
21. z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji, który zakłada włączenie sektora lotnictwa do europej-
skiego systemu handlu emisjami, tak aby zmniejszyć wpływ lotnictwa na zmiany klimatyczne; podkreśla, że
na wczesnym etapie będą musiały zostać podjęte rozmowy z USA, mające na celu objęcie transatlantyckiego
ruchu lotniczego europejskim systemem handlu emisjami do 2012 r., aby umożliwić włączenie sektora
lotnictwa w założonych ramach czasowych;

22. zachęca obie strony do wymiany najlepszych praktyk w zakresie redukcji hałasu, z uwzględnieniem
różnic w warunkach lokalnych;

23. z zadowoleniem przyjmuje ust. 34 i 35 protokołu konsultacji dołączonego do projektu umowy
z dnia 2 marca 2007 r., w których Stany Zjednoczone i UE wyraziły zgodę na wspólną pracę w ramach
Międzynarodowej Organizacji lotnictwa Cywilnego oraz G8 w celu zmniejszenia hałasu i emisji lotniczych;
z zadowoleniem przyjmuje zamiar odpowiedzialnych władz Stanów Zjednoczonych i UE, by wzmocnić
współpracę techniczną w dziedzinie badań naukowych nad klimatem i rozwoju technologicznego, efektyw-
ności zużycia paliwa, a także zmniejszenia emisji w transporcie lotniczym;

Polityka społeczna

24. wzywa podmioty sektora lotnictwa w USA i UE do podjęcia stałego dialogu w dziedzinie standardów
socjalnych w celu promowania wzajemnego zrozumienia oraz równych zasad gry, a jednocześnie wysokiego
poziomu warunków socjalnych;

25. wzywa Komisję do opowiedzenia się za wprowadzeniem do jakiejkolwiek możliwej umowy odniesień
do stosownego międzynarodowego prawodawstwa w zakresie praw socjalnych, zwłaszcza standardów pracy
zawartych w podstawowych konwencjach Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP 1930-1999), wytycz-
nych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych (1976, zmienione w 2000 r.) oraz konwencji rzymskiej
o prawie właściwym dla zobowiązań umownych (1980);

26. nalega, aby do pracowników zatrudnianych i/lub pracujących w państwach członkowskich miały
zastosowanie przepisy socjalne UE, w szczególności dyrektywy dotyczące informowania pracowników
i konsultacji z nimi (2002/14/WE, 98/59/WE i 80/987/EWG), dyrektywa dotycząca organizacji czasu
pracy personelu pokładowego latającego w lotnictwie cywilnym (2000/79/WE) oraz dyrektywa dotycząca
delegowania pracowników w ramach świadczenia usług (96/71/WE);

Prowadzenie negocjacji

27. wzywa Komisję do zapewnienia należytej informacji oraz konsultowania się z Parlamentem Euro-
pejskim i wszystkimi zainteresowanymi podmiotami przed podjęciem drugiej fazy negocjacji oraz w ich
trakcie;

28. z zadowoleniem przyjmuje ideę regularnych spotkań pomiędzy posłami do Parlamentu Europejskiego
a członkami Kongresu Stanów Zjednoczonych w celu dyskusji nad wszystkimi istotnymi kwestiami doty-
czącymi umowy lotniczej UE-USA;

*
* *

29. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, rządom
i parlamentom państw członkowskich oraz Kongresowi Stanów Zjednoczonych.

P6_TA(2007)0072

Nierozprzestrzenianie broni jądrowej oraz rozbrojenie jądrowe

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie nierozprzestrzeniania
broni jądrowej oraz rozbrojenia jądrowego

Parlament Europejski,

— uwzględniając trzecie posiedzenie komitetu przygotowawczego na konferencję przeglądową stron
Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej (NPT) w 2010 r., które ma się odbyć w Wiedniu
w dniach od 30 kwietnia do 11 maja 2007 r.,
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— uwzględniając panującą w Unii Europejskiej zgodę co do ożywienia i wzmocnienia układu NPT
w okresie do zbliżającej się konferencji przeglądowej NPT w 2010 r.,

