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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:

Struktura

1. zauważa, że jeśli chodzi o zewnętrzne działania Unii, traktat lizboński w porównaniu do 
traktatu ustanawiającego konstytucję dla Europy (2004) wprowadza zasadnicze zmiany 
strukturalne poprzez oddzielenie tytułu V Traktatu o Unii Europejskiej, zawierającego 
postanowienia ogólne o działaniach zewnętrznych Unii, postanowienia szczególne 
dotyczące wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (WPZiB) oraz przepisy 
dotyczące wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (WPBiO), od części piątej Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, który zawiera postanowienia ogólne dotyczące 
działań zewnętrznych Unii, wspólnej polityki handlowej, współpracy z państwami 
trzecimi i pomocy humanitarnej, środków ograniczających, umów międzynarodowych, 
stosunków z organizacjami międzynarodowymi i państwami trzecimi oraz delegatur UE, 
a także klauzuli solidarności;

2. podkreśla w związku z tym, że oba zmienione traktaty mają taką samą moc prawną oraz 
zaleca, aby z uwagi na spójność i zrozumienie zawsze interpretować je łącznie;

Treść

3. zauważa, że mimo różnic strukturalnych traktat lizboński w swej treści jest bardzo 
zbliżony do traktatu konstytucyjnego z 2004 r. oraz że nowy traktat zawiera o wiele 
lepsze rozwiązania niż obecnie obowiązujące, zwłaszcza w zakresie stosunków 
międzynarodowych Unii;

4. w związku z tym przyjmuje nowy traktat z wielkim zadowoleniem, ponieważ służy on 
podniesieniu międzynarodowej rangi Unii i zwiększa jej możliwości skutecznego 
działania w sprawach światowych; podkreśla, że traktat lizboński:

– uwypukli wartości i cele Unii oraz sprecyzuje jej uprawnienia,

– nada prawnie wiążący charakter Karcie praw podstawowych oraz umożliwi Unii 
przystąpienie do Europejskiej konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych 
wolności (ECHR)1, 

– zapewni, że podczas przyszłych rozszerzeń będą musiały być uwzględniane kryteria 
kopenhaskie,

– stworzy jednoznaczną podstawę prawną polityki sąsiedztwa,

– ustanowi jednolitą osobowość prawną Unii jako całości,

– zobowiąże państwa członkowskie do przeprowadzania między sobą konsultacji oraz 

                                               
1 W przeciwieństwie do traktatu konstytucyjnego z 2004 r. zgoda na przystąpienie do ECHR będzie musiała być 
wyrażona jednomyślnie. 
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do okazywania wzajemnej solidarności, 

– zwiększy do pewnego stopnia zakres stanowienia większością kwalifikowaną przy 
podejmowaniu przez Radę decyzji w sprawie WPZiB, a także umożliwi 
konstruktywne wstrzymanie się od głosu1,

– pozwoli na dalsze rozszerzenie stanowienia większością kwalifikowaną w 
przyszłości (w przypadku decyzji niedotyczących obronności), jeśli Rada 
Europejska, stanowiąc jednomyślnie, tak zadecyduje,

– ułatwi wzmocnioną współpracę (co najmniej dziewięciu państw członkowskich) w 
zakresie WPZiB,

– utworzy urząd przewodniczącego Rady Europejskiej, który będzie zapewniał na 
swoim poziomie oraz w zakresie swojej właściwości reprezentację Unii na zewnątrz 
w sprawach dotyczących WPZiB,

– utworzy silny urząd wysokiego przedstawiciela Unii ds. zagranicznych i polityki 
bezpieczeństwa, który będzie jednocześnie pełnił funkcje wiceprzewodniczącego 
Komisji Europejskiej i przewodniczącego Rady ds. Zagranicznych oraz który będzie 
prowadził WPZiB oraz WPBiO, przyczyniał się do opracowania tej polityki i czuwał 
nad spójnością zewnętrznych działań Unii,

– ustanowi Europejską Służbę Działań Zewnętrznych (ESDZ) wspomagającą 
wysokiego przedstawiciela, składającą się z urzędników Komisji, sekretariatu Rady i 
krajowych służb dyplomatycznych,

– zwiększy uprawnienia budżetowe Parlamentu Europejskiego w odniesieniu do 
całości wydatków UE, w tym ESDZ, zrównując Parlament z Radą,

– nada Parlamentowi uprawnienia do współdecydowania w dziedzinie wspólnej 
polityki handlowej,

– rozszerzy stosowanie głosowania większością kwalifikowaną w Radzie oraz 
uprawnienia Parlamentu do wyrażania zgody na zawieranie przez UE wszystkich 
umów międzynarodowych w dziedzinach, w których stosuje się zwykłą procedurę 
prawodawczą lub jeśli specjalna procedura prawodawcza wymaga od Parlamentu 
wyrażenia zgody w zakresie spraw wewnętrznych,

