów 
azjatyckich; mając na uwadze, że zgodnie 
z CITES (konwencją o międzynarodowym 
handlu dzikimi zwierzętami i roślinami 
gatunków zagrożonych wyginięciem) 
poziom kłusownictwa słoni jest najgorszy 
od dziesięciolecia, zaś odnotowane 
przechwycenia kości słoniowej osiągają 
najwyższy poziom od 1989 r.;

Or. en

Poprawka 64
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Punkt D c preambuły (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Dc. mając na uwadze, że zgodnie z 
raportem Programu ds. Ochrony 
Środowiska ONZ (UNEP) u wybrzeży 
Somalii zdeponowano ogromną liczbę 
nielegalnych ładunków trujących 
odpadków, których zawartość przecieka, w 
kompletnym lekceważeniu dla zdrowia 
lokalnej ludności i ochrony środowiska, 
oraz mając na uwadze, że według tego 
samego raportu odpadki wyrzucone do 
morza pochodzą z Unii Europejskiej i 
nieodwracalnie szkodzą ludzkiemu 
zdrowiu oraz środowisku regionu, w 
rażący sposób łamiąc prawa człowieka;

Or. en

Poprawka 65
Emilio Menéndez del Valle

Projekt rezolucji
Punkt D c preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Dc. mając na uwadze, że Etiopia 
otrzymuje – od Stanów Zjednoczonych i 
Unii Europejskiej – więcej pomocy 
zewnętrznej niż jakikolwiek inny kraj 
afrykański;

Or. es

Poprawka 66
María Muñiz De Urquiza

Projekt rezolucji
Punkt D c preambuły (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Dc. mając na uwadze, że nie osiągnięto 
wyników w realizacji żadnego z ośmiu 
milenijnych celów rozwoju w regionie i 
jedynie zdecydowane wykazanie się wolą 
polityczną może doprowadzić do 
osiągnięcia pewnego postępu w ciągu 
trzech lat, które pozostały do ostatecznego 
terminu ich realizacji, czyli do roku 2015;

Or. en

Poprawka 67
Emilio Menéndez del Valle

Projekt rezolucji
Punkt D d preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Dd. mając na uwadze, że w warunkach 
ubóstwa i głodu umiera rozsądek, a rodzi 
się polityczny ekstremizm; mając na 
uwadze, że w 14 miesięcy po tym, jak 
Organizacja Narodów Zjednoczonych 
ogłosiła oficjalnie, że w Rogu Afryki 
wystąpiła pierwsza w XXI w. klęska głodu, 
sytuacja nieco się poprawiła pod 
względem humanitarnym, ale panujące 
warunki są nadal krytyczne;

Or. es

Poprawka 68
María Muñiz De Urquiza

Projekt rezolucji
Punkt D d preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Dd. mając na uwadze, że osiągnięcie 
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postępu w zakresie ograniczania ubóstwa 
w Rogu Afryki zostały zahamowany z 
powodu klęski żywnościowej i kryzysu 
paliwowego, do których doszedł globalny 
kryzys gospodarczo-finansowy oraz wpływ 
zmiany klimatu;

Or. en

Poprawka 69
Emilio Menéndez del Valle

Projekt rezolucji
Punkt D e preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

De. mając na uwadze, że w według 
szacunków FAO z marca 2012 r. w Rogu 
Afryki pomocy potrzebuje ponad osiem 
milionów osób, w tym 3,2 mln w Etiopii, 
2,5 mln w Somalii, 2,2 mln w Kenii i 180 
tysięcy w Dżibuti; ponadto w 2011 r. 
region dotknęła najpoważniejsza od 60 lat 
susza, w której wyniku ucierpiało ponad 
13 milionów osób, z czego setki tysięcy 
musiały opuścić swoje domy, a dziesiątki 
tysięcy poniosły śmierć;

Or. es

Poprawka 70
María Muñiz De Urquiza

Projekt rezolucji
Punkt D e preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

De. mając na uwadze, że niektóre 
pojedyńcze kraje w regionie utrudniają 
prowadzenie prac Miedzynarodowemu 
Trybunałowi Karnemu w Rogu Afryki, 
który wymierza wyroki i walczy z 
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bezkarnością;

Or. en

Poprawka 71
Emilio Menéndez del Valle

Projekt rezolucji
Punkt D f preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Df. mając na uwadze, że aby kontynuować 
działania z zakresu pomocy humanitarnej, 
a także inwestować w potencjał odnowy w 
Somalii, Kenii i Etiopii, UNICEF 
potrzebuje w 2012 r. 273 mln USD, a do 
końca lipca otrzymał tylko 33% tej kwoty;

Or. es

Poprawka 72
Ana Gomes, María Muñiz De Urquiza

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje strategię UE 
na rzecz Rogu Afryki, w szczególności jej 
kompleksowe podejście oparte na 
rozwiązaniu problemów bezpieczeństwa i 
stabilności, które to podejście mierzy się 
jednocześnie z podstawowymi 
przyczynami tych problemów; popiera 
pięcioUstępową strategię bazującą na: (i)
budowaniu silnych i odpowiedzialnych 
struktur politycznych we wszystkich 
krajach Rogu Afryki; (ii) pracy z krajami 
regionu i z organizacjami 
międzynarodowymi na rzecz rozwiązania 
konfliktów; (iii) dopilnowaniu, by obecny 
brak bezpieczeństwa w regionie nie 

1. z zadowoleniem przyjmuje strategię UE 
na rzecz Rogu Afryki i apeluje o jej 
wdrożenie przy poszanowaniu w 
szczególności jej kompleksowego 
podejścia opartego na rozwiązaniu 
problemów rozwoju, bezpieczeństwa 
ludności i stabilności, które to podejście 
mierzy się jednocześnie z podstawowymi 
przyczynami tych problemów; popiera 
pięcioustępową strategię bazującą na: (i) 
budowaniu demokratycznych, silnych i 
odpowiedzialnych struktur politycznych 
we wszystkich krajach Rogu Afryki; (ii) 
pracy z krajami regionu, z regionalnymi i 
międzynarodowymi podmiotami i 
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zagrażał bezpieczeństwu innych krajów;
(iv) wspieraniu starań na rzecz 
promowania wzrostu gospodarczego i 
redukcji ubóstwa; oraz (v) wspieraniu 
regionalnej współpracy politycznej i 
gospodarczej;

organizacjami na rzecz rozwiązania 
konfliktów, poprzez zajmowanie się ich 
źródłowymi przyczynami; (iii) promowanie 
trwałego wzrostu gospodarczego i 
ograniczenie ubóstwa poprzez spełnianie 
podstawowych potrzeb w zakresie rozwoju 
krajów Rogu; (iv) dopilnowaniu, by 
obecny brak bezpieczeństwa w regionie nie 
zagrażał bezpieczeństwu innych krajów 
sąsiadujących lub innych regionów czy 
państw; oraz (v) wspieraniu regionalnej 
współpracy politycznej i gospodarczej;

Or. en

Poprawka 73
Charles Tannock

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje strategię UE 
na rzecz Rogu Afryki, w szczególności jej 
kompleksowe podejście oparte na 
rozwiązaniu problemów bezpieczeństwa i 
stabilności, które to podejście mierzy się 
jednocześnie z podstawowymi 
przyczynami tych problemów; popiera 
pięcioUstępową strategię bazującą na: (i)
budowaniu silnych i odpowiedzialnych 
struktur politycznych we wszystkich 
krajach Rogu Afryki; (ii) pracy z krajami 
regionu i z organizacjami
międzynarodowymi na rzecz rozwiązania 
konfliktów; (iii) dopilnowaniu, by obecny 
brak bezpieczeństwa w regionie nie 
zagrażał bezpieczeństwu innych krajów; 
(iv) wspieraniu starań na rzecz 
promowania wzrostu gospodarczego i 
redukcji ubóstwa; oraz (v) wspieraniu 
regionalnej współpracy politycznej i 
gospodarczej;

1. z zadowoleniem przyjmuje strategię UE 
na rzecz Rogu Afryki, w szczególności jej 
kompleksowe podejście oparte na 
rozwiązaniu problemów bezpieczeństwa i 
stabilności, które to podejście mierzy się 
jednocześnie z podstawowymi 
przyczynami tych problemów, egzekwując 
rządy prawa i zapewniając konieczny 
proces, który musi obejmować 
funkcjonowanie mechanizmów i procedur 
egzekwowania prawa, jak również 
niezależnego systemu sądowniczego; 
popiera pięcioUstępową strategię bazującą 
na: (i) budowaniu silnych i 
odpowiedzialnych struktur politycznych 
we wszystkich krajach Rogu Afryki; (ii)
pracy z krajami regionu i z organizacjami 
międzynarodowymi na rzecz rozwiązania 
konfliktów; (iii) dopilnowaniu, by obecny 
brak bezpieczeństwa w regionie nie 
zagrażał bezpieczeństwu innych krajów; 
(iv) wspieraniu starań na rzecz 
promowania wzrostu gospodarczego i 
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redukcji ubóstwa; oraz (v) wspieraniu 
regionalnej współpracy politycznej i 
gospodarczej;

Or. en

Poprawka 74
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje strategię UE 
na rzecz Rogu Afryki, w szczególności jej 
kompleksowe podejście oparte na 
rozwiązaniu problemów bezpieczeństwa i 
stabilności, które to podejście mierzy się 
jednocześnie z podstawowymi 
przyczynami tych problemów; popiera 
pięcioUstępową strategię bazującą na: (i)
budowaniu silnych i odpowiedzialnych 
struktur politycznych we wszystkich 
krajach Rogu Afryki; (ii) pracy z krajami 
regionu i z organizacjami 
międzynarodowymi na rzecz rozwiązania 
konfliktów; (iii) dopilnowaniu, by obecny 
brak bezpieczeństwa w regionie nie 
zagrażał bezpieczeństwu innych krajów; 
(iv) wspieraniu starań na rzecz 
promowania wzrostu gospodarczego i 
redukcji ubóstwa; oraz (v) wspieraniu 
regionalnej współpracy politycznej i 
gospodarczej;

1. odnotowuje strategię UE na rzecz Rogu 
Afryki, w szczególności jej kompleksowe 
podejście oparte na rozwiązaniu 
problemów bezpieczeństwa i stabilności, 
które to podejście mierzy się jednocześnie 
z podstawowymi przyczynami tych 
problemów; popiera pięcioUstępową 
strategię bazującą na: (i) budowaniu 
silnych i odpowiedzialnych struktur 
politycznych we wszystkich krajach Rogu 
Afryki; (ii) pracy z krajami regionu i z 
organizacjami międzynarodowymi na rzecz 
rozwiązania konfliktów; (iii) 
dopilnowaniu, by obecny brak 
bezpieczeństwa w regionie nie zagrażał 
bezpieczeństwu innych krajów; (iv)
wspieraniu starań na rzecz promowania 
wzrostu gospodarczego i redukcji ubóstwa; 
oraz (v) wspieraniu regionalnej współpracy 
politycznej i gospodarczej;

Or. en

Poprawka 75
María Muñiz De Urquiza

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

1a. podkreśla, że jakiekolwiek trwałe 
rozwiązanie ogromu konfliktów w 
regionie może się powieść jedynie wtedy, 
gdy ustanowi ono zasady dobrego 
sąsiedztwa, wykraczające poza rywalizację 
i spory graniczne, będzie oparte na 
niemieszaniu się i współpracy miedzy 
państwami, trwałym rozwoju o 
sprawiedliwym i uczciwym podziale 
dostępu do zasobów oraz możliwościach 
gospodarczych dla wszystkich, bez 
dyskryminowania kogokolwiek; zauważa, 
że wymaga to wysiłków przejściowych w 
zakresie budowania pokoju, mediacji i 
pojednania, jak również położenia kresu 
bezkarności we współpracy z 
Międzynarodowym Trybunałem Karnym 
oraz pełnego poszanownia 
międzynarodowego prawa 
humanitarnego, w tym niezakłóconego 
dostępu pomocy humanitarnej do 
ludności i praw człowieka; zauważa, że 
Unia w ścisłej współpracy z regionalnymi 
organami ma do odegrania rolę we 
wspieraniu tych procesów, w zwalczaniu 
rozprzestrzeniania się broni strzeleckiej i 
lekkiej oraz w ułatwianiu demobilizacji, 
rozbrojenia i ponownej integracji 
kombatantów, jednak w ostateczności to 
ludność samego Rogu Afryki jest 
najważniejszym podmiotem, który jest w 
stanie umożliwić regionowi osiągnięcie 
trwałego pokoju, stabilności, dobrobytu, 
jak i rozliczalnego rządu i 
praworządności;

Or. en

Poprawka 76
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE
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Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. ubolewa nad faktem, że ramy 
strategiczne obejmują jedynie zbiór 
pojedyńczych unijnych rozwiązań, a nie 
zawierają jasnej i kompleksowej strategii 
politycznej; z zadowoleniem przyjmuje 
mianowanie Alexandra Rondosa na 
specjalnego przedstawiciela UE w Rogu 
Afryki; nalega, by wysoka przedstawiciel / 
wiceprzewodnicząca oraz Komisja czynnie 
wspierały pracę SPUE, zapewniając mu 
odpowiednie środki fianansowe oraz 
zasoby ludzkie, a także bezpośredni dostęp 
do struktur i misji WPBiO, jak i do 
struktur i programów w zakresie polityki 
rozwoju i pomocy humanitarnej Komisji 
Europejskiej;

Or. en

Poprawka 77
Véronique De Keyser

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1 a. uważa, że ważne jest, by w krajach 
Rogu Afryki wspierać rolnictwo, 
pasterstwo i hodowlę, oraz z 
zadowoleniem przyjmuje znaczące prace, 
których dokonały w tym zakresie 
organizacje pozarządowe;

Or. fr

Poprawka 78
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE
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Projekt rezolucji
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1b. uznaje, że wypracowywanie pokoju w 
Somalii musi być procesem oddolnym; 
przypomina, że Unia Europejska 
zapewnia, by jej strategia umożliwiła 
dostateczne wsparcie lokalnych wysiłków 
wkładanych w przywracanie pokoju oraz 
rozwiązywanie sporów, aby stały się one 
krajowym i regionalnym priorytetem;  
przypomina również, że lokalna 
legitymacja wspomoże wyłanianie się 
instytucji rządowych w Somalii, które 
zapewnią długofalowe widoki na 
stabilizację;

Or. en

Poprawka 79
Véronique De Keyser

Projekt rezolucji
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1 b. zwraca się do Komisji Europejskiej o 
wsparcie wszelkich programów 
dotyczących dostępu do wody, jako prawa 
podstawowego i wspólnego dobra 
ludzkości, a także do wspierania 
partnerstwa publicznego i prywatnego na 
rzecz dostępu do wody pitnej;

Or. fr

Poprawka 80
Véronique De Keyser
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Projekt rezolucji
Ustęp 1 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1 c. wzywa społeczność międzynarodową, 
aby we współpracy z MKCK i Czerwonym 
Półksiężycem jak najprędzej wprowadziła 
i rozwinęła w Somalii struktury opieki 
zdrowotnej, ambulatoryjne ośrodki 
zabiegowe oraz ośrodki żywienia 
leczniczego;

Or. fr

Poprawka 81
Véronique De Keyser

Projekt rezolucji
Ustęp 1 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1 d. wzywa Komisję Europejską do 
rozważenia udostępnienia pomocy i 
wsparcia wszystkim krajom afrykańskim, 
których wojska zaangażowane są w 
utrzymanie pokoju w krajach Rogu Afryki 
i w szczególności w Somalii;

Or. fr

Poprawka 82
Maria Eleni Koppa

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. z zadowoleniem przyjmuje mianowanie 
specjalnego przedstawiciela Unii 
Europejskiej ds. Rogu Afryki, jak domagał 
się tego Parlament w wyżej wspomnianej 

2. z zadowoleniem przyjmuje mianowanie 
specjalnego przedstawiciela Unii 
Europejskiej ds. Rogu Afryki, jak domagał 
się tego Parlament w wyżej wspomnianej 
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rezolucji z dnia 10 maja 2007 r. w sprawie 
Rogu Afryki; przypomina, że w swojej 
rezolucji Parlament wezwał specjalnego 
przedstawiciela UE ds. Rogu Afryki do 
przedkładania regularnych sprawozdań 
Parlamentowi, i zwraca się do niego o 
podtrzymanie stałego dialogu i wymiany 
poglądów z posłami do PE; przyjmuje 
również z zadowoleniem mianowanie 
specjalnego przedstawiciela Unii 
Europejskiej ds. Sudanu i Sudanu 
Południowego; uważa, że w celu 
zagwarantowania pełnej konsultacji i 
koordynacji działań obaj przedstawiciele 
powinni być w stałym kontakcie z 
właściwymi służbami programowymi ds. 
instrumentów finansowych na rzecz 
działań zewnętrznych UE, a służby te 
powinny oferować im regularne porady 
polityczne i strategiczne;

rezolucji z dnia 10 maja 2007 r. w sprawie 
Rogu Afryki; przypomina, że w swojej 
rezolucji Parlament wezwał specjalnego 
przedstawiciela UE ds. Rogu Afryki do 
przedkładania regularnych sprawozdań 
Parlamentowi, i z radością przyjmuje jego 
zobowiązanie do podtrzymania stałego 
dialogu i wymiany poglądów z posłami do 
PE; przyjmuje również z zadowoleniem 
mianowanie specjalnego przedstawiciela 
Unii Europejskiej ds. Somalii i 
specjalnego przedstawiciela Unii 
Europejskiej ds. Sudanu i Sudanu 
Południowego; uważa, że w celu 
zagwarantowania pełnej konsultacji i 
koordynacji działań trzej specjalni 
przedstawiciele powinni być w stałym 
kontakcie z właściwymi służbami 
programowymi ds. instrumentów 
finansowych na rzecz działań 
zewnętrznych UE, a służby te powinny 
oferować im regularne porady polityczne i 
strategiczne;

Or. en

Poprawka 83
Arnaud Danjean, Michael Gahler, Krzysztof Lisek

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. z zadowoleniem przyjmuje mianowanie 
specjalnego przedstawiciela Unii 
Europejskiej ds. Rogu Afryki, jak domagał 
się tego Parlament w wyżej wspomnianej 
rezolucji z dnia 10 maja 2007 r. w sprawie 
Rogu Afryki; przypomina, że w swojej 
rezolucji Parlament wezwał specjalnego 
przedstawiciela UE ds. Rogu Afryki do 
przedkładania regularnych sprawozdań 
Parlamentowi, i zwraca się do niego o 
podtrzymanie stałego dialogu i wymiany 
poglądów z posłami do PE; przyjmuje 

2. z zadowoleniem przyjmuje mianowanie 
specjalnego przedstawiciela Unii 
Europejskiej ds. Rogu Afryki, jak domagał 
się tego Parlament w wyżej wspomnianej 
rezolucji z dnia 10 maja 2007 r. w sprawie 
Rogu Afryki; przypomina, że w swojej 
rezolucji Parlament wezwał specjalnego 
przedstawiciela UE ds. Rogu Afryki do 
przedkładania regularnych sprawozdań 
Parlamentowi, w związku z czym 
przyjmuje z zadowoleniem regularne 
sprawozdania SPUE w Rogu Afryki dla 
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również z zadowoleniem mianowanie 
specjalnego przedstawiciela Unii 
Europejskiej ds. Sudanu i Sudanu
Południowego; uważa, że w celu 
zagwarantowania pełnej konsultacji i 
koordynacji działań obaj przedstawiciele 
powinni być w stałym kontakcie z 
właściwymi służbami programowymi ds. 
instrumentów finansowych na rzecz 
działań zewnętrznych UE, a służby te 
powinny oferować im regularne porady 
polityczne i strategiczne;

parlamentu i wzywa go do kontynuowania
stałego dialogu i wymiany poglądów z 
posłami do PE; przyjmuje również z 
zadowoleniem mianowanie specjalnego 
przedstawiciela Unii Europejskiej ds. 
Sudanu i Sudanu Południowego; uważa, że 
w celu zagwarantowania pełnej konsultacji 
i koordynacji działań obaj przedstawiciele 
powinni być w stałym kontakcie z 
właściwymi służbami programowymi ds. 
instrumentów finansowych na rzecz 
działań zewnętrznych UE, a służby te 
powinny oferować im regularne porady 
polityczne i strategiczne;

Or. en

Poprawka 84
Charles Tannock

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. z zadowoleniem przyjmuje mianowanie 
specjalnego przedstawiciela Unii 
Europejskiej ds. Rogu Afryki, jak domagał 
się tego Parlament w wyżej wspomnianej 
rezolucji z dnia 10 maja 2007 r. w sprawie 
Rogu Afryki; przypomina, że w swojej 
rezolucji Parlament wezwał specjalnego
przedstawiciela UE ds. Rogu Afryki do 
przedkładania regularnych sprawozdań 
Parlamentowi, i zwraca się do niego o 
podtrzymanie stałego dialogu i wymiany 
poglądów z posłami do PE; przyjmuje 
również z zadowoleniem mianowanie 
specjalnego przedstawiciela Unii 
Europejskiej ds. Sudanu i Sudanu 
Południowego; uważa, że w celu 
zagwarantowania pełnej konsultacji i 
koordynacji działań obaj przedstawiciele 
powinni być w stałym kontakcie z 
właściwymi służbami programowymi ds. 
instrumentów finansowych na rzecz 

2. z zadowoleniem przyjmuje mianowanie 
specjalnego przedstawiciela Unii 
Europejskiej ds. Rogu Afryki, jak domagał 
się tego Parlament w wyżej wspomnianej 
rezolucji z dnia 10 maja 2007 r. w sprawie 
Rogu Afryki; przypomina, że w swojej 
rezolucji Parlament wezwał specjalnego 
przedstawiciela UE ds. Rogu Afryki do 
przedkładania regularnych sprawozdań 
Parlamentowi, i zwraca się do niego o 
podtrzymanie stałego dialogu i wymiany 
poglądów z posłami do PE; przyjmuje 
również z zadowoleniem mianowanie 
specjalnego przedstawiciela Unii 
Europejskiej ds. Sudanu i Sudanu 
Południowego; uważa, że w celu 
zagwarantowania pełnej konsultacji i 
koordynacji działań obaj przedstawiciele 
powinni być w stałym kontakcie z 
właściwymi służbami programowymi ds. 
instrumentów finansowych na rzecz 



PE497.776v01-00 48/138 AM\914946PL.doc

PL

działań zewnętrznych UE, a służby te 
powinny oferować im regularne porady 
polityczne i strategiczne;

działań zewnętrznych UE, a służby te 
powinny oferować im regularne porady 
polityczne i strategiczne; zwraca uwagę na 
wartość regularnego dialogu i współpracy 
między dwoma SPUE oraz szefami 
przedstawicielstw UE w regionie;

Or. en

Poprawka 85
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. z zadowoleniem przyjmuje istotny 
wkład operacji EU-NAVFOR 
ATALANTA w bezpieczeństwo na morzu 
u wybrzeży Somalii poprzez ochronę 
statków wyczarterowanych przez 
Światowy Program Żywnościowy do 
przewozu pomocy żywnościowej dla 
Somalii, a także innych statków podatnych 
na zagrożenie oraz dostaw dla AMISOM; z 
zadowoleniem przyjmuje decyzję Rady z 
dnia 23 marca 2012 r. przedłużającą 
operację EU-NAVFOR Atalanta do 
grudnia 2014 r. oraz rozszerzającą jej 
mandat, tak by objęła swoją misją bazy 
operacyjne piratów na lądzie; wzywa 
państwa członkowskie do dopilnowania, 
by operacja EU-NAVFOR Atalanta była 
odpowiednio wspierana adekwatnym 
nadzorem i patrolami statków oraz 
poprzez ściganie piratów również na 
lądzie;

3. z zadowoleniem przyjmuje istotny 
wkład operacji EU-NAVFOR 
ATALANTA w bezpieczeństwo na morzu 
u wybrzeży Somalii poprzez ochronę 
statków wyczarterowanych przez 
Światowy Program Żywnościowy do 
przewozu pomocy żywnościowej dla 
Somalii, a także innych statków podatnych 
na zagrożenie oraz dostaw dla AMISOM; z 
zadowoleniem przyjmuje decyzję Rady z 
dnia 23 marca 2012 r. o przedłużeniu
operację EU-NAVFOR Atalanta do 
grudnia 2014 r.; ubolewa jednak nad 
rozszerzeniem jej mandatu, tak iż 
obejmuje swoją misją bazy operacyjne 
piratów na lądzie

