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Oświadczenie współprzewodniczących 
 
 
7-9 września 2017, Estonia była gospodarzem 11 Konferencji Międzyparlamentarnej ds. Wspólnej Polityki 

Zagranicznej i Bezpieczeństwa oraz Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony (KM WPZiB/WPBiO). 

Konferencji współprzewodniczyli Pan Marko Mihkelson, przewodniczący Komisji do Spraw Zagranicznych 

Parlamentu Estonii, Pan Hannes Hanso, przewodniczący Komisji do Spraw Obrony Parlamentu Estonii oraz 

Pan  David McAllister, przewodniczącyh Komsiji  do Spraw Zagranicznych Parlamentu Europejskiego. 

 

Podczas konferencji odbyły się debaty między członkami parlamentów narodowych i PE nad ważnymi 

problemami związanymi z kwestiami polityki zagranicznej i bezpieczeństwa UE, z którymi muszą 

mierzyć się obecnie obywatele. Dyskutowano przede wszystkim kwestie dotyczące przyszłości 

stosunków transatlantyckich, rosnącego zagrożenia terrorystycznego, kryzysów związanych z napływem 

uchodźców i migracją, cyberataków, prób destabilizacji porządku międzynarodowego, a także rosnącego 

populizmu oraz jedności świata zachodniego. 

 

Dyskusję otworzyła Pani Kersti Kaljulaid, Prezydent Republiki Estońskiej, która uczestniczyła w debacie 

na temat zdefiniowania miejsca Europy w świecie. 

 

Przewodniczący stwierdził, że Europa jest gotowa do wniesienia wkładu we wzmocnienie więzi 

transatlantyckich oraz do kontynuowania bliskich relacji i współpracy we wszystkich sektorach, w tym w 

zakresie międzynarodowej walki z terroryzmem, zagrożeń cybernetycznych i handlu. Ponadto w ramach 

dyskusji przebijało się głębokie przekonanie, że w dzisiejszym niepewnym świecie, jedynym możliwym 

sposobem postępowania jest bliska współpraca oparta na wspólnych demokratycznych wartościach, 

solidarności i wzajemnym szacunku. 

 

 

 

 



 

 

 

Wiceprzewodnicząca Komisji/ Wysoka Przedstawiciel Mogherini przedstawiła zarys ostatnich dyskusji w 

ramach nieformalnych spotkań ministrów ds. zagranicznych oraz ministrów ds. obrony, na których 

określono priorytety i cele WPZiB na najbliższe lata oraz wzięła udział w dyskusji na temat nowych 

inicjatyw w zakresie stałej współpracy strukturalnej oraz trwających prac nad wspólnym finansowaniem 

operacji UE. Wśród uczestników panowała wyraźna zgoda, że zasada solidarności pomiędzy państwami 

członkowskimi jest jedną z podstawowych zasad UE oraz jedynym skutecznym sposobem stawienia 

czoła wyzwaniom, z którymi mierzy się współczesny świat. 

 

Dużo uwagi poświęcono również różnym sposobom wzmacniania obrony europejskiej oraz współpracy 

UE-NATO. Dyskusje koncentrowały się na potrzebie lepszej współpracy i opłacalności w zakresie 

budowy niezbędnej odporności i zapewnienia rozwoju zdolności, jak również na rosnącym wsparciu dla 

nowych inicjatyw związanych z orientacją sytuacyjną i zarządzaniem kryzysowym. Przewodniczący 

podkreśli potrzebę adekwatnych wydatków na obronę. 

 

Przewodniczący wyrazili głębokie zaniepokojenie rozwojem wydarzeń w Korei Północnej i wezwali UE 

do utrzymania wspólnego podejścia, aby przekonać KRLD do zaprzestania programu budowy broni 

masowego rażenia.  

 

Wreszcie, członkowie z zadowoleniem przyjęli pogłębioną dyskusję na temat praktycznych aspektów 

zwalczania wojen hybrydowych. Podkreślano, że w dzisiejszym cyfrowym świecie, obfitującym w 

informacje, zapewnienie bezpieczeństwa niezbędne jest już na poziomie klienta, który musi posiadać 

odpowiednie narzędzia pozwalające mu myśleć krytycznie i w związku z tym korzystać ze wszystkich 

informacji w sposób swobodny, ale bezpieczny, szczególnie on-line. 

 

Niniejsza Konferencja Międzyparlamentarna umożliwiła krajowym i europejskim parlamentarzystom 

koordynowanie ich politycznych stanowisk w kluczowych kwestiach z zakresu bezpieczeństwa i obrony 

w celu zwiększenia na szczeblu krajowym i UE efektywności polityki mierzącej się z globalnymi 

wyzwaniami. 
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