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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie rocznego sprawozdania Rady dla Parlamentu Europejskiego dotyczącego 
głównych aspektów i podstawowych wyborów w zakresie wspólnej polityki zagranicznej 
i bezpieczeństwa (WPZiB) w 2009 r., przedstawionego Parlamentowi Europejskiemu 
zgodnie z częścią II sekcją G pkt 43 porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 
17 maja 2006 r.
(2010/2124(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając roczne sprawozdanie Rady dla Parlamentu Europejskiego dotyczące 
głównych aspektów i podstawowych wyborów w zakresie wspólnej polityki zagranicznej 
i bezpieczeństwa (WPZiB) w 2009 r., przedstawione Parlamentowi Europejskiemu 
zgodnie z częścią II sekcją G pkt 43 porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 
17 maja 2006 r.1,

– uwzględniając wyżej wspomniane porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 
2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny 
budżetowej i należytego zarządzania finansami,

– uwzględniając swoje rezolucje z dni 19 lutego 2009 r.2 i 10 marca 2010 r.3 w sprawie 
sprawozdań rocznych dotyczących WPZiB odpowiednio za lata 2007 i 2008,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 8 lipca 2010 r.4 w sprawie Europejskiej Służby 
Działań Zewnętrznych,

– uwzględniając oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii 
do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa (wiceprzewodnicząca/WP) w sprawie 
odpowiedzialności politycznej5,

– uwzględniając konkluzje Rady Europejskiej z dnia 16 września 2010 r. w sprawie 
stosunków zewnętrznych UE,

– uwzględniając art. 119 ust. 1 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych oraz opinię Komisji 
Budżetowej (A7-0000/2010),

A. mając na uwadze, że UE powinna nadal rozwijać cele swojej polityki zagranicznej oraz 
wspierać swe wartości i interesy na świecie, z myślą o ogólnym celu, jakim jest 
przyczynienie się do pokoju, bezpieczeństwa, solidarności, ochrony praw człowieka, 
multilateralizmu i wzajemnego szacunku pomiędzy narodami, wolnego i sprawiedliwego 
handlu oraz eliminacji ubóstwa,

                                               
1 Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s. 1.
2 Dz.U. C 76 E z 25.3.2010, s. 54.
3 Teksty przyjęte, P7_TA (2010)0060.
4 Teksty przyjęte, P7_TA (2010)0280.
5 Ibid., załącznik II.



PE445.857v04-00 4/14 PR\853946PL.doc

PL

B. mając na uwadze, że w Traktacie z Lizbony wprowadzono nowy wymiar europejskich 
działań zewnętrznych, co umożliwi zwiększenie spójności, zgodności i skuteczności 
polityki zagranicznej UE,

C. mając na uwadze, że Traktat z Lizbony nadaje nowy impuls polityce zagranicznej UE, w 
szczególności umożliwiając Unii odgrywanie na arenie międzynarodowej roli 
współmiernej z jej wiodącą pozycją gospodarczą i jej ambicjami oraz podjęcie działań 
zapewniających jej pozycję partnera na arenie międzynarodowej, zdolnego do przyjęcia 
odpowiedzialności za bezpieczeństwo globalne i pokierowania procesem zdefiniowania 
wspólnych odpowiedzi na wspólne wyzwania,

D. mając na uwadze, że nowy impuls w europejskich działaniach zewnętrznych wymaga 
również od UE, by działała w sposób bardziej strategiczny w celu zdobycia znaczenia na 
arenie międzynarodowej; mając na uwadze, że zdolność UE do wywierania wpływu na 
ład międzynarodowy zależy nie tylko od spójności jej strategii politycznych, podmiotów 
i instytucji, lecz również od prawdziwej strategicznej koncepcji unijnej polityki 
zagranicznej, która musi jednoczyć wszystkie państwa członkowskie wokół wspólnych 
priorytetów i celów, tak aby przemawiały na arenie międzynarodowej jednym, silnym 
głosem,

E. mając na uwadze, że obecnie zachodzą istotne zmiany w ładzie międzynarodowym, które 
wymagają od UE bardziej aktywnego zaangażowania, wraz z obecnymi oraz 
wschodzącymi światowymi potęgami, jak również z partnerami dwu- i wielostronnymi, 
na rzecz wspierania skutecznych rozwiązań problemów, które są wspólne dla obywateli 
europejskich oraz dla całego świata,

F. mając na uwadze, że nadanie nowego impulsu musi skutkować również określeniem 
nowego paradygmatu partnerstw strategicznych UE, zarówno tych nowych, jak 
i starszych, w oparciu o wspólne korzyści i interesy,

G. mając na uwadze, że kontrola parlamentarna polityki zagranicznej UE ma kluczowe 
znaczenie dla zrozumienia europejskich działań zewnętrznych UE i udzielania ich 
wsparcia przez obywateli UE; mając na uwadze, że sposób organizacji i wspierania 
skutecznej i systematycznej współpracy międzyparlamentarnej w ramach UE musi być 
wspólnie określony przez Parlament Europejski i parlamenty krajowe, zgodnie z art. 9 i 10 
Protokołu nr 1 do Traktatu z Lizbony,

