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My, współprzewodniczący 21 IPC: 

1.   Z zadowoleniem przyjmujemy ambicje i inicjatywy Unii Europejskiej i jej Państw Członkowskich 

w zakresie objęcia przewodnictwa w zakresie promowania światowych partnerstw oraz 

wzmacniania wielostronnego porządku opartego na zasadach i wartościach poprzez 

reformę kluczowych instytucji i organizacji. Zauważamy, że inicjatywy te umożliwiają 

społeczności międzynarodowej, rządzącej się prawem międzynarodowym, skuteczne 

radzenie sobie z globalnymi wyzwaniami, takimi jak zmiana klimatu, pandemie, kryzys 

energetyczny i zagrożenia terrorystyczne, a także zwalczanie wpływu złych podmiotów 

autorytarnych. Podkreślamy konieczność obrony i promowania przez UE demokracji na 

całym świecie poprzez dawanie przykładu. 

2.  Podkreślamy kluczową rolę parlamentów w zakresie kontroli, nadzoru i sterowania 

działaniami zewnętrznymi i instrumentami UE oraz wzywamy parlamenty krajowe i Parlament 

Europejski do większego zaangażowania w celu pełnego i skutecznego wykorzystania twardej 

i miękkiej siły UE na świecie. Zwracany uwagę na potrzebę silniejszej i skuteczniejszej polityki 

zagranicznej i bezpieczeństwa UE, w tym poprzez wykorzystanie istniejących 

skuteczniejszych procedur decyzyjnych. 

3.  Ponownie potępiamy w najostrzejszych słowach niesprowokowaną, nielegalną i 

nieuzasadnioną rosyjską wojnę i inwazję na Ukrainę, a także udział Białorusi w tej agresji, 

oraz wzywamy Federację Rosyjską do natychmiastowego zakończenia wszelkich działań 

wojskowych na Ukrainie i bezwarunkowego wycofania wszystkich sił i sprzętu wojskowego 

z całego uznanego przez społeczność międzynarodową terytorium Ukrainy. 

4.  Wyrażamy naszą niepodzielną solidarność z narodem ukraińskim oraz popieramy 

dochodzenie w sprawie zbrodni wojennych popełnionych przez Rosję na Ukrainie, w tym 

poprzez wezwanie do utworzenia specjalnego trybunału ONZ w celu zapewnienia, że 

sprawcy zbrodni wojennych i naruszeń praw człowieka zostaną pociągnięci do 

odpowiedzialności, jak też wzywamy UE do udzielenia Ukrainie pomocy w jej 

międzynarodowych dochodzeniach w sprawie zbrodni wojennych, a także do 

gromadzenia dowodów popełnionych zbrodni wojennych w odpowiednich jurysdykcjach prawa 

karnego Państw Członkowskich UE. Wzywamy do bezzwłocznego dostarczenia broni 

zgodnie z potrzebami wyrażonymi przez władze ukraińskie, w szczególności poprzez 

wykorzystanie Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju i mechanizmu izby 

rozliczeniowej oraz w ramach umów dwustronnych Państw Członkowskich z Ukrainą, a także 

do rozważenia sposobów wzmocnienia bezpieczeństwa i odporności partnerów 

stowarzyszonych z UE poprzez wykorzystanie możliwości, jakie stwarza Kompas 

Strategiczny, oraz zwiększenie pomocy dla Gruzji i Mołdawii w ramach Europejskiego 

Instrumentu na rzecz Pokoju. 

5.  Mając na uwadze zbliżający się akt o wzmocnieniu europejskiego przemysłu obronnego 

poprzez ustawę o wspólnych zamówieniach, podkreślamy, że UE podejmuje działania w 

związku z poważnym niedoborem europejskiej obronności i dąży do poprawy skuteczności 

wydatków publicznych na obronę oraz do zwiększenia solidarności i spójności w zakresie 
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ochrony i obrony Unii i jej obywateli. Uznajemy skuteczne wdrożenie Europejskiego 

Funduszu Obrony przez Komisję Europejską. Przypominamy, iż kontrola parlamentarna 

nad sprawami obrony na szczeblu UE pozostaje daleko w tyle za innymi obszarami polityki i 

za tym, co sugerują standardy demokratyczne. 
 