Or. en

Poprawka 86
Geoffrey Van Orden
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Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. z zadowoleniem przyjmuje istotny 
wkład operacji EU-NAVFOR 
ATALANTA w bezpieczeństwo na morzu 
u wybrzeży Somalii poprzez ochronę 
statków wyczarterowanych przez 
Światowy Program Żywnościowy do 
przewozu pomocy żywnościowej dla 
Somalii, a także innych statków podatnych 
na zagrożenie oraz dostaw dla AMISOM; z 
zadowoleniem przyjmuje decyzję Rady z 
dnia 23 marca 2012 r. przedłużającą 
operację EU-NAVFOR Atalanta do 
grudnia 2014 r. oraz rozszerzającą jej 
mandat, tak by objęła swoją misją bazy 
operacyjne piratów na lądzie; wzywa 
państwa członkowskie do dopilnowania, by 
operacja EU-NAVFOR Atalanta była 
odpowiednio wspierana adekwatnym 
nadzorem i patrolami statków oraz poprzez 
ściganie piratów również na lądzie;

3. z zadowoleniem przyjmuje wkład 
operacji EU-NAVFOR ATALANTA w 
bezpieczeństwo na morzu u wybrzeży 
Somalii poprzez ochronę statków 
wyczarterowanych przez Światowy 
Program Żywnościowy do przewozu 
pomocy żywnościowej dla Somalii, a także 
innych statków podatnych na zagrożenie 
oraz dostaw dla AMISOM; zwraca uwagę, 
że począwszy od października 2008 r. 
obecnie prowadzonej misji antypirackiej 
ONZ Ocean Shield udały się dwie krótsze 
operacje zwalczania piratów mające na 
celu ochronę ładunków Światowego 
Programu Żywnościowego; z 
zadowoleniem przyjmuje decyzje z 19 
marca 2012 r. i 23 marca 2012 r. 
odpowiednio przedłużające operacje ONZ 
Ocean Shield i EU-NAVFOR Atalanta do 
grudnia 2014 r.; wzywa państwa 
członkowskie do dopilnowania pełnego 
skoordynowania wysiłków różnych 
statków, oraz tego, by wszystkie misje 
uzyskały odpowiednie wsparcie 
adekwatnym nadzorem i patrolami 
statków, uznając, że najskuteczniejszymi 
środkami zwalczania piratów okazują się 
w rzeczywistości wprowadzone przez 
armatorów środki ochrony statków na 
pokładzie;

Or. en

Poprawka 87
Maria Eleni Koppa

Projekt rezolucji
Ustęp 3
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Projekt rezolucji Poprawka

3. z zadowoleniem przyjmuje istotny 
wkład operacji EU-NAVFOR 
ATALANTA w bezpieczeństwo na morzu 
u wybrzeży Somalii poprzez ochronę 
statków wyczarterowanych przez 
Światowy Program Żywnościowy do 
przewozu pomocy żywnościowej dla 
Somalii, a także innych statków podatnych 
na zagrożenie oraz dostaw dla AMISOM; z 
zadowoleniem przyjmuje decyzję Rady z 
dnia 23 marca 2012 r. przedłużającą 
operację EU-NAVFOR Atalanta do 
grudnia 2014 r. oraz rozszerzającą jej 
mandat, tak by objęła swoją misją bazy 
operacyjne piratów na lądzie; wzywa 
państwa członkowskie do dopilnowania, by 
operacja EU-NAVFOR Atalanta była 
odpowiednio wspierana adekwatnym 
nadzorem i patrolami statków oraz poprzez 
ściganie piratów również na lądzie;

3. z zadowoleniem przyjmuje istotny 
wkład operacji EU-NAVFOR 
ATALANTA w wysiłki włożone w 
zwalczanie piractwa i poprawę 
bezpieczeństwa na morzu u wybrzeży 
Somalii; podkreśla rolę tej operacji w
ochronę statków wyczarterowanych przez 
Światowy Program Żywnościowy do 
przewozu pomocy żywnościowej dla
Somalii, a także innych statków podatnych 
na zagrożenie oraz dostaw dla AMISOM; z 
zadowoleniem przyjmuje decyzję Rady z 
dnia 23 marca 2012 r. przedłużającą 
operację EU-NAVFOR Atalanta do 
grudnia 2014 r. oraz rozszerzającą obszar, 
działania operacji, obejmując nią obszary 
przybrzeżne Somalii, jak również wody 
wewnętrzne i terytorialne; wzywa państwa 
członkowskie do dopilnowania, by 
operacja EU-NAVFOR Atalanta była 
odpowiednio wspierana adekwatnym 
nadzorem i patrolami statków oraz 
koniecznymi środkami umożliwiającymi 
jej skuteczne wypełnienie jej mandatu;

Or. en

Poprawka 88
María Muñiz De Urquiza

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. z zadowoleniem przyjmuje istotny 
wkład operacji EU-NAVFOR 
ATALANTA w bezpieczeństwo na morzu 
u wybrzeży Somalii poprzez ochronę 
statków wyczarterowanych przez 
Światowy Program Żywnościowy do 
przewozu pomocy żywnościowej dla 
Somalii, a także innych statków podatnych 

3. z zadowoleniem przyjmuje istotny 
wkład operacji EU-NAVFOR 
ATALANTA w bezpieczeństwo na morzu 
u wybrzeży Somalii poprzez ochronę 
statków wyczarterowanych przez 
Światowy Program Żywnościowy do 
przewozu pomocy żywnościowej dla 
Somalii, a także innych statków podatnych 
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na zagrożenie oraz dostaw dla AMISOM; z 
zadowoleniem przyjmuje decyzję Rady z 
dnia 23 marca 2012 r. przedłużającą 
operację EU-NAVFOR Atalanta do 
grudnia 2014 r. oraz rozszerzającą jej 
mandat, tak by objęła swoją misją bazy 
operacyjne piratów na lądzie; wzywa 
państwa członkowskie do dopilnowania, by 
operacja EU-NAVFOR Atalanta była 
odpowiednio wspierana adekwatnym 
nadzorem i patrolami statków oraz poprzez 
ściganie piratów również na lądzie;

na zagrożenie oraz dostaw dla AMISOM; z 
zadowoleniem przyjmuje decyzję Rady z 
dnia 23 marca 2012 r. przedłużającą 
operację EU-NAVFOR Atalanta do 
grudnia 2014 r.; wzywa państwa 
członkowskie do dopilnowania, by 
operacja EU-NAVFOR Atalanta była 
odpowiednio wspierana adekwatnym 
nadzorem i patrolami statków, ponieważ 
obecna przewaga w walce z piratami jest 
odwracalna i potrzeba trwałych wysiłków, 
by powstrzymać i pozbawić piratów 
przyszłych możliwości;

Or. en

Poprawka 89
Alf Svensson

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. z zadowoleniem przyjmuje istotny 
wkład operacji EU-NAVFOR 
ATALANTA w bezpieczeństwo na morzu 
u wybrzeży Somalii poprzez ochronę 
statków wyczarterowanych przez 
Światowy Program Żywnościowy do 
przewozu pomocy żywnościowej dla 
Somalii, a także innych statków podatnych 
na zagrożenie oraz dostaw dla AMISOM; z 
zadowoleniem przyjmuje decyzję Rady z 
dnia 23 marca 2012 r. przedłużającą 
operację EU-NAVFOR Atalanta do 
grudnia 2014 r. oraz rozszerzającą jej 
mandat, tak by objęła swoją misją bazy 
operacyjne piratów na lądzie; wzywa 
państwa członkowskie do dopilnowania, by 
operacja EU-NAVFOR Atalanta była 
odpowiednio wspierana adekwatnym 
nadzorem i patrolami statków oraz poprzez 
ściganie piratów również na lądzie;

3. z zadowoleniem przyjmuje istotny 
wkład operacji EU-NAVFOR 
ATALANTA w bezpieczeństwo na morzu 
u wybrzeży Somalii poprzez ochronę 
statków wyczarterowanych przez 
Światowy Program Żywnościowy do 
przewozu pomocy żywnościowej dla 
Somalii, a także innych statków podatnych 
na zagrożenie oraz dostaw dla AMISOM; z 
zadowoleniem przyjmuje decyzję Rady z 
dnia 23 marca 2012 r. przedłużającą 
operację EU-NAVFOR Atalanta do 
grudnia 2014 r. oraz rozszerzającą jej 
mandat, tak by objęła swoją misją bazy 
operacyjne piratów na lądzie; wzywa 
państwa członkowskie do dopilnowania, by 
operacja EU-NAVFOR Atalanta była 
odpowiednio wspierana adekwatnym 
nadzorem i patrolami statków oraz poprzez 
ściganie piratów, ich finansistów i sieci 
również na lądzie, aby zapewnić 
bezpieczne dostawy pomocy i doprowadzić 
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do stabilizacji;

Or. en

Poprawka 90
Charles Tannock

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. z zadowoleniem przyjmuje istotny 
wkład operacji EU-NAVFOR 
ATALANTA w bezpieczeństwo na morzu 
u wybrzeży Somalii poprzez ochronę 
statków wyczarterowanych przez 
Światowy Program Żywnościowy do 
przewozu pomocy żywnościowej dla 
Somalii, a także innych statków podatnych 
na zagrożenie oraz dostaw dla AMISOM; z 
zadowoleniem przyjmuje decyzję Rady z 
dnia 23 marca 2012 r. przedłużającą 
operację EU-NAVFOR Atalanta do 
grudnia 2014 r. oraz rozszerzającą jej 
mandat, tak by objęła swoją misją bazy 
operacyjne piratów na lądzie; wzywa 
państwa członkowskie do dopilnowania, by 
operacja EU-NAVFOR Atalanta była 
odpowiednio wspierana adekwatnym 
nadzorem i patrolami statków oraz poprzez 
ściganie piratów również na lądzie;

3. z zadowoleniem przyjmuje istotny 
wkład operacji EU-NAVFOR 
ATALANTA w bezpieczeństwo na morzu 
u wybrzeży Somalii poprzez ochronę 
statków wyczarterowanych przez
Światowy Program Żywnościowy do 
przewozu pomocy żywnościowej dla 
Somalii, a także innych statków podatnych 
na zagrożenie oraz dostaw dla AMISOM; z 
zadowoleniem przyjmuje decyzję Rady z 
dnia 23 marca 2012 r. przedłużającą 
operację EU-NAVFOR Atalanta do 
grudnia 2014 r. oraz rozszerzającą jej 
mandat, tak by objęła swoją misją bazy 
operacyjne piratów na lądzie; wzywa 
państwa członkowskie do dopilnowania, by 
operacja EU-NAVFOR Atalanta była 
odpowiednio wspierana adekwatnym 
nadzorem i patrolami statków oraz poprzez 
ściganie piratów również na lądzie; wzywa 
państwa bandery do dalszego rozwijania i 
wdrażania wytycznych uzgodnionych na 
szczeblu międzynarodowym odnośnie do 
wykorzystania prywatnie wynajętych 
uzbrojonych pracowników ochrony na 
pokładach statków, a także wzywa 
prywatne przedsiębiorstwa ochrony 
morskiej do ścisłego przestrzegania tych 
wytycznych; 

Or. en
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Poprawka 91
Ana Gomes

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. z zadowoleniem przyjmuje istotny 
wkład operacji EU-NAVFOR 
ATALANTA w bezpieczeństwo na morzu 
u wybrzeży Somalii poprzez ochronę 
statków wyczarterowanych przez 
Światowy Program Żywnościowy do 
przewozu pomocy żywnościowej dla 
Somalii, a także innych statków podatnych 
na zagrożenie oraz dostaw dla AMISOM; z 
zadowoleniem przyjmuje decyzję Rady z 
dnia 23 marca 2012 r. przedłużającą 
operację EU-NAVFOR Atalanta do 
grudnia 2014 r. oraz rozszerzającą jej 
mandat, tak by objęła swoją misją bazy 
operacyjne piratów na lądzie; wzywa 
państwa członkowskie do dopilnowania, by 
operacja EU-NAVFOR Atalanta była 
odpowiednio wspierana adekwatnym 
nadzorem i patrolami statków oraz poprzez 
ściganie piratów również na lądzie;

3. z zadowoleniem przyjmuje istotny 
wkład operacji EU-NAVFOR 
ATALANTA w bezpieczeństwo na morzu 
u wybrzeży Somalii poprzez ochronę 
statków wyczarterowanych przez 
Światowy Program Żywnościowy do 
przewozu pomocy żywnościowej dla 
Somalii, a także innych statków podatnych 
na zagrożenie oraz dostaw dla AMISOM; 
odnotowuje decyzję Rady z dnia 23 marca 
2012 r. przedłużającą operację EU-
NAVFOR Atalanta do grudnia 2014 r. oraz 
rozszerzającą jej mandat, tak by objęła 
swoją misją bazy operacyjne piratów na 
lądzie; wzywa państwa członkowskie do 
dopilnowania, by operacja EU-NAVFOR 
Atalanta była odpowiednio wspierana 
adekwatnym nadzorem i patrolami statków 
oraz poprzez ściganie piratów również na 
lądzie;

Or. en

Poprawka 92
Norica Nicolai

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. odnotowuje znaczenie współpracy 
między UE-NAVFOR a innymi 
międzynarodowymi misjami działającymi 
na tym obszarze, zwłaszcza z operacją 
lądową AMISOM, i uznaje, że dobre 
stosunki i ścisła współpraca obejmująca 
dzielenie się informacjami i wspólne 
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planowanie stanowią klucz do 
zapewnienia stabilnej Somalii;

Or. en

Poprawka 93
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. odnotowuje obecność sił w ramach 
operacji EU-NAVFOR Atalanta u 
wybrzeży Somalii; przypomina, że EU-
NAVFOR ATALANTA i inne operacje 
morskie, takie jak operacja NATO 
„Ocean Shield”, mogą skutecznie walczyć 
z piractwem jedynie wówczas, gdy piraci 
pojmani przez siły międzynarodowe 
zostaną poddani sprawiedliwemu 
procesowi sądowemu, a na stałym lądzie 
będą rozwiązywane polityczne, społeczne i 
gospodarcze przyczyny problemu; z 
zaniepokojeniem zauważa coraz częstsze 
przypadki używania przemocy przez 
piratów wobec nieuzbrojonej ludności 
cywilnej; sprzeciwia się decyzji Rady z 
dnia 23 marca br., która zezwala siłom 
EU-NAVFOR ATALANTA na niszczenie 
punktów logistycznych piratów na stałym 
lądzie, gdyż mogłoby to doprowadzić do 
dalszej eskalacji działań zbrojnych i 
pociągnąć za sobą skutki uboczne, który 
są nie do zaakceptowania;

Or. en

Poprawka 94
Ana Gomes, María Muñiz De Urquiza
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Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. podkreśla, jak czynił to już w 
przeszłości, że nawet jeżeli operacja EU-
NAVFOR Atalanta jest wartościową misją 
w kontekście wdrażania i rozwijania 
WPBiO, nie zdoła ona pomyślnie 
pohamować piractwa oraz jego skutków, 
jeśli nie opracuje się kompleksowej 
strategii dla Rogu Afryki, a w 
szczególności w Somalii, która to strategia 
zajęłaby się przyczynami, które wciągają 
Somalijczyków w piractwo w wdziałalność 
przestępczą dla zarobków;

Or. en

Poprawka 95
Véronique De Keyser

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3 a. z zadowoleniem przyjmuje nowy 
program Unii Europejskiej SHARE, 
którego celem jest zwiększenie zdolności 
opierania się krajów Rogu Afryki 
stojącym przed nimi zagrożeniom, 
podkreśla jednak, że program ten 
skoordynować należy ze strategią Unii 
Europejskiej na rzecz regionu Sahel, 
który boryka się z podobnymi 
zagrożeniami (terroryzm, przemyt 
narkotyków, zmiana klimatu, napływ 
uchodźców, wysiedleńcy itd.);

Or. fr
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Poprawka 96
Véronique De Keyser

Projekt rezolucji
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3 b. z zadowoleniem przyjmuje utworzenie 
Funduszu lokalnej stabilności, którego 
celem jest zwłaszcza koordynowanie 
pomocy międzynarodowej w niedawno 
wyzwolonych i dostępnych obszarach w 
południowej części Somalii;

Or. fr

Poprawka 97
Alf Svensson

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. z zadowoleniem przyjmuje decyzję 
Rady do Spraw Zagranicznych z dnia 
12 grudnia 2011 r. w sprawie ustanowienia 
inicjatywy tworzenia potencjału morskiego 
w regionie, zwanego „EUCAP Nestor”, 
którego celem będzie wzmocnienie 
potencjału marynarki wojennej i organów 
sądowych oraz szkolenie policji 
przybrzeżnej i sędziów w pięciu krajach 
Rogu Afryki i zachodniej części Oceanu 
Indyjskiego; wzywa do bliskiej współpracy 
z innymi inicjatywami, w tym unijnym 
projektem MARSIC, w ramach programu 
dotyczącego najbardziej niebezpiecznych 
szlaków morskich sponsorowanego z 
Instrumentu na rzecz Stabilności; uważa, 
że tylko dzięki zwiększeniu zdolności 
utrzymania bezpieczeństwa przybrzeżnego 
w krajach nadbrzeżnych UE i jej partnerzy 
będą mogli wycofać swoje patrole morskie 
z tych regionów;

4. z zadowoleniem przyjmuje decyzję 
Rady do Spraw Zagranicznych z dnia 
12 grudnia 2011 r. w sprawie ustanowienia 
inicjatywy tworzenia potencjału morskiego 
w regionie, zwanego „EUCAP Nestor”, 
którego celem będzie wzmocnienie 
potencjału marynarki wojennej i organów 
sądowych oraz szkolenie policji 
przybrzeżnej i sędziów w pięciu krajach 
Rogu Afryki i zachodniej części Oceanu 
Indyjskiego; wzywa do bliskiej współpracy 
z innymi inicjatywami, w tym unijnym 
projektem MARSIC, w ramach programu 
dotyczącego najbardziej niebezpiecznych 
szlaków morskich sponsorowanego z 
Instrumentu na rzecz Stabilności, oraz z 
regionalnym programem bezpieczeństwa 
morskiego (MASE), zainicjowanym przez 
kraje regionu Afryki Wschodniej i 
Południowej i Oceanu Indyjskiego, 
wspieranym przez UE, którego celem jest 
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rozwiązanie problemu piractwa na lądzie i 
wzmocnienie potencjału wymiaru 
sprawiedliwości, by był on zdolny do 
aresztowania, przekazywania, 
zatrzymywania i skazywania osób 
podejrzanych o piractwo; uważa, że tylko 
dzięki zwiększeniu zdolności utrzymania 
bezpieczeństwa przybrzeżnego w krajach 
nadbrzeżnych UE i jej partnerzy będą 
mogli wycofać swoje patrole morskie z 
tych regionów;

Or. en

Poprawka 98
Geoffrey Van Orden

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. z zadowoleniem przyjmuje decyzję 
Rady do Spraw Zagranicznych z dnia 
12 grudnia 2011 r. w sprawie ustanowienia 
inicjatywy tworzenia potencjału morskiego 
w regionie, zwanego „EUCAP Nestor”, 
którego celem będzie wzmocnienie 
potencjału marynarki wojennej i organów 
sądowych oraz szkolenie policji 
przybrzeżnej i sędziów w pięciu krajach 
Rogu Afryki i zachodniej części Oceanu 
Indyjskiego; wzywa do bliskiej współpracy 
z innymi inicjatywami, w tym unijnym 
projektem MARSIC, w ramach programu 
dotyczącego najbardziej niebezpiecznych 
szlaków morskich sponsorowanego z 
Instrumentu na rzecz Stabilności; uważa, 
że tylko dzięki zwiększeniu zdolności 
utrzymania bezpieczeństwa przybrzeżnego 
w krajach nadbrzeżnych UE i jej partnerzy 
będą mogli wycofać swoje patrole morskie 
z tych regionów;

4. z zadowoleniem przyjmuje decyzję 
Rady do Spraw Zagranicznych z dnia 
12 grudnia 2011 r. w sprawie ustanowienia 
inicjatywy tworzenia potencjału morskiego 
w regionie, zwanego „EUCAP Nestor”, 
którego celem będzie wzmocnienie 
potencjału marynarki wojennej i organów 
sądowych oraz szkolenie policji 
przybrzeżnej i sędziów w pięciu krajach 
Rogu Afryki i zachodniej części Oceanu 
Indyjskiego; wzywa do bliskiej współpracy 
z innymi inicjatywami, w tym unijnym 
projektem MARSIC, w ramach programu 
dotyczącego najbardziej niebezpiecznych 
szlaków morskich sponsorowanego z 
Instrumentu na rzecz Stabilności; uważa, 
że tylko dzięki zwiększeniu zdolności 
utrzymania bezpieczeństwa przybrzeżnego 
w krajach nadbrzeżnych oraz zachęcaniu 
do przestrzegania w transporcie morskim 
BMP4 (4. wersji najlepszych praktyk w 
zakresie zarządzania z myślą o ochronie 
przed somalijskimi piratami) i do dalszej 
samoregulacji przemysłu bezpieczeństwa 
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morskiego wspólnota międzynarodowa 
będzie mogła ograniczyć swoje patrole 
morskie w tych regionach;

Or. en

Poprawka 99
Arnaud Danjean, Krzysztof Lisek, Michael Gahler

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. z zadowoleniem przyjmuje decyzję 
Rady do Spraw Zagranicznych z dnia 
12 grudnia 2011 r. w sprawie ustanowienia 
inicjatywy tworzenia potencjału morskiego 
w regionie, zwanego „EUCAP Nestor”, 
którego celem będzie wzmocnienie 
potencjału marynarki wojennej i organów 
sądowych oraz szkolenie policji 
przybrzeżnej i sędziów w pięciu krajach 
Rogu Afryki i zachodniej części Oceanu 
Indyjskiego; wzywa do bliskiej współpracy 
z innymi inicjatywami, w tym unijnym 
projektem MARSIC, w ramach programu 
dotyczącego najbardziej niebezpiecznych 
szlaków morskich sponsorowanego z 
Instrumentu na rzecz Stabilności; uważa, 
że tylko dzięki zwiększeniu zdolności 
utrzymania bezpieczeństwa przybrzeżnego 
w krajach nadbrzeżnych UE i jej partnerzy 
będą mogli wycofać swoje patrole morskie 
z tych regionów;

4. z zadowoleniem przyjmuje decyzję 
Rady do Spraw Zagranicznych z dnia 
12 grudnia 2011 r. w sprawie ustanowienia 
inicjatywy tworzenia potencjału morskiego 
w regionie, zwanego „EUCAP Nestor”, 
którego celem będzie wzmocnienie 
potencjału marynarki wojennej i organów 
sądowych oraz szkolenie policji 
przybrzeżnej i sędziów w pięciu krajach 
Rogu Afryki i zachodniej części Oceanu 
Indyjskiego; wzywa wszystkie państwa 
członkowskie do niezwłocznego 
wyrekrutowania kompetentnych 
pracowników cywilnych i wojskowych na 
potrzeby nowej misji; wzywa do bliskiej 
współpracy z innymi inicjatywami, w tym 
unijnym projektem MARSIC, w ramach 
programu dotyczącego najbardziej 
niebezpiecznych szlaków morskich 
sponsorowanego z Instrumentu na rzecz 
Stabilności; uważa, że tylko dzięki 
zwiększeniu zdolności utrzymania 
bezpieczeństwa przybrzeżnego w krajach 
nadbrzeżnych UE i jej partnerzy będą 
mogli wycofać swoje patrole morskie z 
tych regionów;

Or. en



AM\914946PL.doc 59/138 PE497.776v01-00

PL

Poprawka 100
María Muñiz De Urquiza

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. z zadowoleniem przyjmuje decyzję 
Rady do Spraw Zagranicznych z dnia 
12 grudnia 2011 r. w sprawie ustanowienia 
inicjatywy tworzenia potencjału morskiego 
w regionie, zwanego „EUCAP Nestor”, 
którego celem będzie wzmocnienie 
potencjału marynarki wojennej i organów 
sądowych oraz szkolenie policji 
przybrzeżnej i sędziów w pięciu krajach 
Rogu Afryki i zachodniej części Oceanu 
Indyjskiego; wzywa do bliskiej współpracy 
z innymi inicjatywami, w tym unijnym 
projektem MARSIC, w ramach programu 
dotyczącego najbardziej niebezpiecznych 
szlaków morskich sponsorowanego z 
Instrumentu na rzecz Stabilności; uważa, 
że tylko dzięki zwiększeniu zdolności 
utrzymania bezpieczeństwa przybrzeżnego 
w krajach nadbrzeżnych UE i jej partnerzy 
będą mogli wycofać swoje patrole morskie 
z tych regionów;

4. z zadowoleniem przyjmuje decyzję 
Rady do Spraw Zagranicznych z dnia 
12 grudnia 2011 r. w sprawie ustanowienia 
inicjatywy tworzenia potencjału morskiego 
w regionie, zwanego „EUCAP Nestor”, 
którego celem będzie wzmocnienie 
potencjału marynarki wojennej i organów 
sądowych oraz szkolenie policji 
przybrzeżnej i sędziów w pięciu krajach 
Rogu Afryki i zachodniej części Oceanu 
Indyjskiego; wzywa do bliskiej współpracy 
z innymi inicjatywami, w tym unijnym 
projektem MARSIC, w ramach programu 
dotyczącego najbardziej niebezpiecznych 
szlaków morskich sponsorowanego z 
Instrumentu na rzecz Stabilności; uważa, 
że tylko dzięki zwiększeniu zdolności 
utrzymania bezpieczeństwa przybrzeżnego 
w krajach nadbrzeżnych oraz poprzez 
zajęcie się źródłowymi przyczynami 
piractwa na lądzie UE i jej partnerzy będą 
mogli wycofać swoje patrole morskie z 
tych regionów;