Roczne sprawozdanie Rady w sprawie WPZiB za rok 2009

1. z zadowoleniem przyjmuje roczne sprawozdanie Rady oraz pochwala jego przejrzystą 
i tematyczną strukturę, umożliwiającą jasny przegląd polityk i działań w obszarze 
wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa; z zadowoleniem przyjmuje również 
zamiar Rady, aby nadal podkreślać regionalny kontekst konfliktów i problemów oraz 
koncentrować się na nich w większym stopniu; ubolewa jednak, że w sprawozdaniu nie 
uwydatniono możliwych podejść w zakresie rozwiązania tych konfliktów i problemów;

2. wzywa Radę, by nie ograniczała zakresu rocznego sprawozdania w sprawie WPZiB 
jedynie do opisu działań z zakresu WPZiB, i jest zdania, że sprawozdanie powinno 
wykroczyć poza spis wydarzeń i osiągnięć przedstawianych w ujęciu krajowym;
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3. uważa, że roczne sprawozdanie w sprawie WPZiB powinno bazować na nowym impulsie 
wprowadzonym w Traktacie z Lizbony i posłużyć za instrument wzmacniający dialog 
międzyinstytucjonalny, głównie poprzez omówienie kwestii wdrożenia strategii polityki 
zagranicznej UE, ocenę jej skuteczności i określenie kierunku przyszłych działań;

Wdrażanie postanowień Traktatu z Lizbony

4. ponownie opowiada się za opracowaniem spójnej strategii polityki zagranicznej UE, 
w oparciu o cele i zasady ustanowione w art. 21 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE), 
w której należy jasno określić interesy UE w zakresie wspólnej polityki zagranicznej 
i bezpieczeństwa; wzywa wiceprzewodniczącą/WP do pełnego włączenia właściwych 
organów Parlamentu w te działania;

5. podkreśla, że będzie należało dążyć do osiągnięcia spójności pomiędzy Europejską Służbą 
Działań Zewnętrznych (ESDZ), państwami członkowskimi i Komisją, do poprawy 
synergii pomiędzy szczeblem unijnym i krajowym oraz do zwiększenia koordynacji 
działań podmiotów instytucjonalnych z myślą o lepszym połączeniu wszystkich 
odpowiednich instrumentów i strategii politycznych oraz zapewnieniu wspólnego 
przekazu UE w sprawie kluczowych kwestii politycznych; uważa, że współpraca na 
wszystkich szczeblach między ESDZ a właściwymi służbami Komisji ma kluczowe 
znaczenie dla stworzenia strategicznego podejścia do krajów sąsiadujących z UE oraz 
krajów kandydujących i partnerskich, mogących w przyszłości wstąpić do UE, a także do 
takich obszarów polityki jak handel, rozwój, bezpieczeństwo energetyczne, wymiar 
sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne;

6. oczekuje, że ESDZ poprzez promowanie ściślejszej koordynacji między WPZiB a 
polityką zewnętrzną przyczyni się do wzmocnienia roli i znaczenia UE na arenie 
międzynarodowej oraz umożliwi jej skuteczniejsze promowanie jej interesów i wartości, 
w sposób współmierny z jej obecnym statusem handlowym i gospodarczym;

7. zauważa jednak, że pełna spójność i zgodność w polityce zagranicznej UE nie zostanie 
osiągnięta tylko poprzez stworzenie ESDZ; dodatkowo państwa członkowskie UE będą 
musiały przezwyciężyć różnice w poglądach na kluczowe kwestie z zakresu polityki 
zagranicznej; w związku z tym uważa za istotne, aby państwa członkowskie UE nie tylko 
uzgodniły wspólną strategię w zakresie polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, lecz 
również zapewniły wsparcie stanowiska UE w ramach swoich krajowych strategii 
politycznych;

8. podkreśla, że rola specjalnych przedstawicieli UE (SPUE) powinna polegać przede 
wszystkim na reprezentowaniu UE i koordynowaniu jej polityki w regionach istotnych dla 
UE z określonych względów strategicznych lub bezpieczeństwa, które wymagają ciągłej 
obecności UE i widoczności jej działań; jest zdania, że należy ustanowić ścisłą 
współpracę pomiędzy SPUE i odpowiednimi działami ESDZ, ponownie rozważyć istotne 
kwestie tematyczne, którymi wcześniej zajmowali się osobiści przedstawiciele, oraz 
przedłożyć wnioski w sprawie przejęcia tej roli przez urzędników wysokiego szczebla 
w ESDZ lub przez SPUE; uważa, że istotne jest, aby określenie roli i uprawnień SPUE 
podlegało wcześniejszej konsultacji z Parlamentem oraz aby złożono wnioski, zgodnie 
z art. 36 ust. 1 TUE, w sprawie procedur i kompetencji w zakresie sporządzania 
dokumentów informacyjnych i sprawozdań udostępnianych Parlamentowi przez SPUE;
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9. przypomina, że zgodnie z Traktatem prerogatywy Parlamentu zakładają zasięganie jego 
opinii w zakresie WPZiB i WPBiO, należyte uwzględnianie jego stanowiska oraz 
wydawanie przez niego zaleceń; wzywa wiceprzewodniczącą/WP, aby skonsolidowała 
obowiązki konsultacyjne i sprawozdawcze wykonywane dotychczas przez Komisję i Radę 
w zakresie działań zewnętrznych; oczekuje wzmocnienia prawa Parlamentu do 
demokratycznej kontroli strategicznego programowania instrumentów pomocy 
zewnętrznej UE;

