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POLITYKA ZAGRANICZNA: CELE,
INSTRUMENTY I OSIĄGNIĘCIA

Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Unii Europejskiej (WPZiB) została
ustanowiona w 1993 r. i od tamtego czasu, wraz z kolejnymi traktatami, rosło jej
znaczenia Obecnie Parlament sprawuje kontrolę nad WPZiB i uczestniczy w jej
kształtowaniu, w szczególności wspiera Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw
Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, Europejską Służbę Działań Zewnętrznych
(ESDZ), specjalnych przedstawicieli Unii Europejskiej (SPUE) oraz delegatury UE.
Dzięki swoim uprawnieniom budżetowym Parlament kształtuje skalę i zakres WPZiB,
a także instrumenty finansowe, z których finansowane są działania zagraniczne UE.

ROZWÓJ WPZIB W KOLEJNYCH TRAKTATACH

Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa (WPZiB) Unii Europejskiej
została wprowadzona Traktatem o Unii Europejskiej (TUE) z 1993 r., aby
utrzymać pokój, wzmocnić bezpieczeństwo międzynarodowe, propagować współpracę
międzynarodową oraz rozwój i umacniać demokrację, praworządność, a także
przestrzegać praw człowieka i podstawowych wolności.
Na mocy TUE został wprowadzony model „trzech filarów”, w którym drugi filar
stanowiła WPZiB. Na mocy Traktatu z Amsterdamu z 1997 r. został usprawniony
proces podejmowania decyzji, w tym konstruktywne wstrzymanie się od głosu oraz
głosowanie większością kwalifikowaną. Następnie w grudniu 1999 r. Rada Europejska
stworzyła stanowisko Wysokiego Przedstawiciela ds. WPZiB. Na mocy traktatu
nicejskiego z 2003 r. wprowadzono dalsze zmiany prowadzące do uproszczenia
procesu decyzyjnego oraz upoważniono Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa (KPiB),
ustanowiony decyzją Rady w styczniu 2001 r., do sprawowania kontroli politycznej
i kierownictwa strategicznego nad operacjami zarządzania kryzysowego.
Za sprawą Traktatu z Lizbony, który wszedł w życie dnia 1 stycznia 2009 r., Unia
zyskała osobowość prawną, działania zewnętrzne nabrały wymiaru instytucjonalnego.
Ponadto zlikwidowano strukturę filarów, którą w 1993 r. wprowadzono na podstawie
TUE. Utworzono również szereg nowych podmiotów WPZiB, w tym stanowisko
Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa
(który pełni również funkcję wiceprzewodniczącego Komisji) oraz nowego stałego
przewodniczącego Rady Europejskiej. Utworzono też Europejską Służbę Działań
Zewnętrznych (ESDZ) oraz unowocześniono wspólną politykę bezpieczeństwa
i obrony (WPBiO), która stanowi integralną część WPZiB (Więcej informacji 5.1.2).
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Podstawa prawna WPZiB została określona w TUE, a następnie zmieniona
Traktatem z Lizbony. W tytule V art. 21-46 TUE zawarto „Postanowienia ogólne
o działaniach zewnętrznych Unii i postanowienia szczególne dotyczące wspólnej
polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (WPZiB)”. W Traktacie o funkcjonowaniu
Unii Europejskiej (TFUE) działaniom zewnętrznym Unii poświęcona jest część 5
art. 205-222. Zastosowanie mają również zawarte w części 7 art. 346 i 347.
W uwzględniającym przyszłe zmiany sprawozdaniu końcowym z konferencji UE w
sprawie przyszłości Europy z maja 2022 r. zaproponowano, aby „UE usprawniła
proces podejmowania szybkich i skutecznych decyzji, zwłaszcza w ramach wspólnej
polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (WPZiB), aby mówić jednym głosem, pełnić
rolę prawdziwie globalnego gracza i dawać pozytywny przykład na świecie, kształtując
nowy sposób reagowania na wszelkie kryzys”.