Or. en

Poprawka 101
Charles Tannock

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. z zadowoleniem przyjmuje decyzję 
Rady do Spraw Zagranicznych z dnia 
12 grudnia 2011 r. w sprawie ustanowienia 
inicjatywy tworzenia potencjału morskiego 

4. z zadowoleniem przyjmuje decyzję 
Rady do Spraw Zagranicznych z dnia 
12 grudnia 2011 r. w sprawie ustanowienia 
inicjatywy tworzenia potencjału morskiego 



PE497.776v01-00 60/138 AM\914946PL.doc

PL

w regionie, zwanego „EUCAP Nestor”, 
którego celem będzie wzmocnienie 
potencjału marynarki wojennej i organów 
sądowych oraz szkolenie policji 
przybrzeżnej i sędziów w pięciu krajach 
Rogu Afryki i zachodniej części Oceanu 
Indyjskiego; wzywa do bliskiej współpracy 
z innymi inicjatywami, w tym unijnym 
projektem MARSIC, w ramach programu 
dotyczącego najbardziej niebezpiecznych 
szlaków morskich sponsorowanego z 
Instrumentu na rzecz Stabilności; uważa, 
że tylko dzięki zwiększeniu zdolności 
utrzymania bezpieczeństwa przybrzeżnego 
w krajach nadbrzeżnych UE i jej partnerzy 
będą mogli wycofać swoje patrole morskie 
z tych regionów;

w regionie, zwanego „EUCAP Nestor”, 
którego celem będzie wzmocnienie 
potencjału marynarki wojennej i organów 
sądowych oraz szkolenie policji 
przybrzeżnej i sędziów, przy zasięganiu 
opinii i za zgodą lokalnych społeczności,
w pięciu krajach Rogu Afryki i zachodniej 
części Oceanu Indyjskiego; wzywa do 
bliskiej współpracy z innymi inicjatywami, 
w tym unijnym projektem MARSIC, w 
ramach programu dotyczącego najbardziej 
niebezpiecznych szlaków morskich 
sponsorowanego z Instrumentu na rzecz 
Stabilności; uważa, że tylko dzięki 
zwiększeniu zdolności utrzymania 
bezpieczeństwa przybrzeżnego w krajach 
nadbrzeżnych UE i jej partnerzy będą 
mogli wycofać swoje patrole morskie z 
tych regionów;

Or. en

Poprawka 102
Ana Gomes

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. z zadowoleniem przyjmuje decyzję 
Rady do Spraw Zagranicznych z dnia 
12 grudnia 2011 r. w sprawie ustanowienia 
inicjatywy tworzenia potencjału morskiego 
w regionie, zwanego „EUCAP Nestor”, 
którego celem będzie wzmocnienie 
potencjału marynarki wojennej i organów 
sądowych oraz szkolenie policji 
przybrzeżnej i sędziów w pięciu krajach 
Rogu Afryki i zachodniej części Oceanu 
Indyjskiego; wzywa do bliskiej współpracy 
z innymi inicjatywami, w tym unijnym 
projektem MARSIC, w ramach programu 
dotyczącego najbardziej niebezpiecznych 
szlaków morskich sponsorowanego z 
Instrumentu na rzecz Stabilności; uważa, 

4. z zadowoleniem przyjmuje decyzję 
Rady do Spraw Zagranicznych z dnia 
12 grudnia 2011 r. w sprawie ustanowienia 
inicjatywy tworzenia potencjału morskiego 
w regionie, zwanego „EUCAP Nestor”, 
którego celem będzie wzmocnienie 
potencjału marynarki wojennej i organów 
sądowych oraz szkolenie policji 
przybrzeżnej i sędziów w pięciu krajach 
Rogu Afryki i zachodniej części Oceanu 
Indyjskiego; wzywa do bliskiej współpracy 
z innymi inicjatywami, w tym unijnym 
projektem MARSIC, w ramach programu 
dotyczącego najbardziej niebezpiecznych 
szlaków morskich sponsorowanego z 
Instrumentu na rzecz Stabilności; uważa, 
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że tylko dzięki zwiększeniu zdolności 
utrzymania bezpieczeństwa przybrzeżnego 
w krajach nadbrzeżnych UE i jej partnerzy 
będą mogli wycofać swoje patrole morskie 
z tych regionów;

że tylko dzięki zwiększeniu zdolności 
utrzymania bezpieczeństwa przybrzeżnego 
w krajach nadbrzeżnych UE i jej partnerzy 
będą mogli osiągnąć szerszy cel 
stabilności i bezpieczeństwa dla regionu;

Or. en

Poprawka 103
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. z ogromnym zadowoleniem przyjmuje 
raport ONZ z dnia 25 stycznia 2011 r. 
podkreślający 25 propozycji wysuniętych 
przez Jacka Langa, specjalnego doradcę 
sekretarza generalnego ONZ, w sprawie 
kwestii prawnych odnoszących się do 
piractwa u wybrzeży Somalii; z 
zadowoleniem przyjmuje również ważkie 
raporty następcze przygotowane przez 
Jacka Langa, jak ten z 15 czerwca 2011 r. 
w sprawie procedur utworzenia 
wyspecjalizowanych somalijskich sądów 
antypirackich, lub raport sekretarza 
generalnego z dnia 20 stycznia 2012 r. w 
sprawie wyspecjalizowanych 
antypirackich sądów w Somalii oraz 
innych krajach regionu,  nalega na 
wysoką przedstawiciel / 
wiceprzewodniczącą, specjalnego 
wysłanika UE, trzech szefów misji i szefa 
przedstawicielstwa, by potraktowali 
propozycje Jacka Lang priorytetowo i by 
opracowali strategię dotyczącą wkładu UE 
w międzynarodowe podejście do 
sądownictwa karnego na obszarze 
Somalii;

Or. en
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Poprawka 104
María Muñiz De Urquiza

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. ponawia swój apel do państw 
członkowskich o prowadzenie we 
współpracy z Europolem i Interpolem 
dochodzeń w sprawie przepływów 
pieniężnych oraz o ich śledzenie, a także o 
konfiskaty pieniędzy zapłaconych piratom 
jako okup, gdyż istnieją przesłanki, że 
pieniądze te mogą być przelewane na 
konta w bankach na całym świecie, w tym 
w Europie, oraz o identyfikowanie 
i rozbijanie siatek przestępczości 
zorganizowanej, które czerpią zyski 
z takich działań; wzywa Radę do 
ułatwiania dalszej współpracy między EU-
NAVFOR z jednej strony, a Europolem 
i Interpolem z drugiej strony;

Or. en

Poprawka 105
María Muñiz De Urquiza

Projekt rezolucji
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4b. potępia brak wdrożenia przepisów 
Konwencji o międzynarodowym handlu 
dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków 
zagrożonych wyginięciem (CITES); 
wzywa KE i Radę do poparcia utworzenia 
systemu certyfikacji i kontroli produktów z 
kości słoniowej wwożonych do UE, 
podobnego do pomyślnego procesu 
Kimberly;
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Or. en

Poprawka 106
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. z zadowoleniem przyjmuje decyzję z 
lipca 2011 r. dotyczącą rozszerzenia i 
ponownego ukierunkowania mandatu misji 
szkoleniowych UE (EUTM) ulokowanej w 
Ugandzie; jednak wzywa do ścisłego 
nadzoru nad wszystkimi rekrutami
szkolonymi przez EUTM w celu 
zagwarantowania, że zostaną oni włączeni 
do somalijskich sił zbrojnych oraz że 
wszelkie przypadki dezercji zostaną 
natychmiast badane; wzywa również do 
ścisłego monitorowania łańcucha 
płatności dla sił szkoleniowych, aby 
zagwarantować, że płatności dotrą do 
zamierzonych odbiorców i stworzą 
warunki pobudzające motywację. 
lojalność i zaangażowanie, gwarantując w 
ten sposób przejęcie w przyszłości 
odpowiedzialności przez siły 
bezpieczeństwa Somalii;

5. odnotowuje decyzję z lipca 2011 r. 
dotyczącą rozszerzenia i ponownego 
ukierunkowania mandatu misji 
szkoleniowych UE (EUTM) ulokowanej w 
Ugandzie; jednak wzywa do ścisłego 
nadzoru nad wszystkimi rekrutami 
szkolonymi przez EUTM, obejmującego 
ich zachowanie, w celu zagwarantowania, 
że zostaną oni włączeni do somalijskich sił 
zbrojnych oraz że we wszystkich swoich 
operacjach przestrzega będą 
międzynarodowego prawa humanitarnego 
oraz obowiązującego międzynarodowego 
prawa w zakresie praw człowieka, i wzywa 
do tego, by przewidziano skuteczne
mechanizmy monitorowania sytuacji praw 
człowieka, incydentów, w których ofiarą 
padają cywile, i gróźb kierowanych pod 
adresem ludności cywilnej: kobiet, 
mężczyzn i dzieci; 

Or. en

Poprawka 107
Norica Nicolai

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. z zadowoleniem przyjmuje decyzję z 
lipca 2011 r. dotyczącą rozszerzenia i 

5. z zadowoleniem przyjmuje decyzję z 
lipca 2011 r. dotyczącą rozszerzenia i 
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ponownego ukierunkowania mandatu misji 
szkoleniowych UE (EUTM) ulokowanej w 
Ugandzie; jednak wzywa do ścisłego
nadzoru nad wszystkimi rekrutami 
szkolonymi przez EUTM w celu 
zagwarantowania, że zostaną oni włączeni 
do somalijskich sił zbrojnych oraz że 
wszelkie przypadki dezercji zostaną 
natychmiast badane; wzywa również do 
ścisłego monitorowania łańcucha płatności 
dla sił szkoleniowych, aby zagwarantować, 
że płatności dotrą do zamierzonych 
odbiorców i stworzą warunki pobudzające 
motywację. lojalność i zaangażowanie, 
gwarantując w ten sposób przejęcie w 
przyszłości odpowiedzialności przez siły 
bezpieczeństwa Somalii;

ponownego ukierunkowania mandatu misji 
szkoleniowych UE (EUTM) ulokowanej w 
Ugandzie; jednak wzywa do lepszego 
przesiewu rekrutów, aby zapewnić, by do 
programu nie przyjmowano małoletnich 
ani osób wcześniej należących do 
zbrojnych bojówek, i do nadzoru nad 
wszystkimi rekrutami szkolonymi przez 
EUTM w celu zagwarantowania, że 
zostaną oni włączeni do somalijskich sił 
zbrojnych oraz że wszelkie przypadki 
dezercji zostaną natychmiast badane 
wzywa również do ścisłego monitorowania 
łańcucha płatności dla sił szkoleniowych, 
aby zagwarantować, że płatności dotrą do 
zamierzonych odbiorców i stworzą 
warunki pobudzające motywację. lojalność 
i zaangażowanie, gwarantując w ten 
sposób przejęcie w przyszłości 
odpowiedzialności przez siły 
bezpieczeństwa Somalii;

Or. en

Poprawka 108
Arnaud Danjean, Michael Gahler, Krzysztof Lisek

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. z zadowoleniem przyjmuje decyzję z 
lipca 2011 r. dotyczącą rozszerzenia i 
ponownego ukierunkowania mandatu misji 
szkoleniowych UE (EUTM) ulokowanej w 
Ugandzie; jednak wzywa do ścisłego 
nadzoru nad wszystkimi rekrutami 
szkolonymi przez EUTM w celu 
zagwarantowania, że zostaną oni włączeni
do somalijskich sił zbrojnych oraz że 
wszelkie przypadki dezercji zostaną 
natychmiast badane; wzywa również do 
ścisłego monitorowania łańcucha płatności 
dla sił szkoleniowych, aby zagwarantować, 
że płatności dotrą do zamierzonych 

5. z zadowoleniem przyjmuje decyzję z 
lipca 2011 r. dotyczącą rozszerzenia i 
ponownego ukierunkowania mandatu misji 
szkoleniowych UE (EUTM) ulokowanej w 
Ugandzie; wzywa do wzmocnienia roli
EUTM w procesie monitorowania 
skutecznej integracji somalijskich 
rekrutów w somalijskich siłach zbrojnych;
wzywa również UE w tym względzie do 
przyjęcia roli w mechanizmie
monitorowania łańcucha płatności dla sił
szkoleniowych, aby zagwarantować, że 
płatności dotrą do zamierzonych 
odbiorców i stworzą warunki pobudzające 
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odbiorców i stworzą warunki pobudzające 
motywację. lojalność i zaangażowanie, 
gwarantując w ten sposób przejęcie w 
przyszłości odpowiedzialności przez siły 
bezpieczeństwa Somalii;

motywację. lojalność i zaangażowanie, 
gwarantując w ten sposób przejęcie w 
przyszłości odpowiedzialności przez siły 
bezpieczeństwa Somalii;

Or. en

Poprawka 109
Charles Tannock

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. z zadowoleniem przyjmuje decyzję z 
lipca 2011 r. dotyczącą rozszerzenia i 
ponownego ukierunkowania mandatu misji 
szkoleniowych UE (EUTM) ulokowanej w 
Ugandzie; jednak wzywa do ścisłego 
nadzoru nad wszystkimi rekrutami 
szkolonymi przez EUTM w celu 
zagwarantowania, że zostaną oni włączeni 
do somalijskich sił zbrojnych oraz że 
wszelkie przypadki dezercji zostaną 
natychmiast badane; wzywa również do 
ścisłego monitorowania łańcucha płatności 
dla sił szkoleniowych, aby zagwarantować, 
że płatności dotrą do zamierzonych 
odbiorców i stworzą warunki pobudzające 
motywację. lojalność i zaangażowanie, 
gwarantując w ten sposób przejęcie w 
przyszłości odpowiedzialności przez siły 
bezpieczeństwa Somalii;

5. z zadowoleniem przyjmuje decyzję z 
lipca 2011 r. dotyczącą rozszerzenia i 
ponownego ukierunkowania mandatu misji 
szkoleniowych UE (EUTM) ulokowanej w 
Ugandzie; jednak wzywa do ścisłego 
nadzoru nad wszystkimi rekrutami 
szkolonymi przez EUTM w celu 
zagwarantowania, że zostaną oni włączeni 
do somalijskich sił zbrojnych oraz że 
wszelkie przypadki dezercji zostaną 
natychmiast badane; wzywa również do 
ścisłego monitorowania łańcucha płatności 
dla sił szkoleniowych, aby zagwarantować, 
że płatności dotrą do zamierzonych 
odbiorców i stworzą warunki pobudzające 
motywację, lojalność, monitorując ich
zachowanie, rozliczalność i 
zaangażowanie, gwarantując w ten sposób 
przejęcie w przyszłości odpowiedzialności 
przez siły bezpieczeństwa Somalii;

Or. en

Poprawka 110
Ana Gomes, María Muñiz De Urquiza

Projekt rezolucji
Ustęp 5
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Projekt rezolucji Poprawka

5. z zadowoleniem przyjmuje decyzję z 
lipca 2011 r. dotyczącą rozszerzenia i 
ponownego ukierunkowania mandatu misji 
szkoleniowych UE (EUTM) ulokowanej w 
Ugandzie; jednak wzywa do ścisłego 
nadzoru nad wszystkimi rekrutami 
szkolonymi przez EUTM w celu 
zagwarantowania, że zostaną oni włączeni 
do somalijskich sił zbrojnych oraz że 
wszelkie przypadki dezercji zostaną 
natychmiast badane; wzywa również do 
ścisłego monitorowania łańcucha płatności 
dla sił szkoleniowych, aby zagwarantować, 
że płatności dotrą do zamierzonych 
odbiorców i stworzą warunki pobudzające 
motywację. lojalność i zaangażowanie, 
gwarantując w ten sposób przejęcie w 
przyszłości odpowiedzialności przez siły 
bezpieczeństwa Somalii;

5. z zadowoleniem przyjmuje decyzję z 
lipca 2011 r. dotyczącą rozszerzenia i 
ponownego ukierunkowania mandatu misji 
szkoleniowych UE (EUTM) ulokowanej w 
Ugandzie; jednak wzywa do ścisłego 
nadzoru nad wszystkimi rekrutami 
szkolonymi przez EUTM w celu 
zagwarantowania, że zostaną oni włączeni 
do somalijskich sił zbrojnych oraz że 
wszelkie przypadki dezercji zostaną 
natychmiast zgłaszane i badane; wzywa 
również do ścisłego monitorowania 
łańcucha płatności dla sił szkoleniowych, 
aby zagwarantować, że płatności dotrą do 
zamierzonych odbiorców i stworzą 
warunki pobudzające motywację. lojalność 
i zaangażowanie, gwarantując w ten 
sposób przejęcie w przyszłości 
odpowiedzialności przez siły 
bezpieczeństwa Somalii;

Or. en

Poprawka 111
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. sprzeciwia się wysłaniu misji 
szkoleniowej UE (EUTM) do Ugandy; 
zauważa, że do tej pory przeszkolono 
przeszło 2 000 żołnierzy przez unijnych 
szkoleniowców wojskowych celem zmiany 
równowagi sił wojskowych na korzyść 
przejściowego rządu federalnego; 
przypomina, że poprzez szkolenie 
somalijskich sił zbrojnych UE staje się 
stroną konfliktu i traci swą rolę 
potencjalnego mediatora i rzecznika 
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pokoju; zauważa z troską, że somalijskim 
siłom bezpieczeństwa nie tylko brakuje 
dowództwa i kontroli, ale również ram 
finansowych, które zapewniłyby regularne 
wypłacanie żołdu; z zaniepokojeniem 
odnotowuje doniesienia, że siły rządowe 
wyszkolone przez EUTM rabują pomoc 
żywnościową dostarczaną przez 
międzynarodowych darczyńców do 
obozów uchodźców w Mogadiszu; jest 
również zaniepokojony wysokimi 
nieoficjalnymi wskaźnikami ucieczek 
wśród sił bezpieczeństwa szkolonych przez 
EUTM, które ostatecznie mogą wspierać 
Al-Szabaab i inne grupy zbrojne;

Or. en

Poprawka 112
María Muñiz De Urquiza

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. przyjmuje do wiadomości, że częstsze 
wykorzystywanie prywatnych oddziałów 
ochrony statków doprowadziło do spadku 
udanych ataków pirackich, jaki niedawno 
odnotowano; podkreśla, że choć pewna 
liczba państw członkowskich od niedawna 
zezwala na korzystanie z takich 
prywatnych usług na pokładach statków 
pod swoją banderą, nie zwalnia ich to z 
odpowiedzialności z bycia głównym 
podmiotem zapewniającym 
bezpieczeństwo swoim żeglarzom; jest 
zaniepokojony brakiem jasności prawnej 
dotyczącej działań prywatnych 
uzbrojonych pracowników w przypadku 
potyczek z piratami z użyciem potencjalnie 
śmiertelnej broni; ubolewa nad brakiem 
kodeksu postępowania wykraczającego 
poza dobrowolne środki; z zadowoleniem 
przyjmuje w tym kontekście niedawne 
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apele przemysłu morskiego o prawne 
uregulowanie działalności prywatnych 
przedsiębiorstw bezpieczeństwa morskiego 
i wzywa Międzynarodową Organizację 
Morską, rządy krajów posiadających flotę 
i przemysł morski do współpracy w 
ustanawianiu jasnych, spójnych, 
możliwych do wyegzekwowania 
międzynarodowych norm dla prywatnych 
przedsiębiorstw ochroniarskich 
działających na pełnym morzu, które to 
normy zapewniłyby przejrzystość 
rozliczalność, zachowywanie 
obowiązujących w branży standardów, 
publiczny rejestr wydawania licencji i 
certyfikatów oraz obowiązkowe zgłaszanie 
wypadków; 

Or. en

Poprawka 113
Maria Eleni Koppa

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. zwraca uwagę na potrzebę ścisłej 
koordynacji strategicznej wśród wszystkich 
podmiotów działających w obszarze 
bezpieczeństwa, w szczególności jeśli 
chodzi o EU-NAVFOR ATALANTA, 
EUTM Somalia i EUCAP Nestor oraz 
NATO (operacja Atlantic Shield), ONZ i 
AMISOM; uważa, że decyzja Rady z dnia 
23 marca 2012 r. o uruchomieniu w razie 
potrzeby Centrum Operacyjnego UE 
powinna ułatwić większą koordynację UE 
w ramach strategii dla Rogu Afryki;

6. zwraca uwagę na potrzebę ścisłej 
koordynacji strategicznej wśród wszystkich 
podmiotów działających w obszarze 
bezpieczeństwa, w szczególności jeśli 
chodzi o EU-NAVFOR ATALANTA, 
EUTM Somalia i EUCAP Nestor oraz 
NATO (operacja Atlantic Shield), ONZ i 
misja Unii Afrykańskiej w Somalii 
(AMISOM); z zadowoleniem przyjmuje 
zatem decyzję Rady z dnia 23 marca 2012 
r. o uruchomieniu na początek na okres 
dwóch lat Centrum Operacyjnego UE, by 
skoordynować i wzmocnić synergie 
między trzema misjami WPOiB w Rogu 
Afryki, a strukturami zlokalizowanymi w 
Brukseli w kontekście strategii dla Rogu 
Afryki, a to we współpracy ze specjalnym 
przestawicielem Unii Europejskiej w Rogu 
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Afryki;

Or. en

Poprawka 114
Geoffrey Van Orden

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. zwraca uwagę na potrzebę ścisłej 
koordynacji strategicznej wśród wszystkich 
podmiotów działających w obszarze 
bezpieczeństwa, w szczególności jeśli 
chodzi o EU-NAVFOR ATALANTA, 
EUTM Somalia i EUCAP Nestor oraz 
NATO (operacja Atlantic Shield), ONZ i 
AMISOM; uważa, że decyzja Rady z dnia 
23 marca 2012 r. o uruchomieniu w razie 
potrzeby Centrum Operacyjnego UE 
powinna ułatwić większą koordynację UE 
w ramach strategii dla Rogu Afryki;

6. zwraca uwagę na potrzebę ścisłej 
koordynacji strategicznej wśród wszystkich 
podmiotów działających w obszarze 
bezpieczeństwa, w szczególności jeśli 
chodzi o EU-NAVFOR ATALANTA, 
EUTM Somalia i EUCAP Nestor oraz 
NATO (operacja Ocean Shield), 
dowodzone przez Amerukanów oddziały 
specjalne CTF-151, ONZ i AMISOM; 
zauważa, że najskuteczniejszą 
koordynacją rozprzestrzeniania się 
wielostronnych wysiłków w tym obszarze 
wykazują się takie mechanizmy 
międzynarodowego koordynowania, jak 
grupa kontaktowa ds. pieractwa u 
wybrzeży Somalii (CGPCS) w Nowym 
Jorku oraz mechanizm Shared Awarness 
and Deconfliction (SHADE) w Bahrajnie;

Or. en

Poprawka 115
María Muñiz De Urquiza

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. zwraca uwagę na potrzebę ścisłej 
koordynacji strategicznej wśród wszystkich 
podmiotów działających w obszarze 

6. zwraca uwagę na potrzebę ścisłej 
koordynacji strategicznej wśród wszystkich 
podmiotów działających w obszarze 
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bezpieczeństwa, w szczególności jeśli 
chodzi o EU-NAVFOR ATALANTA, 
EUTM Somalia i EUCAP Nestor oraz 
NATO (operacja Atlantic Shield), ONZ i 
AMISOM; uważa, że decyzja Rady z dnia 
23 marca 2012 r. o uruchomieniu w razie 
potrzeby Centrum Operacyjnego UE 
powinna ułatwić większą koordynację UE 
w ramach strategii dla Rogu Afryki;

bezpieczeństwa, w szczególności jeśli 
chodzi o EU-NAVFOR ATALANTA, 
EUTM Somalia i EUCAP Nestor oraz 
NATO (operacja Atlantic Shield), ONZ i 
AMISOM; z zadowoleniem przyjmuje 
decyzję Rady z dnia 23 marca 2012 r. o 
uruchomieniu Centrum Operacyjnego UE 
jako potencjalnie znaczący krok w 
rozwijaniu WPBiO i uważa, że powinno 
ono ułatwić większą koordynację UE w 
ramach strategii dla Rogu Afryki;

Or. en

Poprawka 116
Alf Svensson

Projekt rezolucji
Ustęp 6
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Projekt rezolucji Poprawka

