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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie realizacji wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa – sprawozdanie 
roczne
(2019/2136(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając sprawozdanie roczne Rady dla Parlamentu Europejskiego na temat 
wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa,

– uwzględniając art. 21 i 36 Traktatu o Unii Europejskiej,

– uwzględniając Kartę Narodów Zjednoczonych,

– uwzględniając oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel 
Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa w sprawie odpowiedzialności 
politycznej1,

– uwzględniając globalną strategię z 2016 r. na rzecz polityki zagranicznej 
i bezpieczeństwa Unii Europejskiej,

– uwzględniając wspólny komunikat Komisji oraz wysokiej przedstawiciel Unii do spraw 
zagranicznych i polityki bezpieczeństwa z dnia 7 czerwca 2017 r. pt. „Strategiczne 
podejście do kwestii odporności w ramach działań zewnętrznych UE” 
(JOIN(2017)0021),

– uwzględniając art. 54 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych (A9-0000/2019),

A. mając na uwadze, że Parlament ma obowiązek sprawowania nadzoru demokratycznego 
nad wspólną polityką zagraniczną i bezpieczeństwa (WPZiB) oraz wspólną polityką 
bezpieczeństwa i obrony (WPBiO) i powinien dysponować środkami umożliwiającymi 
pełnienie tej roli;

B. mając na uwadze, że działania zewnętrzne UE mają bezpośredni wpływ na dobrostan jej 
obywateli i zmierzają do zapewnienia bezpieczeństwa i stabilności, przy jednoczesnym 
zagwarantowaniu europejskich wartości: wolności, demokracji, równości, 
praworządności i poszanowania praw człowieka;

C. mając na uwadze, że z punktu widzenia stosunków zewnętrznych silna i zjednoczona 
Europa jest potrzebna bardziej niż kiedykolwiek wcześniej;

D. mając na uwadze, że fundamenty multilateralizmu są podkopywane, gdy kwestionuje 
się uniwersalne zasady i wartości bądź się ich nadużywa;

E. mając na uwadze, że świat stoi w obliczu globalnej zmiany układu sił, przy czym 
głównym trendem w polityce zagranicznej jest konkurencja geopolityczna, wymagająca 

1 Dz.U. C 210 z 3.8.2010, s. 1.
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mechanizmu umożliwiającego szybkie i adekwatne reakcje;

F. mając na uwadze, że nowe siły polityczne forsują własne ambicje globalne i regionalne, 
co może mieć nieprzewidywalne konsekwencje dla bezpieczeństwa światowego;

G. mając na uwadze, że środowisko bezpieczeństwa UE jest podatne na presję z zewnątrz, 
co uniemożliwia Unii wykonywanie swojej suwerenności;

Stawką jest multilateralizm: pilnie potrzebna jest silna i zjednoczona Europa 

1. przypomina, że w czasie gdy konkurujące siły w coraz większym stopniu kwestionują 
oparty na zasadach ład światowy, my, jako Europejczycy, musimy bronić 
multilateralizmu, prawa międzynarodowego, demokracji i praw człowieka;

2. podkreśla, że multilateralizm stanowi centralny element wysiłków UE na rzecz 
zapobiegania konfliktom i rozwiązywania ich;

3. apeluje o silniejszą, zjednoczoną, skuteczną i bardziej strategiczną Unię Europejską, 
zwłaszcza biorąc pod uwagę, że właśnie rozpoczął się nowy europejski cykl polityczny 
oraz że polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Unii ulega zmianom;

4. powtarza, że pilnie potrzebne jest wzmocnienie odporności i niezależności UE poprzez 
wzmocnienie WPZiB sprzyjającej pokojowi, bezpieczeństwu, prawom człowieka i 
podstawowym wolnościom w Europie i na świecie;

5. uważa, że Unia Europejska powinna wziąć na siebie rolę światowego lidera i uwolnić 
swój potencjał refleksji i działania w charakterze siły geopolitycznej, zarazem broniąc 
swoich wspólnych wartości i interesów oraz promując je na świecie; ponownie zwraca 
uwagę na potrzebę zapewnienia „strategicznej autonomii UE”; w pełni popiera decyzję 
przewodniczącej Komisji dotyczącą przekształcenia organu wykonawczego UE w 
„Komisję działającą w sposób geopolityczny ”;

6. uważa, że Unia Europejska musi być w stanie szybciej i skuteczniej reagować na 
kryzysy oraz powinna kłaść większy nacisk na zapobieganie konfliktom na wczesnym 
etapie;

7. podkreśla, że Unia Europejska musi przejść od podejścia responsywnego do 
antycypacyjnego i połączyć siły z partnerami o podobnym nastawieniu, aby bronić 
opartego na zasadach ładu światowego, którego fundamentem jest prawo 
międzynarodowe; przypomina, że unijna WPZiB opiera się na partnerstwie i 
multilateralizmie, co pomaga jednoczyć odpowiednie siły regionalne i krajowe; 
podkreśla pilną potrzebę rozważenia nowych form sojuszy i znalezienia innowacyjnych 
mechanizmów współpracy;

