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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:

1. podkreśla, że wprowadzone traktatem lizbońskim rozszerzenie zakresu działań 
zewnętrznych Unii, w tym ustanowienie nowych podstaw i instrumentów prawnych 
dotyczących dziedzin związanych z polityką zagraniczną (działania zewnętrzne 
oraz WPZiB/EPBiO), wymaga nowej międzyinstytucjonalnej równowagi i współpracy, 
które zapewniłyby spójność działań zewnętrznych Unii oraz zagwarantowałyby 
odpowiednią kontrolę demokratyczną ze strony Parlamentu;

2. jest zdania, że wysoki przedstawiciel/wiceprzewodniczący Komisji odpowiada przed 
Parlamentem za rozwój, organizację, koordynację i prowadzenie stosunków 
zagranicznych, zwłaszcza w ramach WPZiB oraz EPBiO;

3. podkreśla, że zarówno przy formułowaniu, jak i wdrażaniu WPZiB wysoki 
przedstawiciel/wiceprzewodniczący Komisji jest zobowiązany nie tylko do przestrzegania 
zasad zapisanych w art. 2, 3 i 21 traktatu UE, ale także do pełnego poszanowania Karty 
praw podstawowych;

4. oczekuje bezpośredniej współpracy właściwych organów Rady UE z komisjami 
i właściwymi organami odpowiedzialnymi za WPZiB oraz EPBiO w Parlamencie 
Europejskim;

5. będzie między innymi starał się poprzez działania Komisji Spraw Zagranicznych ułatwić 
parlamentom krajowym państw członkowskich osiągnięcie porozumienia co do ich 
poparcia dla inicjatyw Unii Europejskiej związanych z polityką zewnętrzną;

Stosunki Parlamentu z wysokim przedstawicielem/wiceprzewodniczącym Komisji

6. nalega, aby w pełni respektowane były prawa Parlamentu Europejskiego odnoszące się do 
mianowania pierwszego wysokiego przedstawiciela/wiceprzewodniczącego Komisji, 
a także do wszelkich innych tymczasowych nominacji; podkreśla, że wysoki 
przedstawiciel/wiceprzewodniczący Komisji odpowiada w pełni i bezpośrednio przed 
Parlamentem Europejskim;

7. przypomina, że demokratyczne umocowanie przyszłego urzędu wysokiego
przedstawiciela/wiceprzewodniczącego Komisji będzie pochodzić bezpośrednio od 
Parlamentu Europejskiego oraz że jego dwa mandaty w Komisji i Radzie będą 
nierozłączne i sprawowane w pełnej harmonii; zwraca się zatem do osoby, która będzie 
pełnić tę funkcję, o oparcie się na obecnie przyjętej praktyce i regularne występowanie 
podczas sesji plenarnych Parlamentu oraz przed Komisją Spraw Zagranicznych, a także 
o uczestnictwo w posiedzeniach, z myślą o prowadzeniu regularnych, systematycznych 
i merytorycznych konsultacji z Parlamentem i jego właściwymi organami oraz 
o zaangażowaniu Parlamentu w proces decyzyjny, co spowoduje zwiększenie 
przejrzystości i odpowiedzialności polityki zagranicznej Unii;
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8. jest zdania, że debata z udziałem wysokiego przedstawiciela/wiceprzewodniczącego 
Komisji na temat głównych aspektów i podstawowych wyborów w zakresie 
WPZiB/EPBiO na kolejny rok stanowi idealną okazję do przeprowadzenia na początku 
każdego roku konsultacji z Parlamentem oraz że po sześciu miesiącach należy 
zorganizować debatę następczą;

9. oczekuje, że wysoki przedstawiciel lub reprezentant wysokiego przedstawiciela umocni 
obecną praktykę, zgodnie z którą prezydencja Unii Europejskiej przedstawia Komisji 
Spraw Zagranicznych wyniki comiesięcznych posiedzeń Rady Spraw Zagranicznych –
zgodnie z powierzonym wysokiemu przedstawicielowi zadaniem prowadzenia WPZiB 
Unii oraz przewodniczenia Radzie Spraw Zagranicznych (artykuł 18 ust. 2 i 3 
skonsolidowanej wersji traktatu UE);