6.  Podkreślamy potrzebę uczynienia strategicznej suwerenności UE celem nadrzędnym we 

wszystkich dziedzinach, przekształcając ją w całościowe podejście do polityki zagranicznej, 

bezpieczeństwa i obrony, a także ogólnie do działań zewnętrznych, dając UE możliwość 

samodzielnego działania w razie potrzeby, oraz jeśli to możliwe, z partnerami o podobnych 

poglądach. Wzywamy do stworzenia narzędzi przeciwdziałania przymusowi gospodarczemu i 

jak najszybszego osiągnięcia suwerenności żywnościowej i pełnego bezpieczeństwa dostaw 

energii w celu zmniejszenia zależności energetycznej, a także do dalszego zapewnienia 

dywersyfikacji łańcuchów dostaw w celu przeciwdziałania strategicznej zależności od 

surowców. 

7.  Z zadowoleniem przyjmujemy Kompas Strategiczny jako narzędzie wzmacniające 

zdolność Unii do działania w charakterze coraz bardziej wiarygodnego partnera 

strategicznego i globalnego podmiotu działającego na rzecz pokoju. Wzywamy do 

natychmiastowego podjęcia pracy nad wdrożeniem najpilniejszych aspektów Kompasu 

Strategicznego, z uwzględnieniem konkretnych ram konstytucyjnych i ustaleń dotyczących 

bezpieczeństwa wszystkich Państw Członkowskich. Podkreślamy znaczenie wspólnych 

wysiłków na rzecz rozwiązania problemu niedoborów zdolności, zwłaszcza w dziedzinie 

czynników strategicznych, wspólnych szkoleń i edukacji wojskowej, wzmożonych wysiłków na 

rzecz poprawy komunikacji strategicznej oraz wzmocnienia zestawu narzędzi służących do 

zwalczania zagrożeń hybrydowych i cybernetycznych oraz do walki z dezinformacją i zbadania 

wszystkich możliwych opcji zwalczania złośliwej zagranicznej ingerencji w politykę 

wewnętrzną Państw Członkowskich UE. Wzywamy do poczynienia szybkich postępów w 

tworzeniu Unii Obrony o ambitniejszych celach krótko-, średnio- i długoterminowych poprzez 

realizację konkretnych działań określonych w Kompasie Strategicznym, który posłużyłby jako 

punkt wyjścia do wdrożenia wspólnej obrony UE, zgodnie z postanowieniem art. 42 ust. 2 TUE. 

W tym względzie uznajemy również pozytywną rolę, jaką mogą odegrać parlamenty krajowe 

w zapewnieniu solidnych i trwałych ram prawnych dla działań związanych z obronnością na 

szczeblu krajowym. 

8.  Z zadowoleniem przyjmujemy fakt przystąpienia przez Danię do wspólnej polityki 

bezpieczeństwa i obrony, rezygnacji z klauzuli „opt-out” oraz złożenia przez Finlandię i 

Szwecję oficjalnych wniosków o przystąpienie do NATO w dniu 18 maja 2022 r. Podkreślamy 

znaczenie szybkiej ratyfikacji protokołów akcesyjnych przez wszystkich sojuszników NATO. Z 

zadowoleniem przyjmujemy przyjęcie koncepcji strategicznej NATO podczas szczytu w 

Madrycie i odnotowujemy potrzebę zapewnienia, że Kompas Strategiczny i Koncepcja 

Strategiczna NATO prowadzą do zwiększenia komplementarności strategicznej. 

Przypominamy o potrzebie dążenia do pełnej zbieżności między UE a NATO w kwestiach 

bezpieczeństwa i obrony oraz podkreślamy rolę NATO jako partnera strategicznego w 

zapewnianiu bezpieczeństwa i wspieraniu budowania potencjału. 

9.  Podkreślamy konieczność wywarcia presji na Federację Rosyjską, aby przestrzegała prawa 

międzynarodowego i traktatów. Wzywamy do przyjęcia całościowego podejścia do Federacji 

Rosyjskiej i porzucenia jakiegokolwiek wybiórczego zaangażowania w sprawy Moskwy w 
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obliczu okrucieństw i zbrodni wojennych zaaranżowanych przez rosyjskie elity polityczne i 

popełnionych przez wojska rosyjskie, ich pełnomocników i najemników na Ukrainie i w innych 

miejscach. Wzywamy do wzmocnienia wspólnych działań Państw Członkowskich UE w 

celu zamrożenia aktywów obywateli rosyjskich, członków ich rodzin lub pośredników. 