8. opowiada się za polityką zagraniczną UE, która zjednoczy instytucje unijne i wszystkie 
ministerstwa spraw zagranicznych w poparciu dla wspólnej i silnej polityki 
zagranicznej na szczeblu UE; podkreśla potrzebę budowania doraźnych koalicji oraz 
wzmacniania spójności i legitymacji demokratycznej UE;

9. podkreśla, że Unia Europejska musi skuteczniej używać swoich istniejących 
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instrumentów i działać w sposób bardziej jednolity i spójny, aby usprawnić swoje 
procesy decyzyjne;

Wzmocnienie Parlamentu Europejskiego jako filaru WPZiB

10. podkreśla, że Unia Europejska będzie mogła w pełni realizować swój potencjał jedynie 
wówczas, gdy będzie przemawiać jednym głosem i gdy podejmowanie decyzji zostanie 
przesunięte krok po kroku ze szczebla krajowego na ponadnarodowy, przy pełnym 
wykorzystaniu możliwości oferowanych przez instytucje UE i ich procedury; podkreśla, 
że aby osiągnąć ten cel Unia Europejska powinna użyć wszystkich możliwych środków, 
w tym oferowanych przez dyplomację parlamentarną;

11. powtarza w związku z tym, że przez lata Parlament rozwijał szereg instrumentów i sieci 
w dziedzinie działań zewnętrznych, które to instrumenty są zarówno odrębne w 
stosunku do instrumentów władzy wykonawczej UE, jak też mają wobec nich charakter 
uzupełniający; apeluje w związku z tym o bardziej zintegrowane podejście do unijnej 
polityki zagranicznej i bezpieczeństwa obejmujące wymiar parlamentarny oraz o 
współpracę międzyinstytucjonalną przy tworzeniu strategii postępowania wobec 
regionów i państw trzecich;

12. apeluje o skuteczniejszą i bardziej kompleksową wymianę informacji między Komisją a 
Europejską Służbą Działań Zewnętrznych (ESDZ), która umożliwi Parlamentowi 
odgrywanie w sposób skuteczny i terminowy jego roli nadzorczej, w tym w dziedzinie 
WPZiB;

13. apeluje o wzmocnienie nadzoru parlamentarnego nad działaniami zewnętrznymi UE, w 
tym poprzez prowadzenie dalszych regularnych konsultacji z wiceprzewodniczącą 
Komisji / wysoką przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki 
bezpieczeństwa, ESDZ i Komisją, oraz o sfinalizowanie negocjacji w sprawie dostępu 
Parlamentu do szczególnie chronionych informacji Rady w dziedzinie WPZiB i 
WPBiO;

14. zauważa, że jeśli/gdy dojdzie do brexitu, władza wykonawcza UE powinna zapewnić 
parlamentarnej Komisji Spraw Zagranicznych, jako głównej komisji odpowiedzialnej za 
stosunki z państwami trzecimi, wszystkie niezbędne informacje umożliwiające jej 
nadzorowanie, w imieniu Parlamentu, procesu negocjacji zgodnie z art. 218 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) oraz wnoszenie w odpowiednim czasie 
wkładu w przyszłe porozumienia ze Zjednoczonym Królestwem, które będą wymagać 
zgody Parlamentu; podkreśla znaczenie przyszłej współpracy między Unią Europejską a 
Zjednoczonym Królestwem w dziedzinie WPZiB i WPBiO oraz dostrzega potrzebę 
znalezienia kreatywnych rozwiązań;

15. domaga się ustanowienia mechanizmu konsultacji z Komisją Spraw Zagranicznych i 
odpowiednimi organami przed przyjęciem strategii dotyczącej WPZiB lub komunikatu 
w tej sprawie ze strony Komisji i ESDZ;

16. apeluje o większą spójność, zgodność i komplementarność między instrumentami 
finansowania zewnętrznego UE a WPZiB w celu umożliwienia Unii uporania się z 
coraz większymi wyzwaniami w dziedzinie polityki zagranicznej i bezpieczeństwa; 
uważa, że uproszczona struktura instrumentów działań zewnętrznych zaproponowana w 



PE641.442v02-00 6/7 PR\1190941PL.docx

PL

ramach Instrumentu Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej 
wymaga należytych mechanizmów kontroli i równowagi, wystarczającego poziomu 
przejrzystości oraz strategicznego wkładu politycznego i nadzoru nad wdrożeniem ze 
strony Parlamentu; podkreśla potrzebę efektywnego i adekwatnego finansowania w 
ramach Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej na lata 2021–2027 (IPA III); zwraca 
uwagę na rolę Instrumentu na rzecz Przyczyniania się do Stabilności i Pokoju (IcSP), w 
szczególności we wspieraniu pokoju i stabilności na całym świecie; oczekuje 
terminowego przyjęcia instrumentów na okres po 2020 r., co umożliwi uniknięcie 
niepotrzebnych niedopasowań poziomu płynności;