– stworzy nową podstawę prawną polityki lub instrumentów odnoszących się do pilnej 
pomocy finansowej udzielanej państwom trzecim, pomocy humanitarnej, środków 
ograniczających wobec podmiotów innych niż państwa, polityki w zakresie 
przestrzeni kosmicznej, bezpieczeństwa dostaw energii, zwalczania zmian 
klimatycznych, zapobiegania terroryzmowi międzynarodowemu i ochrony danych 
osobowych;

5. z zadowoleniem przyjmuje ponadto zasadniczą reformę wspólnej polityki 
bezpieczeństwa i obrony, która obejmuje: 

                                               
1 W odniesieniu do WPZiB głosowanie większością kwalifikowaną stosuje się w przypadku art. 15b ust. 2, art. 
28 ust. 3, art. 28d ust. 2 oraz art. 28e ust 2 i 3 traktatu UE.
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– zaangażowanie zdolności cywilnych i wojskowych wszystkich państw 
członkowskich1, w tym sił wielonarodowych, w WPBiO, z możliwością powierzenia 
wykonania zadań grupie państw członkowskich,

– zapewnienie stałej współpracy strukturalnej w dziedzinie obrony między tymi 
państwami członkowskimi, które, posiadając zdolności wojskowe i wolę polityczną, 
podejmują się najbardziej wymagających misji,

– zobowiązanie się do stałej poprawy zdolności wojskowych,

– zwiększenie roli Europejskiej Agencji Obrony,

– zobowiązanie państw członkowskich do udzielenia pomocy innemu państwu 
członkowskiemu, w przypadku gdy stanie się ono ofiarą zbrojnej agresji (bez 
uszczerbku dla neutralności niektórych państw członkowskich i dla członkostwa w 
NATO innych),

– rozszerzenie celów („zadania petersberskie”) i objęcie nimi walki z terroryzmem,

– nacisk na wzajemną solidarność w przypadku zagrożenia lub ataku terrorystycznego 
albo klęski żywiołowej;

6. ubolewa jednak, że podczas konferencji międzyrządowej niektóre państwa członkowskie 
wyraźnie usiłowały: (a) wytyczyć sztywną granicę między WPZiB oraz WPBiO z jednej 
strony a innymi aspektami działań zewnętrznych Unii z drugiej; (b) osłabić praktyczne 
efekty decyzji - w teorii - o tworzeniu wspólnej polityki i puli wspólnych środków w tym 
obszarze; i (c) ściśle ograniczyć rolę polityczną Komisji i Parlamentu oraz funkcje 
sądownicze Trybunału Sprawiedliwości2;

7. wyraża ubolewanie zwłaszcza z powodu art. 25a traktatu UE, który stanowi, że 
przetwarzanie danych osobowych w zakresie polityki bezpieczeństwa podlegać ma 
przepisom ustanowionym wyłącznie przez Radę, bez udziału Parlamentu i bez nadzoru ze 
strony trybunałów UE;

8. odnotowuje w tym kontekście deklarację nr 13 konferencji międzyrządowej, w której 
stwierdzono, że postanowienia dotyczące WPZiB nie naruszają obecnej 
odpowiedzialności państw członkowskich za kształtowanie i prowadzenie własnej 
polityki zagranicznej ani sposobu w jaki są one reprezentowane w państwach trzecich i 
organizacjach międzynarodowych, zwłaszcza podstawowych obowiązków członków 
Rady Bezpieczeństwa ONZ;

9. odnotowuje ponadto deklarację nr 14, w której stwierdzono, że postanowienia WPZiB nie 
będą miały wpływu na obowiązującą podstawę prawną, odpowiedzialność ani 
uprawnienia każdego państwa członkowskiego w zakresie kształtowania i prowadzenia 
własnej polityki zagranicznej; wyraża również głębokie ubolewanie z powodu 
stwierdzenia, zarówno nieuzasadnionego, jak i wprowadzającego w błąd, że nowe 

                                               
1 Z wyłączeniem Danii.
2 Funkcje ETS obejmują między innymi czuwanie nad przestrzeganiem rozgraniczenia między sprawami 
WPZiB i sprawami niewchodzącymi w zakres WPZiB (art. 25b traktatu UE), przegląd legalności nakładanych 
środków ograniczających (art. 240a Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej) oraz wydawanie opinii o 
zgodności umów międzynarodowych z traktatami (art. 188n Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej).
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postanowienia dotyczące WPZiB nie przyznają Komisji nowych uprawnień do 
inicjowania decyzji ani nie zwiększają roli Parlamentu;