10. ponownie podkreśla, że zgodnie z art. 218 ust. 10 TFUE Parlament musi być w pełni 
informowany na wstępnym, negocjacyjnym oraz końcowym etapie procedury 
prowadzącej do zawarcia umów międzynarodowych; oczekuje, że 
wiceprzewodnicząca/WP zapewni wszelkie istotne informacje o negocjacjach na 
wszystkich etapach procedury, w tym wytyczne negocjacyjne oraz projekty dokumentów 
negocjacyjnych, i przypomina, że w oświadczeniu w sprawie odpowiedzialności 
politycznej wiceprzewodnicząca/WP zobowiązała się do stosowania przepisów 
porozumienia ramowego w sprawie umów międzynarodowych w odniesieniu do 
dokumentów poufnych WPZiB; wzywa do ustanowienia skutecznego modus operandi 
łączącego poszanowanie dla prerogatyw Parlamentu z wymaganym stopniem poufności; 
uważa, że kompleksowe porozumienie angażujące wszystkie instytucje i obejmujące 
wszystkie organy UE jest konieczne w celu uregulowania dostępu do dokumentów 
poufnych dla posłów do Parlamentu;

11. podkreśla, że zmienione porozumienie międzyinstytucjonalne z 2006 r. w sprawie 
dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami musi zapewnić większą 
przejrzystość w procedurze budżetowej WPZiB i w należyty sposób sprostać wymogom 
informacyjnym organów budżetowych, tak aby organy te były w pełni i systematycznie 
informowane o tle, kontekście i skutkach finansowych decyzji politycznych w tym 
obszarze polityki; jest zdania, że Parlament Europejski powinien otrzymywać 
odpowiednie informacje przed przyjęciem uprawnień i strategii w obszarze WPZiB; z 
zadowoleniem przyjmuje wsparcie wyrażone przez wiceprzewodniczącą/WP dla wniosku, 
by wszystkie istotne misje WPBiO były określane w budżecie; ponownie podkreśla, że 
aby wzmocnić legitymację demokratyczną WPZiB, właściwe organy Parlamentu powinny 
wyrażać swoją opinię przed rozpoczęciem misji WPBiO oraz powinny mieć możliwość 
należytego monitorowania misji WPBiO;

12. uważa, że regularne wspólne posiedzenia konsultacyjne w sprawie WPZiB powinny być 
uzupełnione o dodatkowe posiedzenia odbywające się w razie potrzeby zapewnienia 
informacji ex ante; w związku z tym sugeruje, że posiedzenia powinny również mieć na 
celu przyswojenie kluczowych strategicznych i polityczno-wojskowych kwestii w celu 
lepszego planowania i zarządzania przyszłymi misjami i przyczynienia się do stworzenia 
perspektywicznego podejścia do przyszłych potrzeb; przypomina również o swoim prawie 
do wyrażania opinii i o konieczności otrzymywania odpowiednich informacji w sprawie 
natychmiastowego finansowania niektórych inicjatyw w ramach WPZiB zgodnie z art. 41 
ust. 3 TUE;

Główne kwestie tematyczne WPZiB

13. podkreśla, że działania WPBiO powinny zostać włączone do kompleksowej polityki 
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wobec krajów i regionów znajdujących się w kryzysie; podkreśla również potrzebę 
odejścia od nacisku kładzionego obecnie na pomyślne rozmieszczenie misji WPBiO 
w kierunku poświęcenia większej uwagi ich pomyślnej realizacji i trwałej działalności 
w danym obszarze;

14. podkreśla potrzebę optymalnej koordynacji między mechanizmem reagowania UE na 
katastrofy a innymi instrumentami UE – takimi jak misje cywilne lub wojskowe w ramach 
WPBiO – które są już stosowane lub które mogłyby zostać stworzone w następstwie 
sytuacji kryzysowej; uważa, że sztywne rozróżnienie na działania wojskowe i cywilne 
w zakresie zarządzania kryzysowego odzwierciedla raczej przestarzałe schematy 
instytucjonalne niż rzeczywistość, i w związku z tym podkreśla, że reagowanie na 
sytuacje kryzysowe wymaga połączenia instrumentów wojskowych i cywilnych;

15. uważa, że strategicznym priorytetem UE jest wzmocnienie międzynarodowych partnerstw 
w zakresie zarządzania kryzysowego i intensyfikacja dialogu z innymi głównymi 
podmiotami w zakresie zarządzania kryzysowego – takimi jak ONZ, NATO, UA i OBWE 
oraz państwa trzecie, takie jak USA, Turcja, Norwegia i Kanada – oraz 
zsynchronizowanie działań, wymiana informacji i dzielenie się zasobami w obszarze 
utrzymania i zapewniania pokoju, w tym współpraca w zakresie zarządzania 
kryzysowego, a w szczególności bezpieczeństwa morskiego, oraz zwalczania terroryzmu 
na mocy prawa międzynarodowego;