6. zwraca uwagę na potrzebę ścisłej 
koordynacji strategicznej wśród wszystkich 
podmiotów działających w obszarze 
bezpieczeństwa, w szczególności jeśli 
chodzi o EU-NAVFOR ATALANTA, 
EUTM Somalia i EUCAP Nestor oraz 
NATO (operacja Atlantic Shield), ONZ i 
AMISOM; uważa, że decyzja Rady z dnia 
23 marca 2012 r. o uruchomieniu w razie 
potrzeby Centrum Operacyjnego UE 
powinna ułatwić większą koordynację UE 
w ramach strategii dla Rogu Afryki;

6. zwraca uwagę na potrzebę ścisłej 
koordynacji strategicznej wśród wszystkich 
podmiotów działających w obszarze 
bezpieczeństwa, w szczególności jeśli 
chodzi o EU-NAVFOR ATALANTA, 
EUTM Somalia i EUCAP Nestor oraz 
NATO (operacja Atlantic Shield), ONZ i 
AMISOM; uważa, że decyzja Rady z dnia 
23 marca 2012 r. o uruchomieniu w razie 
potrzeby Centrum Operacyjnego UE 
powinna ułatwić większą koordynację UE 
w ramach strategii dla Rogu Afryki; 
podkreśla, że poprzez wspieranie 
bezpieczeństwa w regionie, możliwe jest 
osiągnięcie odbudowy, rozwoju 
społecznego, dostaw pomocy i współpracy 
w zakresie rozwoju; podkreśla potrzebę 
poszanowania praw człowieka w regionie, 
jak wspomina to Karta praw człowieka 
ONZ; uznaje, że ich brak stanowi nasz 
największy dylemat moralny w dzisiejszym 
świecie, i podkreśla zatem znaczenie 
współpracy UE z władzami w regionie, jak 
również z ważnymi międzynarodowymi i 
regionalnymi podmiotami, by zapewnić 
uznawanie i gwarantowanie tych praw 
człowieka; podkreśla, że prawa człowieka, 
zwłaszcza kobiet, dzieci i mniejszości 
religijnych, od dawna były zaniedbywane 
w regionie, i wzywa rządy państw w 
regionie do wzmocnienia praw człowieka 
tych grup; podkreśla rolę specjalnych 
przedstawicieli UE oraz Europejskiego 
Funduszu na rzecz Demokracji w dalszym 
promowaniu praw człowieka i demokracji 
w regionie; zauważa, że sekciarski 
islamizm ogarnął połacie Rogu Afryki i 
zagraża wolności religijnej chrześcijan i 
innych mniejszości wyznaniowych; 
apeluje o przyjęcie przez kraje regionu 
konstytucji, by zagwarantować pełnię 
praw człowieka mniejszościom 
wyznaniowym; podkreśla, że zapewnianie 
i wzmacnianie praw chrześcijan i 
mniejszości wyznaniowych stanowi 
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warunek wstępny współpracy na rzecz 
rozwoju prowadzonej przez UE z rządami 
regionu; 

Or. en

Poprawka 117
Ana Gomes

Projekt rezolucji
Ustęp 6



AM\914946PL.doc 73/138 PE497.776v01-00

PL

Projekt rezolucji Poprawka

6. zwraca uwagę na potrzebę ścisłej 
koordynacji strategicznej wśród wszystkich 
podmiotów działających w obszarze 
bezpieczeństwa, w szczególności jeśli 
chodzi o EU-NAVFOR ATALANTA, 
EUTM Somalia i EUCAP Nestor oraz 
NATO (operacja Atlantic Shield), ONZ i 
AMISOM; uważa, że decyzja Rady z dnia 
23 marca 2012 r. o uruchomieniu w razie 
potrzeby Centrum Operacyjnego UE 
powinna ułatwić większą koordynację UE 
w ramach strategii dla Rogu Afryki;

6. zwraca uwagę na potrzebę ścisłej 
koordynacji strategicznej wśród wszystkich 
podmiotów działających w obszarze 
bezpieczeństwa, w szczególności jeśli 
chodzi o EU-NAVFOR ATALANTA, 
EUTM Somalia i EUCAP Nestor oraz 
NATO (operacja Atlantic Shield), ONZ i 
AMISOM; uważa, że decyzja Rady z dnia 
23 marca 2012 r. o uruchomieniu w razie 
potrzeby Centrum Operacyjnego UE 
powinna ułatwić większą koordynację UE 
w ramach strategii dla Rogu Afryki, co 
będzie miało żywotne znaczenie dla 
podjęcia wielorakich wyzwań w regionie, 
ponieważ żadne podejście przyjęte w 
pojedynkę nie położy kresu konfliktom i 
braki bezpieczeństwa ludzi w regionie;

Or. en

Poprawka 118
Krzysztof Lisek, Michael Gahler

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. zwraca uwagę na potrzebę ścisłej 
koordynacji strategicznej wśród wszystkich 
podmiotów działających w obszarze 
bezpieczeństwa, w szczególności jeśli 
chodzi o EU-NAVFOR ATALANTA, 
EUTM Somalia i EUCAP Nestor oraz 
NATO (operacja Atlantic Shield), ONZ i 
AMISOM; uważa, że decyzja Rady z dnia 
23 marca 2012 r. o uruchomieniu w razie 
potrzeby Centrum Operacyjnego UE 
powinna ułatwić większą koordynację UE 
w ramach strategii dla Rogu Afryki;

6. zwraca uwagę na potrzebę ścisłej 
koordynacji strategicznej wśród wszystkich 
podmiotów działających w obszarze 
bezpieczeństwa, w szczególności jeśli 
chodzi o EU-NAVFOR ATALANTA, 
EUTM Somalia i EUCAP Nestor oraz 
NATO (operacja Ocean Shield), ONZ i 
AMISOM; uważa, że decyzja Rady z dnia 
23 marca 2012 r. o uruchomieniu w razie 
potrzeby Centrum Operacyjnego UE 
powinna ułatwić większą koordynację UE 
w ramach strategii dla Rogu Afryki;

Or. en
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Poprawka 119
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. wyraża zaniepokojenie coraz większą 
rolą odgrywaną przez prywatne firmy 
ochroniarskie zatrudniane na pokładach 
statków handlowych oraz statków 
dostarczających pomoc humanitarną dla 
Somalii, gdyż przyczyni się to do 
stworzenia rynku usług ochroniarskich na 
morzu, co z kolei może doprowadzić do 
częstszego korzystania z przemocy i 
działań zbrojnych przez obie strony –
piratów i uzbrojonych pracowników 
ochrony – a ponadto przyczynić się do 
rozprzestrzeniania broni strzeleckiej i 
lekkiej w tym regionie;

Or. en

Poprawka 120
Emilio Menéndez del Valle

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. apeluje do instytucji Unii Europejskiej 
o dalszą czujność i aktywność wobec 
przemian politycznych zainicjowanych w 
Etiopii oraz dostrzegalnych w Somalii 
pierwszych postępów demokratyzacji;

Or. es
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Poprawka 121
Maria Eleni Koppa

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. z zadowoleniem przyjmuje decyzję UE, 
by udzielić dodatkowego wsparcia 
AMISOM celem umożliwienia jej 
wypełnienia mandatu oraz osiągnięcia 
pełnej siły osobowej oddziałów (17 731), 
jak zezwoliła na to ONZ;

Or. en

Poprawka 122
Dominique Vlasto

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. wyraża ubolewanie z powodu faktu, że 
wielu piratów i innych przestępców nadal 
nie zatrzymano, a nawet jeżeli są 
aresztowani, to często zwalnia się ich z 
braku solidnych dowodów lub braku woli 
politycznej ścigania ich oraz że taki stan 
rzeczy utrzymuje się pomimo pomocy UE 
na rzecz wzmocnienia rządów prawa w 
tym regionie, umów o transferze 
zawartych przez Unię z krajami trzecimi 
(Kenia, Seszele, Mauritius), 
dwustronnych umów o repatriacji 
skazanych piratów, zawartych pomiędzy 
Seszelami a somalijskimi regionami 
Puntlandem i Somalilandem, oraz 
różnych międzynarodowych przepisów 
prawnych; 

Or. fr
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Poprawka 123
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6b. wzywa wysoką przedstawiciel / 
wiceprzewodniczącą oraz SPUE w Rogu 
Afryki do dokonania krytycznego 
przeglądu procesu pokojowego w Dżibuti i 
do rozważenia wysłania grupy mediatorów 
cieszących się zaufaniem szerokiego 
spectrum społeczeństwa Somalii, w tym 
stowarzyszeń reprezentujących kobiety, 
którzy byliby w stanie zebrać przy stole 
negocjacyjnym dużą grupę różnych 
podmiotów somalijskich; wzywa wysoką 
przedstawiciel / wiceprzewodniczącą do 
zapoczątkowania procesu na rzecz 
somalijskich podmiotów społeczeństwa 
obywatelskiego w kraju i poza jego 
granicami, w ramach którego prowadzona 
byłaby regularna i stała dyskusja o 
możliwych rozwiązaniach problemów 
politycznych w tym kraju; wzywa wysoką 
przedstawiciel / wiceprzewodniczącą do 
zbliżenia tych dwóch procesów, wzorując 
się na pomyślnym procesie pokojowym w 
Sudanie w latach 2000–2005; wzywa 
SPUE w Rogu Afryki do spotkania się z 
przedstawicielami Al-Szabab, aby 
dowiedzieć się, do jakiego stopnia Al-
Szabab lub jego odłamy są skłonne do 
znalezienia pokojowego rozwiązania;

Or. en

Poprawka 124
Emilio Menéndez del Valle

Projekt rezolucji
Ustęp 6 b (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

6b. uważa, że mimo poważnych trudności 
wynikających z obecności silnych klanów 
plemiennych Unia Europejska powinna 
skutecznie przyczyniać się do umacniania 
etiopskich instytucji, które w ostatnich 
dziesięcioleciach podlegały arbitralnej 
władzy niedawno zmarłego premiera;

Or. es

Poprawka 125
Emilio Menéndez del Valle

Projekt rezolucji
Ustęp 6 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6c. jest zdania, że Unia powinna również 
odegrać właściwą rolę w kształtowaniu 
przyszłości Somalii w ścisłej współpracy ze 
Stratami Zjednoczonymi i z Unią 
Afrykańską;

Or. es

Amendment 126
Dominique Vlasto

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. wzywa do pilnego wsparcia systemu 
wymiaru sprawiedliwości i więziennictwa 
w krajach, które zawarły z UE umowy o 
przeniesieniu (Kenia, Seszele i Mauritius), 
oraz wsparcia dla somalijskich władz, aby 
zagwarantować, że dysponują one 

7. podkreśla, że nowa pomoc UE, 
udzielana w kontekście WPBiO w ramach 
misji EUCAP NESTOR, mająca na celu 
umocnienie zdolności morskich i 
sądowniczych w krajach tego regionu, 
musi przyczynić się do położenia kresu 



PE497.776v01-00 78/138 AM\914946PL.doc

PL

potencjałem sądowym i określonymi 
procedurami prawnymi zgodnymi z 
międzynarodowymi standardami praw 
człowieka, by móc rozpatrzyć sprawy 
pojmanych piratów i rebeliantów Al-
Szabaab;

bezkarności piratów i bojowników al-
Shabaab oraz umożliwić ich ściganie,
zgodnie z międzynarodowymi standardami 
praw człowieka;

Or. fr

Poprawka 127
Ana Gomes, María Muñiz De Urquiza

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. wzywa do pilnego wsparcia systemu 
wymiaru sprawiedliwości i więziennictwa 
w krajach, które zawarły z UE umowy o 
przeniesieniu (Kenia, Seszele i Mauritius), 
oraz wsparcia dla somalijskich władz, aby 
zagwarantować, że dysponują one 
potencjałem sądowym i określonymi 
procedurami prawnymi zgodnymi z 
międzynarodowymi standardami praw 
człowieka, by móc rozpatrzyć sprawy 
pojmanych piratów i rebeliantów Al-
Szabaab;

7. wzywa do pilnego wsparcia systemu 
wymiaru sprawiedliwości i więziennictwa 
w krajach, które zawarły z UE umowy o 
przeniesieniu (Kenia, Seszele i Mauritius), 
oraz wsparcia dla somalijskich władz, aby 
zagwarantować, że dysponują one 
potencjałem sądowym i określonymi 
procedurami prawnymi zgodnymi z 
prawem międzynarodowym, zwłaszcza 
międzynarodowym prawem w zakresie 
praw człowieka, by móc rozpatrzyć sprawy 
pojmanych piratów i rebeliantów Al-
Szabaab;

Or. en

Poprawka 128
Maria Eleni Koppa

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. wzywa do pilnego wsparcia systemu 
wymiaru sprawiedliwości i więziennictwa 
w krajach, które zawarły z UE umowy o 

7. wzywa do pilnego wsparcia systemu 
wymiaru sprawiedliwości i więziennictwa 
w krajach, które zawarły z UE umowy o 
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przeniesieniu (Kenia, Seszele i Mauritius), 
oraz wsparcia dla somalijskich władz, aby 
zagwarantować, że dysponują one 
potencjałem sądowym i określonymi 
procedurami prawnymi zgodnymi z 
międzynarodowymi standardami praw 
człowieka, by móc rozpatrzyć sprawy 
pojmanych piratów i rebeliantów Al-
Szabaab;

przeniesieniu (Kenia, Seszele i Mauritius), 
oraz wsparcia dla somalijskich władz, aby 
zagwarantować, że dysponują one 
potencjałem sądowym i określonymi 
procedurami prawnymi zgodnymi z 
międzynarodowymi standardami praw 
człowieka, by móc rozpatrzyć sprawy 
pojmanych piratów i rebeliantów Al-
Szabaab; podkreśla jednocześnie 
znaczenie resocjalizacji i reintegracji tych 
osób w społeczeństwie;

Or. en

Poprawka 129
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. jest głęboko zaniepokojony trwającymi 
działaniami wojskowymi i poważnymi 
naruszeniami praw człowieka oraz 
ciągłym cierpieniem ludności cywilnej z 
powodu nieustających walk w całej 
południowo-środkowej Somalii; potępia 
zbrodnie wojenne popełnione przez różne 
grupy zbrojne, od Al-Szabaab po grupy 
zbrojne lojalne wobec tymczasowego 
rządu federalnego Somalii; potępia 
jednostronne interwencje wojskowe ze 
strony sąsiadujących państw: Kenii i 
Etiopii w 2011 r. i 2012 r., które 
doprowadziły jedynie do eskalacji walk i 
zwiększenia cierpienia, chaosu i anarchii, 
bez ostatecznego przezwyciężenia Al-
Szabaab; wzywa Kenię, Etiopię i wszystkie 
pozostałe kraje sąsiadujące, jak Erytrea, 
do powstrzymania się od ingerencji i 
interwencji w Somalii; przypomina, że 
Unia Afrykańska wysłała misję wojskową 
do Somalii (AMISOM), która posiada 
mandat Rady Bezpieczeństwa ONZ i która 
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usilnie poszukuje kolejnych krajów 
skłonnych do wysłania swoich żołnierzy w 
ramach tej misji;

Or. en

Poprawka 130
María Muñiz De Urquiza

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. podkreśla, że poszanowanie praw 
człowieka i podstawowych wolności są 
niezmiennymi fundamentami Unii 
zanagażowanej w stosunki z partnerami 
trzecimi; dlatego jest głęboko zatroskany 
doniesieniami o arbitralnych 
aresztowaniach, torturowaniu więźniów i 
aktach przemocy wobec demonstrantów, 
jak również o stosowaniu represyjnych 
środków wobec opozycji politycznej, 
obejmujących cenzurę i samowolne 
zatrzymania dziennikarzy i działaczy, do 
jakich dochodzi w całym regionie; wzywa 
wszystkie władze w Rogu do 
poszanowania tych podstawowych zasad i 
bezwwarunkowego uwolnienia wszystkich 
więźniów politycznych;

Or. en

Poprawka 131
Charles Tannock

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. nalega, by, kiedykolwiek to możliwe, 
pomoc udzielana Rogowi Afryki przez UE 
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nie przyjmowała formy bezpośredniego 
wsparcia budżetowego, ale by jej 
udzielano z myślą o osiągnięciu 
określonych celów w oparciu o jasne 
wskaźniki wykonania; uważa, że w 
przypadkach, w których pomoc musi być 
udzielana w formie wsparcia 
budżetowego, jej przyznanie należy 
warunkować osiągnięciem określonych 
celów; uważa, że programy ukierowane 
na wspieranie strategii EU dla Rogu 
Afryki powinny móc korzystać z łączenia 
zasobów, tj. finansowanie takich 
programów powinno być dostępne dla 
innych zagranicznych darczyńców na 
postawie jasnych wspólnych norm, by 
ułatwić skoordynowane, jednolite 
podejście wszystkich darczyńców oraz 
zminimaliować ryzyko podejść 
sprzecznych lub ich powielania; podobnie 
UE powinna być w stanie brać udział w 
finansowaniu programów stron trzecich w 
Rogu Afryki pod warunkiem zapewnienia 
pełnego poszanowania przepisów UE 
odnośnie do pomocy finansowej 
udzielaniej państwom trzecim; 

Or. en

Poprawka 132
Norbert Neuser

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. z zadowoleniem przyjmuje strategię 
UE dla Rogu Afryki obejmującą nie tylko 
politykę bezpieczeństwa i humanitarną, 
ale również bardziej długofalową politykę 
w zakresie rozwoju oraz osiągnięcie 
milenijnych celów rozwoju; podkreśla 
znaczenie tej bardziej długofalowej wizji 
polityki rozwoju i wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do koordynowania 
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swych polityk w tym względzie oraz do jak 
najszybszego zastosowania wspólnego 
programowania dla różnych krajów i dla 
regionu;

Or. en

Poprawka 133
María Muñiz De Urquiza

Projekt rezolucji
Ustęp 7 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7b. wzywa wszystkie kraje w regionie do 
współpracy z Międzynarodowym 
Trybunałem Karnym i przypomina 
wiążący charakter tego obowiązku dla
tych państw, które są sygnatariuszami 
statutu rzymskiego i które go 
ratyfikowały; z zadowoleniem przyjmuje 
niedawne doniesienia Międzynarodowego 
Trybunału Karnego, który przyznaje, że 
prowadził badania i śledztwa w 
państwach, które nie są stroną lub nie 
ratyfikowały statutu rzymskiego;

Or. en

Poprawka 134
Charles Tannock

Projekt rezolucji
Ustęp 7 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7b. uważa, że wyniki misji Unii 
Afrykańskiej w Somalii (AMISOM) z 
zwalczaniu Al-Szabaab, jak odzyskanie 
kontroli nad Kismayo, potwierdzają 
strategiczne znaczenie wspierania Unii 
Afrykańskiej; podkreśla zatem znaczenie 
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promowania procesu budowania instytucji 
i potencjału oraz dobrego zarządzania 
Unią Afrykańską, a także zdolności 
reagowania przez nią na kryzys w zakresie 
zarządzania i na poziomie wojskowym; z 
zadowoleniem przyjmuje ustanowienie w 
Addis Abebie przedstawicielstwa UE przy 
Unii Afrykańskiej; 

Or. en

Poprawka 135
Norbert Neuser

Projekt rezolucji
Ustęp 7 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7b. podkreśla znaczenie europejskiego 
wsparcia dla społeczeństwa 
obywatelskiego; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do skoordynowanego 
wspierania społeczeństwa obywatelskiego 
w obrębie tych krajów, jak również na 
poziomie transgraniczno-regionalnym;

Or. en

Poprawka 136
Norbert Neuser

Projekt rezolucji
Ustęp 7 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7c. apeluje o przeznaczanie większej 
części oficjalnej pomocy rozwojowej UE 
na produkcję rolną i wspieranie pasterzy 
w regionie, by zwiększyć bezpieczeństwo 
żywnościowe;

Or. en



PE497.776v01-00 84/138 AM\914946PL.doc

PL

Poprawka 137
Norbert Neuser

Projekt rezolucji
Ustęp 7 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7d. domaga się, by instytucje finansowe 
zangażowane w spekulacje na rynku 
żywności i towarami rolnymi zaprzestały 
czysto spekulacyjnej działalności, która 
nakręca wysokie i niestabilne ceny 
żywności, tym samym uderzając w już i 
tak wrażliwy Róg Afryki;

Or. en

Poprawka 138
María Muñiz De Urquiza

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. uważa, że można przeznaczyć więcej 
środków dla IGAD w celu promowania 
systemu dobrych rządów oraz skutecznego 
dialogu politycznego oraz mechanizmów 
budowania zgody wśród wszystkich jego 
państw członkowskich; przypomina, że 
zasadnicze znaczenie będzie miało 
promowanie regionalnych ram 
instytucjonalnych na rzecz dialogu i 
koordynacji wśród krajów w regionie, ze 
szczególnym uwzględnieniem Etiopii, 
Kenii i Ugandy, które, jako kluczowi 
gracze w regionie, muszą nadal 
koordynować wysiłki i zmierzać do 
wspólnych celów; przypomina ponadto, że 
IGAD może dostarczyć właściwej 
płaszczyzny dialogu i koordynacji w 
związku z eksploatacją podstawowych 

8. uważa, że można przeznaczyć więcej 
środków dla IGAD w celu promowania 
systemu dobrych rządów oraz skutecznego 
dialogu politycznego oraz mechanizmów 
budowania zgody wśród wszystkich jego 
państw członkowskich; wzywa UE do 
ułatwienia tej roli poprzez dalsze 
angażowanie się w ich proces budowania 
własnego potencjału wewnętrznego;
przypomina, że zasadnicze znaczenie 
będzie miało promowanie regionalnych 
ram instytucjonalnych na rzecz dialogu i 
koordynacji wśród krajów w regionie, ze 
szczególnym uwzględnieniem Etiopii, 
Kenii i Ugandy, które, jako kluczowi 
gracze w regionie, muszą nadal 
koordynować wysiłki i zmierzać do 
wspólnych celów; przypomina ponadto, że 
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zasobów naturalnych, takich jak woda; IGAD może dostarczyć właściwej 
płaszczyzny dialogu i koordynacji w 
związku z eksploatacją podstawowych 
zasobów naturalnych, takich jak woda;

Or. en

Poprawka 139
Ana Gomes

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. uważa, że można przeznaczyć więcej 
środków dla IGAD w celu promowania 
systemu dobrych rządów oraz skutecznego 
dialogu politycznego oraz mechanizmów 
budowania zgody wśród wszystkich jego 
państw członkowskich; przypomina, że 
zasadnicze znaczenie będzie miało 
promowanie regionalnych ram 
instytucjonalnych na rzecz dialogu i 
koordynacji wśród krajów w regionie, ze 
szczególnym uwzględnieniem Etiopii, 
Kenii i Ugandy, które, jako kluczowi 
gracze w regionie, muszą nadal 
koordynować wysiłki i zmierzać do 
wspólnych celów; przypomina ponadto, że 
IGAD może dostarczyć właściwej 
płaszczyzny dialogu i koordynacji w 
związku z eksploatacją podstawowych 
zasobów naturalnych, takich jak woda;

8. uważa, że można przeznaczyć więcej 
środków dla IGAD w celu promowania 
systemu dobrych rządów oraz skutecznego 
dialogu politycznego oraz mechanizmów 
budowania zgody we wszystkich jego 
państwach członkowskich; przypomina, że 
zasadnicze znaczenie będzie miało 
promowanie regionalnych ram 
instytucjonalnych na rzecz dialogu i 
koordynacji wśród krajów w regionie, ze 
szczególnym uwzględnieniem Etiopii, 
Kenii i Ugandy, które, jako kluczowi 
gracze w regionie, muszą nadal 
koordynować wysiłki i zmierzać do 
wspólnych celów; przypomina ponadto, że 
IGAD może dostarczyć właściwej 
płaszczyzny dialogu i koordynacji w 
związku z eksploatacją podstawowych 
zasobów naturalnych, takich jak woda;

Or. en

Poprawka 140
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

8a. kwestionuje sposób, w jaki Komisja 
Europejska podeszła do głodu w regionie 
w 2011 r. w świetle opóźnionej reakcji na 
klęskę; ubolewa, że mechanizmy 
wczesnego ostrzegania jakoby nie zdały 
egzaminiu wobec klęski suszy, która była 
przecież dalece przewidywalnym 
zjawiskiem; ubolewa nad znaczącym 
obniżeniem przez Komisję Europejską 
pomocy humanitarnej w 2010 r. oraz w 
pierwszej połowie 2011 r., kiedy 
rozpoczęła się klęska humanitarna, ale z 
zadowoleniem przyjmuje znaczne 
podniesienie pomocy humanitarnej na 
drugą połowę 2011 r., której kwota wynosi 
97 mln EUR;

Or. en

Poprawka 141
María Muñiz De Urquiza

Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. jest zdania, że aby jakikolwiek wysiłek 
rozwiązywania konfliktu i budowania 
pokoju pomyślnie się zakończył należy 
zapewnić kobietom znaczący udział w 
życiu publinczym; wzywa w związku z tym 
władze somalijskie do utrzymania w mocy 
swego zobowiązania w ramach zasad z 
Garowe, ż 30% miejsce w parlamencie 
federalnym zajmą kobiety;

