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Parlament i wysoka przedstawiciel: nowe
partnerstwo?
Wraz z poszerzającymi się uprawnieniami kontrolnymi w dziedzinie polityki zewnętrznej UE
Parlament Europejski zmierza do ustanowienia opartych na współpracy stosunków z wysoką
przedstawcie/wiceprzewodniczącą i Europejską Służbą Działań Zewnętrznych, żeby zwiększyć
demokratyczną odpowiedzialność i przejrzystość w polityce zagranicznej i bezpieczeństwa.

Zmiany w roli Parlamentu Europejskiego w dziedzinie WPZiB/WPBiO
PE skorzystał ze swoich nowych uprawnień przewidzianych w traktacie lizbońskim, by zyskać większą
kontrolę nad polityką zagraniczną UE, oraz wzmocnił swoją rolę w tej dziedzinie dzięki formalnym
uregulowaniom pierwotnego prawa Unii i nieformalnym (międzyinstytucjonalnym) ustaleniom. Ponadto
dzięki odegraniu istotnej roli w utworzeniu Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (ESDZ) Parlament mógł
kształtować w tym procesie nie tylko nadzór nad nową służbą dyplomatyczną, ale również stosunki z wysoką
przedstawiciel/wiceprzewodniczącą Komisji (WP/WP).
Traktat przyznaje Parlamentowi jedynie ograniczoną rolę we Wspólnej Polityce Zagranicznej i
Bezpieczeństwa (WPZiB) i nie wspomina o nim w przypadku Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony
(WPBiO). W szczególności PE nie przysługują formalne uprawnienia w przyjmowaniu decyzji z zakresu WPZiB,
ponieważ akty ustawodawcze (tzn. akty uchwalane w procedurze ustawodawczej) nie występują we WPZiB.
Niemniej jednak dzięki procesowi zmian i „parlamentaryzacji” unijnej polityki zagranicznej PE uzyskał większy
wpływ na proces podejmowania decyzji we WPZiB/WPBiO, głównie w drodze porozumień
międzyinstytucjonalnych, poszerzył uprawnienia kontrolne nad WPZiB/WPBiO oraz korzysta ze swoich
uprawnień budżetowych, żeby wywierać wpływ na prowadzenie polityki w tych dziedzinach. PE ma prawo
bycia informowanym i wydawania opinii w sprawach WPZiB, w tym prawo uzyskiwania natychmiastowej i
pełnej informacji o umowach międzynarodowych z dziedziny WPZiB. Ocenia realizację polityki zagranicznej,
w szczególności w debatach na temat WPZiB i w drodze dorocznej rezolucji w sprawie sprawozdań Rady na
temat głównych zagadnień i zasadniczych kierunków WPZiB, oraz przeprowadza przesłuchanie wysokiego
przedstawiciela, który jako wiceprzewodniczący Komisji jest powoływany w głosowaniu PE. Parlament ma
prawo wnoszenia poprawek do budżetu WPZiB oraz jako współprawodawca przyjmuje instrumenty
finansowania działań zewnętrznych UE. Nadzoruje cywilne aspekty WPBiO finansowane z unijnego budżetu
(art. 41 TUE), choć nie wydatki związane z operacjami wojskowymi, które pokrywane są przez państwa
członkowskie. Porozumienie międzyinstytucjonalne z 2013 r. w sprawie dyscypliny budżetowej obejmuje
międzyinstytucjonalne procedury współpracy w zakresie finansowania WPZiB.

W czerwcu 2014 r. Trybunał Sprawiedliwości UE (sprawa C-658/11) stwierdził nieważność decyzji Rady z zakresu
WPZiB w sprawie zawarcia umowy między UE a Mauritiusem o przekazywaniu podejrzanych o piractwo,
zatrzymanych w ramach operacji morskiej UE Atalanta, na tej podstawie, że Rada nie dopełniła obowiązku
natychmiastowego i pełnego informowania PE na wszystkich etapach procedury zawierania umów
międzynarodowych (art. 218 TFUE).

