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WSKAZÓWKI

Komisja Spraw Zagranicznych zwraca się do Komisji Spraw Konstytucyjnych, właściwej dla 
tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących 
wskazówek:

Proces ratyfikacji Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy

1. Przestrzega przed jakimkolwiek całkowitym lub częściowym przyjęciem przepisów 
Traktatu Konstytucyjnego zważywszy na fakt, że może to być odebrane jako próba 
ominięcia życzeń obywateli w krajach, które jeszcze nie ratyfikowały Traktatu 
Konstytucyjnego;

2. Uważa, że jakakolwiek próba renegocjacji Traktatu Konstytucyjnego jest również 
niemożliwa do zrealizowania, ponieważ traktat już stanowi najbardziej wyważone 
rozwiązanie, jakie mogło zostać osiągnięte podczas negocjacji w ramach Konwentu 
Europejskiego i późniejszej konferencji międzyrządowej. Ponadto Traktat został już 
ratyfikowany przez ponad połowę Państw Członkowskich;

3. Wyraża ubolewanie z powodu porażki procesu ratyfikacyjnego w dwóch Państwach 
Członkowskich; popiera opinię, że proces ratyfikacji powinien być kontynuowany w 
tempie określonym przez każde Państwo Członkowskie, oraz że Traktat Konstytucyjny 
może wejść w życie jako całość jedynie pod warunkiem ratyfikacji i kiedy zostanie ona 
zakończona zgodnie z postanowieniami nowego Traktatu;  zaleca wykorzystanie okresu 
refleksji do bezzwłocznego zajęcia się sprawami, które wydają się być u podstaw 
niepowodzenia ratyfikacji w dwóch Państwach Członkowskich i zmniejszenia obecnego 
dystansu pomiędzy życzeniami obywateli i procesem integracji europejskiej w celu 
umożliwienia wznowienia marszu ku konstytucyjnej Europie;

4. Proponuje, aby Parlament Europejski bezzwłocznie i równolegle z procesem 
ratyfikacyjnym rozpoczął inicjatywę skierowaną do obywateli europejskich („European 
Citizens First”), której celem byłoby aktywne podjęcie tematu obecnych niepokojów i 
pragnień obywateli europejskich w odniesieniu do kwestii związanych z UE;  jest zdania, 
że taka inicjatywa pozwoliłaby instytucjom osiągnąć pozytywne nastawienie na szczeblu 
europejskim i uniknąć postaw nacjonalistycznych, które często dominowały w debacie 
europejskiej; podkreśla, że taka dalekosiężna inicjatywa może i musi zostać podjęta na 
podstawie istniejących traktatów, a potrzebny jest do tego jedynie konsensus polityczny;

5. Zaleca, aby taka inicjatywa obejmowała między innymi następujące działania:

(a) ogólna debata odbywająca się w Parlamencie Europejskim na początku każdego roku 
z udziałem wszystkich szefów rządów lub ich przedstawicieli oraz komisarzy 
europejskich, poświęcona wytycznym w ramach różnych polityk europejskich;

(b) szeroko zakrojone debaty publiczne w parlamentach krajowych na temat inicjatyw 
europejskich, które w szczególny sposób dotyczą obywateli europejskich, jak np. 
bezpieczeństwo ludności, w tym walka z terroryzmem, rozszerzenie, imigracja, 
model socjalny, itp., podejmowanych najlepiej tematycznie w konkretnym „dniu 



AD\590756PL.doc PE 362.640v03-004/8AD\590756PL.doc

PL

debaty europejskiej”, który zostałby wyznaczony, w miarę możliwości jednocześnie, 
we wszystkich parlamentach krajowych;

