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Poprawka  11 

Andrew Duff 

w imieniu grupy politycznej ALDE 

 

Sprawozdanie A7-0166/2011 

Roberto Gualtieri 

Rozwój wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony w następstwie wejścia w Ŝycie Traktatu z 

Lizbony 

2010/2299(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 9 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

9. wyraŜa ubolewanie z powodu niechęci 

państw członkowskich UE do określenia 

wspólnego stanowiska w sprawie kryzysu 

w Libii, rezolucji nr 1973 Rady 

Bezpieczeństwa ONZ i sposobów jej 

wdroŜenia; jest głęboko zaniepokojony 

ryzykiem uznania, Ŝe koalicje ad hoc 

utworzone na zasadzie chęci współpracy 

lub współpracy dwustronnej stanowią 

realną alternatywę dla WPBiO, jako Ŝe w 

XXI wieku Ŝadne państwo europejskie nie 

ma wystarczających zdolności, aby stać się 

liczącym się na świecie graczem w 

obszarze bezpieczeństwa i obrony; 

przypomina, Ŝe Traktat z Lizbony 

przewiduje moŜliwość zlecania wykonania 

operacji w dziedzinie zarządzania 

kryzysowego grupie państw 

członkowskich, ale jedynie w ramach 

decyzji Rady określającej cele, zakres i 

warunki wykonania takiej operacji, oraz 

we współpracy z wiceprzewodniczącą/ 

wysoką przedstawiciel; nalega, aby 

wspólna odpowiedź na wydarzenia w Libii 

miała kluczowe znaczenie dla 

sformułowania wiarygodnego nowego 

podejścia do naszej południowej polityki 

sąsiedztwa oraz podkreśla, Ŝe opracowanie 

strategii na rzecz regionu Sahel i Rogu 

Afryki stwarza kolejną konkretną szansę na 

wykazanie umiejętności UE do sprostania 

9. wyraŜa ubolewanie z powodu 

niezdolności państw członkowskich UE do 

określenia wspólnego stanowiska w 

sprawie kryzysu w Libii, rezolucji nr 1973 

Rady Bezpieczeństwa ONZ i sposobów jej 

wdroŜenia; jest głęboko zaniepokojony 

ryzykiem uznania, Ŝe koalicje ad hoc 

utworzone na zasadzie chęci współpracy 

lub współpracy dwustronnej stanowią 

realną alternatywę dla WPBiO, jako Ŝe w 

XXI wieku Ŝadne państwo europejskie nie 

ma wystarczających zdolności, aby stać się 

liczącym się na świecie graczem w 

obszarze bezpieczeństwa i obrony; 

przypomina, Ŝe Traktat z Lizbony 

przewiduje moŜliwość zlecania wykonania 

operacji w dziedzinie zarządzania 

kryzysowego grupie państw 

członkowskich, ale jedynie w ramach 

decyzji Rady określającej cele, zakres i 

warunki wykonania takiej operacji, oraz 

we współpracy z wiceprzewodniczącą/ 

wysoką przedstawiciel; nalega, aby 

wspólna odpowiedź na wydarzenia w Libii 

miała kluczowe znaczenie dla 

sformułowania wiarygodnego nowego 

podejścia do naszej południowej polityki 

sąsiedztwa oraz podkreśla, Ŝe opracowanie 

strategii na rzecz regionu Sahel i Rogu 

Afryki stwarza kolejną konkretną szansę na 

wykazanie umiejętności UE do sprostania 
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wyzwaniom zarówno w zakresie 

bezpieczeństwa, jak i rozwoju; 

wyzwaniom zarówno w zakresie 

bezpieczeństwa, jak i rozwoju; 

Or. en 
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Andrew Duff 

w imieniu grupy politycznej ALDE 

 

Sprawozdanie A7-0166/2011 

Roberto Gualtieri 

Rozwój wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony w następstwie wejścia w Ŝycie Traktatu z 

Lizbony 

2010/2299(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 84 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

84. wzywa państwa członkowskie naleŜące 

do Rady Bezpieczeństwa, aby stawały w 

obronie wspólnych stanowisk i interesów 

Unii oraz, aby zwróciły się do wysokiej 

przedstawiciel/ wiceprzewodniczącej 

o zapewnienie reprezentacji Unii w 

ramach tego organu i skłonienie państw 

członkowskich do uzgodnienia systemu 

rotacyjnego, który zapewni UE stały 

mandat członkowski w Radzie 

Bezpieczeństwa ONZ; 

84. wzywa państwa członkowskie naleŜące 

do Rady Bezpieczeństwa, aby stawały w 

obronie wspólnych stanowisk i interesów 

Unii oraz aby działały na rzecz reformy 

ONZ, dzięki której UE mogłaby uzyskać 

własny stały mandat członkowski; 

Or. en 

 

 