Ramy współpracy między PE i WP/WP
Stosunki między Parlamentem a WP/WP określa Traktat oraz nieformalne środki współpracy.
Po pierwsze, art. 36 TUE stanowi, że wysoki przedstawiciel regularnie konsultuje się z PE w zakresie głównych
aspektów i podstawowych opcji WPZiB oraz informuje Parlament o rozwoju tych polityk. WP należycie
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uwzględnia poglądy PE. Parlament może kierować do Rady i do WP pytania lub formułować pod ich adresem
zalecenia. Dwa razy w roku przeprowadza debatę o postępach w realizacji WPZiB, w tym WPBiO.
Ponadto oświadczenie w sprawie odpowiedzialności politycznej (OOP, 2010 r.), na które WP/WP zgodziła się
w toku negocjacji w sprawie utworzenia ESDZ, zawiera dodatkowe zobowiązania WP/WP wobec PE. W
szczególności WP/WP zobowiązuje się do przestrzegania art. 36, do pełnego i natychmiastowego
informowania PE na wszystkich etapach negocjowania umów międzynarodowych w dziedzinie WPZiB, do
utrwalania praktyki wspólnych posiedzeń konsultacyjnych w sprawie misji z zakresu WPZiB finansowanych z
budżetu unijnego (które odbywają się co najmniej pięć razy w roku), w których uczestniczą wybrani posłowie
do PE, Rada, ESDZ i Komisja, do przestrzegania postanowień porozumienia międzyinstytucjonalnego z 2002 r.
w sprawie dostępu PE do wrażliwych informacji w dziedzinie WPBiO (zob. poniżej), do udostępniania innym
posłom do PE zgodnie z ich potrzebami innych dokumentów w dziedzinie WPZiB, do umożliwienia wymiany
poglądów posłom do PE i dyplomatom powołanym na wysokie stanowiska w ESDZ, szefom delegatur i
specjalnym przedstawicielom UE przed objęciem przez nich funkcji oraz do ustanowienia systemu zastępstw
wysokiej przedstawiciel, w przypadku gdy nie będzie mogła ona stawić się osobiście w Parlamencie.
Porozumienie międzyinstytucjonalne z Radą z 2002 r. w sprawie dostępu PE do wrażliwych informacji w
dziedzinie WPBiO przewiduje, że informacje niejawne (ściśle tajne, tajne lub poufne) udostępnia się
specjalnej komisji w składzie pięciu wyznaczonych posłów, zwykle w budynkach Rady, na wniosek
przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych lub przewodniczącego Parlamentu. Dokumenty
niezaklasyfikowane jako „ściśle tajne” można przesłać przewodniczącemu PE, który może udostępnić
informacje posłom na kilka sposobów (art. 3.3), niemniej wybrany sposób musi zostać uzgodniony z Radą.
Ponadto WP/WP regularnie przedstawia specjalnej komisji sprawozdania i odpowiada na pytania jej
członków.
Zgodnie z OOP WP/WP dokona przeglądu obecnych przepisów o dostępie PE do wrażliwych informacji i
dokumentów w dziedzinie WPBiO i w razie potrzeby zaproponuje ich dostosowanie. W 2012 r. WP/WP
przedstawiła wniosek w tej sprawie. Obecnie toczą się negocjacje nad zmianą porozumienia
międzyinstytucjonalnego z 2002 r., które mają również na celu poszerzenie jego zakresu, tak by formalnie
obejmowało wrażliwe dokumenty z dziedziny WPZiB. Jednocześnie w marcu 2014 r. PE i Rada zawarły
porozumienie międzyinstytucjonalne w sprawie dostępu do wrażliwych dokumentów dotyczących spraw
spoza zakresu WPZiB.
Wreszcie porozumienie ramowe między Komisją a Parlamentem z 2010 r. wpływa na współpracę między PE i
WP w jej charakterze wiceprzewodniczącej Komisji. Porozumienie zawiera m.in. przepisy o organizowaniu
„tur pytań” z udziałem przewodniczącego Komisji i komisarzy, w tym WP/WP, o udzielaniu odpowiedzi na
stanowiska i wnioski PE oraz o umowach międzynarodowych.