— uwzględniając rezolucje Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1540 (2004) i 1673 (2006) w sprawie nieroz-
przestrzeniania broni masowego rażenia (BMR),

— uwzględniając wdrożenie europejskiej strategii bezpieczeństwa, a w szczególności strategii UE prze-
ciwko rozprzestrzenianiu BMR, przyjętej przez Radę Europejską w dniu 12 grudnia 2003 r.,

— uwzględniając swoje poprzednie rezolucje w sprawie układu NPT, zwłaszcza szeroko zakrojoną rezolu-
cję z dnia 10 marca 2005 r. w sprawie konferencji przeglądowej z 2005 r. dotyczącej układu
o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej — Broń jądrowa w Korei Północnej i Iranie (1),

— uwzględniając wspólne stanowisko Rady 2005/329/WPZiB z dnia 25 kwietnia 2005 r. w sprawie kon-
ferencji przeglądowej stron układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej w 2005 r. (2),

— uwzględniając art. 103 ust. 4 Regulaminu,

A. mając na uwadze dominującą w Unii Europejskiej zgodę co do ożywienia i wzmocnienia układu NPT
w okresie do konferencji przeglądowej NPT w 2010 r.,

B. mając na uwadze, że europejska strategia bezpieczeństwa, strategia UE przeciwko rozprzestrzenianiu
broni masowego rażenia oraz rezolucja nr 1540 (2004) Rady Bezpieczeństwa ONZ podkreślają zna-
czenie nierozprzestrzeniania broni jądrowej oraz rozbrojenia, określając rozprzestrzenianie BMR
i sposoby jej dostarczania jako jedno z najpoważniejszych zagrożeń dla międzynarodowego pokoju
i bezpieczeństwa,

C. mając na uwadze stwierdzenie działającej przy Sekretarzu Generalnym ONZ grupy roboczej wysokiego
szczebla ds. zagrożeń, wyzwań i zmian, zawarte w sprawozdaniu zatytułowanym „Bezpieczniejszy
świat: nasza wspólna odpowiedzialność”, zgodnie z którym „zbliżamy się do punktu, w którym degra-
dacja sytemu nierozprzestrzeniania może stać się nieodwracalna, prowadząc do lawinowego rozprze-
strzeniania”,

D. mając na uwadze, że wspólnota międzynarodowa jest coraz bardziej zgodna co do konieczności pil-
nego rozbrojenia jądrowego w formie propagowanej przez Koalicję na rzecz nowej agendy (New
Agenda Coalition) oraz w deklaracji rzymskiej przyjętej na światowym szczycie laureatów Nagrody
Nobla (zwołanym z inicjatywy Michaiła Gorbaczowa i burmistrza Rzymu Waltera Veltroniego) w dniu
30 listopada 2006 r.,

E. mając na uwadze rolę parlamentów i parlamentarzystów w propagowaniu nierozprzestrzeniania broni
jądrowej oraz rozbrojenia i w związku z tym przyjmując z zadowoleniem wysiłki światowej parlamen-
tarnej sieci na rzecz rozbrojenia jądrowego (Parliamentary Network on Nuclear Disarmament),

1. potwierdza stanowisko, zgodnie z którym układ NPT stanowi kamień węgielny światowego systemu
nierozprzestrzeniania broni jądrowej, fundament niezbędny do propagowania współpracy na rzecz pokojo-
wego wykorzystywania energii jądrowej oraz istotny element dalszych dążeń do osiągnięcia rozbrojenia
jądrowego i rozbrojenia ogólnego, zgodnie z jego art. VI;

2. wzywa wszystkie państwa naruszające zasady nierozprzestrzeniania do zaprzestania tych nierozsąd-
nych i nieodpowiedzialnych działań i do pełnej realizacji obowiązków wynikających z układu NPT; ponawia
apel do wszystkich państw niebędących stronami układu NPT o jego dobrowolne przestrzeganie
i przystąpienie do niego;