16. podkreśla również konieczność zapobiegania uzależnieniu UE od dostaw energii z państw 
trzecich, co mogłoby naruszyć swobodę prowadzenia polityki zagranicznej UE; 
przypomina, że należy pilnie odpowiedzieć na wyzwania związane z energią poprzez 
wdrożenie wspólnej europejskiej zewnętrznej polityki energetycznej, opartej na 
dywersyfikacji dostawców energii; w związku z tym wzywa wiceprzewodniczącą/WP, 
aby zdecydowanie realizowała zalecenia Parlamentu dotyczące opracowania spójnej 
i skoordynowanej polityki, w szczególności promując spójność UE w konstruktywnym 
dialogu z dostawcami energii, zwłaszcza Rosją, i z krajami tranzytowymi; 

17. ponownie podkreśla, że UE musi wzmacniać swoją wiodącą rolę w zarządzaniu dziedziną 
klimatu na szczeblu globalnym i dalej rozwijać dialog z innymi kluczowymi podmiotami, 
takimi jak wschodzące potęgi (Chiny, Brazylia, Indie), Rosja, Stany Zjednoczone i kraje 
rozwijające się, zważywszy, że zmiana klimatu stała się kluczowym elementem 
stosunków międzynarodowych;

18. jest zdania, że w celu zapewnienia spójnej polityki zagranicznej UE absolutnym 
priorytetem musi być propagowanie demokracji, zważywszy, że demokratyczne 
społeczeństwo to podstawa przestrzegania praw człowieka; uważa, że nowa struktura 
instytucjonalna UE, a szczególnie ESDZ i jej odpowiedni dział, umożliwia zwiększenie 
spójności i skuteczności UE w tym obszarze; podkreśla determinację Parlamentu 
i przypomina, że od dawna działa on na rzecz obrony praw człowieka i demokracji na
świecie poprzez stosunki dwustronne z państwami trzecimi oraz aktywne uczestnictwo 
w forach międzynarodowych, a także poprzez wspieranie międzynarodowych i lokalnych 
organizacji społeczeństwa obywatelskiego;

Główne priorytety geograficzne WPZiB
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Dyplomacja wielostronna, organizacje międzynarodowe

19. podkreśla, że skuteczny multilateralizm powinien mieć główne znaczenie strategiczne dla 
Unii oraz że w związku z tym UE powinna odgrywać wiodącą rolę we współpracy 
międzynarodowej, ułatwiać osiąganie konsensusu międzynarodowego i wspierać działania 
na szczeblu światowym; podkreśla pilną potrzebę omówienia kwestii globalnych 
budzących ogólny niepokój obywateli UE, takich jak terroryzm, przestępczość 
zorganizowana, bezpieczeństwo energetyczne, zmiana klimatu, realizacja milenijnych 
celów rozwoju (MCR) i eliminacja ubóstwa, nierozprzestrzenianie broni masowego 
rażenia i rozbrojenie, zarządzanie migracjami oraz promowanie praw człowieka i swobód 
obywatelskich; uważa, że aby UE przemawiała jednym, silnym głosem w sprawie kwestii 
globalnych w systemie ONZ, należy – zachowując jej status obserwatora – przyznać jej 
dodatkowe prawa w ONZ, co powinno być naturalną konsekwencją wejścia w życie 
Traktatu z Lizbony; wzywa UE do poprawy strategii i taktyki w zakresie konsultacji
dotyczących krajów członkowskich ONZ, również poprzez wyraźne wyjaśnienie 
charakteru UE oraz, w oparciu o uprawnienia wynikające z Traktatu, cech odróżniających 
ją od innych organizacji regionalnych; zaleca umieszczenie kwestii praw UE na wysokiej 
pozycji w porządku obrad ONZ w przypadku szczytów dwu- i wielostronnych z udziałem 
strategicznych partnerów; uważa za istotną współpracę ze strategicznymi partnerami UE 
w celu znalezienia rozwiązań kluczowych problemów regionalnych i globalnych; ponadto 
zaleca, aby partnerstwa strategiczne miały wymiar wielostronny dzięki włączeniu kwestii 
globalnych do porządków obrad dwu- i wielostronnych szczytów UE;

20. uważa, że UE powinna wykorzystać przyjęcie przez NATO nowej koncepcji strategicznej 
w celu wzmocnienia swojego partnerstwa z NATO, mając na uwadze rozwój polityki 
zagranicznej, bezpieczeństwa i obrony UE; wskazuje na potrzebę określenia 
pragmatycznego sposobu rozwiązywania trudności – w szczególności rozbieżności 
między Cyprem a Turcją – utrudniających tworzenie ściślejszej współpracy między UE 
a NATO, zważywszy, że istotne jest zapewnienie jak najskuteczniejszego 
wykorzystywania sił i potencjału, w dużej mierze współdzielonych przez te dwie 
organizacje;

