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Oświadczenie współprzewodniczących 

Uwagi wstępne 

XVII Konferencja Międzyparlamentarna ds. WPZiB / WPBiO odbyła się w dniu 4 września 

2020 r. w kontekście parlamentarnego wymiaru niemieckiej prezydencji w Radzie. Ze względu 

na nadzwyczajne okoliczności wywołane pandemią COVID-19, konferencja odbyła się po raz 

pierwszy w formie wideokonferencji. Wzięli w niej udział parlamentarzyści z państw 

członkowskich UE i Parlamentu Europejskiego. W spotkaniu wzięli również udział 

parlamentarzyści z krajów kandydujących do UE i potencjalnych krajów kandydujących. 

My, współprzewodniczący XVII Konferencji Międzyparlamentarnej: 

      Uważamy, że kryzys pandemiczny COVID-19 potwierdził potrzebę silniejszej i 

skuteczniejszej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa UE. Pandemia ujawniła osłabienie 

globalnego systemu, w którym multilateralizm jest atakowany. W zmieniającym się 

krajobrazie geopolitycznym zadaniem UE jest działanie w charakterze globalnego gracza 

i obrońcy porządku opartego na zasadach współpracy wielostronnej, z ONZ w jej 

centrum, poprzez zacieśnianie współpracy międzynarodowej w ramach systemu 

organizacji wielostronnych oraz poprzez współpracę strategiczną z partnerami o 

podobnych poglądach i innymi globalnymi podmiotami. W tym względzie podkreślamy 

ważną rolę parlamentów narodowych i Parlamentu Europejskiego w dziedzinie WPZiB 

i WPBiO. 

     Z zadowoleniem przyjmujemy „Globalną odpowiedź UE na kryzys COVID-19” 

skierowaną do najbardziej narażonych krajów i przypominamy, że działania 

geopolityczne UE muszą być poparte odpowiednimi środkami budżetowymi w 

ramach najbliższych WRF. Zwracamy uwagę, że pandemia COVID-19 ujawnia 

potrzebę zmniejszenia zależności od państw trzecich w niektórych sektorach i podkreśla 

pilną potrzebę wzmocnienia przez UE jej strategicznej autonomii. 

      Jesteśmy bardzo zaniepokojeni niebezpiecznymi napięciami we wschodniej części 

Morza Śródziemnego; wzywamy do natychmiastowej deeskalacji i stworzenia 

warunków sprzyjających dialogowi i negocjacjom; w związku z tym wspieramy wysiłki 

mediacyjne rządu niemieckiego; podkreślamy potrzebę wsparcia Grecji i Cypru w 

rozwiązywaniu tych napięć. 

      Uważamy, że UE musi pilnie zdefiniować ogólną strategię dla swoich średnio- i 

długoterminowych stosunków z Turcją, biorąc pod uwagę ciągłe odchodzenie tego 

kraju od demokracji, praworządności i praw człowieka, ale także mając na uwadze stałe 

wspólne interesy w dziedzinach takich jak handel, migracja i bezpieczeństwo.  



      Popieramy postulaty narodu białoruskiego dotyczące nowych, wolnych i uczciwych 

wyborów prezydenckich na Białorusi z udziałem międzynarodowych obserwatorów, w 

tym OBWE. Wzywamy białoruskie władze do powstrzymania się od przemocy i 

zastraszania pokojowych demonstrantów oraz do uwolnienia wszystkich osób 

zatrzymanych z powodów politycznych oraz arbitralnie uwięzionych. Należy znaleźć 

pokojowe rozwiązanie w drodze dialogu z udziałem wszystkich krajowych 

zainteresowanych stron, aby zapewnić pomyślną przyszłość suwerennej Białorusi. 

 Wyrażamy zaniepokojenie szczególnie trudną sytuacją w Libanie. Straszliwa 

tragedia, która spotkała ludność Bejrutu, wymaga naszej solidarności, a UE i jej państwa 

członkowskie wkroczyły natychmiast, by pomóc Libanowi w jego operacjach niesienia 

pomocy i odbudowie. Podkreślamy ważną potrzebę zapewnienia, by Liban rozpoczął 

ambitny proces reform, który zapewni mu stabilność polityczną i gospodarczą oraz 

odpowie na uzasadnione obawy i demokratyczne aspiracje jego obywateli. Z 

zadowoleniem odnotowujemy jednogłośne przyjęcie rezolucji Rady Bezpieczeństwa 

ONZ 2539 (2020) odnawiającej mandat Tymczasowych Sił ONZ w Libanie (UNIFIL) i 

wzywającej, między innymi, rząd Libanu do ułatwienia UNIFIL-owi szybkiego i 

pełnego dostępu do miejsc, o które prosił w celu sprawnego przeprowadzenia 

dochodzenia. 