Or. en

Poprawka 142
Charles Tannock
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Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. uważa, że stabilny i bezpieczny Róg 
Afryki miałby pozytywne oddziaływanie 
polityczne i w zakresie bezpieczeństwa, 
promieniujące poza region również jeśli 
chodzi o inwestycje i bezpieczne szlaki 
morskie po Oceanie Indyjskim; uważa 
zatem, że na poziomie G-20 powinno się 
rozpocząć rozważanie strategii mających 
na celu promowanie bezpieczeństwa i 
stabilności w regionie oraz koordynacji 
celem zapewnienia koniecznych środków 
finansowych, by móc wdrożyć 
wszechstronne podejście;  odnotowuje w 
związku z tym pozytywne doświadczenie 
konferencji poświęconej Somalii, która 
odbyła się w lutym 2012 r. w Londynie, i 
zachęca wysoką przedstawiciel / 
wiceprzewodniczącą do zbadania 
możliwości zogranizowania podobnej 
konferencji w 2013 r.;

Or. en

Poprawka 143
Cristian Dan Preda, Alf Svensson

Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. wyraża uznanie dla wysiłków 
sygnatariuszy planu działania, Rady 
Starszych, Narodowego Zgromadzenia 
Konstytucyjnego, nowego parlamentu 
federalnego oraz Technicznego Komitetu 
Selekcyjnego za rolę, jaką odegrali w 
zakończeniu procesu przejściowego; z 
zadowoleniem przyjmuje zobowiązanie 
ustępującego prezydenta, iż będzie 
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wspierał prezydenta Hassana Szejka 
Mohamuda oraz z nim współpracował; 
zachęca wszystkie podmioty polityczne w 
Somalii do współpracy z nowymi 
władzami;

Or. en

Poprawka 144
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 8 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8b. wyraża swe głębokie zaniepokojenie 
przejmowaniem gruntów w Afryce, co 
grozi zachwianiem lokalnego 
bezpieczeństwa żywościowego oraz 
nasileniem się głodu; wzywa rządy krajów 
Rogu Afryki i państw członkowskich UE 
do oceny obecnego wpływu nabywania 
ziemi uprawnej na ubóstwo ludności 
wiejskiej i na obecną klęskę głodu; wzywa 
Komisję Europejską do włączenia kwestii 
przejmowania gruntów do swego dialogu 
politycznego z krajami rozwijającymi się, 
aby wdrożono spójność polityki;

Or. en

Poprawka 145
Cristian Dan Preda, Alf Svensson

Projekt rezolucji
Ustęp 8 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8b. z zadowoleniem przyjmuje wizję 
prezydenta Hassana Szejka dla Somalii 
oraz jego pragnienie dopilnowania 
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formowania instytucji rządowych 
otwartych na wszystkie grupy społeczne, 
opartych na szerokiej bazie społecznej, 
zapewnienia stabilizacji, rządów prawa i 
dobrego zarządzania, odbudowy 
gospodarczej, przywracania pokoju i 
pojednania, świadczenia usług 
publicznych, poprawy stosunków między 
Somalią a resztą świata; wzywa go do 
poszanowania swego zobowiązania, by 
prowadzić przejrzyste i rozliczalne rządy, 
zwalczać korupcję na wszystkich 
poziomach oraz zapewnieć dialog ze 
wszystkimi grupami etnicznymi i 
ustanowić przedstawicieli i rozliczalne 
instytucje na poziomie krajowym, 
reginalnym, rejonowym i lokalnym 
zgodnie z tymczasową konstytucją 
Somalii;

Or. en

Poprawka 146
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 8 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8c. jest głęboko zaniepokojony 
nielegalnymi połowami u przybrzeżnych 
wód Somalii; ubolewa, iż podobno biorą w 
nich udział trawlery państw 
członkowskich UE; apeluje do 
tymczasowego somalijskiego rządu 
federalnego o wyjaśnienie sprawy 
wyłącznej strefy ekonomicznej u wybrzeża 
Somalii; jest zaniepokojony faktem, że na 
pokładach trawlerów z państw 
członkowskich UE rozstawia się 
uzbrojonych strażników;  jest głęboko 
zaniepokojony doniesieniami o 
znalezionych, jakoby zastrzelonych, 
somalijskich rybakach; przypomina, że 
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EU-NAFVOR Atalanta posiada mandat i 
obowiązek, by nadzorować działalność 
połowową u brzegów Somalii; ubolewa 
nad tym, iż EU-NAFVOR Atalancie nie 
udało się jak dotąd czynnie nadzorować 
działalności połowowej, a tym samym 
skutecznie reagować na pilne i 
uzasadnione potrzeby ludności 
somalijskiej zamieszkującej wzdłuż linii 
przybrzeżnej;  wzywa zatem EU-NAFVOR 
do wyraźnego pogłębienia swego 
zaangażowania w misję nadzoru;

Or. en

Poprawka 147
Cristian Dan Preda, Alf Svensson

Projekt rezolucji
Ustęp 8 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8c. uznaje za pożądane wykorzystanie 
okazji, jaka nadarzyła się wraz z 
możliwością sukcesji stanowiska 
etiopskiego premiera Melesa Zenawiego, 
który zmarł 20 sierpnia 2012 r., wraz z 
wyborem nowego somalijskiego 
prezydenta oraz ze zbliżającymi się w 2013 
r. wyborami parlamentarnymi w Kenii, 
aby (i) dążyć do promowania 
poszanowania norm konstytucyjnych, 
rządów prawa, praw człowieka i równości 
płciowej za pośrednictwem współpracy i 
dialogu z partnerami Rogu Afryki, (ii) 
kontynuować wysiłki w zakresie 
rozwijania instytucji, budowania 
demokracji i demokratyzacji, (iii) 
monitorować zalecenia działań 
następczych misji obserwacji wyborów 
oraz zapewniać wsparcie dla ich 
wdrażania tam, gdzie to istotne, (iv) 
wzmacniać dialog polityczny na poziomie 
kraju i regionu oraz kontynuować dążenia 
do podnoszenia kwestii praw człowieka, w 
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tym we wszystkich istotnych przypadkach, 
pozasądowych zabójstw, samowolnych 
aresztowań i uwięzień, oraz zwalczać 
bezkarność, (v) wspierać niezależne 
społeczeństwo obywatelskie, które potrafi 
wyrażać bolączki społeczne;

Or. en

Poprawka 148
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 8 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8d. jest zaniepokojony zarzutami 
nielegalnego zrzucania odpadów przez 
przedsiębiorstwa unijne i siatki 
przestępcze; przypomina, że zrzucanie 
odpadów jest jednym z głównych trosk 
somalijskiej ludności zamieszkującej 
obszary wzdłuż linii brzegowej; wzywa 
wysoką przedstawieciel / 
wiceprzewodniczącą oraz Komisję 
Europejską do pilnego przeprowadzenia 
dochodzenia przez niezależny organ, w 
tym do zebrania dowodów i próbek, a w 
zależności od wyników badania, do 
rozważenie wszczęcia postępowania 
sądowego, obejmującego wypłatę 
odszkodowań przez przedsiębiorstwa 
europejskie, państwa członkowskie UE i 
UE; 

Or. en

Poprawka 149
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE
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Projekt rezolucji
Ustęp 8 e (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8e. uznaje, że utrzymywanie niezależnej i 
bezstronnej pomocy humanitarnej dla 
wszystkich społeczności Rogu Afryki 
dotkniętych konfliktem ma żywotne 
znaczenie, tak jak kontynuowanie 
odpowiedniego finansowania, zwłaszcza w 
Somalii; podkreśla, że wszelki spadek 
pomocy mógłby doprowadzić do 
popadnięcia Somalijczyków w kolejną 
klęskę humanitarną; poza pomocą 
humanitarną apeluje również o 
podejmowanie takich wysiłków, jak 
inicjatywa Unii Europejskiej wspierająca 
odporność Rogu Afryki (European 
Union's Supporting the Horn of Africa's 
Resilience - SHARE), którą trzeba 
rozbudowywać, by zapewnić odporność i 
poprawić warunki życia lokalnej ludności;

Or. en

Poprawka 150
Cristian Dan Preda, Alf Svensson

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. uważa, że Etiopia w szczególności ma 
duży potencjał demokratyczny i 
długoletnią tradycję zaangażowania 
społeczeństwa obywatelskiego; uważa 
ponadto, że należy wznowić wysiłki na 
rzecz promowania dialogu z władzami 
Etiopii w sprawie dalszych reform 
demokratycznych; podkreśla znaczenie 
nieustającej pomocy dla Sudanu 
Południowego w celu utworzenia i 
utrzymania rzeczywistego społeczeństwa 
obywatelskiego; zdecydowanie uważa, że 

skreślony
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nowy instrument na rzecz wspierania 
demokracji i praw człowieka powinien 
zawierać linie finansowe ad hoc dla Rogu 
Afryki;

Or. en

Poprawka 151
Ana Gomes, María Muñiz De Urquiza

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. uważa, że Etiopia w szczególności ma 
duży potencjał demokratyczny i 
długoletnią tradycję zaangażowania 
społeczeństwa obywatelskiego; uważa 
ponadto, że należy wznowić wysiłki na 
rzecz promowania dialogu z władzami 
Etiopii w sprawie dalszych reform 
demokratycznych; podkreśla znaczenie 
nieustającej pomocy dla Sudanu 
Południowego w celu utworzenia i 
utrzymania rzeczywistego społeczeństwa 
obywatelskiego; zdecydowanie uważa, że 
nowy instrument na rzecz wspierania 
demokracji i praw człowieka powinien 
zawierać linie finansowe ad hoc dla Rogu 
Afryki;

9. ma nadzieję, że pod przywództwem 
mianowanego 21 września 2012 r. 
premiera Hailemariama Desalegny 
Etiopia zaangażuje się w proces 
prawdziwie demokratycznej przemiany;
podkreśla, że obecne podejście UE oraz 
wspólnoty międzynarodowej do opartego 
na ucisku stanowiska rządu etiopskiego 
grozi rozognieniem uzasadnionego żalu
społeczeństwa etiopskiego, wywołując 
radykalizację i przemoc wobec skierowaną 
przeciw Zachodowi i o regionalnych 
reperkusjach; wzywa UE oraz społeczność 
międzynarodową do zacieśnienia pomocy 
politycznej, wojskowej i rozwojowej 
udzielanej konkretnym reformom 
politycznym, które muszą obejmować 
uwolnienie wszystkich więźniów sumienia, 
jak dziennikarze i członkowie opozycji, 
wpuszczenie specjalnych sprawozdawców 
ONZ ds. praw człowieka z 
nieograniczonym dostępem do wszystkich 
regionów i ośrodków przetrzymań, 
odwołanie lub zmianę ustawy o rejestracji 
i regulacji organizacji charytatywnych 
oraz ustawy antyterrorystycznej oraz 
powrót opozycji z emigracji; apeluje do 
UE o znalezienie innowacyjnych i 
bezpiecznych sposobów wspierania 
finansowo i politycznie walczącego 
społeczeństwa obywatelskiego w Etiopii i o 
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zaangażowanie się w ścisły dialog z 
opozycją, zarówno w Etiopii, jak i na 
emigracji;

Or. en

Poprawka 152
Emilio Menéndez del Valle

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. uważa, że Etiopia w szczególności ma 
duży potencjał demokratyczny i 
długoletnią tradycję zaangażowania 
społeczeństwa obywatelskiego; uważa 
ponadto, że należy wznowić wysiłki na 
rzecz promowania dialogu z władzami 
Etiopii w sprawie dalszych reform 
demokratycznych; podkreśla znaczenie 
nieustającej pomocy dla Sudanu 
Południowego w celu utworzenia i 
utrzymania rzeczywistego społeczeństwa 
obywatelskiego; zdecydowanie uważa, że 
nowy instrument na rzecz wspierania 
demokracji i praw człowieka powinien 
zawierać linie finansowe ad hoc dla Rogu 
Afryki;

9. uważa, że Etiopia w szczególności ma 
duży potencjał demokratyczny, chociaż jej 
przywódcy nie dołożyli wystarczających 
starań, by ten potencjał wykorzystać;
uważa, że należy wznowić wysiłki na rzecz 
wspierania dialogu z władzami Etiopii w 
sprawie dalszych reform demokratycznych; 
podkreśla znaczenie nieustającej pomocy 
dla Sudanu Południowego w celu 
utworzenia i utrzymania rzeczywistego 
społeczeństwa obywatelskiego; 
zdecydowanie uważa, że nowy instrument 
na rzecz wspierania demokracji i praw 
człowieka powinien zawierać linie 
finansowe ad hoc dla Rogu Afryki;

Or. es

Poprawka 153
Charles Tannock

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. uważa, że Etiopia w szczególności ma 
duży potencjał demokratyczny i 
długoletnią tradycję zaangażowania 

9. uważa, że Etiopia w szczególności ma 
duży potencjał demokratyczny i 
długoletnią tradycję zaangażowania 



AM\914946PL.doc 95/138 PE497.776v01-00

PL

społeczeństwa obywatelskiego; uważa 
ponadto, że należy wznowić wysiłki na 
rzecz promowania dialogu z władzami 
Etiopii w sprawie dalszych reform 
demokratycznych; podkreśla znaczenie 
nieustającej pomocy dla Sudanu 
Południowego w celu utworzenia i 
utrzymania rzeczywistego społeczeństwa 
obywatelskiego; zdecydowanie uważa, że 
nowy instrument na rzecz wspierania 
demokracji i praw człowieka powinien 
zawierać linie finansowe ad hoc dla Rogu 
Afryki;

społeczeństwa obywatelskiego; uważa 
ponadto, że należy wznowić wysiłki na 
rzecz promowania dialogu z władzami 
Etiopii w sprawie dalszych reform 
demokratycznych; podkreśla znaczenie 
nieustającej pomocy dla Sudanu 
Południowego w celu utworzenia i 
utrzymania rzeczywistego społeczeństwa 
obywatelskiego; zdecydowanie uważa, że 
nowy instrument na rzecz wspierania 
demokracji i praw człowieka powinien 
zawierać linie finansowe ad hoc dla Rogu 
Afryki; wierzy, że należy zastanowić się 
nad możliwością objęcia krajów Rogu 
Afryki Europejskim Funduszem na rzecz 
Demokracji;

Or. en

Poprawka 154
Emilio Menéndez del Valle

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. zauważa, że w Etiopii nie istnieje 
obecnie niezawisły wymiar 
sprawiedliwości ani niezależne środki 
przekazu, co jest wynikiem umyślnej 
strategii mającej na celu ograniczanie i 
blokowanie działalności sędziów, 
kontrolowanie mediów, zastraszanie 
opozycji i uciszanie organizacji obrońców 
praw człowieka;

Or. es

Poprawka 155
Emilio Menéndez del Valle

Projekt rezolucji
Ustęp 9 b (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

9b. zauważa, że ustawę antyterrorystyczną 
z 2009 r. wykorzystano do postawienia 
przed sądem wielu dziennikarzy; potępia 
niedawną kampanię oskarżeń, w której 
wyniku najwyższy sąd federalny skazał 
zaocznie blogera Eliasa Kiflego na 
dożywocie, a Wubisheta Tayego, zastępcę 
redaktora naczelnego miejscowego 
dziennika, oraz felietonistę Reeyota 
Alemu na 14 lat pozbawienia wolności; z 
zadowoleniem przyjmuje natomiast fakt, 
że po śmierci premiera Melesa Zenawiego 
ułaskawiono niedawno szwedzkich 
dziennikarzy Martina Schibbyego i 
Johana Perssona; zachęca nowe władze, 
by te same kryteria zastosowały do osób 
arbitralnie skazanych;

Or. es

Poprawka 156
Emilio Menéndez del Valle

Projekt rezolucji
Ustęp 9 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9c. apeluje do społeczności 
międzynarodowej o wywieranie presji na 
rząd Etiopii, by zaprzestał on stosowania 
polityki wypędzania, zsyłania i 
przymusowego przesiedlania mieszkańców 
różnych regionów kraju, mającej na celu 
sprzedawanie ponadnarodowym 
przedsiębiorstwom gruntów, które od 
pokoleń i zgodnie z prawem należą do 
wypędzanych;

Or. es



AM\914946PL.doc 97/138 PE497.776v01-00

PL

Poprawka 157
Emilio Menéndez del Valle

Projekt rezolucji
Ustęp 9 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9d. potępia postawę indyjskiej spółki 
rolno-spożywczej Karuturi z siedzibą w 
Regionie Ludów Gambeli w zachodniej 
Etiopii, skąd przymusowo wysiedlono 
pierwotnych mieszkańców; pozytywnie 
ocenia dotyczące tej sprawy szczegółowe i 
rzeczowe sprawozdanie UNICEF-u 
opublikowane w 2006 r.; w związku z tym 
zauważa, że w Rzymskim Statucie 
Międzynarodowego Trybunału Karnego 
(art. 7 lit. d)) deportację i przymusowe 
przesiedlanie ludności uznano za zbrodnię 
przeciwko ludzkości;

Or. es

Poprawka 158
Emilio Menéndez del Valle

Projekt rezolucji
Ustęp 9 e (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9e. zwraca się do Stanów Zjednoczonych i 
instytucji europejskich jako głównych 
darczyńców, by wezwały etiopski rząd do 
przeprowadzenia obiecanego w 1991 r. 
procesu demokratyzacji;

Or. es

Poprawka 159
Cristian Dan Preda, Alf Svensson
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Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. podkreśla, że zakończenie mandatu 
przejściowego rządu federalnego jest 
kluczowym sprawdzianem potencjału 
Somalii jako funkcjonującego państwa; 
uważa, że istotną kwestią będzie 
ułatwienie w Somalii dialogu 
politycznego, który angażowałby wszystkie 
strony, oraz propagowanie procesu 
budowania zgody w celu wspierania 
nowego rządu Somalii; podkreśla, że 
solidne i globalne struktury gospodarcze i 
systemy podziału zysku z przyszłej 
eksploatacji ropy naftowej i gazu w 
regionie Puntland z korzyścią dla całego 
kraju będą miały zasadnicze znaczenie dla 
długoterminowej stabilności Somalii jako 
państwa federalnego;

skreślony

Or. en

Poprawka 160
Charles Tannock

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. podkreśla, że zakończenie mandatu 
przejściowego rządu federalnego jest 
kluczowym sprawdzianem potencjału
Somalii jako funkcjonującego państwa; 
uważa, że istotną kwestią będzie ułatwienie 
w Somalii dialogu politycznego, który 
angażowałby wszystkie strony, oraz 
propagowanie procesu budowania zgody w 
celu wspierania nowego rządu Somalii; 
podkreśla, że solidne i globalne struktury 
gospodarcze i systemy podziału zysku z 
przyszłej eksploatacji ropy naftowej i gazu 
w regionie Puntland z korzyścią dla całego 

10. z zadowoleniem przyjmuje 
zakończenie 20 siepania br. przejściowych 
federalnych ustaleń jako kluczowego 
sprawdzianu potencjału Somalii, by zbliżyć 
się do modelu funkcjonującego państwa; 
uważa, że istotną kwestią będzie ułatwienie 
w Somalii dialogu politycznego, który 
angażowałby wszystkie strony, oraz 
propagowanie procesu budowania zgody w 
celu wspierania nowego rządu Somalii;
wzywa nowy federalny rząd oraz nowego 
prezydenta Hassana Szejka Mohamuda 
do dołożenia starań, by osiągnąć 
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kraju będą miały zasadnicze znaczenie dla 
długoterminowej stabilności Somalii jako 
państwa federalnego;

pojednanie narodu somalijskiego w 
oparciu o porozumienie z Garowe, mające 
na celu ustanowienie nowego państwa 
federalnego oraz rozpoczęcie długiego, ale 
ważnego procesu zapewniania wszystkim 
Somalijczykom pokoju, bezpieczeństwa i 
demokracji; podkreśla, że solidne i 
globalne struktury gospodarcze i systemy 
podziału zysku z przyszłej eksploatacji 
ropy naftowej i gazu w regionie Puntland z 
korzyścią dla całego kraju będą miały 
zasadnicze znaczenie dla długoterminowej 
stabilności Somalii jako państwa 
federalnego; wzywa UE do zmobilizowania 
wszystkich zasobów, by wspomóc kraj w 
tym żywotnym procesie, kiedy nadarzy się 
taka szansa;

Or. en

Poprawka 161
Maria Eleni Koppa

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. podkreśla, że zakończenie mandatu 
przejściowego rządu federalnego jest 
kluczowym sprawdzianem potencjału 
Somalii jako funkcjonującego państwa; 
uważa, że istotną kwestią będzie 
ułatwienie w Somalii dialogu politycznego, 
który angażowałby wszystkie strony, oraz 
propagowanie procesu budowania zgody w 
celu wspierania nowego rządu Somalii; 
podkreśla, że solidne i globalne struktury 
gospodarcze i systemy podziału zysku z 
przyszłej eksploatacji ropy naftowej i gazu 
w regionie Puntland z korzyścią dla całego 
kraju będą miały zasadnicze znaczenie dla 
długoterminowej stabilności Somalii jako 
państwa federalnego;

10. podkreśla, że zakończenie mandatu 
przejściowego rządu federalnego jest 
kluczowym sprawdzianem potencjału 
Somalii jako funkcjonującego państwa; 
uważa, że Somalia dokonała znaczących 
postępów, biorąc pod uwagę niedawny 
wybór prezydenta, przyjęcie tymczasowej 
konstytucji oraz wybór nowego 
parlamentu federalnego; podkreśla, jak 
ważne jest ułatwienie w Somalii dialogu 
politycznego, który angażowałby 
wszystkie strony, oraz propagowanie 
procesu budowania zgody w celu 
wspierania nowego rządu Somalii; z 
zadowoleniem przyjmuje w związku z tym 
niedawną inicjatywę pokojową rządu 
somalijskiego, oferującą cywilne 
stanowiska pracy i szkolenia 
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dezerterującym rebeliantom Al Szabab;
podkreśla, że solidne i globalne struktury 
gospodarcze i systemy podziału zysku z 
przyszłej eksploatacji ropy naftowej i gazu 
w regionie Puntland z korzyścią dla całego 
kraju będą miały zasadnicze znaczenie dla 
długoterminowej stabilności Somalii jako 
państwa federalnego;

Or. en

Poprawka 162
Arnaud Danjean, Michael Gahler

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. podkreśla, że zakończenie mandatu 
przejściowego rządu federalnego jest 
kluczowym sprawdzianem potencjału 
Somalii jako funkcjonującego państwa; 
uważa, że istotną kwestią będzie ułatwienie 
w Somalii dialogu politycznego, który 
angażowałby wszystkie strony, oraz 
propagowanie procesu budowania zgody w 
celu wspierania nowego rządu Somalii; 
podkreśla, że solidne i globalne struktury 
gospodarcze i systemy podziału zysku z 
przyszłej eksploatacji ropy naftowej i gazu 
w regionie Puntland z korzyścią dla całego 
kraju będą miały zasadnicze znaczenie dla 
długoterminowej stabilności Somalii jako 
państwa federalnego;

10. podkreśla, że zakończenie mandatu 
przejściowego rządu federalnego jest 
kluczowym sprawdzianem potencjału 
Somalii jako funkcjonującego państwa; 
uważa, że istotną kwestią będzie ułatwienie 
w Somalii dialogu politycznego, który 
angażowałby wszystkie strony, oraz 
propagowanie procesu budowania zgody w 
celu wspierania nowego rządu Somalii; z 
uwagi na najnowsze wydarzenia na 
płaszczyźnie politycznej i bezpieczeństwa, 
do jakich doszło w Somalii, zachęca 
państwa członkowskie i wysoką 
przedstawiciel / wiceprzewodniczącą 
Komisji Europejskiej, do rozważenia 
wysłania tam misji w zakresie reformy 
sektora bezpieczeństwa (RSB) w ścisłej 
współpracy z legalnymi władzami 
somalijskimi, Unią Afrykańską (UA), 
Międzyrządowym Organem ds. Rozwoju 
(IGAD), jak i z rządem USA; podkreśla, że 
solidne i globalne struktury gospodarcze i 
systemy podziału zysku z przyszłej 
eksploatacji ropy naftowej i gazu w 
regionie Puntland z korzyścią dla całego 
kraju będą miały zasadnicze znaczenie dla 
długoterminowej stabilności Somalii jako 
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państwa federalnego;

Or. en

Poprawka 163
Ana Gomes

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. podkreśla, że zakończenie mandatu 
przejściowego rządu federalnego jest 
kluczowym sprawdzianem potencjału 
Somalii jako funkcjonującego państwa; 
uważa, że istotną kwestią będzie 
ułatwienie w Somalii dialogu politycznego, 
który angażowałby wszystkie strony, oraz 
propagowanie procesu budowania zgody w 
celu wspierania nowego rządu Somalii; 
podkreśla, że solidne i globalne struktury 
gospodarcze i systemy podziału zysku z 
przyszłej eksploatacji ropy naftowej i gazu 
w regionie Puntland z korzyścią dla całego 
kraju będą miały zasadnicze znaczenie dla 
długoterminowej stabilności Somalii jako 
państwa federalnego;