21. jest zdania, że należy wzmocnić OBWE i potwierdzić jej wartości; zdecydowanie uznaje, 
że UE powinna skutecznie angażować się w umacnianie OBWE, również poprzez 
zadbanie, aby proces ten nie skutkował osłabieniem któregokolwiek z trzech wymiarów 
organizacji (polityczno-wojskowego, gospodarczego i środowiskowego oraz ludzkiego); 
podkreśla, że UE powinna również zwrócić uwagę na znaczenie kontynuacji procesu 
z Korfu oraz regularnego organizowania posiedzeń wysokiego szczebla w celu udzielenia 
politycznego wsparcia dla działań OBWE oraz zwiększenia ich widoczności;

Stosunki transatlantyckie

22. podkreśla potrzebę ścisłej i stałej koordynacji polityki zagranicznej UE z najbliższymi 
sojusznikami UE oraz partnerem strategicznym, Stanami Zjednoczonymi, zapewniającej 
wspólne podejście do zarządzania globalnego i takich wyzwań jak nierozprzestrzenianie 
broni jądrowej czy terroryzm; wzywa wiceprzewodniczącą/WP do ścisłej koordynacji 
i działania na rzecz synergii ze Stanami Zjednoczonymi w celu zapewnienia stabilności
i bezpieczeństwa na kontynencie europejskim, w tym współpracy z Rosją, oraz 
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w odniesieniu do stabilności na szerzej pojętym Bliskim Wschodzie, w Iranie, 
Afganistanie i Pakistanie;

Bałkany Zachodnie

23. zwraca uwagę na możliwość przystąpienia do UE wszystkich krajów Bałkanów 
Zachodnich oraz podkreśla znaczenie stałego zaangażowania w ten proces zarówno 
państw regionu, jak i UE; 

24. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że sytuacja w Kosowie jest stabilna i panuje tam pokój, 
jednakże jest zaniepokojony poważnymi problemami związanymi ze złamaniem prawa 
wyborczego, do którego doszło w kilku miastach w czasie ostatnich wyborów; podkreśla 
wagę sprawiedliwych wyborów jako części demokratycznych przemian odbywających się 
obecnie w Kosowie; wzywa rząd Kosowa do dalszej poprawy procesu wyborczego w celu 
zagwarantowania demokratycznych praw obywateli Kosowa oraz do wzmocnienia 
europejskiej perspektywy tego kraju; wzywa do bezzwłocznego rozpoczęcia planowanych 
rozmów między Kosowem a Serbią pod auspicjami UE oraz podkreśla, że mają one 
ogromny potencjał, aby przyczynić się do zwiększenia stabilności w Kosowie 
i polepszenia sytuacji lokalnej ludności, również w zakresie utrzymania praworządności 
na północy kraju; ponownie podkreśla, że cywilna misja EULEX w Kosowie powinna 
zapewnić sobie możliwość skutecznego działania na całym terytorium Kosowa poprzez 
zwiększenie swojej obecności na północy kraju oraz cieszyć się zaufaniem i wsparciem 
wszystkich mieszkańców; 

25. wzywa wiceprzewodniczącą/WP oraz Komisję do pogłębiania dialogu z przywódcami 
politycznymi Bośni i Hercegowiny po przeprowadzonych wyborach w celu wspierania 
tego państwa i jego obywateli w utrzymaniu się na drodze do integracji europejskiej; 
uważa, że Bośnia i Hercegowina poczyniły ograniczone postępy w zakresie reform 
związanych z procesem integracji z UE oraz że dominujące priorytety grup etnicznych 
i głównych podmiotów mogą utrudnić spełnienie wymogów członkostwa w UE i NATO;

Partnerstwo Wschodnie

26. zachęca wiceprzewodniczącą/WP i Komisję do pogłębiania Partnerstwa Wschodniego ze 
wschodnimi europejskimi sąsiadami w celu zbliżenia politycznego oraz integracji 
gospodarczej, również w obszarze energii, w oparciu o wspólne wartości europejskie 
i w ramach warunków i zachęt motywujących do reform;

27. potępia surowe represje, których dopuszcza się reżim białoruskiego prezydenta 
Łukaszenki wobec członków opozycji, dziennikarzy i przedstawicieli społeczeństwa 
obywatelskiego od wyborów prezydenckich, które odbyły się w dniu 19 grudnia 2010 r. i 
wzywa do natychmiastowego uwolnienia wszystkich zatrzymanych; wzywa 
wiceprzewodniczącą/WP oraz Komisję do nałożenia na ten reżim ukierunkowanych 
sankcji, takich jak zakaz udzielania wiz oraz zamrożenie aktywów wybranych wysokiej 
rangi funkcjonariuszy, a także do zwiększenia wsparcia UE dla społeczeństwa 
obywatelskiego w celu umocnienia proeuropejskich wartości wśród społeczeństwa; 
podkreśla wagę zapewnienia, by Białoruś nie znalazła się w izolacji, zwłaszcza izolacji 
od istniejących ram regionalnych;

28. wzywa do szybkiego powołania Zgromadzenia Parlamentarnego UE - Sąsiedztwo-
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Wschód (EURONEST), bez udziału białoruskiego parlamentu, aby w ten sposób 
podkreślić jego rolę w umacnianiu demokracji i demokratycznych instytucji oraz jego 
wagę w uwydatnianiu parlamentarnego wymiaru partnerstwa; 