UPRAWNIENIA I INSTRUMENTY PARLAMENTU W ZAKRESIE
POLITYKI ZAGRANICZNEJ

Pomimo skromnej roli formalnej w procesie decyzyjnym w dziedzinie polityki
zagranicznej Parlament od początku popierał koncepcję WPZiB i dążył do rozszerzenia
jej zakresu. Z uwagi na wyzwania o charakterze międzynarodowym, które pojawiły się
w ostatnim dziesięcioleciu, Parlament wielokrotnie nalegał na utworzenie stanowiska
„Ministra Spraw Zagranicznych UE” oraz „europejskiej służby dyplomatycznej”.
W praktyce Parlament osiągnął już pewien stopień nieformalnej współpracy
w dziedzinie polityki zagranicznej z Europejską Służbą Działań Zewnętrznych,
prezydencją UE, Sekretariatem Rady oraz Komisją, a także z parlamentami
narodowymi państw członkowskich.
Zgodnie z art. 36 TUE wysoki przedstawiciel konsultuje się regularnie z Parlamentem
w sprawie głównych aspektów i podstawowych decyzji w ramach WPZiB oraz informuje
Parlament o rozwoju tej polityki. Dwa razy do roku Parlament przeprowadza debatę
nad sprawozdaniem z postępów w realizacji WPZiB i kieruje pytania oraz zalecenia do
Rady i do wysokiego przedstawiciela.
Przysługujące Parlamentowi prawo do uzyskiwania informacji oraz do opiniowania
WPZiB/WPBiO zostało wzmocnione oświadczeniem wysokiego przedstawiciela
z 2010 r. w sprawie odpowiedzialności politycznej. W oświadczeniu tym była
m.in. mowa o:
— wzmocnieniu statusu „wspólnych posiedzeń konsultacyjnych” pozwalających

wyznaczonej grupie posłów do Parlamentu Europejskiego spotkać się z ich
odpowiednikami z Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa Rady (KPiB), ESDZ
oraz Komisji, aby przedyskutować planowane i bieżące cywilne misje WPBiO;

— podtrzymaniu prawa dostępu „komisji specjalnej” Parlamentu do poufnych
informacji dotyczących WPZiB oraz WPBiO; prawo to wynika z porozumienia
międzyinstytucjonalnego z 2002 r.;

— wymianie opinii z szefami misji, szefami delegatur oraz innymi wysokimi rangą
urzędnikami UE podczas posiedzeń i wysłuchań komisji parlamentarnych;
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— zobowiązaniu wysokiego przedstawiciela do występowania przynajmniej dwa razy
do roku przed Parlamentem, aby przedstawić sprawozdanie z bieżącej sytuacji
dotyczącej WPZiB/WPBiO oraz aby udzielić odpowiedzi na pytania.

Oprócz udziału w dialogu politycznym Parlament sprawuje władzę również za pomocą
procedury budżetowej. Ponieważ Parlament dzierży połowę władzy budżetowej UE,
musi on zatwierdzić roczny budżet WPZiB. Porozumienie międzyinstytucjonalne
z grudnia 2020 r. w sprawie dyscypliny budżetowej określa ramy corocznego
zatwierdzania i podstawową strukturę budżetu WPZiB, a także mechanizmy
sprawozdawcze. Parlament pomaga również kształtować istotne zewnętrzne
instrumenty finansowe w drodze negocjacji trójstronnych z Radą i Komisją.
Parlament nadzoruje działania ESDZ i wysuwa propozycje dotyczące kwestii
strukturalnych, począwszy od równowagi geograficznej i płciowej w ESDZ, po
interakcje z innymi instytucjami UE oraz służbami dyplomatycznymi państw
członkowskich. Parlament prowadzi również regularne debaty z wysokim
przedstawicielem oraz specjalnymi przedstawicielami UE (SPUE) powoływanymi
dla określonych regionów lub do konkretnych zadań. Komisje parlamentarne, które
pomagały w tworzeniu ESDZ, wymieniają również poglądy z nowo powoływanymi
szefami delegatur.
Ponadto Parlament odgrywa rolę w monitorowaniu negocjacji nad umowami
międzynarodowymi i w ich wdrażaniu. Zanim Rada zawrze taką umowę, wymagana
jest zgoda Parlamentu. (Więcej informacji 5.2.1, 5.2.3)

