
13 Konferencja Międzyparlamentarna do spraw Wspólnej Polityki Zagranicznej  

i Bezpieczeństwa (WPZiB) oraz Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony (WPBiO) 

Wiedeń, Erste Campus, 11-12 października 2018  

 

Oświadczenie końcowe Prezydencji 

 

13 Konferencja Międzyparlamentarna ds. WPZiB/WPBiO odbyła się w Wiedniu,  

w dniach 11 i 12 października 2018 roku. Uczestniczyli w niej parlamentarzyści z państw 

członkowskich oraz Parlamentu Europejskiego. Deputowani wymieniali poglądy na szereg 

bieżących tematów w zakresie polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, co znalazło swój wyraz 

w oświadczeniu końcowym. 

 

Bezpieczeństwo, migracje i kontrola granic zewnętrznych 

Przypominamy o potrzebie całościowego podejścia UE do kwestii migracji, które zapewnia 

spójność między naszą polityką wewnętrzną i zewnętrzną, obejmuje wszystkie szlaki migracji 

i opiera się na solidarności, pełnym poszanowaniu praw człowieka, zgodności z prawem 

międzynarodowym i wartościami, na których opiera się UE. 

Lepiej zarządzana migracja międzynarodowa to globalna odpowiedzialność. Długofalowa i 

skuteczna odpowiedź na ludzkie, społeczne i polityczne wyzwania związane z nielegalną 

migracją i przymusowymi wysiedleniami będzie wymagać ściślejszej współpracy 

międzynarodowej z krajami pochodzenia i tranzytu w celu wyeliminowania pierwotnych 

przyczyn tych zjawisk. Należy również podjąć większe wysiłki w celu wprowadzenia 

bezpiecznych i legalnych środków wjazdu uchodźców i migrantów do UE, jak również 

ochrony granic zewnętrznych UE, by zapobiegać nielegalnemu wjazdowi do UE, zwalczać 

handel ludźmi i ich przemyt oraz zapobiegać utracie życia na morzu. 

 

Europejski wkład w poprawę politycznej i humanitarnej sytuacji w Syrii 

Włączający dialog, obejmujący wszystkie kluczowe podmioty, zachęcający do powrotu do 

stołu negocjacyjnego, powinien pozostać naszym priorytetem. Polityka deeskalacji ma 

zasadnicze znaczenie dla stabilności Syrii i regionu. Jest to ważne dla Syrii, ale także dla 

krajów sąsiednich, w szczególności Libanu, Jordanii i Turcji. Wzywamy kluczowe podmioty 

regionalne do podjęcia wszelkich wysiłków w celu znalezienia prawdziwego politycznego 

rozwiązania konfliktu.   

Proces genewski, kierowany przez ONZ, jest jedyną ścieżką, która może prowadzić do 

pokojowej, zjednoczonej, niezależnej i prawdziwie demokratycznej Syrii, z uwzględnieniem 

całej jej różnorodności. W tym względzie w pełni popieramy wysiłki specjalnego wysłannika 

ONZ ds. Syrii, pana Staffana de Mistury. Nalegamy, aby kierowany przez Syrię proces 

polityczny mający na celu wolne i uczciwe wybory, ułatwiany i monitorowany przez ONZ 



oraz przeprowadzony na podstawie nowej konstytucji, był jedynym sposobem na 

przywrócenie pokoju w tym kraju. Podkreślamy, że ogólnonarodowe zawieszenie broni i 

pokojowe, wzajemnie akceptowalne rozwiązanie kryzysu syryjskiego można osiągnąć pod 

auspicjami ONZ oraz, zgodnie z komunikatem genewskim z 2012 r. i rezolucją Rady 

Bezpieczeństwa ONZ nr 2254 (2015), przy wsparciu specjalnego wysłannika ONZ ds. Syrii. 

Wzywamy społeczność międzynarodową do zrobienia wszystkiego, co w jej mocy, aby 

zdecydowanie potępić osoby odpowiedzialne za zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko 

ludzkości popełnione podczas konfliktu w Syrii. 