Rosja

29. wzywa wiceprzewodniczącą/WP do zapewnienia, że podejście UE do Rosji, w tym do 
negocjacji w sprawie nowego porozumienia UE-Rosja, będzie spójne oraz oparte na 
przestrzeganiu takich wartości jak demokracja, poszanowanie praw człowieka 
i praworządność, przy uwzględnieniu prawa międzynarodowego; w związku z tym 
podkreśla znaczenie partnerstwa na rzecz modernizacji; podkreśla jednocześnie potrzebę 
zacieśnionego partnerstwa z Rosją, opartego na obustronnym szacunku i wzajemności 
w zakresie takich kwestii, jak zwalczanie terroryzmu, bezpieczeństwo energetyczne 
i bezpieczeństwo dostaw energii, zmiana klimatu, rozbrojenie, zapobieganie konfliktom 
i nierozprzestrzenianie broni jądrowej, również w odniesieniu do Iranu, Afganistanu 
i Bliskiego Wschodu, mając na celu wzmocnienie globalnego bezpieczeństwa 
i stabilności; uważa, że współpraca w tych kwestiach powinna tworzyć podstawę dla 
nowego porozumienia UE-Rosja, oczekuje zatem na szybki postęp trwających obecnie 
negocjacji w sprawie nowego kompleksowego porozumienia, które powinno znacznie 
wzmocnić stosunki UE-Rosja;

Bliski Wschód

30. popiera wznowienie bezpośrednich rozmów pokojowych pomiędzy Izraelem a Autonomią 
Palestyńską oraz podkreśla potrzebę zapewnienia poważnych negocjacji, prowadzonych 
w ograniczonych ramach czasowych i w atmosferze wzajemnego zaufania; przypomina, 
że UE ma największy wkład w Autonomii Palestyńskiej i jest głównym partnerem 
handlowym Izraela;

31. wzywa UE, aby zgodnie z konkluzjami Rady z dnia 12 grudnia 2009 r. odgrywała 
większą rolę polityczną, współmierną z jej zaangażowaniem finansowym w regionie; jest 
przekonany, że należy pilnie i gruntownie przeformułować politykę UE na Bliskim 
Wschodzie, tak by przy zastosowaniu skutecznych narzędzi dyplomatycznych odegrała 
ona decydującą i spójną rolę polityczną na rzecz pokoju i bezpieczeństwa w tym 
ościennym regionie o kluczowym znaczeniu strategicznym dla UE; wzywa 
wiceprzewodniczącą/WP do przedstawienia nowej europejskiej strategii dla 
przedmiotowego regionu, określającej interesy, cele i środki, jakich UE może użyć;

Region Morza Śródziemnego

32. pomimo utworzenia Unii dla Śródziemnomorza wyraża zaniepokojenie w związku 
z brakiem w polityce śródziemnomorskiej UE jasnej długoterminowej strategicznej wizji 
rozwoju i stabilizacji w regionie, który doświadcza rosnącego kryzysu politycznego, 
gospodarczego i społecznego; podkreśla pilna potrzebę, by proces integracji euro-
śródziemnomorskiej stał się dla UE politycznym priorytetem;

33. przypomina o swojej roli w procedurze budżetowej UE i podkreśla, że należy zapewnić 
legitymację demokratyczną Unii dla Śródziemnomorza, przejrzyste podejmowanie decyzji 
oraz zaangażowanie Parlamentu Europejskiego, Zgromadzenia Parlamentarnego Unii dla 
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Śródziemnomorza oraz parlamentów krajowych w proces decyzyjny;

34 ściśle śledzi sytuację w Tunezji, oraz wzywa UE do wsparcia narodu tunezyjskiego w 
przeżywanych przezeń demokratycznych przemianach, w tym poprzez dostarczenie 
odpowiedniej pomocy, która może być potrzebna; podkreśla konieczność dostosowania 
finansowania w celu udzielenia pomocy w łagodzeniu kryzysu społecznego i 
ekonomicznego w tym kraju;

35. ponownie podkreśla swoje pełne wsparcie dla specjalnego trybunału ds. Libanu jako 
niezależnego trybunału utworzonego na mocy rezolucji nr 1757 Rady Bezpieczeństwa 
ONZ, który spełnia najwyższe standardy wymiaru sprawiedliwości; ponownie oznajmia 
swoje silne poparcie dla suwerenności, jedności i terytorialnej integralności Libanu oraz 
dla w pełni funkcjonujących instytucji libańskich; podkreśla, że wewnętrzna stabilność i 
poszanowanie prawa międzynarodowego nie są niemożliwe do pogodzenia; wzywa 
wszystkie siły polityczne Libanu do dalszego angażowania się w otwarty i konstruktywny 
dialog w celu wsparcia dobra, dobrobytu i bezpieczeństwa wszystkich obywateli Libanu; 
pochwala kluczową role odgrywaną przez Tymczasowe Siły Zbrojne Organizacji 
Narodów Zjednoczonych w Libanie (UNIFIL) oraz wzywa do wdrożenia wszystkich 
postanowień rezolucji nr 1701 Rady Bezpieczeństwa ONZ;