3. wzywa Radę i Komisję do aktywnego udziału w rozmowach prowadzonych na wiedeńskim posiedze-
niu komitetu przygotowawczego układu NPT w Wiedniu i do wniesienia skoordynowanego, istotnego
i widocznego wkładu w pozytywny wynik konferencji przeglądowej NPT w 2010 r.;

(1) Dz.U. C 320 E z 15.12.2005 r., str. 253.
(2) Dz.U. L 106 z 27.4.2005 r., str. 32.
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4. zwraca się do Rady i Komisji, aby sprecyzowały, jakie kroki zamierzają podjąć w celu wzmocnienia
układu NPT oraz skutecznej realizacji zasady wielostronności, określonej w strategii UE przeciwko rozpow-
szechnianiu BMR z grudnia 2003 r.;

5. stwierdza, że aby wysiłki wielostronne były skuteczne, muszą być elementem dobrze nakreślonej wizji
jak najszybszej budowy świata wolnego od broni jądrowej;

6. wzywa Prezydencję Rady do przedstawiania regularnych sprawozdań z dokonanych postępów
w kolejnych latach przed konferencją przeglądową NPT w 2010 r. w sprawie wdrożenia wszystkich 43
środków przyjętych we wspólnym stanowisku Rady 2005/329/WPZiB, a także listy kolejnych zobowiązań,
które Rada zamierza wypełnić na konferencji przeglądowej NPT w 2010 r.;

7. wzywa Prezydencję Rady, aby wspierała w komitecie przygotowawczym szereg inicjatyw w zakresie
rozbrojenia, opartych na „Zasadach i celach nierozprzestrzeniania i rozbrojenia jądrowego” uzgodnionych na
zakończenie konferencji przeglądowej NPT w 1995 r. oraz na 13 „praktycznych krokach” uzgodnionych
jednogłośnie podczas konferencji przeglądowej NPT w 2000 r., które należy ulepszyć i wdrożyć, aby umoż-
liwić postęp i uniknąć regresu lub zastoju;

8. wzywa Prezydencję Rady, aby w szczególności przełamała impas w opracowywaniu Traktatu zakazu-
jącego wykorzystywania materiałów rozszczepialnych, którego realizację będzie można kontrolować, przy-
spieszyła podpisywanie i ratyfikację Traktatu o całkowitym zakazie prób jądrowych (CTBT) przez wszystkie
państwa, zwłaszcza te, od ratyfikacji przez które zależy jego wejście w życie, opowiadała się za całkowitym
zaprzestaniem wszelkich prób z bronią jądrową do czasu wejścia w życie Traktatu CTBT, a także potrakto-
wała priorytetowo sprawę zmniejszenia zagrożenia terroryzmem jądrowym poprzez opracowanie
i wyegzekwowanie skutecznych kontroli wywozu i kontroli granicznych dotyczących potencjalnie niebez-
piecznych materiałów, sprzętu lub technologii związanych z bronią masowego rażenia;

9. wzywa społeczność międzynarodową do wspierania inicjatyw na rzecz wielostronnego międzynarodo-
wego procesu wzbogacania uranu prowadzonego pod kontrolą Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej
(MAEA);

10. zaleca, by Parlament wysłał do Wiednia delegację mającą wziąć udział w pracach komitetu przygo-
towawczego NPT; zwraca się do Prezydencji Rady o włączenie przedstawicieli Parlamentu do delegacji UE
(jak miało to miejsce w przypadku delegacji na konferencję w sprawie małej broni ręcznej i lekkiej
w Nowym Jorku w 2006 r.);

11. zobowiązuje przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, Sekretarzowi
Generalnemu ONZ, rządom i parlamentom państw członkowskich ONZ, dyrektorowi generalnemu Między-
narodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA), parlamentarnej sieci na rzecz rozbrojenia jądrowego, uczest-
nikom kampanii „Burmistrzowie dla pokoju” oraz pozostałym organizatorom międzynarodowej konferencji
na temat rozbrojenia jądrowego, planowanej w Parlamencie na dzień 19 kwietnia 2007 r.
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