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4.5.2011 A7-0166/13 

Poprawka  13 

Roberto Gualtieri, Ana Gomes 

w imieniu grupy politycznej S&D 

 

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 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; ponownie stwierdza, Ŝe 

mandat udzielony przez Radę 

Bezpieczeństwa ONZ w rezolucji nr 

1973(2011) dotyczący ochrony libijskiej 
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wyzwaniom zarówno w zakresie 

bezpieczeństwa, jak i rozwoju; 

ludności cywilnej nie powinien zostać 

przekroczony poprzez niewspółmierne 

uŜycie siły; wzywa wysoką 

przedstawiciel/wiceprzewodniczącą do 

podjęcia konkretnych inicjatyw celem 

doprowadzenia do szybkiego zawieszenia 

broni i powstrzymania rozlewu krwi oraz 

połoŜenia kresu cierpieniom libijskiej 

ludności; apeluje do wysokiej 

przedstawiciel/wiceprzewodniczącej 

o odegranie zdecydowanej i bezpośredniej 

roli we wspieraniu inicjatyw politycznych 

idących w tym kierunku; uwaŜa za 

szczególnie istotną ścisłą współpracę 

z Tymczasową Przejściową Radą 

Narodową, Unią Afrykańską i Ligą 

Arabską w celu rozwiązania obecnego 

konfliktu wojskowego środkami 

politycznymi i dyplomatycznymi, 

zmierzającymi m.in. do obalenia reŜimu 

Kadafiego; podkreśla, Ŝe opracowanie 

strategii na rzecz regionu Sahel i Rogu 

Afryki stwarza kolejną konkretną szansę na 

wykazanie umiejętności UE do sprostania 

wyzwaniom zarówno w zakresie 

bezpieczeństwa, jak i rozwoju; 

Or. en 
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4.5.2011 A7-0166/14 

Poprawka  14 

Roberto Gualtieri 

w imieniu grupy politycznej S&D 

 

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 33 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

33. zaleca naleŜyte rozwaŜenie 

rzeczywistego wpływu klauzuli 

o wzajemnej pomocy w przypadku 

zbrojnej agresji na terytorium jednego 

z państw członkowskich, podejmując 

nierozstrzygnięte kwestie dotyczące 

przepisów wykonawczych, które usunięto 

z projektu Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej; wzywa do opracowania 

wytycznych politycznych szczególnie 

niezbędnych równieŜ w świetle 

niedawnego ukończenia zmienionego 

traktatu brukselskiego (UZE); 

33. przypomina, Ŝe klauzula dotycząca 

wzajemnej pomocy ma charakter 

obowiązku prawnego polegającego na 

faktycznej solidarności w przypadku ataku 

zewnętrznego na dowolne państwo 

członkowskie, nie jest ona w konflikcie 

z rolą NATO w europejskim systemie 

bezpieczeństwa i jednocześnie zapewnia 

poszanowanie neutralności niektórych 

państw członkowskich; zaleca zatem 

naleŜyte rozwaŜenie rzeczywistego 

wpływu klauzuli o wzajemnej pomocy, 

podejmując nierozstrzygnięte kwestie 

dotyczące przepisów wykonawczych, które 

usunięto z projektu Traktatu 

o funkcjonowaniu Unii Europejskiej; 

wzywa do opracowania wytycznych 

politycznych szczególnie niezbędnych 

równieŜ w świetle niedawnego ukończenia 

zmienionego traktatu brukselskiego (UZE); 

Or. en 
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4.5.2011 A7-0166/15 

Poprawka  15 

Roberto Gualtieri, Ana Gomes 

w imieniu grupy politycznej S&D 

 

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 71 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

71. z zadowoleniem przyjmuje decyzję 

Rady dotyczącą przeprowadzenia operacji 

EUFOR Libya celem wsparcia operacji 

pomocy humanitarnej, jeŜeli Biuro 

Koordynacji Spraw Humanitarnych ONZ 

wystosuje taką prośbę, ubolewa jednak 

nad znacznymi opóźnieniami w procesie 

planowania, które uniemoŜliwią szybkie 

podjęcie działań na miejcu; wyraŜa 

głębokie ubolewanie, Ŝe mandat EUFOR 

został ograniczony do aspektów 

humanitarnych, podczas gdy istniały waŜne 

powody, aby UE przejęła wiodącą rolę 

w zakresie nadzoru morskiego 

(egzekwowanie embarga i wsparcie działań 

agencji Frontex) oraz pomocy 

humanitarnej i ochrony ludności cywilnej 

w Libii; przypomina w tym kontekście 

swoją rezolucję z dnia 10 marca 2011 r., 

wzywającą wiceprzewodniczącą/ wysoką 

przedstawiciel do rozwaŜenia moŜliwości 

egzekwowania embarga za pomocą 

zasobów powietrznych i morskich 

w ramach WPBiO; ubolewa z powodu 

decyzji niektórych państw członkowskich 

w sprawie weta dla szerszego mandatu dla 

EUFOR Libya i jednoczesnego 

prowadzenia takich działań na własną rękę; 

wzywa do rozpoczęcia planowania 

w ramach WPBiO potencjalnej średnio-

71. z zadowoleniem przyjmuje decyzję 

Rady dotyczącą przeprowadzenia operacji 

EUFOR Libya celem wsparcia operacji 

pomocy humanitarnej, jeŜeli Biuro 

Koordynacji Spraw Humanitarnych ONZ 

wystosuje taką prośbę, apeluje do Rady, 

aby niezwłocznie wysłała pomoc 

humanitarną do Misraty i innych skupisk 

ludności, wykorzystując w tym celu 

marynarkę; jest głęboko zaniepokojony 

rosnącą liczbą ofiar konfliktu w Libii oraz 

doniesieniami o uŜywaniu przez reŜim 

Kadafiego przeciw ludności cywilnej 

amunicji kasetowej i innych rodzajów 

broni; wyraŜa głębokie ubolewanie, Ŝe 

mandat EUFOR został ograniczony do 

aspektów humanitarnych, podczas gdy 

istniały waŜne powody, aby UE przejęła 

wiodącą rolę w zakresie nadzoru 

morskiego (egzekwowanie embarga 

i wsparcie działań agencji Frontex) oraz 

pomocy humanitarnej i ochrony ludności 

cywilnej w Libii; przypomina w tym 

kontekście swoją rezolucję z dnia 10 marca 

2011 r., wzywającą wiceprzewodniczącą/ 

wysoką przedstawiciel do rozwaŜenia 

moŜliwości egzekwowania embarga za 

pomocą zasobów powietrznych i morskich 

w ramach WPBiO; ubolewa z powodu 

decyzji niektórych państw członkowskich 
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długoterminowej operacji w Libii 

w dziedzinie reformy sektora 

bezpieczeństwa, rozwoju instytucjonalnego 

i zarządzania granicami; 

w sprawie weta dla szerszego mandatu dla 

EUFOR Libya i jednoczesnego 

prowadzenia takich działań na własną rękę; 

wzywa do rozpoczęcia planowania 

w ramach WPBiO potencjalnej średnio-

długoterminowej operacji w Libii 

w dziedzinie reformy sektora 

bezpieczeństwa, rozwoju instytucjonalnego 

i zarządzania granicami; 

Or. en 

 

 