Azja

36. podkreśla, że punktem wyjścia do długoterminowego rozwiązania kryzysu afgańskiego 
muszą być interesy Afgańczyków związane z bezpieczeństwem wewnętrznym, ochroną 
ludności, ochroną socjalną i gospodarczą oraz mechanizmami pojednania, zaprzestaniem 
produkcji opium, zdecydowanym procesem tworzenia państwowości, integracją 
Afganistanu ze społecznością międzynarodową oraz wydaleniem Al-Kaidy z kraju; 
ponownie podkreśla, że UE i jej państwa członkowskie oraz cała społeczność 
międzynarodowa powinny wspierać Afganistan w budowaniu własnego państwa 
z bardziej stabilnymi instytucjami demokratycznymi zdolnymi do zapewnienia 
suwerenności i jedności kraju, integralności terytorialnej, zrównoważonego rozwoju 
gospodarczego oraz dobrobytu Afgańczyków, a jednocześnie odnoszącymi się 
z szacunkiem do tradycji historycznych, religijnych, duchowych i kulturowych wszystkich 
społeczności etnicznych i religijnych w kraju;

37. ponownie wyraża pogląd, że Pakistan odgrywa kluczową rolę w regionie i że stabilny, 
demokratyczny i dostatni Pakistan ma kluczowe znaczenie dla stabilności Afganistanu 
i całego regionu; ponadto podkreśla kluczową rolę Pakistanu w procesie pokojowym 
Afganistanu; uznaje, że wyniszczające powodzie z sierpnia 2010 r. były ciosem dla 
nowego rządu Pakistanu, który zaczynał osiągać postępy w działaniach związanych z 
podejmowaniem licznych wyzwań; nalega, aby Rada i Komisja, wspólnie z szerszą 
społecznością międzynarodową, odpowiedziały zdecydowanym wyrażeniem solidarności 
i konkretnego wsparcia na pilne potrzeby Pakistanu w zakresie odbudowy oraz odnowy 
po powodzi oraz aspiracje kraju do zbudowania silnego i dostatniego społeczeństwa; z 
zadowoleniem przyjmuje działania UE i zachęca do dalszych starań w celu zwiększania 
wsparcia politycznego na rzecz wzmocnienia procesu tworzenia pakistańskich instytucji 
i potencjału oraz udzielenia pomocy pakistańskim instytucjom demokratycznym 
w zwalczaniu ekstremizmu;



PE445.857v04-00 12/14 PR\853946PL.doc

PL

38. w pełni popiera zaangażowanie E3+3 w znalezienie rozwiązania irańskiej kwestii 
jądrowej wynegocjowanego na wczesnym etapie, które odbuduje międzynarodowe 
zaufanie co do wyłącznie pokojowej natury irańskiego programu nuklearnego, respektując 
przy tym prawo Iranu do pokojowego wykorzystania energii nuklearnej; popiera 
dwutorowe podejście Rady mające na celu znalezienie dyplomatycznego rozwiązania; 
z zadowoleniem przyjmuje rezolucję nr 1929(2010) Rady Bezpieczeństwa ONZ, 
wprowadzającą czwartą rundę sankcji narzuconych na Iran w związku z jego programem 
jądrowym, oraz dodatkowe środki ograniczające ogłoszone przez UE, USA, Japonię, 
Kanadę i Australię; zdecydowanie potępia też stałą prowokacyjną i podżegającą retorykę 
przeciw Izraelowi, a w szczególności z ubolewaniem przyjmuje groźby prezydenta 
Ahmadinedżada dotyczące samego istnienia Państwa Izrael; jest głęboko zaniepokojony 
próbami zdobycia przez Iran większego wpływu politycznego w Afganistanie poprzez 
manipulowanie szeregiem skutków politycznych, gospodarczych i wojskowych; podkreśla 
również, że oficjalne stosunki dwustronne między delegacjami Parlamentu Europejskiego 
a Madżlisem powinny również dotyczyć kwestii praw człowieka;

39. wyraża zadowolenie z wzmocnienia rozmów sektorowych z Chinami oraz wzywa do 
wspólnego, uzgodnionego działania w odniesieniu do kontrowersyjnych kwestii 
poruszonych na niedawnym szczycie UE-Chiny; z ubolewaniem zauważa jednak, że 
postępy na rzecz lepszego zarządzania w zakresie gospodarki i sądownictwa nie 
przekładają się na wolę podjęcia kwestii ciągłego poważnego i regularnego naruszania 
praw człowieka w tym kraju; wskazuje, że relacje z Japonią, krajem popierającym 
wartości demokratyczne UE i troskę o prawa człowieka, są nadal niezwykle istotne, 
zarówno pod względem gospodarczym, jak i w odniesieniu do współpracy na forach 
wielonarodowych, oraz że uwaga poświęcana obecnie Chinom nie może przyćmić 
niezbędnych starań o zacieśnienie współpracy z Japonią i usunięcie istniejących jeszcze 
barier w zakresie powiązań gospodarczych;

40. wyraża zadowolenie z powodu zaangażowania Indii w działania międzynarodowe, 
w szczególności w Afganistanie oraz w zakresie operacji Atalanta; wzywa do ściślejszej 
współpracy w kwestiach odnoszących się do światowego zarządzania gospodarczego oraz 
wspierania demokracji i praw człowieka; oczekuje znacznych postępów w obecnych 
negocjacjach w sprawie umowy o wolnym handlu; oczekuje stworzenia partnerstwa 
strategicznego z Indiami zgodnie ze wspólnym planem działania, tak aby przynosiło ono 
wymierne rezultaty;