WEWNĘTRZNE STRUKTURY PARLAMENTU ZAANGAŻOWANE
W WPZIB

Znaczną część pracy związanej z WPZiB wykonują w Parlamencie wyspecjalizowane
komisje, w szczególności Komisja Spraw Zagranicznych (AFET) oraz jej dwie
podkomisje: Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony (SEDE) i Podkomisja Praw
Człowieka (DROI), a także Komisja Handlu Międzynarodowego (INTA) i Komisja
Rozwoju (DEVE). Uzupełniają je: tymczasowa Komisja Specjalna ds. Obcych
Ingerencji we Wszystkie Procesy Demokratyczne w Unii Europejskiej, w tym
Dezinformacji (INGE) oraz kontynuująca jej prace komisja specjalna ds. działań
następczych (ING2). Komisje wpływają na kształt WPZiB, a ich narzędziami są
sprawozdania i opinie. Komisje one również podstawowymi punktami kontaktu
Parlamentu z globalnymi strukturami zarządzania (w tym z Organizacją Narodów
Zjednoczonych), pozostałymi instytucjami unijnymi, prezydencjami Rady oraz
parlamentami narodowymi państw członkowskich.
Prace związane z WPZiB odbywają się również w delegacjach parlamentarnych,
których zadaniem jest utrzymywanie i rozwijanie międzynarodowych kontaktów
Parlamentu (szczególnie poprzez współpracę międzyparlamentarną), promowanie
wartości założycielskich Unii, w tym wolności, demokracji, praw człowieka,
podstawowych wolności oraz praworządności. W chwili obecnej działają 44 stałe
delegacje międzyparlamentarne, w tym wspólne komisje parlamentarne, komisje
współpracy parlamentarnej, inne delegacje parlamentarne oraz wspólne zgromadzenia
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parlamentarne. Należą do nich delegacje międzyparlamentarne przy następujących
zgromadzeniach wielostronnych:
— Wspólne Zgromadzenie Parlamentarne AKP-UE, utworzone w celu zbliżenia

posłów do Parlamentu Europejskiego i wybranych w wyborach reprezentantów
z tych państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP), które podpisały umowę z Kotonu;

— Eurolat, wspólne zgromadzenie wielostronne, które wywodzi się ze strategicznego
stowarzyszenia międzyregionalnego ustanowionego w czerwcu 1999 r. między
UE, Ameryką Łacińską i Karaibami;

— Zgromadzenie Parlamentarne EuroNest, czyli forum parlamentarne Partnerstwa
Wschodniego UE, w ramach którego spotykają się posłowie do Parlamentu
Europejskiego oraz posłowie do parlamentów narodowych państw Partnerstwa
Wschodniego;

— Zgromadzenie Parlamentarne Unii dla Śródziemnomorza (PA-UfM),
reprezentujące parlamentarny wymiar Unii dla Śródziemnomorza (UfM), które
zastąpiło partnerstwo eurośródziemnomorskie (proces barceloński).

WPŁYW PARLAMENTU NA WPZIB

Zaangażowanie Parlamentu w WPZiB pomaga zwiększyć demokratyczną
odpowiedzialność za tę politykę. Parlament zdecydowanie popierał system
instytucjonalny, jaki powstał po wejściu w życie Traktatu z Lizbony, opowiadając się za
wzmocnioną rolą wysokiego przedstawiciela / wiceprzewodniczącego Komisji, ESDZ,
delegatur UE oraz SPUE, a także za bardziej spójną i skuteczniejszą wspólną polityką
zagraniczną i bezpieczeństwa, w tym sankcjami. Nawoływał do większej spójności
unijnych instrumentów politycznych i finansowych z zakresu polityki zewnętrznej, aby
uniknąć powielania i nieskuteczności rozwiązań.
Parlament jest konsultowany w sprawie WPZiB, sprawuje nad nią kontrolę i
zapewnia strategiczny wkład polityczny. Jego zaangażowanie polega na regularnych
debatach z wiceprzewodniczącym / wysokim przedstawicielem na temat kluczowych
zagadnień polityki zagranicznej podczas sesji plenarnej lub w komisji AFET, w
szczególności na temat sprawozdania rocznego w sprawie wdrażania WPZiB.
Parlament stanowi platformę wymiany dla decydentów instytucjonalnych i rządowych,
a także społeczeństwa obywatelskiego i wspólnot epistemicznych (np. think tanków
i środowisk akademickich), przez co pomaga zwiększyć wiedzę społeczeństwa
o WPZiB oraz ułatwia uczestnictwo szerokiemu gronu zarówno rządowych, jak
i pozarządowych partnerów z UE i spoza niej. Swoją działalnością Parlament zwiększa
widoczność polityki zagranicznej UE i pełni rolę pomostu między instytucjami UE
a obywatelami.

