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4.5.2011 A7-0166/22 

Poprawka  22 

Sabine Lösing 

w imieniu grupy politycznej GUE/NGL 

 

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 1 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 1a. zauwaŜa, Ŝe wdroŜenie traktatu 

lizbońskiego jeszcze bardziej ułatwi i 

przyspieszy militaryzację Unii 

Europejskiej; podkreśla, Ŝe zasadniczo 

interwencje zbrojne lub podejście 

militarne to niewłaściwy sposób 

rozwiązywania konfliktów lub rzekomego 

stabilizowania krajów bądź regionów; 

wobec tego wzywa UE do zaangaŜowania 

się w pokojową i cywilną politykę 

zagraniczną zgodną z prawem 

międzynarodowym, aby UE stała się 

pokojowym podmiotem na arenie 

światowej, pełniła funkcję mediatora 

dąŜącego wyłącznie do cywilnych i 

pokojowych rozwiązań konfliktów, 

walczyła z ubóstwem, propagowała 

zrównowaŜony rozwój i milenijne cele 

rozwoju, ponadto angaŜowała się w 

kontrolę zbrojeń, egzekwowanie Układu o 

nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, 

rozbrojenie jądrowe, a takŜe w 

sprawiedliwy podział zasobów światowych 

i bogactwa, aby zapewnić stabilność i 

dobrobyt we własnych granicach i na 

całym świecie; 

Or. en 
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4.5.2011 A7-0166/23 

Poprawka  23 

Sabine Lösing 

w imieniu grupy politycznej GUE/NGL 

 

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 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 14a. wzywa do ustanowienia 

zgromadzenia międzyparlamentarnego 

składającego się z parlamentów 

krajowych w celu monitorowania WPZiB 

i WPBiO; owo zgromadzenie 

międzyparlamentarne powinno mieć 

prawo: 

 – odrzucania lub zatwierdzania wszelkich 

środków w ramach WPZiB oraz wszelkich 

misji cywilnych lub wojskowych w ramach 

WPZiB; 

 – bycia stroną konsultacji i bycia 

informowanym przed wdroŜeniem 

wszelkich środków w ramach WPZiB, 

decydowania o udzieleniu lub 

nieudzieleniu zgody na wszelkie środki i 

misje w ramach WPZiB, a takŜe 

wizytowania misji WPZiB i WPBiO w 

miejscu ich realizacji; 

Or. en 
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4.5.2011 A7-0166/24 

Poprawka  24 

Sabine Lösing 

w imieniu grupy politycznej GUE/NGL 

 

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 17 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 17a. podkreśla, Ŝe katastrof nie wolno 

wykorzystywać jako pretekstu do 

rozmieszczania lub przemieszczania sił 

zbrojnych w granicach UE lub poza UE; 

podkreśla, Ŝe zamiast tego naleŜy 

udostępnić potrzebne zasoby, tak aby siły 

ochrony cywilnej mogły właściwie 

wykonywać niezbędne zadania w ramach 

działalności o charakterze wyłącznie 

cywilnym; 

Or. en 
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4.5.2011 A7-0166/25 

Poprawka  25 

Sabine Lösing 

w imieniu grupy politycznej GUE/NGL 

 

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 17 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 17b. ponownie podkreśla, Ŝe współpraca 

cywilno-wojskowa oznacza 

nieprzewidywalne ryzyko wykorzystywania 

cywilów do osiągania celów wojskowych, 

co pociąga za sobą daleko idące 

konsekwencje, gdyŜ w oczach ludności 

lokalnej tracą oni tym samym swój status 

jako podmiot o charakterze neutralnym i 

czysto humanitarnym; podkreśla, Ŝe z tego 

względu naleŜy zachować ścisłe 

rozgraniczenie operacji cywilnych i 

wojskowych w kaŜdej dziedzinie; 

Or. en 
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4.5.2011 A7-0166/26 

Poprawka  26 

Sabine Lösing 

w imieniu grupy politycznej GUE/NGL 

 

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 40 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 40a. wzywa do rozbrojenia, w tym do 

całkowitego rozbrojenia jądrowego; 

odrzuca wszelkie zachęty do gromadzenia 

potencjału militarnego zarówno na 

szczeblu krajowym, jak i europejskim; 

Or. en 

 

 