 Wyrażamy zaniepokojenie sytuacją w Libii i ostatnimi wydarzeniami w 

Trypolisie oraz stanem praw podstawowych w całym kraju, co zostało również 

potwierdzone przez Misję ONZ w Libii (UNSMIL). Przypominamy o znaczeniu i pilnej 

potrzebie zawieszenia broni wynegocjowanego przez strony oraz o porozumieniu 

między nimi dotyczącym strefy zdemilitaryzowanej. W tym celu podkreślamy centralne 

znaczenie procesu berlińskiego, w synergii z mediacją ONZ, i wzywamy strony do 

zaangażowania się w pełny i pluralistyczny proces polityczny, który spełni aspiracje 

narodu libijskiego dotyczące reprezentatywnego rządu w celu osiągnięcia stabilności i 

bezpieczeństwa w Libii. 

 Podkreślamy, że stosunki UE-Chiny weszły w nową erę, zwłaszcza w 

niedawnym kontekście kryzysu COVID-19. Przypominamy, że ostatnie miesiące 

uwydatniły brak globalnego przywództwa w wielostronnej walce z COVID-19, w której 

Chiny po raz kolejny wykazały aspiracje do wzmocnienia swojej pozycji geopolitycznej. 

Uważamy, że ostatnie działania Chin w Hongkongu i rozpowszechnianie dezinformacji 

podczas pandemii COVID-19 są jeszcze bardziej godne ubolewania ze względu na 

pewne pozytywne elementy strategicznego partnerstwa z UE. Jesteśmy przekonani, że 

UE nie może dłużej ignorować skali ingerencji Chin w nasze sprawy wewnętrzne. 

Podkreślamy potrzebę bardziej zdecydowanego zapobiegania i przeciwdziałania takim 

ingerencjom, wraz z naszymi partnerami o podobnych poglądach na całym świecie. 

 Jesteśmy głęboko zaniepokojeni i potępiamy atak na życie Aleksieja Nawalnego, 

który, podobnie jak poprzednie ataki na życie krytyków rządu rosyjskiego, jest 

absolutnie nie do przyjęcia dla Unii Europejskiej i jej państw członkowskich, oraz 

wzywamy UE do zareagowania w sposób proporcjonalny. Ponadto wzywamy Federację 

Rosyjską do kompleksowego i przejrzystego zbadania okoliczności zatrucia. 

 Uważamy, że postanowienia traktatów stanowią solidną podstawę dla 

realizowania prawdziwej Unii obronnej. Uważamy, że kierunki wypracowane w ramach 

obecnych procesów rewizji strategicznej muszą utorować drogę do bardziej efektywnych 

stosunków UE-NATO. Uważamy, że sojusznicy uczestniczący w odpowiednich 

programach UE, takich jak Europejski Fundusz Obronny, przyczyniają się do nowej ery 



prawdziwej interoperacyjności, łączenia, udostępniania i integracji zdolności rozwoju i 

rozmieszczania z korzyścią dla Unii i Sojuszu Transatlantyckiego. 

 Uważamy, że w przypadku, gdy państwa członkowskie wspólnie ustanawiają 

wielonarodowe siły zbrojne, o których mowa w art. 42 ust. 3 TUE, powinny udostępniać 

te siły w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony, w tym wspólnej obrony 

Unii. Uważamy, że państwa członkowskie powinny dążyć do konsekwentnej 

współpracy takich wielonarodowych sił również z NATO. 

 Wzywamy Radę Europejską i jej przewodniczącego do szybkiego rozpoczęcia i 

prowadzenia prac nad decyzją Rady Europejskiej, o której mowa w art. 42 ust. 2 TUE. 

Wzywamy Komisję, wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki 

bezpieczeństwa i wszystkie parlamenty w Unii Europejskiej do wzięcia udziału w 

debacie na temat rozwoju obronności UE. 

 Odnotowujemy z satysfakcją apele posłów parlamentów narodowych i 

Parlamentu Europejskiego o bardziej ambitne WRF w obszarze działań zewnętrznych i 

obronności, w tym zwiększenie alokacji na Instrument Rozwoju, Sąsiedztwa i 

Współpracy Międzynarodowej (NDICI), Europejski Fundusz Obronny, mobilność 

wojskową oraz dla Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju. 

 

Dietmar Nietan, poseł do Bundestagu 

Przewodniczący delegacji niemieckiej 

 

David McAllister, poseł do Parlamentu Europejskiego 
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