GLOBALNA STRATEGIA A PARLAMENT EUROPEJSKI

W czerwcu 2015 r. Rada Europejska postanowiła powierzyć wysokiej przedstawiciel
zadanie polegające na opracowaniu do czerwca 2016 r. globalnej strategii UE
w dziedzinie polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Nastąpiło to po dokonaniu przez
wysoką przedstawiciel strategicznej oceny kluczowych zmian i wyzwań w globalnym

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/pl


Dokumenty informacyjne o Unii Europejskiej - 2023 5
www.europarl.europa.eu/factsheets/pl

otoczeniu, w której stwierdzono, że należy dokonać przeglądu europejskiej strategii
bezpieczeństwa (ESB) z 2003 r. Celem globalnej strategii było nakreślenie szerokich
ram strategicznych, dzięki którym UE zdołałaby zrozumieć obecne międzynarodowe
wyzwania i stawić im czoła w spójny i dobitny sposób, wykorzystując do tego szeroki
wachlarz narzędzi i mechanizmów.
Parlament Europejski – wraz z państwami członkowskimi, parlamentami narodowymi,
ekspertami i szeroko pojętym społeczeństwem – jest zaangażowany w proces
konsultacji dotyczących globalnej strategii. Parlament zorganizował posiedzenia
komisji AFET oraz wysłuchanie z udziałem ekspertów poświęcone globalnej strategii
i przyjął rezolucję pt. „UE w zmieniającym się globalnym otoczeniu – świat bardziej
połączony, skonfliktowany i złożony”, w której wyraził swoje oczekiwania co do
przyszłego kierunku polityki zewnętrznej UE.
28 czerwca 2016 r. wysoka przedstawiciel przedstawiła Radzie Europejskiej globalną
strategię UE w dziedzinie polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Skupiająca się na
bezpieczeństwie, aspirująca do strategicznej niezależności i charakteryzująca się
pryncypialnym, choć pragmatycznym podejściem do sąsiedztwa Europy, globalna
strategia UE oznacza istotną zmianę sposobu myślenia w porównaniu z europejską
strategią bezpieczeństwa z 2003 r. W globalnej strategii UE określono pięć priorytetów
w dziedzinie polityki zagranicznej UE:
— bezpieczeństwo naszej Unii,

— odporność państw i społeczeństw na wschód i na południe od UE,

— zintegrowane podejście do sytuacji konfliktowych,

— łady regionalne oparte na współpracy;

— globalne rządzenie w XXI wieku.

Aby nowa strategia mogła osiągnąć zamierzony cel, UE dokonała przeglądu niektórych
istniejących strategii sektorowych oraz opracowała nowe i zgodne z priorytetami
globalnej strategii UE strategie tematyczne i geograficzne w dziedzinie polityki
zagranicznej i bezpieczeństwa. Wśród nich była strategia sektorowa określająca
poziom ambicji cywilno-wojskowych, zadania, wymogi i priorytety w zakresie zdolności.
Aspekty globalnej strategii UE dotyczące bezpieczeństwa i obrony zostały w
znacznym stopniu uzupełnione strategicznym kompasem UE zatwierdzonym przez
Radę Europejską 24–25 marca 2022 r. W związku ze strategicznym wyzwaniem dla
bezpieczeństwa europejskiego i stabilności na świecie, jakie stwarza rosyjski atak
na Ukrainę, UE podjęła niedawno szereg nowych inicjatyw dotyczących WPBiO i
przemysłu obronnego (Więcej informacji 5.1.2).