10. wzywa osobę reprezentującą wysokiego przedstawiciela, która przewodniczy Komitetowi 
Politycznemu i Bezpieczeństwa (PSC), do regularnego przedstawiania Komisji Spraw 
Zagranicznych Parlamentu sprawozdań dotyczących aktualnych kwestii omawianych 
podczas posiedzeń PSC;

11. domaga się, by specjalni reprezentanci wysokiego przedstawiciela (zgodnie z art. 33 
skonsolidowanej wersji traktatu UE) stawiali się przed Komisją Spraw Zagranicznych 
oraz przed innymi właściwymi komisjami, gdy zostaną o to poproszeni;

12. oczekuje, że ustanowienie Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (ESDZ) zapewni 
większą jasność co do kryteriów, jakie mają spełniać specjalni przedstawiciele UE, co do 
ich mianowania i oceny, w tym że określone zostaną ich cele ich zadania, czas trwania ich 
mandatu oraz koordynacja i komplementarność z przyszłymi przedstawicielstwami Unii;

Wzajemne relacje Rady, Parlamentu i Komisji w dziedzinie polityki zagranicznej

13. uważa, że Parlament Europejski powinien częściej przyjmować stanowiska w sprawie 
każdego kolejnego etapu procesu decyzyjnego w ramach WPZiB oraz EPBiO, w tym 
w sprawie decyzji dotyczących rozmieszczenia wojsk, które to decyzje muszą być 
podejmowane w bardzo krótkim czasie (tak jak przewidziano w przypadku grup bojowych 
UE), tak aby Rada mogła uwzględniać stanowisko Parlamentu Europejskiego we 
wspólnych stanowiskach i działaniach, zwiększając tym samym ich demokratyczne 
umocowanie;

14. podkreśla potrzebę przestrzegania Karty praw podstawowych we wszystkich aspektach 
działań zewnętrznych Unii;

15. postanawia uznać poszanowanie zasad zapisanych w art. 2, 3 i 21 traktatu UE oraz pełne 
zastosowanie Karty praw podstawowych w dziedzinie WPZiB za jeden z czołowych 
priorytetów; zobowiązuje komisję przedmiotowo właściwą do monitorowania ich 
rzeczywistego przestrzegania;

16. wnosi o uaktualnienie porozumienia międzyinstytucjonalnego między Parlamentem 
i Radą definiującego kontakty robocze obydwu instytucji w zakresie polityki zagranicznej, 
w tym wymiany informacji poufnych na mocy art. 15 i 295 skonsolidowanej wersji 
traktatu o funkcjonowaniu UE oraz art. 36 skonsolidowanej wersji traktatu UE;
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17. podkreśla potrzebę zagwarantowania demokratycznej odpowiedzialności i przejrzystości 
działań podejmowanych przez Europejską Agencję Obrony (EDA), a to poprzez 
zapewnienie regularnej wymiany informacji między dyrektorem generalnym EDA 
a parlamentarną Komisją Spraw Zagranicznych (AFET) oraz Podkomisją Bezpieczeństwa 
i Obrony (SEDE), a także poprzez umożliwienie przewodniczącemu SEDE konsultowania 
się z Radą Sterującą EDA;

Parlament i ESDZ

18. podkreśla potrzebę przejrzystości i kontroli demokratycznej całego procesu oraz 
przypomina, że ma prawo do wyrażenia opinii w sprawie ustanowienia ESDZ zgodnie 
z art. 26 skonsolidowanej wersji traktatu UE oraz do pełnego udziału w pracach 
przygotowawczych; uważa, że ESDZ powinna być administracyjnie połączona z Komisją, 
i odsyła do przygotowywanego obecnie sprawozdania w tej sprawie;

19. ogłasza zamiar zaproszenia szefów przedstawicielstw Unii Europejskiej w krajach 
trzecich do wystąpień przed Komisją Spraw Zagranicznych;

