
102. zwraca uwagę, że aby zwiększyć efektywność pomocy, trzeba też zagwarantować większą spójność polityki, przez 
co wszystkie obszary polityki UE, zwłaszcza te, które mają znaczny wpływ na kraje rozwijające się, będą przyczyniać się do 
tworzenia dobrobytu w krajach rozwijających się; zwraca ponadto uwagę na konieczność poprawy koordynacji między 
państwami członkowskimi UE;

103. zauważa, że do istotnych priorytetów należy nadal rozwiązanie kwestii niedożywienia dzieci i bezpieczeństwa 
żywności, zwalczanie zabójstw ze względu na płeć – czyli uporczywego, stosowanego na ogromną skalę preferowania 
chłopców – oraz wspieranie ubezpieczeń zdrowotnych i świadczeń emerytalnych w krajach rozwijających się;

104. podkreśla, że ograniczanie ryzyka katastrof jest również ważną strategią, która wymaga usprawnienia;

105. wzywa do poprawy skuteczności pomocy rozwojowej dzięki lepszej koordynacji i zwiększonej komplementar-
ności, a także regularnej ocenie produktów, wyników i skutków takiej pomocy;

Handel

106. utrzymuje swoje zaangażowanie na rzecz wielostronnego podejścia do handlu międzynarodowego i apeluje do 
Komisji, by wspierała bieżące inicjatywy WTO; wzywa do ułatwienia przystąpienia Chin do Porozumienia w sprawie 
zamówień publicznych; dostrzega konieczność dalszych postępów w zawieraniu dwustronnych umów o wolnym handlu 
z ważnymi partnerami, zwłaszcza z USA; w związku z tym zwraca się do Komisji, aby skoncentrowała zasoby ludzkie 
i działania polityczne na trwających negocjacjach handlowych z państwami trzecimi, zwłaszcza z partnerami 
strategicznymi, by uzyskać istotne postępy w dążeniu do wyważonego porozumienia końcowego; apeluje do Komisji 
o pełne wdrożenie Parlamentu w ten proces, zgodnie z odpowiednimi postanowieniami Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej;

107. wzywa Komisję, by z udziałem Parlamentu zainicjowała proces głębokiej refleksji nad przyszłą strategią handlu 
międzynarodowego, obejmującą ewentualną reformę funkcjonowania WTO; podkreśla, że w ocenie tej należy w pełni 
uwzględnić wpływ niedawnej strategii handlu międzynarodowego na gospodarkę UE;

o

o  o

108. zobowiązuje swego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji oraz rządom 
i parlamentom państw członkowskich. 
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Sytuacja w Egipcie

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 4 lipca 2013 r. w sprawie kryzysu w Egipcie (2013/2697(RSP))

(2016/C 075/24)

Parlament Europejski,

— uwzględniając oświadczenie generała Abdula Fataha Khalila Al-Sisiego, przewodniczącego Rady Najwyższej Sił 
Zbrojnych, z dnia 4 lipca 2013 r.,

— uwzględniając art. 110 ust. 2 i 4 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że w swym oświadczeniu z dnia 4 lipca 2013 r. Rada Najwyższa Sił Zbrojnych ogłosiła zawieszenie 
konstytucji, przekazanie władzy przewodniczącemu Wysokiego Trybunału Konstytucyjnego do czasu przeprowadzenia 
przyspieszonych wyborów prezydenta, a następnie wyborów do parlamentu, oraz utworzenie narodowego rządu 
koalicyjnego i komisji do spraw zmian w konstytucji; mając na uwadze, że Adly Mansour został zaprzysiężony na 
tymczasowego prezydenta;
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1. wyraża głębokie zaniepokojenie sytuacją panującą w Egipcie po interwencji wojskowej; podkreśla, że władza powinna 
zostać jak najszybciej przekazana demokratycznie wybranym organom cywilnym; wyraża fundamentalną solidarność ze 
wszystkimi Egipcjanami, którzy żywią demokratyczne aspiracje dla swojego kraju i wzywa do szybkiego powrotu do 
procesu demokratycznego obejmującego wolne i sprawiedliwe wybory prezydenta i parlamentu w ramach całkowicie 
otwartego procesu z udziałem wszystkich demokratycznych uczestników;

2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, wiceprzewodniczącej 
Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, parlamentom i rządom państw 
członkowskich oraz parlamentowi i rządowi Egiptu. 
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Sytuacja w Dżibuti

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 4 lipca 2013 r. w sprawie sytuacji w Dżibuti (2013/2690(RSP))

(2016/C 075/25)

Parlament Europejski,

— uwzględniając wcześniejsze rezolucje z 15 stycznia 2009 r (1). w sprawie sytuacji w Rogu Afryki i z 18 grudnia 1997 r. 
w sprawie stanu praw człowieka w Dżibuti (2),

— uwzględniając wspólną deklarację z Dżibuti z 24 lutego 2013 r., złożoną przez międzynarodowe misje obserwacyjne 
(z Unii Afrykańskiej (UA), Ligi Arabskiej, Organizacji Współpracy Islamskiej (OIC) oraz Międzyrządowego Organu ds. 
Rozwoju (IGAD)), które monitorowały wybory parlamentarne przeprowadzone w Republice Dżibuti w dniu 22 lutego 
2013 r.,

— uwzględniając ratyfikowaną przez Dżibuti Afrykańską kartę praw człowieka i ludów,

— uwzględniając Powszechną deklarację praw człowieka z 1948 r.,

— uwzględniając umowę z Kotonu podpisaną w dniu 23 czerwca 2000 r. i zmienioną 22 czerwca 2010 r.,

— uwzględniając oświadczenie rzecznika wysokiej przedstawiciel UE Catherine Ashton z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie 
sytuacji po wyborach parlamentarnych w Dżibuti,

— uwzględniając art. 122 ust. 5 i art. 110 ust. 4 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że z uwagi na usytuowanie na wierzchołku Rogu Afryki i dostęp do Morza Czerwonego Dżibuti 
i jego strategiczna infrastruktura (porty i wolne strefy) są ważne dla całego regionu;

B. mając na uwadze, że Dżibuti odgrywa kluczową rolę w zwalczaniu piractwa i terroryzmu w regionie;

C. mając na uwadze, że Dżibuti miało system jednopartyjny od czasu odzyskania niepodległości w 1977 r. do 2003 r.;

D. mając na uwadze, że kraj ten tkwi w poważnym kryzysie politycznym od wyborów parlamentarnych z 22 lutego 
2013 r.;

E. mając na uwadze, że Ismail Omar Guelleh, który przejął władzę w 1999 r., został ponownie wybrany w 2005 r. 100 % 
głosów oraz ogłosił, że ponownie nie weźmie udziału w wyborach w 2016 r.; mając na uwadze, że prezydenta 
Guelleha wybrano znowu w kwietniu 2011 r. większością 80 % głosów w wyborach, które zbojkotowała duża część 
opozycji, po tym jak parlament Dżibuti zmienił konstytucję, żeby umożliwić prezydentowi Guellehowi ubieganie się 
o kolejną kadencję;

C 75/160 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 26.2.2016

Czwartek, 4 lipca 2013 r.

(1) Dz.U. C 46 E z 24.2.2010, s. 102.
(2) Dz.U. C 14 z 19.1.1998, s. 207.