(c) większy udział zainteresowanych integracją europejską, a więc posłów do 
Parlamentu Europejskiego i komisarzy oraz wysokich rangą urzędników z różnych 
instytucji europejskich w debatach krajowych i regionalnych mających na celu 
lepsze wyjaśnienie materii, którą zajmuje się Unia Europejska, oraz otrzymanie 
informacji zwrotnej na temat celów, które mogłyby zostać osiągnięte;

d) zorganizowanie krajowych i europejskich forów obywatelskich w celu 
przeprowadzenia otwartej dyskusji na temat wszelkich aspektów życia codziennego 
w Unii;

e) przed przyjęciem ważnego ustawodawstwa powinno się dokonywać oceny 
spodziewanych skutków w odniesieniu do codziennego życia obywateli oraz tego, w 
jaki sposób takie ustawodawstwo uwzględnia ich obawy i pragnienia;

f) utworzenie „europejskiej przestrzeni obywatelskiej i demokratycznej” w oparciu o 
Kartę Praw Podstawowych Unii oraz pakiet legislacyjny potrzebny do jej rozwoju;

(g) bezzwłoczne wzmocnienie zasad demokracji i jawności w ramach europejskiego 
procesu decyzyjnego poprzez promowanie inicjatywy konstytucyjnej polegającej na 
przeprowadzaniu referendów europejskich, oficjalne wprowadzenie prawa do 
składania petycji, upublicznieniu wszystkich dyskusji i głosowań w Radzie 
Ministrów, jak również poprzez procedurę ostrzegania, przewidzianą z myślą o 
parlamentach krajowych w odniesieniu do zasady subsydiarności;

6. Podkreśla, że proces integracji europejskiej powinien być przybliżony młodym ludziom i 
w związku z tym proponuje, aby europejska historia oraz prace instytucji UE stały się 
obowiązkowym przedmiotem nauczania we wszystkich szkołach UE;

Tym czasem w pełni wykorzystajmy  istniejące traktaty

7. Jest zdania, że okres refleksji nad ratyfikacją Traktatu Konstytucyjnego zadecydowany 
przez szczyt Rady UE w Brukseli w dniach 16–17 czerwca 2005 r., daje dobre 
możliwości dla dalszego zbadania roli poszczególnych instytucji zarówno w zakresie 
działań zewnętrznych Unii jako całości, jak i w obszarze Wspólnej Polityki Zagranicznej 
i Bezpieczeństwa; uważa, że główne ulepszenia mogłyby zostać wprowadzone 
bezzwłocznie w oparciu o istniejące traktaty pod kątem spójności, widoczności i 
skuteczności w niektórych dziedzinach, które mogłyby stworzyć prawdziwą europejską 
wartość dodaną;

8. Przypomina w związku z tym, że zgodnie z ostatnimi sondażami Eurobarometru, prawie 
69% obywateli wszystkich Państw Członkowskich opowiada się za większą rolą Unii w 
stosunkach zewnętrznych, i że większość postanowień nowej Konstytucji w tym obszarze 
nie była kwestionowana w procesie ratyfikacji; podkreśla wobec tego, że WPZiB również 
mogłaby odgrywać ważną rolę w procesie wzmocnienia integracji europejskiej w oczach 
opinii publicznej i w ukazywaniu zalet istotnych części Traktatu Konstytucyjnego;
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9. wyraża w tym względzie ubolewanie z powodu postawy niektórych Państw 
Członkowskich, które, pomimo przyjęcia Konstytucji przez Radę Europejską, nadużyły 
prawa weta w istotnych dziedzinach spraw zagranicznych z powodów wewnętrznych;
wzywa zatem wszystkie Państwa Członkowskie do działania w sposób konstruktywny 
zgodnie z duchem Konstytucji;

10. Podkreśla, że mianowanie Wysokiego Przedstawiciela/Sekretarza Generalnego Rady 
poprawiło widoczność UE na arenie światowej, ale jest zdania, że widoczności tej nie 
towarzyszy równa poprawa efektywności działań zewnętrznych UE;  

11. Dlatego też proponuje, aby w okresie refleksji skupić się na ograniczonej liczbie 
obszarów, które bardziej wiążą się z życzeniami i obawami obywateli europejskich i ich 
oczekiwaniami dotyczącymi roli, jaką Unia powinna odgrywać w sprawach 
międzynarodowych, takich jak Europejska Polityka Sąsiedztwa, bezpieczeństwo ludności 
i walka z terroryzmem, sterowanie migracją, w tym kroki zmierzające do zwalczania 
imigracji nielegalnej, oraz wkład Unii w zwalczanie ubóstwa i osiągnięcie lepszego 
zrównoważonego rozwoju gospodarczego w zglobalizowanym świecie;