Stosunki Parlamentu z parlamentami krajowymi w dziedzinie polityki zagranicznej

20. z zadowoleniem przyjmuje wprowadzone przez traktat lizboński przepisy dotyczące 
bliższej współpracy między Parlamentem Europejskim a parlamentami krajowymi; 
podkreśla potrzebę ustanowienia bliższej współpracy między właściwymi komisjami 
Parlamentu Europejskiego i parlamentów krajowych w oparciu o istniejącą praktykę 
organizowania posiedzeń przewodniczących komisji spraw zagranicznych, obrony i spraw 
europejskich parlamentów krajowych oraz Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentu 
Europejskiego; odsyła do przygotowywanego obecnie sprawozdania w tej sprawie;

Stanowisko Parlamentu w sprawie umów międzynarodowych w zakresie polityki 
zagranicznej

21. z zadowoleniem przyjmuje rozszerzenie zakresu kompetencji Parlamentu dotyczących 
zatwierdzania umów międzynarodowych, a w szczególności wszystkich umów, 
w przypadku których stosuje się zwykłą procedurę legislacyjną dla potrzeb 
wewnętrznych; nalega, by wszelkie przyszłe umowy „mieszane” obejmujące elementy 
niedotyczące WPZiB i EPBiO traktować zgodnie z jedną podstawą prawną, bezpośrednio 
związaną z głównym przedmiotem umowy; zauważa, że Parlament będzie miał prawo 
wyrażania opinii we wszystkich innych sprawach, z wyjątkiem przypadków, gdy umowa 
dotyczy wyłącznie WPZiB;

Stanowisko Parlamentu w sprawie roli Unii w organizacjach międzynarodowych

22. wzywa państwa członkowskie, aby konsultowały się ze swymi unijnymi partnerami oraz 
z wysokim przedstawicielem/wiceprzewodniczącym Komisji przed przyjmowaniem 
strategicznych decyzji w dziedzinie polityki zagranicznej, szczególnie w ramach 
organizacji wielostronnych, tak aby zajmowane przez nie stanowiska w sprawie 
strategicznych decyzji były spójne i nie wpływały na zwartość polityki zagranicznej UE 
ani nie podważały wiarygodności UE jako partnera globalnego w oczach państw trzecich;
w związku z tym przypomina, że traktat lizboński zobowiązuje państwa członkowskie do 
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wzajemnej konsultacji i solidarności;

23. wzywa wszystkie państwa członkowskie UE będące również członkami Rady 
Bezpieczeństwa ONZ do lepszej koordynacji w ramach tego organu w celu zwiększenia 
skuteczności działań podejmowanych przez Unię na arenie międzynarodowej, a w dalszej 
perspektywie w celu dążenia do zapewnienia UE miejsca w Radzie Bezpieczeństwa;

24. zaleca niezwłoczną ponowną analizę i umocnienie statusu Unii w organizacjach 
międzynarodowych po wejściu w życie traktatu lizbońskiego i zastąpieniu Wspólnot 
Europejskich Unią;

Finansowanie WPZiB w ramach traktatu lizbońskiego oraz rola Parlamentu

25. jest zdania, że wszystkie działania zewnętrzne Unii (również te, które będą podejmowane 
w ramach przyszłej EPBiO, jednak z wyłączeniem wszelkich wydatków wojskowych) 
powinny w przyszłości być finansowane ze wspólnego budżetu UE;

26. zaleca, aby przewodniczący i/lub sprawozdawcy komisji parlamentarnych 
odpowiedzialnych za działania zewnętrzne byli z urzędu w pełni zaangażowani w prace 
nowego komitetu pojednawczego przewidzianego dla nowej procedury budżetowej;

27. przypomina, że Parlament Europejski odpowiada za własną organizację wewnętrzną 
i spójność swoich działań; utrzyma zatem sprawdzone praktyki dotyczące ustanawiania 
i funkcjonowania podkomisji podlegających Komisji Spraw Zagranicznych;

28. odsyła do przygotowywanego obecnie sprawozdania w tej sprawie.
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