Afryka

41. wyraża zdecydowane poparcie dla partnerstw z Unią Afrykańską (UA) i innymi 
afrykańskimi organizacjami regionalnymi służących rozwiązywania problemów 
związanych ze stabilnością i bezpieczeństwem na kontynencie afrykańskim oraz 
zapewnieniu postępu w innych kluczowych obszarach, takich jak demokratyczne 
sprawowanie rządów i prawa człowieka, zmiana klimatu i realizacja milenijnych celów 
rozwoju; uważa, że proces stopniowego określania odpowiedzialności i kompetencji UA 
w kwestiach bezpieczeństwa i stabilności na kontynencie afrykańskim, w szczególności 
w odniesieniu do misji pokojowych, wymaga konsolidacji procesów tworzenia instytucji 
i procesów decyzyjnych w ramach UA oraz że UE powinna wspierać UA w tym zakresie;
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42. wyraża poparcie dla decyzji, zgodnie z którą opracowane zostanie kompleksowe podejście 
UE do regionu Rogu Afryki, łączące politykę bezpieczeństwa z rozwojem, 
praworządnością, poszanowaniem praw człowieka, aspektami dotyczącymi płci oraz 
międzynarodowym prawem humanitarnym i obejmujące w ten sposób wszystkie 
instrumenty UE w celu zapewnienia długoterminowych rozwiązań;

43. z zadowoleniem przyjmuje gotowość UE do wsparcia pokojowego wdrożenia ogólnego 
porozumienia pokojowego w Sudanie oraz do działania na rzecz długoterminowej 
stabilności w regionie; podkreśla jednocześnie potrzebę wznowienia starań mających na 
celu zaradzenie brakowi bezpieczeństwa i osiągnięcie trwałego pokojowego rozwiązania 
konfliktu w Darfurze;

44. przypomina, że Alassane Ouattara jest jedynym pełnoprawnym zwycięzcą wyborów 
prezydenckich przeprowadzonych w Wybrzeżu Kości Słoniowej w dniu 28 listopada 2010 
r. oraz, że wyników wyborów nie można kwestionować; wzywa polityczne i zbrojne siły 
w kraju do poszanowania woli elektoratu Wybrzeża Kości Słoniowej oraz do zapewnienia 
bezzwłocznego i pokojowego przekazania władzy; ubolewa z powodu obecnego 
powyborczego impasu i doniesień o aktach przemocy;  popiera nałożenie sankcji UE na 
Laurenta Gbagbo;

45. uważa, że UE powinna przyjąć kompleksowe podejście do kwestii bezpieczeństwa 
i stabilności w regionie Sahelu poprzez zastosowanie wszelkich właściwych instrumentów 
UE mających na celu eliminację ubóstwa, zapewnienie zrównoważonego rozwoju, 
przeciwdziałanie zmianie klimatu w regionie, zarządzanie przepływami migracyjnymi na 
osi południe-południe oraz południe-północ i zapewnienie procesu tworzenia demokracji 
i instytucji; uważa, że należy również wdrożyć proces osiągania konsensusu pomiędzy 
krajami regionu, we współpracy z UA i wraz ze stopniowym przejmowaniem przez nią 
odpowiedzialności;

Ameryka Łacińska

46. z zadowoleniem przyjmuje zakończenie negocjacji w sprawie układu o stowarzyszeniu 
z Ameryką Środkową oraz w sprawie wielostronnej umowy o wolnym handlu z Peru 
i Kolumbią; niemniej podkreśla, że UE powinna nadal uznawać za priorytet regionalne 
procesy integracyjne w Ameryce Łacińskiej; z zadowoleniem zauważa, że wznowiono 
negocjacje w sprawie układu o stowarzyszeniu z Mercosurem oraz wzywa do ich 
szybkiego zakończenia;

47. uznaje pozytywne wyniki szczytu UE-AŁK w Madrycie i podkreśla potrzebę 
nadzorowania wdrożenia planu działania z Madrytu; przypomina, że potrzebne jest 
przyjęcie europejsko-latynoamerykańskiej karty na rzecz pokoju i bezpieczeństwa oraz 
uwzględnienie w niej – na podstawie karty ONZ i na powiązanego z nią prawa 
międzynarodowego – strategii i kierunków wspólnych działań politycznych i dotyczących 
bezpieczeństwa, tak by stawić czoła wspólnym zagrożeniom i wyzwaniom;

°
°  °

48. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji 
wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych 
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i polityki bezpieczeństwa, Radzie, Komisji, rządom i parlamentom państw członkowskich 
UE, sekretarzowi generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych, sekretarzowi 
generalnemu NATO, przewodniczącemu Zgromadzenia Parlamentarnego NATO, 
urzędującemu przewodniczącemu OBWE, przewodniczącemu Zgromadzenia 
Parlamentarnego OBWE, przewodniczącemu Komitetu Ministrów Rady Europy oraz 
przewodniczącemu Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy.