12. W związku z tym zaleca Komisji pilne przedstawienie propozycje w tych obszarach 
priorytetowych i lepsze wykorzystanie ogromnych możliwości, jakie dają instrumenty 
polityczne, handlowe, gospodarcze i finansowe oraz polityki w ramach pierwszego filaru 
istniejących traktatów jako całości, tworząc w ten sposób znaczącą „miękką władzę” w 
ramach kompetencji Unii, służącą jej celom w sprawach międzynarodowych;

13. W związku z tym zaleca Komisji wypracowanie bardziej zintegrowanego i aktywnego 
podejścia w obszarze wspólnotowych działań zewnętrznych i lepsze wykorzystanie jej 
ważnej roli w ramach drugiego filaru obowiązujących traktatów, na przykład bardziej 
zdecydowane wykorzystanie prawa podejmowania inicjatyw w obszarze WPZiB, 
skupiając się na konkretnych zagadnieniach, w których europejska opinia publiczna 
wyraźnie oczekuje działań;

14. Podkreśla, że dialog polityczny z państwami trzecimi i regionami, bardziej aktywne 
działanie w relacjach z organizacjami międzynarodowymi oraz bardziej elastyczne i 
dynamiczne wykorzystanie sieci przedstawicielstw Komisji, bez wątpienia jednej z 
najbardziej efektywnych i dobrze poinformowanych służb zagranicznych na świecie, 
mogłyby stworzyć dodatkowe możliwości w zakresie działań w ramach pierwszego i 
drugiego filaru;

15. Przypomina w związku z tym, że pomimo iż dyplomacja parlamentarna nie stanowi 
alternatywy dla ustanowionej dyplomacji międzyrządowej, mogłaby ona odgrywać 
bardziej znaczącą rolę jako dodatkowe narzędzie w relacjach Unii z państwami trzecimi i 
regionami;  dlatego też podkreśla swoją gotowość do wykorzystania swojej sieci ponad 
30 stałych delegacji parlamentarnych, licznych delegacji ad hoc oraz konferencji 
międzyparlamentarnych dla wzmocnienia działań zewnętrznych Unii, jak również jej 
Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa;

16. Jest zdania, że bez zmiany istniejącego procesu decyzyjnego można by wprowadzić wiele 
dodatkowych rozwiązań praktycznych dla poprawienia spójności wspólnych działań 
instytucji unijnych i służb ds. działań zewnętrznych, jak na przykład:
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(a) pełne dzielenie się informacjami, sprawozdaniami i analizami zgromadzonymi przez 
służby, przedstawicielstwa, specjalnych przedstawicieli i ambasady Unii, jej 
instytucji i Państw Członkowskich,

(b) organizowanie regularnych wspólnych spotkań grupy komisarzy ds. stosunków 
zewnętrznych, Wysokiego Przedstawiciela/Sekretarza Generalnego Rady oraz 
delegacji komisji Parlamentu Europejskiego zajmujących się zagadnieniami 
dotyczącymi stosunków zewnętrznych w celu lepszej oceny i koordynowania 
priorytetów strategicznych,

(c) organizowanie regularnych wspólnych posiedzeń grup roboczych Rady i COREPER, 
Komisji i sprawozdawców Parlamentu Europejskiego w celu lepszego wzajemnego 
poznania aktualnych stanowisk,

(d) poprawa współpracy pomiędzy dyrekcjami ds. stosunków zewnętrznych trzech 
instytucji europejskich poprzez ułatwienie regularnych spotkań roboczych i wymiany 
na wysokim szczeblu (dyrektorów generalnych i dyrektorów) oraz na średnim 
szczeblu (kierownicy działów i desk officers), włączając rotację i wymianę 
urzędników europejskich zajmujących się zagadnieniami związanymi ze sprawami 
zewnętrznymi;