10. przyjmuje do wiadomości wyniki 
wyborów prezydenckich w Somalii z 20 
sierpnia 2012; apeluje do wszystkich 
podmiotów politycznych w Somalii o 
zaangażowanie się w demokrację, rządy 
prawa i prawa człowieka, będące jedynymi 
środkami wyjścia z błędnego koła 
ubóstwa, niedorozwoju i braku 
bezpieczeństwa; podkreśla, że zakończenie 
mandatu przejściowego rządu federalnego 
jest kluczowym sprawdzianem potencjału 
Somalii jako funkcjonującego państwa; 
uważa, że kluczową kwestią będzie 
ułatwienie w Somalii dialogu politycznego, 
który angażowałby wszystkie strony, oraz 
propagowanie procesu budowania zgody w 
celu wspierania nowego rządu Somalii; 
podkreśla, że solidne i globalne struktury 
gospodarcze i systemy podziału zysku z 
przyszłej eksploatacji ropy naftowej i gazu 
w regionie Puntland z korzyścią dla całego 
kraju będą miały zasadnicze znaczenie dla 
długoterminowej stabilności Somalii jako 
państwa federalnego;

Or. en

Poprawka 164
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE
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Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. podkreśla, że zakończenie mandatu 
przejściowego rządu federalnego jest 
kluczowym sprawdzianem potencjału 
Somalii jako funkcjonującego państwa; 
uważa, że istotną kwestią będzie ułatwienie 
w Somalii dialogu politycznego, który 
angażowałby wszystkie strony, oraz 
propagowanie procesu budowania zgody w 
celu wspierania nowego rządu Somalii; 
podkreśla, że solidne i globalne struktury 
gospodarcze i systemy podziału zysku z 
przyszłej eksploatacji ropy naftowej i gazu 
w regionie Puntland z korzyścią dla 
całego kraju będą miały zasadnicze 
znaczenie dla długoterminowej stabilności 
Somalii jako państwa federalnego;

10. podkreśla, że zakończenie mandatu 
przejściowego rządu federalnego jest 
kluczowym sprawdzianem przekształcenia 
w bardziej demokratyczne państwo w
Somalii; uważa, że istotną kwestią będzie 
ułatwienie w Somalii dialogu politycznego, 
który angażowałby wszystkie strony, oraz 
propagowanie procesu budowania zgody w 
celu wspierania nowego rządu Somalii; 
podkreśla, że solidne i globalne struktury 
gospodarcze i systemy podziału zysku z 
przyszłej eksploatacji ropy naftowej i gazu 
między regionami i na poziomie 
federalnym z korzyścią dla całego kraju 
będą miały zasadnicze znaczenie dla 
długoterminowej stabilności Somalii jako 
dobrze funkcjonującego państwa;

Or. en

Poprawka 165
María Muñiz De Urquiza

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. podkreśla, że zakończenie mandatu 
przejściowego rządu federalnego jest 
kluczowym sprawdzianem potencjału 
Somalii jako funkcjonującego państwa; 
uważa, że istotną kwestią będzie ułatwienie 
w Somalii dialogu politycznego, który 
angażowałby wszystkie strony, oraz 
propagowanie procesu budowania zgody w 
celu wspierania nowego rządu Somalii; 
podkreśla, że solidne i globalne struktury 
gospodarcze i systemy podziału zysku z 
przyszłej eksploatacji ropy naftowej i gazu 
w regionie Puntland z korzyścią dla całego

10. podkreśla, że zakończenie mandatu 
przejściowego rządu federalnego jest 
kluczowym sprawdzianem potencjału 
Somalii jako funkcjonującego państwa; 
uważa, że istotną kwestią będzie ułatwienie 
w Somalii dialogu politycznego, który 
angażowałby wszystkie strony, oraz 
propagowanie procesu budowania zgody w 
celu wspierania nowego rządu Somalii; 
podkreśla, że solidne i globalne struktury 
gospodarcze i systemy podziału zysku z 
przyszłej eksploatacji ropy naftowej i gazu 
w regionie Puntland z korzyścią dla całego 
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kraju będą miały zasadnicze znaczenie dla 
długoterminowej stabilności Somalii jako 
państwa federalnego;

społeczeństwa będą miały zasadnicze 
znaczenie dla długoterminowej stabilności 
Somalii jako państwa federalnego;

Or. en

Poprawka 166
María Muñiz De Urquiza

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. z zadowoleniem przyjmuje 
zakończenie okresu przejściowego w 
Somalii jako szansę na odrodzenie; wzywa 
nowo wybranego prezydenta i wszystkie 
władze somalisjkie jako rozliczalnych 
partnerów do zwalczania korupcji we 
wszystkich jej przejawach i do 
ustanowienia przejrzystej i skutecznie 
funkcjonującej administracji, do 
promowania przejrzystości, dobrych 
rządów i rozwoju z korzyścią dla całego 
społeczeństwa, a także do dążenia do 
rzeczywistego pojednania poprzez 
zawiązywanie silnej współpracy między 
rządem federalnym a krajami stanowymi;

Or. en

Poprawka 167
Norica Nicolai

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. z zadowoleniem przyjmuje niedawne 
zmiany instytucjonalne, jak poparcie 
ambitnej konstytucji, która obiecuje 
równe prawa dla „wszystkich obywateli, 
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niezależnie od płci, wyznania, statusu 
społecznego czy gospodarczego, 
przekonań politycznych, przynależności 
klanowej, niepełnosprawności, zajęcia, 
urodzenia czy dialektu”, delegalizuje 
okaleczanie żeńskich narządów płciowych 
i ustanawia Komisję Prawy i Pojednania; 
jest jednak zatroskany, że w kraju 
dręczonym dziesięcioleciami 
wyniszczających zatargów nowa 
konstytucja nie odnosi się do rozwiązania 
kwestii bezkarności, ani podziału władzy i 
zasobów między ośrodkiem państwa i 
regionami, i wzywa do zacieśnionej 
współpracy z nowymi władzami, by 
poruszono te zagadnienia;

Or. en

Poprawka 168
Maria Eleni Koppa

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. głęboko ubolewa, że od samego 
grudnia 2011 r. 13 dziennikarzy i 
pracowników środków przekazu zostało 
zabitych na kontrolowanych przez rząd 
obszarach Somalii i ze nie osiągnięto 
żadnego postępu w prowadzeniu 
dochodzenia w tych sprawach; podkreśla 
znaczenie zapewnienia wolności 
wypowiedzi i apeluje do nowego rządu i 
prezydenta o przyjęcie środków 
gwarantujących dziennikarzom lepszą 
ochronę i o przeprowadzenie 
wiarygodnych śledztw dotyczących tych 
zabójstw;

Or. en
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Poprawka 169
Véronique De Keyser

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10 a. potępia brak spójności w polityce 
handlowej Somalii, który przejawia się 
tym, że Somalia eksportuje część swojej 
produkcji żywności, nie potrafiąc przy tym 
zapewnić bezpieczeństwa żywnościowego 
własnego narodu;

Or. fr

Poprawka 170
Ana Gomes, María Muñiz De Urquiza

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. wzywa UE i wszystkich partnerów 
regionalnych i międzynarodowych do jak 
najlepszego wykorzystania możliwości, 
jaką stwarza nowy rząd w Somalii, która 
wraz z wyraźnym zahamowaniem wzrostu 
Al Szabaab w kraju potencjalnie 
zapoczątkowuje nową polityczną epokę w 
Somalii; podkreśla zatem potrzebę, by 
wspólnota międzynarodowa, a konkretnie 
UE, stała w gotowości do udzielenia 
wsparcia prawowitym i demokratycznym 
władzom w obszarze budowania 
potencjału instytucjonalnego, reformy 
sektora bezpieczeństwa (RSB), 
rozbrojenia, demobilizacji i reintegracji 
(RDR) i wspierania społeczeństwa 
obywatelskiego; nalega na wysoką 
przedstawiciel / wiceprzewodniczącą, by 
upewniła się, że działania UE w Somalii 
sprzyjają wolnemu, otwartemu 
społeczeństwu, które szanuje i wspiera 
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prawa człowieka, zwłaszcza prawa kobiet i 
mniejszości religijnych, umożliwia 
upełnomocnienie kobiet i zapewnia 
równowagę płci we wszystkich sektorach 
społeczeństwach; 

Or. en

Poprawka 171
María Muñiz De Urquiza

Projekt rezolucji
Ustęp 10 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10b. wzywa władze somalijskie do nadania 
priorytetowego znaczenia rozwijaniu 
instytucji i jak najpilniejszemu 
ustanowieniu rozliczalnych, przejrzystych 
i integrujących wszystkie grupy etniczne 
sił policyjnych, by wypracować zaufanie 
społeczeństwa dla nowego rządu; wyraża 
uznanie w tym względzie dla EUTM 
Somalia, która wniosła wartościowy wkład 
w siły zbrojne kraju; wierzy w nieustające 
wsparcie państw członkowskich dla 
wysiłków tej misji WPBiO, która dąży do 
wpojenia poszanowania dla praw 
człowieka, dynamiki płci i rządów prawa 
w somalijskim wojsku; zauważa, że jeśli 
Somalia ma się stać samodzielnie 
funkcjonującym państwem, rozwijanie 
stabilnych, rozliczalnych i 
reprezentujących wszystkie grupy etniczne 
somalijskich instytucji musi wykraczać 
poza siły bezpieczeństwa, zaś na ich czele 
muszą stać Somalijczycy, do których 
instytucje te muszą należeć;

Or. en

Poprawka 172
Norica Nicolai
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Projekt rezolucji
Ustęp 10 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10b. z zadowoleniem przyjmuje również 
niedawne zaprzysiężenie pierwszego 
oficjalnego parlamentu Somalii w 
minionych 20 latach i wierzy, że –
pomimo kilku zarzutów dotyczących 
procesu wyborczego oraz faktu, iż 
posłowie do niego zostali mianowani, a 
niewybrani – zaznaczy on pierwszy krok w 
przejściu na bardziej reprezentatywną 
demokrację;

Or. en

Poprawka 173
Véronique De Keyser

Projekt rezolucji
Ustęp 10 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10 b. z zadowoleniem przyjmuje 
dotrzymanie przez Somalię terminów 
ustalonych przez wspólnotę 
międzynarodową odnośnie do zakończenia 
okresu przejściowego; z zadowoleniem 
przyjmuje ustanowienie zgromadzenia 
ustawodawczego, opracowanie konstytucji 
i jej przyjęcie przez nowo utworzony 
parlament, a także wybranie prezydenta 
republiki; z zadowoleniem przyjmuje fakt, 
że ustalona na poziomie 30 % 
reprezentacja kobiet w parlamencie 
została prawie osiągnięta;  

Or. fr
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Poprawka 174
María Muñiz De Urquiza

Projekt rezolucji
Ustęp 10 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10c. wzywa wspólnotę międzynarodową, 
by nie popełniała błędu z przeszłości, 
polegającego na koncentrowaniu pomocy 
w federalnych instytucjach w Mogadiszu, 
na czym ucierpiały regiony Somalii, które 
mogą odgrywać kluczową rolę w 
świadczeniu podstawowych usług i 
zapewnianiu stabilności mieszkańcom; 
administracja szczebla regionalnego 
powinna otrzymać pierwszeństwo w tym 
procesie, gdyż wykazała się 
zaangażowaniem w praworządność, 
pokojowy, budujący dialog narodowy i 
zdolność wykuwania sojuszów 
miedzyklanowych;

Or. en

Poprawka 175
Charles Tannock

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. podaje bardzo pozytywny przykład 
Somalilandu, który na przestrzeni ponad 20 
lat pokazał zdolność do rozwoju i 
konsolidacji swoich struktur 
demokratycznych, gospodarczych i 
administracyjnych; zauważa, że 
Sommaliland do tej pory z dużym 
powodzeniem umacniał bezpieczeństwo i 
stabilność na swoim terytorium oraz 
współpracował w zakresie zwalczania 
piractwa i terroryzmu; wyraża jednak 
obawy, że jeśli organizacja Al-Szabaab 

11. podaje bardzo pozytywny przykład 
Somalilandu, który na przestrzeni ponad 20 
lat pokazał zdolność do rozwoju i 
konsolidacji swoich struktur 
demokratycznych, gospodarczych i 
administracyjnych oraz rozwijania 
zrównoważonego procesu 
demokratycznego; zauważa, że 
Sommaliland do tej pory z dużym 
powodzeniem umacniał bezpieczeństwo i 
stabilność na swoim terytorium oraz 
współpracował w zakresie zwalczania 
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przegrupuje się w jego górskich regionach 
przygranicznych, Somaliland może się 
okazać niezwykle narażony na atak; 
podkreśla zatem, że wyjątkowo ważne jest, 
aby wspierać Somaliland w walce z 
terroryzmem, w tym poprzez wspieranie 
różnorodności gospodarczej i tworzenie 
potencjału zatrudnienia młodych; 
podkreśla, że w dążeniu do 
długoterminowej stabilności i 
bezpieczeństwa w Somalii ważne jest 
zbadanie pozytywnego przykładu 
stabilności Somalilandu; zauważa, że 
obecnie Somaliland dąży do uznania go za 
odrębne samodzielne państwo;

piractwa i terroryzmu; wyraża jednak 
obawy, że jeśli organizacja Al-Szabaab 
przegrupuje się w jego górskich regionach 
przygranicznych, Somaliland może się 
okazać niezwykle narażony na atak; 
podkreśla zatem, że wyjątkowo ważne jest, 
aby wspierać Somaliland w walce z 
terroryzmem, w tym poprzez wspieranie 
różnorodności gospodarczej i tworzenie 
potencjału zatrudnienia młodych; zwraca 
uwagę na znaczenie Somalilandu w 
promowaniu rozwoju gospodarczo-
społecznego regionu, jako sposobu 
przeciwstawienia się radykalizacji 
niestabilnych obszarów swego terytorium; 
wzywa Komisję i ESDZ do wspierania 
Somalialandu w zwiększaniu perspektyw 
rozwoju i promowaniu stabilności 
gospodarczej i społecznej; podkreśla, że w 
dążeniu do długoterminowej stabilności i 
bezpieczeństwa w Somalii ważne jest 
zbadanie pozytywnego przykładu 
stabilności Somalilandu; zauważa, że 
obecnie Somaliland dąży do uznania go za 
odrębne samodzielne państwo;

Or. en

Poprawka 176
Cristian Dan Preda

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. podaje bardzo pozytywny przykład 
Somalilandu, który na przestrzeni ponad 20 
lat pokazał zdolność do rozwoju i 
konsolidacji swoich struktur 
demokratycznych, gospodarczych i 
administracyjnych; zauważa, że 
Sommaliland do tej pory z dużym 
powodzeniem umacniał bezpieczeństwo i 
stabilność na swoim terytorium oraz 
współpracował w zakresie zwalczania 

11. podaje bardzo pozytywny przykład 
Somalilandu, który na przestrzeni ponad 20 
lat pokazał zdolność do rozwoju i 
konsolidacji swoich struktur 
demokratycznych, gospodarczych i 
administracyjnych; zauważa, że 
Sommaliland do tej pory z dużym 
powodzeniem umacniał bezpieczeństwo i 
stabilność na swoim terytorium oraz 
współpracował w zakresie zwalczania 



PE497.776v01-00 110/138 AM\914946PL.doc

PL

piractwa i terroryzmu; wyraża jednak 
obawy, że jeśli organizacja Al-Szabaab 
przegrupuje się w jego górskich regionach 
przygranicznych, Somaliland może się 
okazać niezwykle narażony na atak; 
podkreśla zatem, że wyjątkowo ważne jest, 
aby wspierać Somaliland w walce z 
terroryzmem, w tym poprzez wspieranie 
różnorodności gospodarczej i tworzenie 
potencjału zatrudnienia młodych; 
podkreśla, że w dążeniu do 
długoterminowej stabilności i 
bezpieczeństwa w Somalii ważne jest 
zbadanie pozytywnego przykładu
stabilności Somalilandu; zauważa, że 
obecnie Somaliland dąży do uznania go za 
odrębne samodzielne państwo;

piractwa i terroryzmu; wyraża jednak 
obawy, że jeśli organizacja Al-Szabaab 
przegrupuje się w jego górskich regionach 
przygranicznych, Somaliland może się 
okazać niezwykle narażony na atak; 
podkreśla zatem, że wyjątkowo ważne jest, 
aby wspierać Somaliland w walce z 
terroryzmem, w tym poprzez wspieranie 
różnorodności gospodarczej i tworzenie 
potencjału zatrudnienia młodych; 
podkreśla, że solidne i globalne struktury 
gospodarcze i systemy podziału zysku z 
przyszłej eksploatacji ropy naftowej i gazu 
w regionie Puntland, na których skorzysta 
cały kraj, będą miały zasadnicze znaczenie 
dla długoterminowej stabilności Somalii 
jako państwa federalnego;

Or. en

Poprawka 177
Maria Eleni Koppa

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. podaje bardzo pozytywny przykład 
Somalilandu, który na przestrzeni ponad 20 
lat pokazał zdolność do rozwoju i 
konsolidacji swoich struktur 
demokratycznych, gospodarczych i 
administracyjnych; zauważa, że 
Sommaliland do tej pory z dużym 
powodzeniem umacniał bezpieczeństwo i 
stabilność na swoim terytorium oraz 
współpracował w zakresie zwalczania 
piractwa i terroryzmu; wyraża jednak 
obawy, że jeśli organizacja Al-Szabaab 
przegrupuje się w jego górskich regionach 
przygranicznych, Somaliland może się 
okazać niezwykle narażony na atak; 
podkreśla zatem, że wyjątkowo ważne jest, 
aby wspierać Somaliland w walce z 
terroryzmem, w tym poprzez wspieranie 

11. podaje bardzo pozytywny przykład 
Somalilandu, który na przestrzeni ponad 20 
lat pokazał zdolność do rozwoju i 
konsolidacji swoich struktur 
demokratycznych, gospodarczych i 
administracyjnych; zauważa, że 
Sommaliland do tej pory z dużym 
powodzeniem umacniał bezpieczeństwo i 
stabilność na swoim terytorium oraz 
współpracował w zakresie zwalczania 
piractwa i terroryzmu; wyraża jednak 
obawy, że jeśli organizacja Al-Szabaab 
przegrupuje się w jego górskich regionach 
przygranicznych, Somaliland może się 
okazać niezwykle narażony na atak; 
podkreśla zatem, że wyjątkowo ważne jest, 
aby wspierać Somaliland w walce z 
terroryzmem, w tym poprzez wspieranie 
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różnorodności gospodarczej i tworzenie 
potencjału zatrudnienia młodych; 
podkreśla, że w dążeniu do 
długoterminowej stabilności i 
bezpieczeństwa w Somalii ważne jest 
zbadanie pozytywnego przykładu 
stabilności Somalilandu; zauważa, że 
obecnie Somaliland dąży do uznania go za 
odrębne samodzielne państwo;

różnorodności gospodarczej i tworzenie 
potencjału zatrudnienia młodych; 
podkreśla, że w dążeniu do 
długoterminowej stabilności i 
bezpieczeństwa w Somalii ważne jest 
zbadanie pozytywnego przykładu 
stabilności Somalilandu; zauważa, że 
obecnie Somaliland dąży do uznania go za 
odrębne samodzielne państwo; ponawia 
jednak swój apel o wznowienie dialogu z 
nowo mianowanym federalnym rządem w 
Somalii, bez stawiania wstępnych 
warunków i z myślą o osiągnięciu 
powszechnie akceptowalnego rozwiązania 
pokojowego;

Or. en

Poprawka 178
María Muñiz De Urquiza

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. podaje bardzo pozytywny przykład 
Somalilandu, który na przestrzeni ponad 20 
lat pokazał zdolność do rozwoju i 
konsolidacji swoich struktur 
demokratycznych, gospodarczych i 
administracyjnych; zauważa, że 
Sommaliland do tej pory z dużym 
powodzeniem umacniał bezpieczeństwo i 
stabilność na swoim terytorium oraz 
współpracował w zakresie zwalczania 
piractwa i terroryzmu; wyraża jednak 
obawy, że jeśli organizacja Al-Szabaab 
przegrupuje się w jego górskich regionach 
przygranicznych, Somaliland może się 
okazać niezwykle narażony na atak; 
podkreśla zatem, że wyjątkowo ważne jest, 
aby wspierać Somaliland w walce z 
terroryzmem, w tym poprzez wspieranie 
różnorodności gospodarczej i tworzenie 
potencjału zatrudnienia młodych; 

11. podaje pozytywny przykład 
Somalilandu, który na przestrzeni ponad 20 
lat pokazał zdolność do rozwoju i 
konsolidacji swoich struktur 
demokratycznych, gospodarczych i 
administracyjnych; zauważa, że 
Sommaliland do tej pory z dużym 
powodzeniem umacniał bezpieczeństwo i 
stabilność na swoim terytorium oraz 
współpracował w zakresie zwalczania 
piractwa i terroryzmu; wyraża jednak 
obawy, że jeśli organizacja Al-Szabaab 
przegrupuje się w jego górskich regionach 
przygranicznych, Somaliland może się 
okazać niezwykle narażony na atak; 
podkreśla zatem, że wyjątkowo ważne jest, 
aby wspierać Somaliland w walce z 
terroryzmem, w tym poprzez wspieranie 
różnorodności gospodarczej i tworzenie 
potencjału zatrudnienia młodych; 
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podkreśla, że w dążeniu do 
długoterminowej stabilności i 
bezpieczeństwa w Somalii ważne jest 
zbadanie pozytywnego przykładu 
stabilności Somalilandu; zauważa, że 
obecnie Somaliland dąży do uznania go za 
odrębne samodzielne państwo;

podkreśla, że w dążeniu do 
długoterminowej stabilności i 
bezpieczeństwa w Somalii ważne jest 
zbadanie pozytywnego przykładu 
stabilności Somalilandu;

Or. en

Poprawka 179
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. podaje bardzo pozytywny przykład 
Somalilandu, który na przestrzeni ponad 20 
lat pokazał zdolność do rozwoju i 
konsolidacji swoich struktur 
demokratycznych, gospodarczych i 
administracyjnych; zauważa, że 
Sommaliland do tej pory z dużym 
powodzeniem umacniał bezpieczeństwo i 
stabilność na swoim terytorium oraz 
współpracował w zakresie zwalczania 
piractwa i terroryzmu; wyraża jednak 
obawy, że jeśli organizacja Al-Szabaab 
przegrupuje się w jego górskich regionach 
przygranicznych, Somaliland może się 
okazać niezwykle narażony na atak; 
podkreśla zatem, że wyjątkowo ważne jest, 
aby wspierać Somaliland w walce z 
terroryzmem, w tym poprzez wspieranie 
różnorodności gospodarczej i tworzenie 
potencjału zatrudnienia młodych; 
podkreśla, że w dążeniu do 
długoterminowej stabilności i 
bezpieczeństwa w Somalii ważne jest 
zbadanie pozytywnego przykładu 
stabilności Somalilandu; zauważa, że 
obecnie Somaliland dąży do uznania go za 

11. podaje bardzo pozytywny przykład 
Somalilandu, który na przestrzeni ponad 20 
lat pokazał zdolność do rozwoju i 
konsolidacji swoich struktur 
demokratycznych, gospodarczych i 
administracyjnych; zauważa, że 
Sommaliland do tej pory z dużym 
powodzeniem umacniał bezpieczeństwo i 
stabilność na swoim terytorium oraz 
współpracował w zakresie zwalczania 
piractwa i terroryzmu; wyraża jednak 
obawy, że jeśli organizacja Al-Szabaab 
przegrupuje się w jego górskich regionach 
przygranicznych, Somaliland może się 
okazać niezwykle narażony na atak; 
podkreśla zatem, że wyjątkowo ważne jest, 
aby wspierać Somaliland w walce z 
terroryzmem, w tym poprzez wspieranie 
różnorodności gospodarczej i tworzenie 
potencjału zatrudnienia młodych; 
podkreśla, że w dążeniu do 
długoterminowej stabilności i 
bezpieczeństwa w Somalii ważne jest 
zbadanie pozytywnego przykładu 
stabilności Somalilandu;
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odrębne samodzielne państwo;

