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17. apeluje o większą solidarność i 
wzmożoną koordynację między UE a jej 
państwami członkowskimi; przypomina o 
potrzebie zapewnienia wzajemnej 
spójności różnych dziedzin polityki 
zewnętrznej Unii oraz spójności tej polityki 
z innymi strategiami politycznymi 
obejmującymi wymiar zewnętrzny, a także 
koordynowania ich z międzynarodowymi 
partnerami; uważa, że współpraca między 
państwami członkowskimi jest niezbędna 
do ochrony demokracji, wspólnych 
wartości, wolności i standardów 
społecznych i środowiskowych UE; 
podkreśla potrzebę poszerzenia współpracy 
między państwami członkowskimi, krajami 
partnerskimi i organizacjami 
międzynarodowymi; przypomina o 
znaczeniu art. 24 ust. 3 TUE, w którym 
podkreśla się, że państwa członkowskie 
popierają bez zastrzeżeń politykę 
zewnętrzną i bezpieczeństwa Unii w duchu 
lojalności i wzajemnej solidarności oraz 
powstrzymują się od wszelkich działań, 
które byłyby sprzeczne z interesami Unii; 
podkreśla, że, jak przewiduje Traktat, Rada 
do Spraw Zagranicznych UE stanowi 
forum, na którym ministrowie krajowi 
przedstawiają swoje poglądy i uzgadniają 
politykę, oraz że po uzgodnieniu polityki 
państwa członkowskie całkowicie 
wspierają wiceprzewodniczącego Komisji / 
wysokiego przedstawiciela Unii do spraw 
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zagranicznych i polityki bezpieczeństwa w 
jej realizacji, bez podejmowania działań 
równoległych;

zagranicznych i polityki bezpieczeństwa w 
jej realizacji, w tym w ramach ich 
własnych działań dyplomatycznych;
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