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4.5.2011 A7-0166/16 

Poprawka  16 

Krzysztof Lisek, Elmar Brok, Michael Gahler 

w imieniu grupy politycznej PPE 

 

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 70 – tiret pierwsze 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

- misja EUPOL Afganistan ma 

niedostateczny wpływ z powodu braku 

jasnej strategii i narzuconego włączenia 

do strategii AFPAK realizowanej przez 

Stany Zjednoczone; 

- misja EUPOL Afganistan ma jedynie 

jednowymiarowy wpływ, poniewaŜ 

koncentruje się wyłącznie na urzędnikach 

wyŜszego szczebla i dopiero niedawno 

została włączona do planu działania 

AFPAK realizowanego przez UE; 

Or. en 
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4.5.2011 A7-0166/17 

Poprawka  17 

Krzysztof Lisek, Elmar Brok, Michael Gahler 

w imieniu grupy politycznej PPE 

 

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 78 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

78. zwraca się do wiceprzewodniczącej / 

wysokiej przedstawiciel o przedsięwzięcie 

odpowiednich środków słuŜących 

zoptymalizowaniu wykorzystywania 

potencjału zasobów i zdolności 

europejskich do celów misji cywilnych, z 

niepokojem zwracając uwagę na wysokie 

koszty środków bezpieczeństwa misji w 

przypadku EUJUST LEX Irak i EUPOL 

Afganistan, których zapewnienie 

powierzono prywatnym przedsiębiorstwom 

zajmującym się systemami 

bezpieczeństwa; 

78. zwraca się do wiceprzewodniczącej / 

wysokiej przedstawiciel o przedsięwzięcie 

odpowiednich środków słuŜących 

zoptymalizowaniu wykorzystywania 

potencjału zasobów i zdolności 

europejskich do celów misji cywilnych, z 

niepokojem zwracając uwagę na wysokie 

koszty środków bezpieczeństwa misji w 

przypadku EUJUST LEX Irak i EUPOL 

Afganistan, których zapewnienie 

powierzono prywatnym przedsiębiorstwom 

zajmującym się systemami 

bezpieczeństwa, poniewaŜ w owym czasie 

nie było innej alternatywy; 

Or. en 
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4.5.2011 A7-0166/18 

Poprawka  18 

Tunne Kelam, Michael Gahler, Krzysztof Lisek, Elmar Brok 

w imieniu grupy politycznej PPE 

 

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 87 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

87. potwierdza fakt, Ŝe NATO stanowi 

podstawę zbiorowej obrony dla naleŜących 

do niej państw członkowskich; przypomina 

o znaczeniu dobrej współpracy między UE 

a NATO, zwłaszcza gdy obie organizacje 

są zaangaŜowane w tych samych obszarach 

działań; oczekuje na propozycje wysokiej 

przedstawiciel dotyczące współpracy UE i 

NATO w zakresie zarządzania 

kryzysowego, których przedstawienie 

powierzono jej w konkluzjach Rady 

Europejskiej z września 2010 r.; 

87. potwierdza rolę NATO jako podstawy 

zbiorowej obrony nie tylko dla jego państw 

członkowskich; przypomina o znaczeniu 

dobrej współpracy między UE a NATO, 

zwłaszcza gdy obie organizacje są 

zaangaŜowane w tych samych obszarach 

działań; oczekuje na propozycje wysokiej 

przedstawiciel dotyczące współpracy UE i 

NATO w zakresie zarządzania 

kryzysowego, których przedstawienie 

powierzono jej w konkluzjach Rady 

Europejskiej z września 2010 r.; 

Or. en 
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4.5.2011 A7-0166/19 

Poprawka  19 

Elmar Brok, Krzysztof Lisek, Michael Gahler 

w imieniu grupy politycznej PPE 

 

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 14 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

14. pragnie zacieśnić współpracę z 

parlamentami krajowymi UE w zakresie 

demokratycznego nadzoru WPZiB i 

WPBiO, aby doprowadzić do wzajemnego 

wzmocnienia wpływu kaŜdego z nich na 

decyzje polityczne podejmowane przez 

inne instytucje europejskie i państwa 

członkowskie przy całkowitym 

poszanowaniu prerogatyw parlamentów 

krajowych w dziedzinie polityki obronnej; 

wyraŜa ubolewanie, Ŝe na Konferencji 

przewodniczących parlamentów państw 

członkowskich UE w dniach 4-5 kwietnia 

2011 r. nie osiągnięto porozumienia 

dotyczącego cech charakterystycznych 

konferencji międzyparlamentarnej w 

sprawie WPZiB/ WPBiO; przypomina, Ŝe 

art. 9 protokołu nr 1 załączonego do 

Traktatu z Lizbony w sprawie roli 

parlamentów narodowych stanowi 

wyraźnie, Ŝe decyzje w zakresie 

organizacji i wspierania wszelkich form 

skutecznej i systematycznej współpracy 

międzyparlamentarnej w ramach Unii 

Europejskiej są podejmowane wspólnie 

przez Parlament Europejski i parlamenty 

krajowe;  

14. pragnie zacieśnić współpracę z 

parlamentami krajowymi UE w zakresie 

demokratycznego nadzoru WPZiB i 

WPBiO, aby doprowadzić do wzajemnego 

wzmocnienia wpływu kaŜdego z nich na 

decyzje polityczne podejmowane przez 

inne instytucje europejskie i państwa 

członkowskie przy całkowitym 

poszanowaniu prerogatyw parlamentów 

krajowych w dziedzinie polityki obronnej; 

wyraŜa ubolewanie, Ŝe na konferencji 

przewodniczących parlamentów państw 

członkowskich UE w dniach 4-5 kwietnia 

2011 r. nie osiągnięto porozumienia 

dotyczącego cech charakterystycznych 

konferencji międzyparlamentarnej w 

sprawie WPZiB/ WPBiO, i oczekuje 

osiągnięcia porozumienia z parlamentami 

państw członkowskich w sprawie nowych 

form współpracy międzyparlamentarnej w 

tej dziedzinie; przypomina, Ŝe art. 9 

protokołu nr 1 załączonego do Traktatu z 

Lizbony w sprawie roli parlamentów 

narodowych stanowi wyraźnie, Ŝe decyzje 

w zakresie organizacji i wspierania 

wszelkich form skutecznej i 

systematycznej współpracy 

międzyparlamentarnej w ramach Unii 

Europejskiej są podejmowane wspólnie 

przez Parlament Europejski i parlamenty 
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krajowe;  

Or. en 
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4.5.2011 A7-0166/20 

Poprawka  20 

Elmar Brok, Michael Gahler, Krzysztof Lisek 

w imieniu grupy politycznej PPE 

 

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 

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 i 
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wykazanie umiejętności UE do sprostania 

wyzwaniom zarówno w zakresie 

bezpieczeństwa, jak i rozwoju; 

dotyczący ochrony libijskiej ludności 

cywilnej nie powinien zostać przekroczony 

przez 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; wzywa wysoką przedstawiciel/ 

wiceprzewodniczącą do odegrania 

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 dyplomatycznymi i 

politycznymi, obejmującymi likwidację 

reŜimu Kadafiego; ponadto 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 A7-0166/21 

Poprawka  21 

Elmar Brok, Michael Gahler, Krzysztof Lisek 

w imieniu grupy politycznej PPE 

 

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 miejscu; 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 pilnie 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 stosowaniu 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 

 

 