Zalecamy odstąpienie od systemów obywatelstwa przez programy inwestycyjne w UE lub 

zezwolenia na pobyt w UE. Rekomendujemy ograniczenie liczby wiz Schengen wydawanych 

obywatelom Rosji i Białorusi, przy jednoczesnym bezpośrednim wykorzystaniu opłat wizowych 

na pomoc ukraińskim ofiarom rosyjskiej agresji wojskowej. Potępiamy wykorzystywanie 

przez Rosję zasobów energetycznych jako narzędzia geopolitycznego i wzywamy do 

zminimalizowania zależności energetycznej od Rosji poprzez zachęcanie do 

dywersyfikacji źródeł i szlaków energetycznych. Apelujemy o wzmocnienie europejskiego 

bezpieczeństwa energetycznego i podkreślamy potrzebę międzynarodowej współpracy w 

zakresie bezpieczeństwa żywności. 

10.  Potępiamy bezpośrednie i pośrednie zaangażowanie Federacji Rosyjskiej i innych 

podmiotów zewnętrznych w konflikty zbrojne, a także ataki hybrydowe, okupacje i 

gromadzenie wojsk w regionie lub na jego granicach z regionem. Z poważnym 

zaniepokojeniem odnotowujemy rosyjską ingerencję w regionie Bałkanów Zachodnich, 

prowadzoną z użyciem taktyk hybrydowych obejmujących kampanie dezinformacyjne mające 

na celu podważenie roli i zaangażowania UE w europejską przyszłość poszczególnych krajów, 

w tym współpracę gospodarczą i energetyczną oraz dyplomację szczepień. 

11.  Wzywamy do kompleksowego monitorowania sankcji UE oraz ich wdrażania i 

egzekwowania przez Państwa Członkowskie. Wzywamy do nawiązania kontaktu z krajami 

kandydującymi do UE i zachęcamy do większego dostosowania się do środków 

ograniczających UE. Apelujemy o wdrożenie ścisłej koordynacji z sojusznikami 

transatlantyckimi i podobnie myślącymi partnerami międzynarodowymi, aby zmaksymalizować 

skuteczność sankcji. 

12.  Potwierdzamy swoje zaangażowanie w rozszerzenie, które bardziej niż kiedykolwiek jest 

geostrategiczną inwestycją w stabilną, silną i zjednoczoną UE. Wzywamy Państwa 

Członkowskie do ponownego ożywienia procesu rozszerzenia i spełnienia obietnic poprzez 

konkretne pozytywne kroki w procesach akcesyjnych krajów, które pragną przystąpić do Unii. 

Z zadowoleniem przyjmujemy przyznanie statusu kandydata Ukrainie i Mołdawii oraz 

wzywamy do przyznania go Gruzji, gdy tylko priorytety określone w opinii Komisji zostaną w 

pełni zrealizowane. 

13.  Ponowne wyrażamy zdecydowane poparcie dla europejskiej perspektywy krajów 

Bałkanów Zachodnich i w związku z tym ponawiamy apel o zapewnienie jasnej ścieżki dla 

krajów dążących do przystąpienia do UE. Podkreślamy, że każdy kraj przystępujący do UE 

powinien być oceniany na podstawie własnych zasług, a proces rozszerzenia nadal opierać 

się na spełnieniu wszystkich istotnych kryteriów, z silnym naciskiem na wzmocnienie 

demokracji, praworządności oraz praw człowieka i praw mniejszości, a także na wspieranie 

pojednania i postępu gospodarczego, jako warunków wstępnych trwałego pokoju, stabilności 

i dobrobytu. Wzywamy Państwa Członkowskie do odnowienia ich zaangażowania w 

rozszerzenie poprzez wypełnienie zobowiązań UE wobec Bałkanów Zachodnich. W związku 

z tym wzywamy do zniesienia obowiązku wizowego dla obywateli Kosowa. Z zadowoleniem 

przyjmujmy otwarcie negocjacji z Albanią i Macedonią Północną, a także gotowość Rady 

Europejskiej do przyznania statusu kandydata Bośni i Hercegowinie. Przypominamy, iż 
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UE powinna być pierwszym „partnerem z wyboru" w celu promowania pokoju, bezpieczeństwa 

i postępu w regionie oraz wzywamy do podjęcia aktywnych działań w zakresie komunikacji 

strategicznej, aby zrównoważyć złośliwe ingerencje zagraniczne. Podkreślamy, że kraje 

Bałkanów Zachodnich powinny korzystać ze współpracy w zakresie bezpieczeństwa i obrony 

na szczeblu UE, takiej jak stała współpraca strukturalna i Europejski Fundusz Obrony. 