10. podobnie odnotowuje deklarację nr 24, w której próbuje się zminimalizować skutki 
decyzji o wzmocnieniu sytuacji prawnej Unii w prawie międzynarodowym;

Realizacja

11. zauważa, że zgodnie z deklaracją nr 12 nawiązane zostaną „odpowiednie kontakty” z 
Parlamentem w sprawie mianowania przez Radę Europejską, za zgodą przewodniczącego 
Komisji, pierwszego wysokiego przedstawiciela, który objąłby swoje stanowisko w dniu 
przewidywanego wejścia w życie traktatu - 1 stycznia 2009 r.; utrzymuje, że w 
przypadku tej tymczasowej nominacji (według zwykłej procedury, na mocy art. 9d ust. 7 
traktatu UE Parlament posiadałby uprawnienia do wyrażenia zgody na powołanie całej 
Komisji, w tym wysokiego przedstawiciela) należy postępować całkowicie w duchu art. 
9e traktatu UE; zawiadamia zatem, że będzie oczekiwał na zasięgnięcie jego 
kompleksowej opinii w sprawie tej pierwszej nominacji;

12. z zadowoleniem przyjmuje art. 21 traktatu UE, który stanowi, że wysoki przedstawiciel 
„konsultuje się z Parlamentem Europejskim w zakresie głównych aspektów i 
podstawowych opcji” WPZiB, „informuje Parlament Europejski o rozwoju tej polityki” 
oraz „czuwa nad tym, aby poglądy Parlamentu Europejskiego zostały należycie 
uwzględnione”; zobowiązuje się ponadto do pełnego wykorzystania swoich uprawnień w 
zakresie konsultacji oraz do wprowadzenia wzmocnionej, systematycznej kontroli nad 
formułowaniem i realizacją polityki zagranicznej Unii, jej polityki bezpieczeństwa i 
obrony, a także działań Unii, wykorzystując w pełni swoje uprawnienia budżetowe;

13. w tym kontekście wzywa do przeglądu w świetle nowego traktatu porozumienia 
międzyinstytucjonalnego z dnia 20 listopada 2002 r. dotyczącego dostępu Parlamentu 
Europejskiego do będących w posiadaniu Rady informacji szczególnie chronionych w 
dziedzinie polityki bezpieczeństwa i obrony;

14. podkreśla znaczenie zapewnienia demokratycznej odpowiedzialności i przejrzystości 
działań Europejskiej Agencji Obrony;

15. w świetle nowych możliwości WPZiB i WPBiO stworzonych przez traktat lizboński 
pragnie zachęcić odpowiednie komisje Parlamentu Europejskiego i parlamentów 
krajowych do ściślejszej współpracy, włączając w nią obserwatorów parlamentarnych z 
państw członkowskich NATO nienależących do UE oraz parlamentarzystów ze 
Zgromadzenia Parlamentarnego NATO; proponuje ponadto, aby wraz z wejściem w 
życie traktatu lizbońskiego zakończyć działalność Zgromadzenia Parlamentarnego Unii 
Zachodnioeuropejskiej;

16. ubolewa z powodu niepotrzebnej złożoności ustaleń zawartych w art. 28 traktatu UE w 
odniesieniu do natychmiastowego finansowania spoza budżetu UE działań w ramach 
WPBiO; nalega na pełne wdrożenie porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 
maja 2006 r. w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami oraz 
przewidzianego w nim dialogu strukturalnego między Radą i Parlamentem;

17. w związku z ustanowieniem Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych:

– zauważa, że zgodnie z art. 13a ust. 3 traktatu UE Parlamentowi przysługuje prawo do 
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przedstawienia opinii w sprawie ustanowienia ESDZ i przypomina, że jest już w 
trakcie opracowywania sprawozdania na ten temat;

– zauważa, że zgodnie z deklaracją nr 15 przygotowania do ustanowienia ESDZ muszą 
się rozpocząć niezwłocznie po podpisaniu traktatu; wzywa Radę do włączenia 
Parlamentu w prace przygotowawcze; a także wzywa Radę, Komisję i państwa 
członkowskie do przedstawienia swoich wniosków nie później niż do czerwca 
2008 r.;

– podkreśla, że ESDZ powinna stać się profesjonalną, stałą służbą dyplomatyczną 
zdolną do skutecznego przyczyniania się do osiągania przez Unię celów działań 
zewnętrznych i do kompetentnego wspomagania pracy wysokiego przedstawiciela;

– podkreśla, że ESDZ musi być strukturalnie powiązana z działającymi zagranicznymi 
delegaturami Komisji oraz musi być finansowana z budżetu UE.
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