17. zachęca UE, aby nadal priorytetowo traktowała zapobieganie konfliktom i mediację w 
konfliktach; podkreśla, że to podejście zapewnia wysoką europejską wartość dodaną 
pod względem politycznym, społecznym, gospodarczym i bezpieczeństwa; przypomina, 
że działania w zakresie zapobiegania konfliktom i mediacji pomagają potwierdzać 
obecność i wiarygodność Unii na arenie międzynarodowej; podkreśla cenny wkład 
Parlamentu w mediację i dialog, zwłaszcza w krajach Bałkanów Zachodnich i 
Partnerstwa Wschodniego oraz apeluje o dalsze rozwijanie współpracy 
międzyinstytucjonalnej w zakresie mediacji;

Wzmocnienie WPZiB w celu stawienia czoła zagrożeniom globalnym

18. apeluje o wzmocnienie zdolności UE do autonomicznego działania w obszarze 
bezpieczeństwa i obrony; podkreśla, że efektywna współpraca z organizacjami 
partnerskimi takimi jak ONZ czy NATO jest ważniejsza niż kiedykolwiek wcześniej;

19. podkreśla, że głosowanie większością kwalifikowaną może poprawić skuteczność 
unijnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa oraz przyspieszyć proces decyzyjny; 
apeluje do Rady o regularne korzystanie z tego rodzaju głosowania w przypadkach 
przewidzianych w art. 31 ust. 2 TUE oraz apeluje do Rady Europejskiej o podjęcie tej 
inicjatywy dzięki wykorzystaniu klauzuli pomostowej zawartej w art. 31 ust. 3 TUE; 
zachęca Radę, aby rozważyła stosowanie tego rodzaju głosowania również w innych 
obszarach WPZiB;

20. powtarza apel o ustanowienie Europejskiej Rady Bezpieczeństwa, co usprawniłoby 
proces decyzyjny i poskutkowało skuteczniejszą współpracą międzyrządową w tej 
dziedzinie;

21. z zadowoleniem przyjmuje decyzję przewodniczącej Komisji, aby w ciągu pięciu lat 
zbudować prawdziwą Europejską Unię Obrony;

22. przypomina, że art. 20 ust. 2 TUE zawierający przepisy dotyczące wzmocnionej 
współpracy oferuje państwom członkowskim dodatkowe możliwości osiągania 
postępów w dziedzinie WPZiB i dlatego należy go wykorzystywać;

23. przypomina, że zmiana klimatu wpływa na wszystkie aspekty życia ludzkiego, w tym 
zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia konfliktów i przemocy; podkreśla, że we 
wszystkich działaniach z zakresu polityki zagranicznej należy uwzględniać kwestie 
bezpieczeństwa klimatu; podkreśla, że UE powinna rozwijać zdolności w zakresie 
monitorowania zagrożeń związanych ze zmianą klimatu, co powinno obejmować 
politykę uwrażliwiania na konflikty i zapobiegania kryzysom; zwraca uwagę na 
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potrzebę opracowania kompleksowego podejścia do zmiany i bezpieczeństwa klimatu;

24. apeluje o silniejsze poparcie strategii Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa 
morskiego ze względu na coraz większe wyzwania dotyczące wolności żeglugi; domaga 
się stałego poszanowania wolności żeglugi;

25. apeluje do wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw 
zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, Komisji i państw członkowskich o 
kontynuację i wzmożenie wysiłków na rzecz poprawy ich zdolności do stawienia czoła 
zagrożeniom hybrydowym poprzez wzmocnienie cyberobrony UE i jej odporności na 
zagrożenia hybrydowe; apeluje w związku z tym o rozwijanie kompleksowych 
wspólnych zdolności i metod w zakresie analizowania ryzyka i podatności;

26. popiera wzmocnienie zdolności Unii Europejskiej w dziedzinie komunikacji 
strategicznej; wzywa w związku z tym o większe wsparcie dla zespołu ds. komunikacji 
strategicznej ESDZ;

27. podkreśla potrzebę korzystania przez UE z jej przewagi konkurencyjnej, tak aby mogła 
szybko zdobyć strategiczną pozycję w międzynarodowym wyścigu powstających 
technologii, takich jak sztuczna inteligencja, dzięki czemu UE uniknie uzależnienia od 
gigantów cyfrowych;

28. uznaje istotną rolę misji cywilnych i wojskowych prowadzonych w ramach WPBiO w 
utrzymywaniu pokoju, zapobieganiu konfliktom i wzmacnianiu bezpieczeństwa 
międzynarodowego;

°

° °

29. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie 
Europejskiej, Radzie, Komisji, wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel 
Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa oraz państwom członkowskim.