COROCZNE REZOLUCJE PARLAMENTU

W dorocznej rezolucji w sprawie realizacji WPZiB z 2021 r. Parlament zaapelował o to,
by UE stała się preferowanym „partnerem z wyboru” dla stron trzecich w zmieniającym
się porządku geopolitycznym. Podkreślił również, że UE powinna ściśle współpracować
z kluczowymi partnerami światowymi i odgrywać aktywną rolę w obronie kluczowych
instytucji w systemie wielostronnym. Ponownie wyrażając przekonanie, że wyzwaniom
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stojącym przed UE można sprostać jedynie wspólnie, Parlament wezwał do stworzenia
prawdziwej wspólnej europejskiej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, która
wzmocni rolę UE na arenie światowej i jej strategiczne zdolności do działania.
PE wezwał również do przeglądu globalnej strategii UE, aby uwzględnić wnioski
wyciągnięte z nowej dynamiki geopolitycznej oraz dokonać ponownej oceny celów i
środków WPZiB.
W dorocznej rezolucji w sprawie realizacji WPZiB z 17 lutego 2022 r. Parlament
wyraził oczekiwanie, że „strategiczny kompas pomoże kształtować wspólną wizję
bezpieczeństwa i obrony UE pod względem osiągnięcia autonomii strategicznej” i
podkreślił, że „wyniki tych prac powinny znaleźć odzwierciedlenie w zmienionej wersji
globalnej strategii UE z 2016 r., która uwzględnia kluczowe zagrożenia, wyzwania i
możliwości oraz oferuje ścieżki, dzięki którym UE będzie mogła odgrywać bardziej
proaktywną rolę w świecie”. Przede wszystkim Parlament podkreślił, że „aby osiągnąć
strategiczny cel, jakim jest rozwój jej roli światowego lidera, UE powinna kształtować
swoją WPZiB na podstawie następujących sześciu działań:
— obrona porządku międzynarodowego opartego na zasadach i zobowiązaniach

zapisanych w Karcie Narodów Zjednoczonych, akcie końcowym z Helsinek i
Paryskiej karcie dla nowej Europy,

— odgrywanie wiodącej roli we wzmacnianiu wielostronnych partnerstw w zakresie
globalnych priorytetów, w szczególności partnerstwa z ONZ, oraz w ochronie i
promowaniu demokracji i praw człowieka na szczeblu globalnym,

— wyeksponowanie działań UE i usprawnienie jej procesu decyzyjnego oraz pełne
i skuteczniejsze wykorzystywanie instrumentów twardej i miękkiej siły UE, w
tym przez wprowadzenie głosowania większością kwalifikowaną w procesie
decyzyjnym dotyczącym polityki zagranicznej UE,

— osiągnięcie suwerenności europejskiej przez spójne powiązanie zewnętrznych
i wewnętrznych działań UE, połączenie zdolności do samodzielnego działania
w razie potrzeby z gotowością do realizowania strategicznej solidarności z
partnerami o podobnych poglądach,

— dalsze rozwijanie strategii regionalnych, w tym zaangażowania dyplomatycznego
i gospodarczego oraz współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa,

— wzmacnianie demokratycznego nadzoru i kontroli nad unijną WPZiB, poprawa jej
rozliczalności i wzmacnianie jej wymiaru parlamentarnego.

Co ważne, doroczna rezolucja z 2022 r. Parlamentu w sprawie realizacji WPZiB
koncentruje się na rozwoju unijnej doktryny bezpieczeństwa i obrony obejmującej
strategiczny kompas, misje i operacje w dziedzinie WPBiO, zarządzanie kryzysowe,
odporność, zdolności, partnerstwa i nadzór parlamentarny nad WPBiO. (Więcej
informacji 5.1.2).
W odniesieniu do wymiaru praw człowieka WPZiB w dorocznej rezolucji Parlamentu
z 2022 r. w sprawie praw człowieka i demokracji na świecie Parlament wyraził
głębokie zaniepokojenie „obserwowanymi na całym świecie wyzwaniami stojącymi
przed prawami człowieka i demokracją, które skutkują osłabieniem ochrony rządów i
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http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/pl/FTU_5.1.2.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0041_PL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0041_PL.html
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instytucji demokratycznych i powszechnych praw człowieka oraz powodują kurczenie
się przestrzeni dla społeczeństwa obywatelskiego” (Więcej informacji 5.4.1).

Michal Malovec
09/2022

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/pl
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/pl/FTU_5.4.1.pdf
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