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Projekt rezolucji (art. 181 ust. 3 Regulaminu) w celu zastąpienia projektu rezolucji 
nieustawodawczej A9-0054/2019

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie realizacji wspólnej polityki 
zagranicznej i bezpieczeństwa

Parlament Europejski,

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

– uwzględniając tytuł V Traktatu o Unii Europejskiej (TUE),

– uwzględniając Kartę Narodów Zjednoczonych oraz Akt końcowy Konferencji 
Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie z Helsinek z 1975 r., opublikowany przez 
Organizację Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE),

– uwzględniając Traktat Północnoatlantycki z 1949 r. i wspólną deklarację w sprawie 
współpracy UE–NATO z 10 lipca 2018 r.,

– uwzględniając oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel 
Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa (WP) 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 deklarację z Sofii z 17 maja 2018 r. i konkluzje Rady w sprawie 
rozszerzenia UE oraz procesu stabilizacji i stowarzyszenia z 26 czerwca 2018 r. i 18 
czerwca 2019 r.,

1 Dz.U. C 210 z 3.8.2010, s. 1.
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– uwzględniając rezolucję Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych nr 70/1 z 
dnia 25 września 2015 r. zatytułowaną: „Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz 
zrównoważonego rozwoju 2030”,

– uwzględniając rezolucję Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1325 ustanawiającą w 2000 r. 
program działań na rzecz kobiet, pokoju i bezpieczeństwa,

– uwzględniając swoje zalecenie z dnia 15 listopada 2017 r. dla Rady, Komisji i 
Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (ESDZ) w sprawie Partnerstwa 
Wschodniego w perspektywie szczytu w listopadzie 2017 r.2,

– uwzględniając art. 54 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych (A9-0054/2019),

A. mając na uwadze, że na Parlamencie spoczywa obowiązek i odpowiedzialność 
dotyczące kwestionowania skuteczności wspólnej polityki zagranicznej i 
bezpieczeństwa (WPZiB) oraz wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (WPBiO);

B. mając na uwadze, że obecnie obserwujemy wycofywanie się tradycyjnych partnerów z 
areny światowej, rosnącą presję na współpracę i instytucje oraz coraz większą 
asertywność mocarstw regionalnych;

C. mając na uwadze, że islamizm stanowi obecnie jedno z głównych wyzwań 
zagrażających bezpieczeństwu publicznemu w Europie oraz że należy szybko, 
stanowczo i w skoordynowany sposób podjąć działania zarówno na poziomie 
wewnętrznym, jak i zewnętrznym;

D. mając na uwadze, że prerogatywom parlamentów narodowych w obszarze ich własnej 
polityki zagranicznej i bezpieczeństwa krajowego należy uznać za nadrzędne oraz 
respektować je; mając na uwadze, że zbyt ambitna wspólna polityka zagraniczna może 
potencjalnie osłabić bezpieczeństwo europejskie;

E. mając na uwadze, że świat stoi w obliczu globalnej zmiany układu sił, przy czym 
głównym trendem w polityce zagranicznej jest konkurencja geopolityczna, wymagająca 
mechanizmów i zdolności umożliwiających szybkie i adekwatne reakcje, które najlepiej 
zapewnić poprzez istniejące struktury;

F. mając na uwadze, że ucisk oraz masowa i niekontrolowana migracja są jednymi z 
głównych przyczyn światowego konfliktu;

G. mając na uwadze, że polityka rozszerzenia UE przyczynia się do niestabilności;

H. mając na uwadze fiasko ważnych porozumień w sprawie kontroli zbrojeń i rozbrojenia 
oraz uwzględniając „powstające technologie” – takie jak cybertechnologia i rozbrojenie 
broni autonomicznej – kontrola zbrojeń i nierozprzestrzenianie powinny stać się 
istotnym kierunkiem działania dla państw członkowskich UE w zakresie polityki 
zagranicznej i bezpieczeństwa;

2 Dz.U. C 356 z 4.10.2018, s. 130.
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1. uważa, że Unia powinna w większym stopniu oprzeć się na instrumentach dotyczących 
handlu i rozwoju;

2. podkreśla, że państwa członkowskie UE muszą przejść od podejścia responsywnego do 
antycypacyjnego, i kładzie nacisk na znaczenie łączenia sił ze swoimi strategicznymi 
partnerami o podobnym nastawieniu w celu obrony wartości zachodnich;

3. przypomina o braku skuteczności kierowanych przez UE misji cywilnych oraz wzywa 
Komisję do przeprowadzenia niezależnego, przejrzystego audytu wszystkich 
dotychczasowych i obecnych międzynarodowych operacji/misji cywilnych, a także 
policyjnych;

4. uważa, że zapobieganie konfliktom, budowanie pokoju i pokojowe rozstrzyganie 
przedłużających się konfliktów, zwłaszcza w bezpośrednim sąsiedztwie UE, powinny 
być priorytetami w nadchodzących latach dla państw członkowskich UE;

5. przypomina, że nowoczesne demokracje wymagają w pełni funkcjonujących organów 
ustawodawczych i w związku z tym podkreśla znaczenie wspierania pracy parlamentów 
zarówno na Bałkanach Zachodnich, jak i w sąsiedztwie;

6. przypomina o suwerenności państw członkowskich i podkreśla potrzebę wspólnej 
polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, która nie ma przymusowego charakteru;

7. wzywa do opracowania wiarygodnej strategii na rzecz Bałkanów Zachodnich, która 
powinna wykluczać wszelkie dalsze rozszerzenia na kraje takie jak Albania, Bośnia i 
Hercegowina oraz Kosowo;

8. apeluje do państw członkowskich o wzmocnienie ich zdolności oraz zachęca do 
współpracy i wymiany informacji w celu uniemożliwienia podmiotom państwowym i 
niepaństwowym z państw trzecich dokonywania wrogich ingerencji w procesy 
decyzyjne UE i państw członkowskich;

9. uznaje, że jednym z głównych zagrożeń dla bezpieczeństwa europejskiego jest masowa 
i niekontrolowana migracja, i uważa, że kwestia ta powinna znaleźć się w centrum 
polityki zagranicznej i bezpieczeństwa państw członkowskich;

10. podkreśla zagrożenie dla Europy ze strony islamu i wzywa do podjęcia wspólnych 
wysiłków w celu sprostania temu wyzwaniu, we współpracy z takimi partnerami jak 
Stany Zjednoczone i Rosja;

11. podkreśla potrzebę przerwania procedur partnerstwa i rozszerzenia z Turcją, zwłaszcza 
biorąc pod uwagę trwające nielegalne działania prowadzone przez ten kraj, takie jak 
inwazja na Syrię i Libię oraz nielegalne odwierty na terytoriach wyspiarskich 
suwerennych państw Cypru i Grecji;

12. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie 
Europejskiej, Radzie, Komisji, wiceprzewodniczącemu Komisji / wysokiemu 
przedstawicielowi Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa oraz 
państwom członkowskim.
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