 

Europejska perspektywa dla Bałkanów Zachodnich 

Potwierdzamy nasze jednoznaczne wsparcie i wzmocnione zaangażowanie na rzecz 

konkretnych postępów na drodze krajów Bałkanów Zachodnich do UE, w oparciu o wspólne 

interesy, wartości i zasady, takie jak demokracja, praworządność, dobre zarządzanie, wolność 

mediów, poszanowanie praw człowieka, pojednanie oraz stosunki dobrosąsiedzkie, jak 

również walka z korupcją i przestępczością zorganizowaną. 

W 2018 r. podjęto w regionie ogromne wysiłki reformatorskie, dlatego wzywamy kraje 

regionu do wykazania woli politycznej, w celu rozwiązania pozostałych problemów poprzez 

pojednanie, walkę z bezkarnością i współpracę regionalną, oraz zapewnienie w ten sposób 

bezpiecznej i zrównoważonej europejskiej przyszłości dla Bałkanów Zachodnich. 

Kraje Bałkanów Zachodnich powinny wzmocnić swoją odporność na destabilizujące obce 

wpływy i dezinformację oraz utrwalić strategiczne wybory poprzez stałe i pełne 

dostosowywanie się do Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa UE. 

 

Przyszłość porozumienia nuklearnego z Iranem w świetle wycofania się z niego USA 

Ponawiamy nasze pełne poparcie dla Wspólnego Kompleksowego Planu Działania (JCPOA) i 

przedstawiamy inicjatywy podjęte w odpowiedzi na sankcje USA. UE podejmie wszelkie 

możliwe wysiłki, aby zapewnić, by Irańczycy nadal czerpali korzyści z porozumienia 

nuklearnego. JCPOA działa i realizuje swój cel, którym jest zagwarantowanie, że irański 

program nuklearny pozostaje wyłącznie pokojowy, co potwierdziła Międzynarodowa Agencja 

Energii Atomowej (MAEA). Oczekujemy, że Iran będzie nadal w pełni realizował wszystkie 

swoje zobowiązania nuklearne w ramach JCPOA. Zdecydowanie potępiamy użycie przez Iran 

pocisków balistycznych i jego destabilizujące działania w regionie Bliskiego Wschodu i 

Afryki Północnej. 

 

Ułatwianie mobilności wojskowej w Unii Europejskiej w ramach prac PESCO 

Z zadowoleniem przyjmujemy wspólne wysiłki podejmowane przez instytucje UE i państwa 

członkowskie w celu rozwiązania problemu mobilności wojskowej. Projekt PESCO 

dotyczący mobilności wojskowej jest ważnym narzędziem koordynacji wysiłków państw 



członkowskich, odnoszącym się także do tych aspektów, których nie może rozwiązać 

prawodawstwo UE. Wszystkie strony zaangażowane w kwestie mobilności wojskowej 

powinny w jak największym stopniu koordynować swoje wysiłki, aby uniknąć ewentualnego 

dublowania działań. 

 

OBWE jako kluczowy podmiot w dialogu Wschodu z Zachodem? 

Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) jest integralną częścią 

euroatlantyckiej i eurazjatyckiej architektury bezpieczeństwa. Zasady i zobowiązania z 

Helsinek pozostają w pełni aktualne i mają kluczowe znaczenie dla trwałego pokoju w 

Europie. Poszanowanie dla nich musi zostać w pełni przywrócone, zwłaszcza w okresie 

podwyższonego napięcia w regionie OBWE, gdzie pogłębiająca się nieufność charakteryzuje 

relacje między Wschodem a Zachodem. Obecnie, bardziej niż kiedykolwiek, ważne jest 

ułatwianie dialogu między rządami, parlamentami i organizacjami pozarządowymi w 

kwestiach bezpieczeństwa. OBWE jest forum mającym na celu zlikwidowanie podziałów i 

promowanie dialogu między Wschodem a Zachodem oraz wspieranie uczestniczących państw 

w budowaniu zaufania i pracy na rzecz wspólnej i niepodzielnej euroatlantyckiej i 

eurazjatyckiej wspólnoty bezpieczeństwa. 
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