Or. en

Poprawka 180
Arnaud Danjean, Krzysztof Lisek, Michael Gahler

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. podaje bardzo pozytywny przykład 
Somalilandu, który na przestrzeni ponad 20 
lat pokazał zdolność do rozwoju i 
konsolidacji swoich struktur 
demokratycznych, gospodarczych i 
administracyjnych; zauważa, że 
Sommaliland do tej pory z dużym 
powodzeniem umacniał bezpieczeństwo i 
stabilność na swoim terytorium oraz 
współpracował w zakresie zwalczania 
piractwa i terroryzmu; wyraża jednak 
obawy, że jeśli organizacja Al-Szabaab 
przegrupuje się w jego górskich regionach 
przygranicznych, Somaliland może się 
okazać niezwykle narażony na atak; 
podkreśla zatem, że wyjątkowo ważne jest, 
aby wspierać Somaliland w walce z 
terroryzmem, w tym poprzez wspieranie 
różnorodności gospodarczej i tworzenie 
potencjału zatrudnienia młodych; 
podkreśla, że w dążeniu do 
długoterminowej stabilności i 
bezpieczeństwa w Somalii ważne jest 
zbadanie pozytywnego przykładu 
stabilności Somalilandu; zauważa, że 
obecnie Somaliland dąży do uznania go za 
odrębne samodzielne państwo;

11. podaje bardzo pozytywny przykład 
Somalilandu, który na przestrzeni ponad 20 
lat pokazał zdolność do rozwoju i 
konsolidacji swoich struktur 
demokratycznych, gospodarczych i 
administracyjnych; zauważa, że 
Sommaliland do tej pory z dużym 
powodzeniem umacniał bezpieczeństwo i 
stabilność na swoim terytorium oraz 
współpracował w zakresie zwalczania 
piractwa i terroryzmu; wyraża jednak 
obawy, że jeśli organizacja Al-Szabaab 
przegrupuje się w jego górskich regionach 
przygranicznych, Somaliland może się 
okazać niezwykle narażony na atak; 
podkreśla zatem, że wyjątkowo ważne jest, 
aby wspierać Somaliland w walce z 
terroryzmem, w tym poprzez wspieranie 
różnorodności gospodarczej i tworzenie 
potencjału zatrudnienia młodych; 
podkreśla, że w dążeniu do 
długoterminowej stabilności i 
bezpieczeństwa w Somalii ważne jest 
zbadanie pozytywnego przykładu 
stabilności Somalilandu;

Or. en

Poprawka 181
Alf Svensson
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Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. podaje bardzo pozytywny przykład 
Somalilandu, który na przestrzeni ponad 20 
lat pokazał zdolność do rozwoju i 
konsolidacji swoich struktur 
demokratycznych, gospodarczych i 
administracyjnych; zauważa, że 
Sommaliland do tej pory z dużym 
powodzeniem umacniał bezpieczeństwo i 
stabilność na swoim terytorium oraz 
współpracował w zakresie zwalczania 
piractwa i terroryzmu; wyraża jednak 
obawy, że jeśli organizacja Al-Szabaab 
przegrupuje się w jego górskich regionach 
przygranicznych, Somaliland może się 
okazać niezwykle narażony na atak; 
podkreśla zatem, że wyjątkowo ważne jest, 
aby wspierać Somaliland w walce z 
terroryzmem, w tym poprzez wspieranie 
różnorodności gospodarczej i tworzenie 
potencjału zatrudnienia młodych; 
podkreśla, że w dążeniu do 
długoterminowej stabilności i 
bezpieczeństwa w Somalii ważne jest 
zbadanie pozytywnego przykładu 
stabilności Somalilandu; zauważa, że 
obecnie Somaliland dąży do uznania go za 
odrębne samodzielne państwo;

11. podaje bardzo pozytywny przykład 
Somalilandu, który na przestrzeni ponad 20 
lat pokazał zdolność do rozwoju i 
konsolidacji swoich struktur 
demokratycznych, gospodarczych i 
administracyjnych; zauważa, że 
Sommaliland do tej pory z dużym 
powodzeniem umacniał bezpieczeństwo i 
stabilność na swoim terytorium oraz 
współpracował w zakresie zwalczania 
piractwa i terroryzmu; wyraża jednak 
obawy, że jeśli organizacja Al-Szabaab 
przegrupuje się w jego górskich regionach 
przygranicznych, Somaliland może się 
okazać niezwykle narażony na atak; 
podkreśla zatem, że wyjątkowo ważne jest, 
aby wspierać Somaliland w walce z 
terroryzmem, w tym poprzez wspieranie 
różnorodności gospodarczej i tworzenie 
potencjału zatrudnienia młodych; 
podkreśla, że w dążeniu do 
długoterminowej stabilności i 
bezpieczeństwa w Somalii ważne jest 
zbadanie pozytywnego przykładu 
stabilności Somalilandu; wspiera
Somaliland w dążeniach do uznania go za 
odrębne samodzielne państwo;

Or. en

Poprawka 182
Ana Gomes

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. podaje bardzo pozytywny przykład 
Somalilandu, który na przestrzeni ponad 20 

11. podaje bardzo pozytywny przykład 
Somalilandu, który na przestrzeni ponad 20 
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lat pokazał zdolność do rozwoju i 
konsolidacji swoich struktur 
demokratycznych, gospodarczych i 
administracyjnych; zauważa, że 
Sommaliland do tej pory z dużym 
powodzeniem umacniał bezpieczeństwo i 
stabilność na swoim terytorium oraz 
współpracował w zakresie zwalczania 
piractwa i terroryzmu; wyraża jednak 
obawy, że jeśli organizacja Al-Szabaab 
przegrupuje się w jego górskich regionach 
przygranicznych, Somaliland może się 
okazać niezwykle narażony na atak; 
podkreśla zatem, że wyjątkowo ważne jest, 
aby wspierać Somaliland w walce z 
terroryzmem, w tym poprzez wspieranie 
różnorodności gospodarczej i tworzenie 
potencjału zatrudnienia młodych; 
podkreśla, że w dążeniu do 
długoterminowej stabilności i 
bezpieczeństwa w Somalii ważne jest 
zbadanie pozytywnego przykładu 
stabilności Somalilandu; zauważa, że 
obecnie Somaliland dąży do uznania go za 
odrębne samodzielne państwo;

lat pokazał zdolność do rozwoju i 
konsolidacji swoich struktur 
demokratycznych, gospodarczych i 
administracyjnych; zauważa, że 
Sommaliland do tej pory z dużym 
powodzeniem umacniał bezpieczeństwo i 
stabilność na swoim terytorium oraz 
współpracował w zakresie zwalczania 
piractwa i terroryzmu; wyraża jednak 
obawy, że jeśli organizacja Al-Szabaab 
przegrupuje się w jego górskich regionach 
przygranicznych, Somaliland może się 
okazać niezwykle narażony na atak; 
podkreśla zatem, że wyjątkowo ważne jest, 
aby wspierać Somaliland w walce z 
terroryzmem, w tym poprzez wspieranie 
różnorodności gospodarczej i tworzenie 
potencjału zatrudnienia młodych, by 
ograniczyć rekrutowanie młodych przez 
grupy zbrojne; podkreśla, że w dążeniu do 
długoterminowej stabilności i 
bezpieczeństwa w Somalii ważne jest 
zbadanie pozytywnego przykładu 
stabilności Somalilandu; zauważa, że 
obecnie Somaliland dąży do uznania go za 
odrębne samodzielne państwo;

Or. en

Poprawka 183
Charles Tannock

Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. z zadowoleniem przyjmuje 
zdecydowane oświadczenie poparcia dla 
nowych instytucji federalnych Somalii 
wyrażone przez wysoką przedstawiciel / 
wiceprzewodniczącą na Zgromadzeniu 
Ogólnym ONZ w Nowym Jorku, w 
szczególności jej zaangażowanie w 
czteroletni proces konsolidacji nowych 
instytucji federalnych i administracji 
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regionalnej, a także międzynarodową 
konferencję w sprawie Somalii w 2013 r.; 
wzywa Somaliland i inne jednostki 
federalne do odegrania pełnej i 
wspierającej roli w negocjowaniu swych 
stosunków prawnych i politycznych z 
nowymi federalnymi instytucjami w 
Somalii z myślą o osiągnięciu 
zrównoważonego, stabilnego i dobrze 
prosperującego somalijskiego państwa 
federalnego;

Or. en

Poprawka 184
Charles Tannock

Projekt rezolucji
Ustęp 11 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11b. wskazuje na kluczową rolę, jaką 
odgrywa Etiopia dla politycznej i 
gospodarczej stabilności całego regionu; 
zauważa, że w swoim inaguracyjnym 
przemówieniu nowy premier Etiopii 
Hailemariam Desalegn podkreślił 
znaczenie wzmocnienia praw człowieka i 
demokratycznych instytucji w kraju, aby 
wspomóc rozwój kultury demokracji i 
pełnego poszanowania praw człowieka w 
kraju; wierzy, że nowy rząd etiopski 
zapewni możliwość zaangażowania Etiopii 
we wszystkie aspekty będące przedmiotem 
wspólnego zainteresowania i troski, w tym 
w te, co do których istniała rozbieżność 
opinii w przeszłości, i podkreśla znaczenie 
wspierania Etiopii na jej ścieżce do 
nowego systemu demokratycznego 
biegnącej przez dialog i partnerstwo; 
wspiera Etiopię w jej walce z terroryzmem, 
ale podkreśla, że taką walkę powinno się 
kontynuować przy pełnym poszanowaniu 
praw podstawowych;
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Or. en

Poprawka 185
Ana Gomes, María Muñiz De Urquiza

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. wzywa rząd Etiopii do formalnego 
uznania za ostateczną i obowiązującą 
wirtualnej linii demarkacyjnej 
wyznaczonej przez Komisję Graniczną 
między Erytreą a Etiopią; wzywa rząd 
Erytrei do rozpoczęcia dialogu z Etiopią w 
celu omówienia procesu wycofywania sił 
wojskowych z obszaru przygranicznego 
oraz fizycznego wytyczenia granic zgodnie 
z decyzją Komisji Granicznej, jak i 
unormowania stosunków z Etiopią, łącznie 
z ponownym otworzeniem granic; wzywa 
wspólnotę międzynarodową do utworzenia 
planu działania na rzecz wsparcia Erytrei 
w odbudowie jej struktur politycznych i 
gospodarczych oraz tworzenia potencjału 
długoterminowej stabilności i skutecznego 
funkcjonowania; podkreśla, że wszelka 
pomoc, która nie jest związana z celami 
humanitarnymi, powinna być ściśle 
uzależniona od zobowiązania się przez 
władze Erytrei do usprawnienia procesu 
przejścia na demokrację i do poprawy 
sytuacji praw człowieka w tym kraju;

12. wzywa rząd Etiopii do formalnego 
uznania za ostateczną i obowiązującą 
wirtualnej linii demarkacyjnej 
wyznaczonej przez Komisję Graniczną 
między Erytreą a Etiopią; wzywa rząd 
Erytrei do rozpoczęcia dialogu z Etiopią w 
celu omówienia procesu wycofywania sił 
wojskowych z obszaru przygranicznego 
oraz fizycznego wytyczenia granic zgodnie 
z decyzją Komisji Granicznej, jak i 
unormowania stosunków z Etiopią, łącznie 
z ponownym otworzeniem granic;

Or. en

Poprawka 186
Charles Tannock

Projekt rezolucji
Ustęp 12
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Projekt rezolucji Poprawka

12. wzywa rząd Etiopii do formalnego 
uznania za ostateczną i obowiązującą 
wirtualnej linii demarkacyjnej 
wyznaczonej przez Komisję Graniczną 
między Erytreą a Etiopią; wzywa rząd 
Erytrei do rozpoczęcia dialogu z Etiopią w 
celu omówienia procesu wycofywania sił 
wojskowych z obszaru przygranicznego 
oraz fizycznego wytyczenia granic zgodnie 
z decyzją Komisji Granicznej, jak i 
unormowania stosunków z Etiopią, łącznie 
z ponownym otworzeniem granic; wzywa 
wspólnotę międzynarodową do utworzenia 
planu działania na rzecz wsparcia Erytrei w 
odbudowie jej struktur politycznych i 
gospodarczych oraz tworzenia potencjału 
długoterminowej stabilności i skutecznego 
funkcjonowania; podkreśla, że wszelka 
pomoc, która nie jest związana z celami 
humanitarnymi, powinna być ściśle 
uzależniona od zobowiązania się przez 
władze Erytrei do usprawnienia procesu 
przejścia na demokrację i do poprawy 
sytuacji praw człowieka w tym kraju;

12. wzywa rząd Etiopii do formalnego 
uznania za ostateczne i obowiązujące 
decyzje określające granicę wyznaczoną
przez Komisję Graniczną między Erytreą a 
Etiopią, zgodnie z rezolucjami Rady 
Bezpieczeństwa ONZ 1907 (2009) i 2023 
(2011), jak również odpowiednimi 
rezolucjami UA i IGAD; wzywa rząd 
Erytrei do rozpoczęcia dialogu z Etiopią w 
celu omówienia procesu wycofywania sił 
wojskowych z obszaru przygranicznego 
oraz fizycznego wytyczenia granic zgodnie 
z decyzją Komisji Granicznej, z myślą o 
tym, jak ważne jest utrzymanie 
społeczności razem; jak i unormowania 
stosunków z Etiopią, łącznie z ponownym 
otworzeniem granic; wzywa wspólnotę 
międzynarodową do utworzenia planu 
działania na rzecz wsparcia Erytrei w 
odbudowie jej struktur politycznych i 
gospodarczych oraz tworzenia potencjału 
długoterminowej stabilności i skutecznego 
funkcjonowania; podkreśla, że wszelka 
pomoc UE, która nie jest związana z 
celami humanitarnymi, powinna być ściśle 
uzależniona od zobowiązania się przez 
władze Erytrei do usprawnienia procesu 
przejścia na demokrację i do poprawy 
sytuacji praw człowieka w tym kraju oraz 
podstawowych potrzeb narodu 
erytrejskiego; wzywa Erytreę do 
zaprzestania udzielania jakiegokolwiek 
poparcia siłom zbrojnym, które podkopują 
pokój i pojednanie w Somalii, a ogólniej 
stabilność regionalną;

Or. en

Poprawka 187
Alf Svensson

Projekt rezolucji
Ustęp 12
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Projekt rezolucji Poprawka

12. wzywa rząd Etiopii do formalnego 
uznania za ostateczną i obowiązującą 
wirtualnej linii demarkacyjnej 
wyznaczonej przez Komisję Graniczną 
między Erytreą a Etiopią; wzywa rząd 
Erytrei do rozpoczęcia dialogu z Etiopią w 
celu omówienia procesu wycofywania sił 
wojskowych z obszaru przygranicznego 
oraz fizycznego wytyczenia granic zgodnie 
z decyzją Komisji Granicznej, jak i 
unormowania stosunków z Etiopią, łącznie 
z ponownym otworzeniem granic; wzywa 
wspólnotę międzynarodową do utworzenia 
planu działania na rzecz wsparcia Erytrei w 
odbudowie jej struktur politycznych i 
gospodarczych oraz tworzenia potencjału 
długoterminowej stabilności i skutecznego 
funkcjonowania; podkreśla, że wszelka 
pomoc, która nie jest związana z celami 
humanitarnymi, powinna być ściśle 
uzależniona od zobowiązania się przez 
władze Erytrei do usprawnienia procesu 
przejścia na demokrację i do poprawy
sytuacji praw człowieka w tym kraju;

12. wzywa rząd Etiopii do formalnego 
uznania za ostateczną i obowiązującą 
wirtualnej linii demarkacyjnej 
wyznaczonej przez Komisję Graniczną 
między Erytreą a Etiopią; wzywa rząd 
Erytrei do rozpoczęcia dialogu z Etiopią w 
celu omówienia procesu wycofywania sił 
wojskowych z obszaru przygranicznego 
oraz fizycznego wytyczenia granic zgodnie 
z decyzją Komisji Granicznej, jak i 
unormowania stosunków z Etiopią, łącznie 
z ponownym otworzeniem granic; wzywa 
wspólnotę międzynarodową do utworzenia 
planu działania na rzecz wsparcia Erytrei w 
odbudowie jej struktur politycznych i 
gospodarczych oraz tworzenia potencjału 
długoterminowej stabilności i skutecznego 
funkcjonowania; podkreśla, że wszelka 
pomoc, która nie jest związana z celami 
humanitarnymi, powinna być ściśle 
uzależniona od zobowiązania się przez 
władze Erytrei do usprawnienia procesu 
przejścia na demokrację i do 
wprowadzenia sytuacji praw człowieka w 
tym kraju; wzywa do wolności wypowiedzi, 
prasy i wyznania, jak również do 
wprowadzenia wolnych i uczciwych 
wyborów i demokracji w tym kraju; wzywa 
do natychmiastowego uwolnienia 
więźniów politycznych, w tym 
przetrzymywanego w więzieniu 
dziennikarza Dawita Isaaca, którego 
uwięziono bez sądu na przeszło 4000 dni;

Or. en

Poprawka 188
Louis Michel

Projekt rezolucji
Ustęp 12
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Projekt rezolucji Poprawka

12. wzywa rząd Etiopii do formalnego 
uznania za ostateczną i obowiązującą 
wirtualnej linii demarkacyjnej 
wyznaczonej przez Komisję Graniczną 
między Erytreą a Etiopią; wzywa rząd 
Erytrei do rozpoczęcia dialogu z Etiopią w 
celu omówienia procesu wycofywania sił 
wojskowych z obszaru przygranicznego 
oraz fizycznego wytyczenia granic zgodnie 
z decyzją Komisji Granicznej, jak i 
unormowania stosunków z Etiopią, łącznie 
z ponownym otworzeniem granic; wzywa 
wspólnotę międzynarodową do utworzenia 
planu działania na rzecz wsparcia Erytrei w 
odbudowie jej struktur politycznych i 
gospodarczych oraz tworzenia potencjału
długoterminowej stabilności i skutecznego 
funkcjonowania; podkreśla, że wszelka 
pomoc, która nie jest związana z celami 
humanitarnymi, powinna być ściśle 
uzależniona od zobowiązania się przez 
władze Erytrei do usprawnienia procesu 
przejścia na demokrację i do poprawy 
sytuacji praw człowieka w tym kraju;

12. wzywa rząd Etiopii do formalnego 
uznania za ostateczną i obowiązującą 
decyzję określającą granicę wyznaczoną
przez Komisję Graniczną między Erytreą a 
Etiopią; wzywa rząd Erytrei do 
rozpoczęcia dialogu z Etiopią w celu 
omówienia procesu wycofywania sił 
wojskowych z obszaru przygranicznego 
oraz fizycznego wytyczenia granic zgodnie 
z decyzją Komisji Granicznej, jak i 
unormowania stosunków z Etiopią, łącznie 
z ponownym otworzeniem granic; wzywa 
wspólnotę międzynarodową do utworzenia 
planu działania na rzecz wsparcia Erytrei w 
odbudowie jej struktur politycznych i 
gospodarczych oraz tworzenia potencjału 
długoterminowej stabilności i skutecznego 
funkcjonowania; podkreśla, że wszelka 
pomoc, która nie jest związana z celami 
humanitarnymi, powinna być ściśle 
uzależniona od zobowiązania się przez 
władze Erytrei do usprawnienia procesu 
przejścia na demokrację i do poprawy 
sytuacji praw człowieka w tym kraju;

Or. en

Poprawka 189
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. jest mocno zaniepokojony tajnymi 
więzieniami i placówkami CIA w Somalii, 
które wykorzystuje się do nielegalnych 
uprowadzeń, wydawnia i pozasądowych 
egzekucji podejrzanych członków Al 
Szabaab;  
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Or. en

Poprawka 190
Charles Tannock

Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. zauważa oznaki, iż LRA może 
rozszerzać swój zasięg, wciągając więcej 
krajów w walkę i zagrażając większej 
liczbie dzieci; przypomina, że walka z LRA 
i ściganie przywódcy LRA Josepha 
Kony'ego w poważnej mierze zależy od 
finansowania, sprzętu i logistycznego 
wsparcia Stanów Zjednoczonych 
Ameryki; wzywa UE do uzgodnienia z 
USA wszelkiej dodatkowej pomocy 
wymaganej do walki z LRA pod egidą 
Unii Afrykańskiej;

Or. en

Poprawka 191
Louis Michel

Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. wzywa Erytreę do wdrożenia: 
rezolucji IGAD - komunikatu z 33. 
nadzywczajnej sesji Rady Ministrów 
IGAD w sprawie sytucji politycznej i w 
zakresie bezpieczeństwa w Somalii, Addis 
Abeba, Etiopia, z 20 maja 2009 r. -
komunikatu z 14. nadzywaczajnej sesji 
zgromadzenia głów państw i rządów 
IGAD w sprawie bezpieczeństwa i sytuacji 
polityznej w Somalii, Sirte, Libia z 20 
czerwca 2009 r. - komunikatu z 18. 
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nadzywaczajnej sesji zgromadzenia głów 
państw i rządów IGAD w sprawie 
działalności w Sudanie, Somalii i Erytrei, 
Addis Abeba, 4 lipca 2011 r. - komunikatu 
z 20 nadzywaczajnej sesji zgromadzenia 
głów państw i rządów IGAD w sprawie 
sytuacji w Somalii, Republice Sudanu i 
Południowego Sudanu, minimalnego 
planu integracji IGAD oraz piractwa u 
wybrzeży Somalii, Addis Abeba, Etiopia, 
27 stycznia 2012 r.; decyzji UA -
komunikatu z 190. posiedzenia Rady 
Pokoju i Bezpieczeństwa, Addis Abebba, 
Etiopia, 22 maja 2009 r., ref.: 
PSC/PR/COMM.(CXC) - decyzji w 
sprawie sprawozdania Rady Pokoju i 
Bezpieczeństwa na temat swej działalności 
i stanu pokoju i bezpieczeństwa w Afryce ( 
Assembly/AU/6(XIII),  
Assembly/AU/Dec.252(XIII) - decyzji w 
sprawie sprawozdania Rady Pokoju i 
Bezpieczeństwa na temat swej działalności 
i stanu pokoju i bezpieczeństwa w Afryce ( 
Assembly/AU/3(XVI),  
Assembly/AU/Dec.268(XIV) Rev.1 ; i 
rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ -
S/RES/1907(2009) - S/RES/2023(2011).