14.  Ponowne wzywamy do przywrócenia demokratycznej transformacji i praworządności do 

centrum procesu przystąpienia do UE. Podkreślamy, iż fundusze z Instrumentu Pomocy 

Przedakcesyjnej (IPA III) powinny być w większym stopniu ukierunkowane na postępy w tych 

obszarach, a także na poprawę widoczności finansowania UE w regionie i wywarcie 

namacalnego wpływu w terenie poprzez wzmocnioną warunkowość. Zachęcamy do 

podejmowania większych wysiłków w celu zapewnienia obywatelom regionu bliższego 

związku z UE i jednoczesnego czerpania korzyści z procesu rozszerzenia, a także wzywamy 

UE do przyspieszenia zaangażowania państw regionu w politykę spójności i sprawy 

zagraniczne. 

15.  Potwierdzamy swoje niezachwiane poparcie dla krajów Partnerstwa Wschodniego, w 

szczególności w odniesieniu do ich niezależności, suwerenności i integralności terytorialnej w 

granicach uznanych przez społeczność międzynarodową, jak również poszanowania woli 

narodu do decydowania o własnej przyszłości i polityce zagranicznej, bez ingerencji z 

zewnątrz. Przyznajemy, że rosyjska agresja przeciwko Ukrainie ma negatywny wpływ 

przede wszystkim na kraje PW. Wzywamy UE do dokonania przeglądu europejskiej polityki 

sąsiedztwa w celu dokładnej oceny wpływu wojny Rosji z Ukrainą na współpracę w ramach 

Partnerstwa Wschodniego. 

16.  Udzielamy wsparcia na rzecz pokoju, stabilności, dobrobytu i zasad demokratycznych w 

południowym sąsiedztwie. Wzywamy do wzmocnienia dialogu i współpracy UE z państwami 

południowego sąsiedztwa w odpowiednich obszarach polityki oraz promowanie zapobiegania 

konfliktom i budowania pokoju, zwalczania piractwa, bezpieczeństwa morskiego oraz 

przeciwdziałania terroryzmowi, radykalizacji i ekstremizmowi. 

17.  Podkreślamy znaczenie pełnego wdrożenia umowy o wycofaniu się Wielkiej Brytanii z UE, 

w tym protokołu w sprawie Irlandii i Irlandii Północnej, oraz umowy o handlu i współpracy. 

Uznajemy za istotną współpracę ze Zjednoczonym Królestwem w celu maksymalnego 

zwiększenia możliwości przyszłej współpracy i koordynacji w dziedzinie polityki zagranicznej i 

bezpieczeństwa oraz obrony, w tym w ramach współpracy UE-NATO. 

18.  Wzywamy do silniejszej współpracy transatlantyckiej UE-USA na zasadach partnerstwa 

równych sobie, opartego na wspólnych wartościach i celach oraz partnerstwa w zakresie 

przywództwa i odpowiedzialności, przy jednoczesnym poszanowaniu autonomii, interesów i 

aspiracji drugiej strony. W pełni popieramy i zobowiązujemy się dążyć do synergii i wspólnych 

celów w odniesieniu do spraw zagranicznych i bezpieczeństwa poprzez pogłębianie 

współpracy w ramach dialogu transatlantyckiego UE-USA w zakresie kluczowych globalnych 

wyzwań, takich jak zmiana klimatu, zagrożenie ze strony reżimów autorytarnych i totalitarnych, 

terroryzm i radykalizacja oraz ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego, w szczególności 

w strefach konfliktów. Z zadowoleniem przyjmujemy bezprecedensowy poziom koordynacji 

działań UE i USA w zakresie sankcji i pomocy dla Ukrainy. 

19.  Z zadowoleniem przyjmujemy wspólny komunikat UE w sprawie „strategicznego partnerstwa 

z Zatoką Perską" z dnia 18 maja 2022 r. Podkreślamy, iż wzmocnione partnerstwo z krajami 
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Zatoki Perskiej jest kluczowe i aktualne, zwłaszcza w momencie radykalnych zmian 

geopolitycznych. Nalegamy, by priorytetem UE było ożywienie wspólnego kompleksowego 

planu działania (JCPOA) jako kwestii bezpieczeństwa dla Europy i regionu. Przypominamy, że 

JCPOA pozostaje jedynym sposobem na powstrzymanie niepokojących działań Iranu w 

dziedzinie jądrowej. 

20.  Z zadowoleniem przyjmujemy odnowione zaangażowanie UE w regionie Indo-Pacyfiku i 

podkreślamy, iż nowa strategia UE na rzecz tego regionu musi zostać szybko wdrożona, 

ponieważ daje partnerom w regionie możliwość wspólnego sprostania wspólnym wyzwaniom. 

