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WSKAZÓWKI

Komisja Spraw Konstytucyjnych zwraca się do Komisji Spraw Zagranicznych, jako komisji 
przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

1. z zadowoleniem przyjmuje utworzenie Europejskiej Inicjatywy Interwencyjnej (EII), 
utworzenie stałej współpracy strukturalnej (PESCO) oraz zwiększenie środków EFR jako 
ważne kroki w kierunku wzmocnienia bezpieczeństwa i obrony Unii, w ścisłej współpracy 
z NATO i przy pełnej komplementarności z Sojuszem; z zadowoleniem przyjmuje 
utworzenie Europejskiej Inicjatywy Interwencyjnej jako szybkiej reakcji na kryzysy, które 
mogłyby zagrozić bezpieczeństwu europejskiemu, zwracając jednocześnie uwagę, że nie 
może ona utrudniać tworzenia Europejskiej Unii Obrony, mimo że znajduje się poza 
ramami prawnymi UE;

2. zauważa, że kilka państw członkowskich wezwało ostatnio do utworzenia Rady 
Bezpieczeństwa UE i uważa, że należy dokładniej zdefiniować tę koncepcję, zanim będzie 
można dokonać oceny jej wartości dodanej;

3 wzywa do pełnego rozwoju grup bojowych UE i jest zdania, że wymóg jednomyślności w 
Radzie jest sprzeczny z ich celem, jakim jest zdolność szybkiego reagowania wojskowego 
na pojawiające się kryzysy i konflikty na całym świecie;

4 podkreśla, że należy dodatkowo wzmocnić autonomiczne zdolności wywiadowcze UE 
przez modernizację Centrum Analiz Wywiadowczych Unii Europejskiej (EU INTCEN); 
popiera ponadto utworzenie skutecznej europejskiej jednostki wywiadowczej 
umożliwiającej współpracę wywiadowczą, a mianowicie w zakresie wspólnej strategii 
walki z przestępczością zorganizowaną i terroryzmem oraz zapewniającej automatyczną 
dostępność danych i interoperacyjność między służbami wywiadowczymi i policją, przy 
pełnym uwzględnieniu unijnych wymogów ochrony danych;

5 z zadowoleniem przyjmuje inaugurację stałej głównej siedziby operacyjnej oraz 
zwiększenie budżetu Europejskiej Agencji Obrony;

6. ponownie wzywa do ustalenia formuły posiedzeń ministrów obrony w Radzie, którym 
przewodniczyłaby wiceprzewodnicząca / wysoka przedstawiciel; przyznaje, że dalsza 
integracja europejska powinna również oznaczać bardziej demokratyczną kontrolę w 
drodze kontroli parlamentarnej; podkreśla zatem potrzebę wzmocnienia roli Parlamentu 
Europejskiego w tej dziedzinie, mianowicie poprzez pełnoprawną Komisję 
Bezpieczeństwa i Obrony, uzupełnioną wspólnymi posiedzeniami 
międzyparlamentarnymi przedstawicieli parlamentów krajowych i posłów do PE;

7 podkreśla, że jakiekolwiek przyszłe konwencje lub konferencje międzyrządowe 
przygotowujące zmianę traktatów UE powinny rozważyć utworzenie sił europejskich 
zdolnych do skutecznego podejmowania działań na rzecz utrzymywania pokoju, 
zapobiegania konfliktom i wzmacniania międzynarodowego bezpieczeństwa, zgodnie z 
Kartą Narodów Zjednoczonych i zadaniami określonymi w art. 43 ust. 1 TUE; 

8. wskazuje, że zarówno wewnętrzny, jak i zewnętrzny wymiar unijnej WPBiO może 
skorzystać z rozwoju jednolitego rynku obrony; 
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9. uważa, że rynek ten stanowi integralną część polityki bezpieczeństwa UE i zakłada jasne 
wytyczne dotyczące wywozu broni i sprzętu wojskowego wytworzonych przy wsparciu z 
budżetu UE;

10. zauważa, że utworzenie, poza ramami WPBiO, prawdziwego unijnego organu ochrony 
ludności oraz potrzeby Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej mogą sprzyjać 
rozwojowi takiego rynku w celu wykorzystania synergii, stworzenia ekonomii skali i 
ograniczenia nadmiaru zdolności;

11. podkreśla, że w zmieniającym się globalnym środowisku bezpieczeństwa Unia 
Europejska musi być zdolna do zagwarantowania, w sposób niezależny, bezpieczeństwa 
swoim obywatelom, mianowicie poprzez zapewnienie wystarczających środków na 
obronę przez państwa członkowskie; zauważa jednak, że ścisła współpraca między Unią 
Europejską i jej najbliższymi sojusznikami, takimi jak Zjednoczone Królestwo i Stany 
Zjednoczone, pozostaje kwestią najwyższej wagi oraz podkreśla, że nie należy 
lekceważyć istotnych skutków instytucjonalnych tej współpracy.



AD\1163955PL.docx 5/6 PE626.722v02-00

PL

INFORMACJE O PRZYJĘCIU PRZEZ KOMISJĘ OPINIODAWCZĄ

Data przyjęcia 1.10.2018

Wynik głosowania końcowego +:
–:
0:

16
4
2

Posłowie obecni podczas głosowania 
końcowego

Mercedes Bresso, Elmar Brok, Richard Corbett, Pascal Durand, Esteban 
González Pons, Danuta Maria Hübner, Diane James, Ramón Jáuregui 
Atondo, Alain Lamassoure, Jo Leinen, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, 
Markus Pieper, Paulo Rangel, Helmut Scholz, Pedro Silva Pereira, 
Barbara Spinelli, Kazimierz Michał Ujazdowski

Zastępcy obecni podczas głosowania 
końcowego

Max Andersson, Enrique Guerrero Salom, Cristian Dan Preda, Jasenko 
Selimovic

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas 
głosowania końcowego

Ruža Tomašić



PE626.722v02-00 6/6 AD\1163955PL.docx

PL

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI 
OPINIODAWCZEJ

16 +

ALDE Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jasenko Selimovic

NI Kazimierz Michał Ujazdowski

PPE
Elmar Brok, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Alain Lamassoure, Markus Pieper, Cristian Dan 

Preda, Paulo Rangel

S&D
Mercedes Bresso, Richard Corbett, Enrique Guerrero Salom, Ramón Jáuregui Atondo, Jo Leinen, Pedro Silva 

Pereira

4 -

ECR Ruža Tomašić

GUE/NGL Helmut Scholz, Barbara Spinelli

NI Diane James

2 0

VERTS/ALE Max Andersson, Pascal Durand

Objaśnienie używanych znaków:
+ : za
- : przeciw
0 : wstrzymało się


	1163955PL.docx