Or. en

Poprawka 192
Ana Gomes, María Muñiz De Urquiza

Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. wzywa wspólnotę międzynarodową do 
opracowania strategii, która 
angażowałaby Erytreę i broniła interesów 
i potrzeb narodu erytrejskiego, wywierając 
przy tym naciski na reżim i siły wojskowe, 
by umożliwić dostęp 
organizacjommiędzynarodowym, 
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przygotować długo obiecywane wybory i 
otworzyć przestrzeń polityczną w kraju; 
podkreśla, że wszelka pomoc UE, która 
nie jest związana z celami 
humanitarnymi, powinna być ściśle 
uzależniona od zobowiązania się przez 
władze Erytrei do usprawnienia procesu 
przejścia na demokrację i do poprawy 
sytuacji praw człowieka w tym kraju, z 
określeniem przejrzystych i namacalnych 
wskaźników odniesienia;

Or. en

Poprawka 193
Charles Tannock

Projekt rezolucji
Ustęp 12 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12b. uważa, że Róg Afryki należy również 
postrzegać w kategoriach obszaru o 
wielkim gospodarczym potencjale, 
zwłaszcza mineralnym i rolniczym; wzywa 
zatem Radę i Komisję, ESDZ i EBI we 
współpracy z innymi wielostronnymi 
darczyńcami oraz instytucjami 
finansowymi do wyróżnienia projektów o 
wspólnymi interesie dla krajów regionu, 
które mogłyby promować współpracę i 
pozytywną wzajemną zależność, np. na 
polach dostaw energii, w tym ze źródeł 
odnawialnych, i zasobów naturalnych, w 
tym wody; podkreśla znaczenie handlu 
transgranicznego, dostępu do 
międzynarodowych rynków, 
infrastruktury portowej i zapewnienia 
odpowiednich korytarzy dostępu do 
portów krajom bez dostępu do morza, jako 
żywotnego elementu długofalowego 
rozwoju Rogu Afryki; zwraca się do 
Komisji o przeprowadzenie dogłębnej 
analizy wymiaru i oddziaływania w 
kategoriach gospodarczych, 
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środowiskowych i społecznych praktyk 
dzierżawienia gruntu państwom trzecim w 
Rogu Afryki i do zaproponowania 
ewentualnych strategii i mechanizmów 
ochronnych;

Or. en

Poprawka 194
Charles Tannock

Projekt rezolucji
Ustęp 12 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12c. podkreśla wielki potencjał projektu 
zapory wodnej Grand Renaissance na 
Nilu Błękitnym w regionie Benishangul-
Gumuz w Etiopii dla produkcji 
ekologicznie czystej energii i rozwoju 
gospodarczego całego regionu; wspiera 
międzynarodowy panel ekspertów 
ustanowiony między Etiopią, Sudanem i 
Egiptem w sprawie tego projektu i wzywa 
do lepszego porozumienia w sprawie 
podziału zasobów wodnych Nilu i energii 
wyprodukowanej przez hydroelektrownię 
połączoną z zaporą; 

Or. en

Poprawka 195
Charles Tannock

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. zwraca uwagę na pilną potrzebę 
osiągnięcia porozumienia w sprawie 
podziału zysków z ropy naftowej między 
Sudanem a Sudanem Południowym oraz 

13. z zadowoleniem przyjmuje niedawno 
osiągnięty przełom w negacjach w sprawie 
podziału zysków z ropy naftowej między 
dwoma sudańskimi prezydentami, który 
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podkreśla, że nowy konflikt między tymi 
dwoma krajami mógłby mieć tragiczne 
skutki dla stabilności Sudanu 
Południowego jako nowego niepodległego 
państwa oraz zagrozić stabilności w 
regionie; popiera wysiłki panelu pod 
przewodnictwem byłego prezydenta Afryki 
Południowej Thabo Mbeki na rzecz 
rozwiązania nierozstrzygniętych kwestii i 
wzywa specjalnego przedstawiciela UE ds. 
Sudanu i Sudanu Południowego do 
dołożenia wszelkich starań, aby 
zagwarantować, że panel Mbekiego 
utrzyma centralną rolę w procesie 
poszukania rozwiązań dla konfliktu 
między Sudanem a Sudanem 
Południowym; wzywa specjalnego 
przedstawiciela UE ds. Sudanu i Sudanu 
Południowego do skoordynowania starań 
z przewodniczącymi delegacji w Sudanie i 
Sudanie Południowym celem 
zagwarantowania, że zaangażowanie UE, 
wysiłki polityczne i wsparcie pozostaną jak 
najbardziej widoczne;

stanowi ważny znak nadziei dla narodów 
Sudanu i Sudanu Południowego, które 
poważnie ucierpiały z powodu reperkusji 
gospodarczych i braków żywności, 
zaostrzonych konfliktem między tymi 
dwoma krajami; zachęca do 
kontynuowania dalszych negocjacji w 
sprawie wyznaczania granic między 
dwoma krajami, by uniknąć wybuchu 
dalszych konfliktów, które zaprzepaściłyby 
niedawno zawarte porozumienie w 
sprawie zysków z ropy naftowej i 
zagroziłyby utratą stabilności regionalnej; 
wzywa zatem do kontynuowania wysiłków 
zapewnianych przez dobre usługi Thabo 
Mbeki oraz SPUE w Sudanie i Sudanie 
Południowym do zagwarantowania, że
proces ten uzyska pełne poparcie Unii 
Europejskiej; 

Or. en

Poprawka 196
Ana Gomes, María Muñiz De Urquiza

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. zwraca uwagę na pilną potrzebę 
osiągnięcia porozumienia w sprawie 
podziału zysków z ropy naftowej między 
Sudanem a Sudanem Południowym oraz 
podkreśla, że nowy konflikt między tymi 
dwoma krajami mógłby mieć tragiczne 
skutki dla stabilności Sudanu 
Południowego jako nowego niepodległego 
państwa oraz zagrozić stabilności w 
regionie; popiera wysiłki panelu pod 
przewodnictwem byłego prezydenta Afryki 

13. z zadowoleniem przyjmuje 
porozumienia zawarte przez Sudan i 
Sudan Południowy w sprawie podjęcia na 
nowo eksportu ropy naftowej oraz 
wyznaczenia granic i wzywa oba kraje do 
ich poszanowania; wzywa oba państwa do 
zaprzestania udzielania schronienia 
grupom rebeliantów występujących 
przeciwko drugiemu państwu lub ich 
wspierania; zaleca, by obaj przywódcy 
kontynuowali rozmowy celem osiągnięcia 
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Południowej Thabo Mbeki na rzecz 
rozwiązania nierozstrzygniętych kwestii i 
wzywa specjalnego przedstawiciela UE ds. 
Sudanu i Sudanu Południowego do 
dołożenia wszelkich starań, aby 
zagwarantować, że panel Mbekiego 
utrzyma centralną rolę w procesie 
poszukania rozwiązań dla konfliktu między 
Sudanem a Sudanem Południowym; 
wzywa specjalnego przedstawiciela UE ds. 
Sudanu i Sudanu Południowego do 
skoordynowania starań z 
przewodniczącymi delegacji w Sudanie i 
Sudanie Południowym celem 
zagwarantowania, że zaangażowanie UE, 
wysiłki polityczne i wsparcie pozostaną jak 
najbardziej widoczne;

możliwie jak najszybszego porozumienia 
w sprawie statusu Abyei oraz innych 
obszarów, do których roszczą sobie prawa, 
zgodnie z planem działania UA i rezolucją 
Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 2046;
popiera wysiłki panelu UA pod 
przewodnictwem byłego prezydenta Afryki 
Południowej Thabo Mbeki na rzecz 
rozwiązania nierozstrzygniętych kwestii i 
wzywa specjalnego przedstawiciela UE ds. 
Sudanu i Sudanu Południowego do 
dołożenia wszelkich starań, aby 
zagwarantować, że panel Mbekiego 
utrzyma centralną rolę w procesie 
poszukania rozwiązań dla konfliktu między 
Sudanem a Sudanem Południowym;
wzywa specjalnego przedstawiciela UE ds. 
Sudanu i Sudanu Południowego do 
skoordynowania starań z 
przewodniczącymi delegacji w Sudanie i 
Sudanie Południowym celem 
zagwarantowania, że zaangażowanie UE, 
wysiłki polityczne i wsparcie pozostaną jak 
najbardziej widoczne;

Or. en

Poprawka 197
Alf Svensson

Projekt rezolucji
Ustęp 13
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Projekt rezolucji Poprawka

13. zwraca uwagę na pilną potrzebę 
osiągnięcia porozumienia w sprawie 
podziału zysków z ropy naftowej między 
Sudanem a Sudanem Południowym oraz 
podkreśla, że nowy konflikt między tymi 
dwoma krajami mógłby mieć tragiczne 
skutki dla stabilności Sudanu 
Południowego jako nowego niepodległego 
państwa oraz zagrozić stabilności w 
regionie; popiera wysiłki panelu pod 
przewodnictwem byłego prezydenta Afryki 
Południowej Thabo Mbeki na rzecz 
rozwiązania nierozstrzygniętych kwestii i 
wzywa specjalnego przedstawiciela UE ds. 
Sudanu i Sudanu Południowego do 
dołożenia wszelkich starań, aby 
zagwarantować, że panel Mbekiego 
utrzyma centralną rolę w procesie 
poszukania rozwiązań dla konfliktu między 
Sudanem a Sudanem Południowym; 
wzywa specjalnego przedstawiciela UE ds. 
Sudanu i Sudanu Południowego do 
skoordynowania starań z 
przewodniczącymi delegacji w Sudanie i 
Sudanie Południowym celem 
zagwarantowania, że zaangażowanie UE, 
wysiłki polityczne i wsparcie pozostaną jak 
najbardziej widoczne;

13. zwraca uwagę na pilną potrzebę 
osiągnięcia porozumienia w sprawie 
podziału zysków z ropy naftowej między 
Sudanem a Sudanem Południowym oraz 
podkreśla, że nowy konflikt między tymi 
dwoma krajami mógłby mieć tragiczne 
skutki dla stabilności Sudanu 
Południowego jako nowego niepodległego 
państwa oraz zagrozić stabilności w 
regionie; popiera wysiłki panelu pod 
przewodnictwem byłego prezydenta Afryki 
Południowej Thabo Mbeki na rzecz 
rozwiązania nierozstrzygniętych kwestii i 
wzywa specjalnego przedstawiciela UE ds. 
Sudanu i Sudanu Południowego do 
dołożenia wszelkich starań, aby 
zagwarantować, że panel Mbekiego 
utrzyma centralną rolę w procesie 
poszukania rozwiązań dla konfliktu między 
Sudanem a Sudanem Południowym; 
wzywa specjalnego przedstawiciela UE ds. 
Sudanu i Sudanu Południowego do 
skoordynowania starań z 
przewodniczącymi delegacji w Sudanie i 
Sudanie Południowym celem 
zagwarantowania, że zaangażowanie UE, 
wysiłki polityczne i wsparcie pozostaną jak 
najbardziej widoczne; wzywa oba narody 
do zawarcia kompleksowego 
porozumienia w sprawie wszystkich 
wymagających rozwiązania kwestii 
zgodnie z planem działania UE i rezolucją 
Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 2046;
podkreśla pilną potrzebę całkowitego 
zawieszenia broni w regionie Darfuru;
zwraca uwagę na konieczność 
doprowadzenia Omara Al-Baszira przed 
Międzynarodowy Trybunał Karny, by 
został osądzony za zbrodnie przeciwko 
ludzkości;

Or. en
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Poprawka 198
Cristian Dan Preda, Alf Svensson

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. zwraca uwagę na pilną potrzebę 
osiągnięcia porozumienia w sprawie 
podziału zysków z ropy naftowej między 
Sudanem a Sudanem Południowym oraz 
podkreśla, że nowy konflikt między tymi 
dwoma krajami mógłby mieć tragiczne 
skutki dla stabilności Sudanu 
Południowego jako nowego niepodległego 
państwa oraz zagrozić stabilności w 
regionie; popiera wysiłki panelu pod 
przewodnictwem byłego prezydenta Afryki 
Południowej Thabo Mbeki na rzecz 
rozwiązania nierozstrzygniętych kwestii i 
wzywa specjalnego przedstawiciela UE ds. 
Sudanu i Sudanu Południowego do 
dołożenia wszelkich starań, aby 
zagwarantować, że panel Mbekiego 
utrzyma centralną rolę w procesie 
poszukania rozwiązań dla konfliktu między 
Sudanem a Sudanem Południowym; 
wzywa specjalnego przedstawiciela UE ds. 
Sudanu i Sudanu Południowego do 
skoordynowania starań z 
przewodniczącymi delegacji w Sudanie i 
Sudanie Południowym celem 
zagwarantowania, że zaangażowanie UE, 
wysiłki polityczne i wsparcie pozostaną jak 
najbardziej widoczne;

13. zwraca uwagę na pilną potrzebę 
osiągnięcia porozumienia w sprawie 
podziału zysków z ropy naftowej między 
Sudanem a Sudanem Południowym oraz 
podkreśla, że nowy konflikt między tymi 
dwoma krajami mógłby mieć tragiczne 
skutki dla stabilności Sudanu 
Południowego jako nowego niepodległego 
państwa oraz zagrozić stabilności w 
regionie; popiera wysiłki panelu pod 
przewodnictwem byłego prezydenta Afryki 
Południowej Thabo Mbeki na rzecz 
rozwiązania nierozstrzygniętych kwestii i 
wzywa specjalnego przedstawiciela UE ds. 
Sudanu i Sudanu Południowego do 
dołożenia wszelkich starań, aby 
zagwarantować, że panel Mbekiego 
utrzyma centralną rolę w procesie 
poszukania rozwiązań dla konfliktu między 
Sudanem a Sudanem Południowym; 
podkreśla znaczenie nieustającej pomocy 
dla Sudanu Południowego w celu 
utworzenia i utrzymania rzeczywistego 
społeczeństwa obywatelskiego; wzywa 
specjalnego przedstawiciela UE ds. Sudanu 
i Sudanu Południowego do 
skoordynowania starań z 
przewodniczącymi delegacji w Sudanie i 
Sudanie Południowym celem 
zagwarantowania, że zaangażowanie UE, 
wysiłki polityczne i wsparcie pozostaną jak 
najbardziej widoczne;

Or. en

Poprawka 199
Marielle de Sarnez
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Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. zwraca uwagę na pilną potrzebę 
osiągnięcia porozumienia w sprawie 
podziału zysków z ropy naftowej między 
Sudanem a Sudanem Południowym oraz 
podkreśla, że nowy konflikt między tymi 
dwoma krajami mógłby mieć tragiczne 
skutki dla stabilności Sudanu 
Południowego jako nowego niepodległego 
państwa oraz zagrozić stabilności w 
regionie; popiera wysiłki panelu pod 
przewodnictwem byłego prezydenta Afryki 
Południowej Thabo Mbeki na rzecz 
rozwiązania nierozstrzygniętych kwestii i 
wzywa specjalnego przedstawiciela UE ds. 
Sudanu i Sudanu Południowego do 
dołożenia wszelkich starań, aby 
zagwarantować, że panel Mbekiego 
utrzyma centralną rolę w procesie 
poszukania rozwiązań dla konfliktu między 
Sudanem a Sudanem Południowym; 
wzywa specjalnego przedstawiciela UE ds. 
Sudanu i Sudanu Południowego do 
skoordynowania starań z 
przewodniczącymi delegacji w Sudanie i 
Sudanie Południowym celem 
zagwarantowania, że zaangażowanie UE, 
wysiłki polityczne i wsparcie pozostaną jak 
najbardziej widoczne;

13. zwraca uwagę na pilną potrzebę 
osiągnięcia porozumienia w sprawie 
wyznaczenia granic i podziału zysków z 
ropy naftowej między Sudanem a Sudanem 
Południowym oraz podkreśla, że nowy 
konflikt między tymi dwoma krajami 
mógłby mieć tragiczne skutki dla 
stabilności Sudanu Południowego jako 
nowego niepodległego państwa oraz 
zagrozić stabilności w regionie; popiera 
wysiłki panelu pod przewodnictwem 
byłego prezydenta Afryki Południowej 
Thabo Mbeki na rzecz rozwiązania
nierozstrzygniętych kwestii i wzywa 
specjalnego przedstawiciela UE ds. Sudanu 
i Sudanu Południowego do dołożenia 
wszelkich starań, aby zagwarantować, że 
panel Mbekiego utrzyma centralną rolę w 
procesie poszukania rozwiązań dla 
konfliktu między Sudanem a Sudanem 
Południowym; wzywa specjalnego 
przedstawiciela UE ds. Sudanu i Sudanu 
Południowego do skoordynowania starań z 
przewodniczącymi delegacji w Sudanie i 
Sudanie Południowym celem 
zagwarantowania, że zaangażowanie UE, 
wysiłki polityczne i wsparcie pozostaną jak 
najbardziej widoczne;

Or. fr

Poprawka 200
Emilio Menéndez del Valle

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. jest zdania, że w sytuacji braku 
środków finansowych na Światowy 
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Program Żywnościowy, którego fundusze 
w ostatnich dwóch latach obniżono, a 
także niemocy ONZ i organizacji 
pozarządowych wobec gigantycznych 
klęsk potrzebne jest oficjalne 
oświadczenie Rady Praw Człowieka ONZ, 
by skłonić do refleksji i pobudzić wolę 
polityczną na najwyższym szczeblu;

Or. es

Poprawka 201
Cristian Dan Preda, Alf Svensson

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. wzywa Unię Europejską i jej państwa 
do kontynuowania udzielania neutralnej, 
bezstronnej i niezależnej pomocy 
humanitarnej szczególnie narażonym na 
ubóstwo społecznościom i do wspierania 
krajów regionu we wzmacznianiu ich 
narodowego potencjału za pośrednictwem 
strategii ograniczających zagrożenie i 
długofalowe programy współpracy na 
rzecz rozwoju w dziedzinie przygotowania 
się na suszę, rolnictwa, rozwoju obszarów 
wiejskich i bezpieczeństwa 
żywnościowego;

Or. en

Poprawka 202
Véronique De Keyser

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

13 a. wyraża zaniepokojenie wznowieniem 
aktów przemocy w stanie Jonglei w 
Sudanie Południowym, przemocy, która 
zagraża postępom dokonanym w procesie 
przywracania pokoju i bezpieczeństwa w 
regionie i popiera dochodzenie, o które 
wniosła UNMISS oraz domaga się 
ukarania sprawców;

Or. fr

Poprawka 203
Véronique De Keyser

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. wzywa rząd Sudanu Południowego 
do (i) podjęcia koniecznych kroków celem 
wzmocnienia międzynarodowych i 
krajowych ram ochrony praw człowieka, 
w tym do potwierdzenia swych zobowiązań 
na mocy międzynarodowych traktatów w 
zakresie praw człowieka, których Sudan 
był stroną w okresie uzyskania przez 
Sudan Południowy niepodległości, a 
jednocześnie do wycofania swych 
zastrzeżeń do nich, i do stania się stroną 
innych kluczowych międzynarodowych 
traktatów w zakresie praw człowieka bez 
zastrzeżeń; (ii) natychmiastowego 
zaprzysiężenia członków komisji śledczej 
odnośnie do kryzysu w państwie Jonglei i 
do udzielnie im koniecznych środków, by 
mogli prowadzić niezależne, pełne i 
bezstronne dochodzenie; (iii) 
natychmiastowego wprowadzenia 
urzędowego moratorium na egzekucje 
celem zniesienia kary śmierci i 
zamienienia wszystkich wyroków śmieci 
na kary więzienia;
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Or. en

Poprawka 204
Ana Gomes, María Muñiz De Urquiza

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. podkreśla znaczenie nieustającej 
pomocy dla Sudanu Południowego 
zmierzającej do budowania potencjału 
administracji publicznej i organów 
egzekwowania prawa w Sudanie 
Południowym, utworzenia i utrzymania 
rzeczywistego społeczeństwa 
obywatelskiego i promowania dobrych 
rządów; wzywa UE do wywierania nacisku 
na rytyfikowanie przez Sudan kluczowych 
międzynarodowych traktatów w dziedzinie 
praw człowieka i do udzielenia władzom 
Sudanu Południowego pomocy we 
wdrożeniu tych traktatów; potępia 
przypadki gwałtów, których – zgodnie z 
doniesieniami – przy okazji 
demilitaryzacji dopuszczają się oddziały 
wojskowe na ludności cywilnej i wzywa 
rząd Sudanu Południowego do 
przeprowadzenia niezależnego 
dochodzenia w sprawie tych wydarzeń, by 
złapać winnych żołnierzy i zadośćuczynić 
ofiarom;

Or. en

Poprawka 205
Emilio Menéndez del Valle

Projekt rezolucji
Ustęp 13 b (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

13b. zauważa, że chociaż przyczyną 
tragicznej sytuacji żywnościowej w Rogu 
Afryki (podobnie jak w regionie Sahelu) 
są bez wątpienia powtarzające się susze, 
niskie zbiory i wzrost cen, to należy 
pamiętać, iż poza tymi przyczynami 
koniunkturalnymi (przy czym suszę 
można już uznać za problem strukturalny) 
występują też inne istotne przyczyny, np. 
niszczenie struktur społecznych i 
niepohamowane faworyzowanie eksportu 
produktów rolnych ze szkodą dla 
suwerenności żywnościowej oraz 
produkcji rolnej przeznaczonej na własne 
potrzeby i na sprzedaż na rynkach 
krajowych;

Or. es

Poprawka 206
Véronique De Keyser

Projekt rezolucji
Ustęp 13 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13 b. z zadowoleniem przyjmuje 
wypracowanie przez Sudan i Sudan 
Południowy porozumienia dotyczącego 
wspólnych granic, nawet jeżeli wiele 
kwestii w tym zakresie pozostaje jeszcze 
otwartych; podkreśla naglącą konieczność 
definitywnego rozwiązania sytuacji Abyei;

Or. fr

Poprawka 207
Ana Gomes, María Muñiz De Urquiza
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Projekt rezolucji
Ustęp 13 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13b. zdecydowanie potępia wszystkie akty 
przemocy dokonywane w Sudanie wobec 
cywilów z pogwałceniem 
międzynarodowego prawa humanitarnego 
i prawa w dziedzinie praw człowieka; 
wzywa UE i wspólnotę międzynarodową 
do zatwierdzenia ujednoliconego 
podejścia do ochrony ludności cywilnej i 
położenia kresu łamaniu praw człowieka, 
zwłaszcza w Darfurze, Kardofanie 
Południowym i Nilu Błękitnym; wzywa 
rząd Sudanu i Ludowy Ruch Wyzwolenia 
Sudanu/Północ do niezwłocznego 
rozpoczęcia rozmów, by całkowicie 
zaprzestano działań zbrojnych i osiągnięto 
polityczne porozumienie w oparciu o 
umowę ramową z 28 czerwca 2011 r., jak 
stanowi to rezolucja Rady Bezpieczeństwa 
ONZ nr 2046; podkreśla znaczenie 
utrzymania międzynarodowych 
podmiotów w strefach konfliktu i wzywa 
władze sudańskie do zapewnienia im 
bezpieczeństwa, podobnie jak cywilom; 
przypomina o odpowiedzialności UE i 
państw członkowskich dotyczącej 
pogłębionego wsparcia i współpracy z 
Międzynarodowym Trybunałem Karnym 
jeśli chodzi o wdrażania nakazów 
aresztowania Ahmada Muhammada 
Haruna, Ali Muhammada Ali Abd-Al-
Rahmana, Abdela Rahima Mohammeda 
Husseina i prezydenta Omara Hassana 
Ahmada Al Baszira;

Or. en

Poprawka 208
Emilio Menéndez del Valle

Projekt rezolucji
Ustęp 13 c (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

13c. potępia nieskuteczność działań 
społeczności międzynarodowej wobec 
krytycznej sytuacji humanitarnej w Rogu 
Afryki; przypomina, że systemy wczesnego 
ostrzegania informowały w sierpniu 2010 
r. o prawdopodobieństwie sytuacji 
krytycznej, ale do lipca 2011 r. nie 
odnotowano żadnej reakcji na dużą skalę; 
w związku z tym apeluje do państw 
członkowskich Unii, by zobowiązały się do 
zmiany swoich modeli reagowania na 
kryzysy żywnościowe oraz by zajęły się 
fundamentalnymi przyczynami głodu;

Or. es

Poprawka 209
Véronique De Keyser

Projekt rezolucji
Ustęp 13 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13 c. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że z 
upływem terminu określonego w 
wytycznych Rady Pokoju i Bezpieczeństwa 
Unii Afrykańskiej, zatwierdzonych w 
rezolucji 2046 (2012) Rady 
Bezpieczeństwa ONZ, doszło do 
porozumienia między Sudanem i 
Sudanem Południowym w kwestii 
zasobów ropy; ma nadzieję, że ww. 
porozumienie rozwiąże również wkrótce 
oraz definitywnie problem przesyłu ropy z 
Sudanu Południowego;

Or. fr

Poprawka 210
Véronique De Keyser
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Projekt rezolucji
Ustęp 13 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13 d. z zadowoleniem przyjmuje protokoły 
ustaleń przyjęte odrębnie przez rząd 
Sudanu i Ludową Armią Wyzwolenia 
Sudanu – Północ (SPLM-N) z ONZ, Unią 
Afrykańską i Ligą Państwa Arabskich w 
celu umożliwienia dostarczania pomocy 
humanitarnej ludności cywilnej stanów 
Nil Błękitny i Kordofan Południowy;

Or. fr

Poprawka 211
Véronique De Keyser

Projekt rezolucji
Ustęp 13 e (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13 e. wyraża zaniepokojenie pogorszeniem 
się sytuacji zdrowotnej szacowanych na 
170 000 sudańskich uchodźców, z których 
połowę stanowią dzieci, przebywających w 
4 obozach w Górnym Nilu i w obozie w 
stanie Unity, gdzie gwałtownie rośnie 
ryzyko infekcji, biegunki, malarii, a 
sytuacja ta ulega zaostrzeniu z powodu 
niedożywienia;

Or. fr

Poprawka 212
Véronique De Keyser

Projekt rezolucji
Ustęp 13 f (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

13 f. wzywa rząd Sudanu i Sudanu 
Południowego do znalezienia rozwiązań 
dotyczących przyszłości spornych 
obszarów praz ostatecznego statusu Abyei;  
wzywa oba kraje do realizacji już 
zawartych porozumień;

Or. fr

Poprawka 213
Véronique De Keyser

Projekt rezolucji
Ustęp 13 g (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13 g. gratuluje współfinansowanemu 
przez Unię Europejską wysokiego szczebla 
panelowi prezydenta Mbekiego sukcesów 
osiągniętych w ramach negocjacji i 
mediacji między Sudanem a Sudanem 
Południowym, przy wsparciu ze strony 
Unii Afrykańskiej;

Or. fr

Poprawka 214
Véronique De Keyser

Projekt rezolucji
Ustęp 13 h (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13 h. potępia udzielanie jakiegokolwiek 
wsparcia zarówno przez Sudan, jak i 
Sudan Południowy wszelkim grupom 
zbrojnym nie wchodzącym w skład ich 
regularnego wojska;
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Or. fr

Poprawka 215
Charles Tannock

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. zobowiązuje swojego 
przewodniczącego do przekazania 
niniejszej rezolucji Radzie i Komisji, 
ESDZ oraz państwom członkowskim.

14. zobowiązuje swojego 
przewodniczącego do przekazania 
niniejszej rezolucji Radzie i Komisji, 
ESDZ oraz państwom członkowskim,
specjalnemu przedstawicielowi UE w 
Sudanie, specjalnemu przedstawicielowi 
UE w Rogu Afryki, państwom 
członkowskim UE, rządowi Turcji, 
Kongresowi Stanów Zjednoczonych, 
Departamentowi Stanu Stanów 
Zjednoczonych, Komisji Unii 
Afrykańskiej, Parlamentowi 
Panafrykańskiemu, rządom i 
parlamentom Międzyrządowego Organu 
ds. Rozwoju (IGAD) oraz władzom 
Somalilandu.

Or. en