(e) poprawa wzajemnych relacji pomiędzy 127 delegacjami i przedstawicielami a 
innymi instytucjami UE i delegacjami, ministrami spraw zagranicznych Państw 
Członkowskich, ambasadami, firmami i obywatelami europejskimi poprzez 
regularne nawiązywanie kontaktów i organizowanie spotkań, udzielanie praktycznej 
pomocy oraz obopólną wymianę personelu dyplomatycznego Państw Członkowskich 
oraz urzędników z odpowiednich instytucji;

17. Zaleca jednocześnie rozwój minimalnej europejskiej „twardej władzy” poprzez dalsze 
pragmatyczne budowanie Wspólnej Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony w 
oparciu o decyzje podjęte przez Radę Europejską i Radę Ministrów, jak to się dzieje od 
podpisania Deklaracji z St Malo w 1998 r.;  podziela zdanie, że te decyzje są już objęte 
istniejącymi traktatami (zwłaszcza art. 18 ust.2 i 26 Traktatu o Unii Europejskiej, w myśl 
których prezydencja i Wysoki Przedstawiciel są odpowiedzialni za wdrażanie decyzji 
podjętych przez Radę w myśl art. 13 ust. 3 i że mogą dlatego zostać wprowadzone w 
życie przed Traktatem Konstytucyjnym, a jeśli nastąpi konieczność także bez jego 
przyjęcia, pod warunkiem, że zostanie zapewniony niezbędny stopień przejrzystości i 
odpowiedzialności;

18. Proponuje znaczne wzmocnienie Europejskiego Centrum Satelitarnego (EUSC) zarówno 
w odniesieniu do personelu, jak i środków budżetowych w celu lepszej realizacji jego 
głównego celu, który polega na monitorowaniu ogólnej sytuacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i wspieraniu misji przeprowadzanych zgodnie z Umową Bonn-
Petersberg, weryfikacji traktatów, kontroli rozprzestrzeniania broni, nadzorowaniu 
akwenów morskich oraz monitorowaniu środowiska naturalnego (w tym klęsk 
żywiołowych i katastrof wywołanych przez człowieka);

19. Jest przekonany, że zapewnienie demokratycznej odpowiedzialności i przejrzystości 
wszystkich działań podejmowanych przez Europejską Agencję Obrony jest sprawą pilną 
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niezależnie od wejścia w życie nowego Traktatu; ponadto jest przekonany, że 
ustanowienie Europejskich Cywilnych Sił Pokojowych, zgodnie z rezolucjami 
Parlamentu Europejskiego przyjętymi przy wielu wcześniejszych okazjach, jest obecnie 
także wykonalne;

20. Zachęca zarówno Radę, jak i Państwa Członkowskie, aby zwiększyły nadzór 
parlamentarny nad Europejską Wspólną Polityką Bezpieczeństwa i Obrony na poziomie 
krajowym poprzez zwiększanie roli parlamentów krajowych przy zezwalaniu na działania 
w ramach Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony oraz na poziomie europejskim 
przyznając Parlamentowi Europejskiemu główną rolę w nadzorze całego budżetu 
Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa poprzez zmianę porozumienia 
międzyinstytucjonalnego z 1999 r.;

21. wnioskuje, aby Rada nie tylko informowała Parlament, ale także regularnie konsultowała 
się z nim i włączała go w główne zagadnienia i podstawowe decyzje podejmowane w 
ramach Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa/Wspólnej Polityki 
Bezpieczeństwa i Obrony;

Prace przygotowawcze dotyczące utworzenia Służby Działań Zewnętrznych

22. Podkreśla, że utworzenie nowego stanowiska Ministra Spraw Zagranicznych UE i 
przyszłej Służby Działań Zewnętrznych (na przykład poprzez porozumienie 
międzyinstytucjonalne ad hoc) musi się odbyć stosownie do postępów w ramach procesu 
ratyfikacyjnego i podlegać kontroli parlamentarnej;

23. Zaleca, aby postanowienia Traktatu Konstytucyjnego były stale wspierane pracami 
przygotowawczymi nad utworzeniem nowej służby, podczas gdy jej rzeczywiste 
utworzenie może nastąpić jedynie po ratyfikowaniu Traktatu Konstytucyjnego.
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