Wzywamy wszystkie strony do promowania otwartej, stabilnej i opartej na zasadach 

architektury bezpieczeństwa regionalnego w regionie Indo-Pacyfiku, zgodnie z zasadami 

demokracji, praworządności, praw człowieka i prawa międzynarodowego, a w szczególności 

Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza. Opowiadamy się za ściślejszą 

współpracą z państwami w regionie, w szczególności z Japonią, Stowarzyszeniem Narodów 

Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN), Australią, Nową Zelandią, Republiką Korei i 

Tajwanem. 

21.  Przyjmujemy do wiadomości wyniki szczytu  UE-Chiny. Wzywamy do większej jedności 

wśród Państw Członkowskich UE w zakresie przyjęcia środków mających na celu 

przeciwdziałanie antydemokratycznej polityce i agresywnemu zachowaniu Chin, które zagraża 

suwerenności ich sąsiadów i stabilności regionu Indo-Pacyfiku. Podkreślamy konieczność 

zapewnienia, że wszelkie wsparcie Chin dla agresji Rosji na Ukrainie i obchodzenie 

skutków sankcji wobec Rosji muszą mieć konsekwencje dla ich stosunków z UE. 

22.  Potwierdzamy znaczenie partnerstwa UE-Afryka, które może odnieść sukces tylko wtedy, 

gdy będzie rzeczywistym partnerstwem równych sobie, zbudowanym na własnej 

odpowiedzialności i solidarności oraz wspólnej wizji naszej przyszłości. Wzywamy do ścisłego 

wdrożenia celów zrównoważonego rozwoju we wszystkich obszarach stosunków UE-Afryka 

i z zadowoleniem przyjmujemy zawarcie Umowy Post-Cotonou w kwietniu 2021 r. oraz 

wzmocnienie powiązań UE z krajami Organizacji Państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, a także 

wzmożoną współpracę na forach wielostronnych w zakresie Agendy Zrównoważonego 

Rozwoju i działań na rzecz klimatu. Potępiamy obecność w Afryce prywatnych firm 

wojskowych i ochroniarskich, w szczególności wspieranej przez Kreml rosyjskiej Grupy 

Wagnera. 

23.  Pozostajemy poważnie zaniepokojeni wzrostem niestabilności w regionie Sahelu i 

podkreślamy zobowiązanie UE w kompleksowe zaangażowanie w tym regionie w zakresie 

wsparcia politycznego, pomocy technicznej i finansowej, zwłaszcza na rzecz reform sektora 

bezpieczeństwa, szkoleń wojskowych oraz wsparcia dla ochrony i wzmocnienia 

społeczeństwa obywatelskiego, które mają zasadnicze znaczenie dla przeciwdziałania 

zagrożeniom dla bezpieczeństwa. Wzywamy ECOWAS i Państwa Członkowskie UE do 

skutecznego wdrożenia protokołu ustaleń w sprawie pokoju, bezpieczeństwa i i sprawowania 

rządów oraz do pełnej operacyjności grupy G5 Sahel, a Państwa Członkowskie UE do ścisłej 

współpracy z nią w kwestiach bezpieczeństwa. 

24.  Przypominamy o dużym znaczeniu silnych stosunków UE z Ameryką Łacińską i Karaibami 

(LAC) oraz apelujemy o zacieśnienie współpracy z partnerami w tym regionie, zwłaszcza w 

zakresie obrony wielostronnego porządku opartego na zasadach. Wzywamy UE i Państwa 

Członkowskie do wdrożenia bardziej asertywnej polityki wobec reżimów autorytarnych, które 
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wykorzystywały swoje stosunki z UE i zlikwidowały, naruszyły lub bezpośrednio stłumiły prawa 

i wolności swoich obywateli. 

25.  Uznajemy, iż technologia, łączność i przepływ danych są ważnymi wymiarami stosunków 

zewnętrznych UE i umów o partnerstwie oraz mają istotne implikacje geopolityczne. 

Wspieramy ambitną i wieloaspektową inicjatywę UE „Global Gateway", której celem jest 

tworzenie powiązań, a nie zależności, poprzez inwestowanie w sieci cyfrowe i wysokiej jakości 

infrastrukturę wraz z partnerami na całym świecie w sprawiedliwy i zrównoważony sposób. 

Wzywamy do współpracy z krajami Gobalnego Południa za pośrednictwem Globalnej Bramy 

w celu promowania i obrony pokoju, zasad demokracji, praw człowieka i wartości, za którymi 

opowiada się UE. 
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