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Podejście Parlamentu Europejskiego do wdraŜania art. 9 i 10 Protokołu nr 1 

do Traktatu z Lizbony dotyczących współpracy parlamentarnej w dziedzinie 

WPZiB/WPBiO  

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie podejścia 

Parlamentu Europejskiego do wykonania artykułów 9 i 10 Protokołu nr 1 do Traktatu z 

Lizbony w zakresie współpracy parlamentarnej w dziedzinie WPZiB/ WPBiO  

 

Parlament Europejski, 

– uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej i Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w 

szczególności art. 9 i 10 dołączonego doń Protokołu nr 1 w sprawie roli parlamentów 

narodowych w Unii Europejskiej, 

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 8 lipca 2010 r.
1
 w sprawie Europejskiej SłuŜby 

Działań Zewnętrznych oraz załączone oświadczenie wysokiej przedstawiciel Unii do spraw 

zagranicznych i polityki bezpieczeństwa (wiceprzewodnicząca/ WP) w sprawie 

odpowiedzialności politycznej
2
, 

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie rocznego sprawozdania 

Rady dla Parlamentu Europejskiego dotyczącego głównych aspektów i podstawowych 

wyborów w zakresie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (WPZiB) w 2009 r., 

przedstawionego Parlamentowi Europejskiemu zgodnie z częścią II sekcją G pkt 43 

porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r., w szczególności ust. 18 tej 

rezolucji
3
, 

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie rozwoju wspólnej polityki 

bezpieczeństwa i obrony po wejściu w Ŝycie Traktatu z Lizbony (2010/2299(INI)), w 

szczególności jej ust. 12, 13 i 14
4
, 

– uwzględniając Konferencję Przewodniczących Parlamentów Unii Europejskiej, która 

odbyła się w Brukseli w dniach 4 i 5 kwietnia 2011 r., 

– uwzględniając zagadnienia i wnioski z XLV posiedzenia COSAC w Budapeszcie w dniach 

29-31 maja 2011 r., 

– uwzględniając art. 110 ust. 2 Regulaminu, 

A. mając na uwadze, Ŝe art. 9 Protokołu nr 1 stanowi, iŜ sposób organizacji i wspierania 

skutecznej i systematycznej współpracy międzyparlamentarnej musi być wspólnie 

określany przez Parlament Europejski i parlamenty narodowe, 

B. mając na uwadze, Ŝe jako członkini kolegium komisarzy wiceprzewodnicząca/ WP podlega 
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zatwierdzeniu w drodze głosowania przez Parlament Europejski,  

C. mając na uwadze, Ŝe Parlamentu Europejski podejmuje wraz z Radą – w drodze procedury 

współdecyzji – decyzje w sprawie budŜetu UE przeznaczonego na działania zewnętrzne, w 

tym budŜetu na misje cywilne WPZiB i WPBiO oraz na koszty administracyjne powstające 

w wyniku koordynacji działań wojskowych przez UE, 

D. mając na uwadze, Ŝe zgodnie z Traktatem prowadzi się regularne konsultacje 

z Parlamentem Europejskim w zakresie głównych aspektów i podstawowych wyborów 

w zakresie WPZiB i Ŝe zgoda PE jest wymagana w celu przełoŜenia strategii UE na 

przepisy prawne oraz zawierania umów międzynarodowych, w tym umów dotyczących 

głównie WPZiB, a jedynym wyjątkiem są umowy odnoszące się wyłącznie do WPZiB, 

1. przypomina, Ŝe Parlament Europejski jest źródłem demokratycznej legitymacji w sprawach 

WPZiB i WPBiO, nad którymi sprawuje nadzór polityczny; 

2. wyraŜa jednocześnie przekonanie, Ŝe ściślejsza współpraca międzyparlamentarna 

w dziedzinie WPZiB i WPBiO zwiększy parlamentarny wpływ na decyzje polityczne 

podejmowane przez UE i jej państwa członkowskie ze względu na odpowiedzialność 

Parlamentu Europejskiego za wspólną politykę Unii, w tym WPZiB/ WPBiO, oraz na 

uprawnienia parlamentów wszystkich państw członkowskich w dziedzinie decyzji 

dotyczących bezpieczeństwa narodowego i polityki obrony; 

3. wyraŜa ubolewanie z powodu braku osiągnięcia porozumienia na Konferencji 

Przewodniczących Parlamentów Unii Europejskiej w dniach 4 i 5 kwietnia 2011 r. 

i oczekuje na wspieranie wysiłków polskiej prezydencji na rzecz osiągnięcia porozumienia 

między Parlamentem Europejskim a parlamentami państw członkowskich, dotyczącego 

nowych form współpracy międzyparlamentarnej w tej dziedzinie;  

4. potwierdza swoje stanowisko wyraŜone w odpowiednich sprawozdaniach, zgodnie z którym 

w szczególności:  

– na mocy art. 9 Protokołu nr 1 do Traktatu z Lizbony „Parlament Europejski i parlamenty 

narodowe wspólnie określają sposób organizacji i wspierania skutecznej i systematycznej 

współpracy międzyparlamentarnej w ramach Unii” w celu promowania 

współodpowiedzialności w ramach organizacji i realizowania skutecznej i systematycznej 

współpracy międzyparlamentarnej,  

– jego własna reprezentacja we wszelkich nowych formach współpracy 

międzyparlamentarnej powinna przybrać skalę, która odpowiada zakresowi i znaczeniu 

roli PE w kontrolowaniu WPZiB/ WPBiO, uznaje wspólny europejski charakter takich 

strategii politycznych i odpowiada potrzebie uwzględnienia politycznego 

i geograficznego pluralizmu Parlamentu, 

– w dąŜeniu do osiągnięcia wartości dodanej, jak równieŜ w celu ograniczenia kosztów, 

Sekretariat i siedziby Parlamentu Europejskiego są co do zasady dostępne w celach 

wspierania organizacji i goszczenia posiedzeń międzyparlamentarnych, 

– wnioski z posiedzeń międzyparlamentarnych nie są wiąŜące dla uczestniczących stron; 

5. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji polskiej 



 

 

prezydencji Konferencji Przewodniczących Parlamentów Unii Europejskiej, 

przewodniczącym parlamentów państw UE i wiceprzewodniczącej Komisji/ wysokiej 

przedstawiciel Unii ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa. 

 

 


