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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. podkreśla, że w aktualnych warunkach bezpieczeństwa światowego integralną częścią 
strategicznej autonomii UE powinna być niezależna zdolność do gwarantowania 
bezpieczeństwa własnych obywateli;

2. podkreśla, że poparcie obywateli UE ma kluczowe znaczenie dla podniesienia poziomu 
ambicji politycznych unijnej polityki obrony; zaznacza, że według ostatnich badań 
opinii publicznej trzy czwarte obywateli UE opowiada się za wspólną polityką obrony i 
bezpieczeństwa państw członkowskich oraz że odsetek ten od 2004 r. utrzymuje się na 
poziomie powyżej 70 %;

3. z zadowoleniem przyjmuje wytyczne polityczne nowo wybranej przewodniczącej 
Komisji U. von der Leyen, które wpisują się w wymiar geopolityczny i w których 
podkreślono potrzebę podjęcia w ciągu najbliższych pięciu lat dalszych śmiałych 
kroków w kierunku prawdziwej Europejskiej Unii Obrony; ponadto z zadowoleniem 
przyjmuje dalsze zobowiązania do uwzględnienia zgłaszanego od dawna przez 
Parlament wniosku o nadanie większej wagi instytucjonalnej kwestiom obrony oraz o 
utworzenie w tym celu specjalnej dyrekcji generalnej;

4. zwraca uwagę, że kilka państw członkowskich wezwało ostatnio do utworzenia rady 
bezpieczeństwa UE; uważa, że należy doprecyzować tę koncepcję, zanim będzie można 
ocenić jej wartość dodaną;

5. uważa, że biała księga UE w sprawie bezpieczeństwa i obrony stanowiłaby istotne 
narzędzie strategiczne umożliwiające usprawnienie zarządzania polityką obronną UE i 
stopniowe określenie ram Europejskiej Unii Obrony, zapewniłaby strategiczne, 
długoterminowe planowanie i umożliwiłaby stopniową synchronizację cyklów 
obronnych w państwach członkowskich; wzywa Radę i wiceprzewodniczącą 
Komisji / wysoką przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki 
bezpieczeństwa do opracowania takiego narzędzia i do uwzględnienia w nim m.in. 
planowania wieloletnich ram finansowych (WRF), mając także na celu zapewnienie 
spójności między planem wdrażania globalnej strategii Unii Europejskiej na rzecz 
bezpieczeństwa i obrony, skoordynowanym rocznym przeglądem w zakresie obronności 
(CARD) i stałą współpracą strukturalną (PESCO);

6. podkreśla, że głębsza integracja w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony powinna również 
oznaczać bardziej demokratyczną kontrolę w drodze kontroli parlamentarnej; podkreśla 
zatem potrzebę wzmocnienia roli Parlamentu w tej dziedzinie, mianowicie poprzez 
utworzenie pełnoprawnej Komisji Bezpieczeństwa i Obrony, której prace uzupełniałyby 
wspólne posiedzenia międzyparlamentarne przedstawicieli parlamentów narodowych i 
posłów do PE;

7. podkreśla potrzebę usunięcia przeszkód utrudniających rozmieszczenie grup bojowych 
UE i uważa, że wymóg jednomyślności w Radzie podważa zasadniczy cel tych grup, 
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jakim jest zapewnienie wojskowej zdolności szybkiego reagowania w odpowiedzi na 
kryzysy i konflikty występujące na całym świecie;

8. podkreśla, że podczas zbliżającej się konferencji w sprawie przyszłości Europy należy 
zastanowić się nad przyszłą Europejską Unią Obrony, a w szczególności nad potrzebą 
ustanowienia europejskiej siły interwencyjnej posiadającej na tyle skuteczne zdolności 
obronne, aby angażować się w utrzymywanie pokoju i zapobieganie konfliktom oraz 
wzmacniać bezpieczeństwo międzynarodowe zgodnie z Kartą Narodów Zjednoczonych 
i zadaniami określonymi w art. 43 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE);

9. w związku z perspektywą wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z UE wzywa Radę do 
przyjęcia pilnych ustaleń w sprawie udziału stron trzecich w stałej współpracy 
strukturalnej;

10. potwierdza zaangażowanie Unii na rzecz NATO, pozostające główną podstawą naszego 
wspólnego bezpieczeństwa; zauważa jednak, że ścisła współpraca między UE a jej 
najbliższymi sojusznikami nie powinna utrudniać utworzenia Europejskiej Unii 
Obrony;

11. podkreśla poparcie dla stworzenia niezależnych zdolności wywiadowczych UE, które 
powinny wesprzeć wspólne działania w zakresie bezpieczeństwa i zapewnić 
interoperacyjność między krajowymi służbami wywiadowczymi; 

12. wzywa do zastanowienia się nad rolą, jaką Europejska Agencja Obrony powinna 
odgrywać w stopniowym kształtowaniu wspólnej polityki obronnej UE; 

13. uważa, że w pełni uzasadnione są dalsze wyjaśnienia dotyczące tego, jak są 
uruchamiane i wdrażane oraz wzajemnie powiązane klauzula wzajemnej pomocy (art. 
42 ust. 7 TUE) i klauzula solidarności (art. 222 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, TFUE).