Nowa WP/WP: silniejsze partnerstwo z PE?
W rezolucji z marca 2014 r. w sprawie wprowadzania w życie Traktatu z Lizbony w odniesieniu do
Parlamentu Europejskiego PE wezwał do lepszego dostępu do informacji o umowach międzynarodowych, do
zwiększenia systematycznych konsultacji ex ante z WP/WP w sprawie strategicznych dokumentów, do
pilnego zamknięcia negocjacji w sprawie porozumienia międzyinstytucjonalnego w dziedzinie WPZiB, do
politycznej sprawozdawczości ze strony delegatur UE wobec wybranych posłów do PE, a także do przyjęcia
przez instytucje „czterostronnego protokołu ustaleń” w sprawie udzielania informacji w dziedzinie
stosunków zewnętrznych.
Na przesłuchaniu w PE nowa WP/WP Federica Mogherini opowiedziała się za zbudowaniem specjalnych
stosunków z PE w nadchodzących pięciu latach. Sprowadzają się one m.in. do przestrzegania art. 36 TUE,
OOP, porozumienia międzyinstytucjonalnego z 2002 r. i porozumienia ramowego między PE i Komisją oraz
innych obowiązujących porozumień międzyinstytucjonalnych, a także do pogłębiania współpracy poza
zakresem tych zobowiązań w celu usprawnienia komunikacji z PE. W związku z tym WP/WP obiecała
gotowość do dyskusji z PE w różnych formach i na rozmaitych szczeblach – formalnych i nieformalnych – a w
razie potrzeby obiecała zapewnić sobie zastępstwo innych komisarzy w zależności od treści rozmów. Ponadto
WP/WP zobowiązała się do wzmocnienia prac specjalnej komisji dzięki częstszym spotkaniom i poruszaniu
spraw z zakresu nie tylko WPBiO, ale także WPZiB w ogólności, oraz do wsparcia przeglądu porozumienia
międzyinstytucjonalnego z 2002 r. Opowiedziała się za nadaniem nowej dynamiki wspólnym posiedzeniom
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konsultacyjnym, m.in. poprzez wykazanie się elastycznością w odniesieniu do udzielania PE informacji o
operacjach wojskowych WPBiO. WP/WP zauważyła, że wymiana poglądów między PE i szefami delegatur lub
specjalnymi przedstawicielami UE była pozytywną interakcją i dobrą praktyką w sprawozdawczości
politycznej, oraz wyraziła poparcie dla parlamentarnej dyplomacji, wzywając jednak posłów do PE, by
koordynowali swoje przyszłe inicjatywy z ESDZ.
Jeżeli chodzi o OOP, WP/WP będzie pragmatycznie współpracowała z PE nad usprawnieniem realizacji
niektórych elementów, takich jak udzielanie informacji o umowach międzynarodowych na wszystkich
etapach, m.in. w trakcie prowadzonych z PE dyskusji o realizacji tych umów, oraz przeprowadzanie wymiany
poglądów przed przyjęciem nowych strategii i mandatów. Ponadto WP/WP przyjęła propozycję spotykania
się z PE przed lub po posiedzeniach Rady Spraw Zagranicznych w celu „wypracowania wspólnej wizji”.
Wreszcie WP/WP obiecała dopilnować, by Komisja odpowiadała na stanowiska i wnioski PE w terminie
trzech miesięcy od ich przyjęcia, oraz zobowiązała się do poprawy przejrzystości.
Po oficjalnym objęciu funkcji WP/WP posłowie do PE z zadowoleniem przyjęli jej oparte na współpracy
podejście do PE, uznając na przykład za szybką reakcję na żądania PE jej decyzję o powołaniu niezależnego
eksperta w celu zbadania zgłoszonych niedawno zarzutów dotyczących korupcji w misji EULEX w Kosowie.
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