
KONKLUZJE 

Konferencji Międzyparlamentarnej ds.  

Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa oraz 

Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony 

Pafos, 9-10 września 2012 r. 

 

Uwagi wstępne 

 

1. Posiedzenie inauguracyjne Konferencji Międzyparlamentarnej ds. Wspólnej Polityki 

Zagranicznej i Bezpieczeństwa oraz Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony, zwanej dalej 

„Konferencją Międzyparlamentarną”, odbyło się w Pafos w dniach 9-10 września 2012 r. na 

zaproszenie Izby Reprezentantów Republiki Cypryjskiej, w ramach wymiaru parlamentarnego 

cypryjskiej prezydencji w Radzie UE, zgodnie z decyzjami Konferencji Przewodniczących 

Parlamentów UE podjętymi na posiedzeniach w Brukseli w dn. 4-5 kwietnia 2011 r. oraz w 

Warszawie w dn. 20-21 kwietnia 2012 r.  

 

2. Konferencja Międzyparlamentarna przyjęła swój regulamin. Wszystkie poprawki złożone przez 

parlamenty narodowe lecz nieuwzględnione, zostaną rozpatrzone przez komisję ad hoc, która 

zostanie powołana przez Konferencję Międzyparlamentarną w celu dokonania oceny tych 

propozycji i przedstawienia zaleceń Konferencji Przewodniczących Parlamentów UE w ciągu 

osiemnastu (18) miesięcy od pierwszego posiedzenia Konferencji Międzyparlamentarnej. 

Zbliżająca się prezydencja irlandzka jest proszona o przedstawienie Konferencji 

Międzyparlamentarnej propozycji składu komisji ad hoc.  

 

3.  W Konferencji Międzyparlamentarnej udział wzięły delegacje parlamentów narodowych 

dwudziestu siedmiu (27) państw członkowskich UE oraz Parlamentu Europejskiego, jak również – 

w charakterze obserwatorów – delegacje parlamentów narodowych państw kandydujących do 

UE oraz państw członkowskich NATO nie należących do UE.  

 

4. W posiedzeniu wzięła udział Wysoka Przedstawiciel Unii Europejskiej do Spraw Zagranicznych i 

Polityki Bezpieczeństwa, baronowa Catherine Ashton, która przedstawiła priorytety i strategie UE 

w dziedzinie WPZiB i WPBiO. Po wystąpieniu Wysokiej Przedstawiciel odbyła się owocna debata 

dotycząca bieżących wydarzeń w tych obszarach.  

 

5. Jedna z sesji posiedzenia poświęcona została tematowi „Unia Europejska a arabska wiosna”. 

Głos zabrali Minister Spraw Zagranicznych Republiki Cypryjskiej, dr Erato Kozakou-Marcoullis, 

oraz Specjalny Przedstawiciel UE ds. południowego regionu Morza Śródziemnego, p. Bernardino 

León. Z tej okazji do udziału w posiedzeniu inauguracyjnym Konferencji Międzyparlamentarnej 

zaproszono w charakterze gości specjalnych przedstawicieli krajów Bliskiego Wschodu i Afryki 

Północnej. W posiedzeniu wzięły udział delegacje parlamentów Jordanii i Libanu. Dyskusja 

dotyczyła ostatnich wydarzeń związanych z przemianami demokratycznymi w krajach 

południowej części basenu Morza Śródziemnego, stanowiącymi konsekwencję arabskiej wiosny, 

w tym również bieżącego kryzysu w Syrii. 
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6. Bieżące kwestie związane z polityką zagraniczną w trakcie cypryjskiej prezydencji w Radzie UE 
przedstawił Minister Obrony Republiki Cypryjskiej, p. Demetris Eliades.  
 
Konferencja Międzyparlamentarna przyjęła następujące konkluzje: 

 

Konferencja Międzyparlamentarna, 

 

A. Z uwzględnieniem i w pełnym poszanowaniu Karty Narodów Zjednoczonych i prawa 

międzynarodowego, 

 

B. Uwzględniając Protokół nr 1 w sprawie roli parlamentów narodowych w Unii Europejskiej, 

dołączony do Traktatu z Lizbony 

 

C. Świadoma nowej dynamiki oraz oczekiwań dotyczących skuteczniejszej i bardziej spójnej 

Polityki Zagranicznej, Bezpieczeństwa i Obrony UE, wynikających z przyjęcia Traktatu z 

Lizbony, a także świadoma potrzeby wspólnego podejmowania coraz większych globalnych 

wyzwań związanych z bezpieczeństwem i pomyślnością ekonomiczną obywateli Unii, 

 

D. Mając na uwadze fakt, że realizacja WPZiB i WPBiO Unii wymaga udziału różnorodnych 

podmiotów i strategii politycznych na szczeblu unijnym i krajowym, 

 

E. Świadoma faktu, że wielowarstwowy charakter WPZiB i WPBiO wymaga zacieśnienia 

współpracy między parlamentami narodowymi i Parlamentem Europejskim, które są 

wyrazicielami aspiracji i oczekiwań obywateli UE, przy pełnym poszanowaniu praw i 

obowiązków parlamentów narodowych oraz Parlamentu Europejskiego w zakresie ich 

kompetencji, 

 

F. Świadoma potrzeby zapewnienia kontroli parlamentarnej nad decyzjami politycznymi i 

budżetowymi podejmowanymi na szczeblu krajowym i europejskim w odniesieniu do WPZiB 

i WPBiO UE, 

 

G. Zwracając uwagę na fakt, że UE współpracuje z innymi organizacjami międzynarodowymi, 

takimi jak NATO, ONZ i OBWE, w celu zapewnienia wszechstronnego, spójnego i 

skutecznego podejścia w zakresie budowy bezpieczeństwa i pokoju, 

 

H. Świadoma tego, że ten obszar polityki wymaga nie tylko zaangażowania odpowiednich 

zasobów UE, ale również aktywnego wkładu i wsparcia ze strony państw członkowskich UE 

oraz silnego bodźca stymulującego lepszą koordynację ich polityk, a także świadoma faktu, 

że obejmuje to również stopniowy rozwój wspólnej polityki obronnej, 

 

I. Przyjmując z zadowoleniem przeprowadzenie uczciwych i wolnych wyborów w Tunezji, 

Egipcie i Libii; zaniepokojona nieustającym rozlewem krwi w Syrii i przyjmując z 

zadowoleniem konkluzje Rady przyjęte w dn. 23 lipca 2012 r.,  
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1. Postanawia wzmocnić demokratyczne zaangażowanie we WPZiB i WPBiO Unii, działając na 

rzecz bardziej systematycznej, regularnej i terminowej wymiany informacji dotyczących 

różnych aspektów oraz implikacji WPZiB i WPBiO na szczeblu państw członkowskich i na 

szczeblu europejskim; 

 

2. Jest zdecydowana, by za pomocą tego zintensyfikowanego dialogu i wymiany informacji, 

odnieść się do słabych punktów WPZiB i WPBiO, dotyczących procesu decyzyjnego, 

budowania zdolności [obronnych] i kwestii operacyjnych, tak aby zwiększyć ich skuteczność 

i efektywność przy podejmowaniu naszych wspólnych wyzwań i przy realizacji naszych 

wspólnych celów; 

 

3. Będzie ściśle współpracować w tym zakresie z Wysoką Przedstawiciel UE do Spraw 

Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa – która będzie zapraszana na wszystkie posiedzenia 

Konferencji Międzyparlamentarnej– a ponadto będzie wspomagać Wysoką Przedstawiciel 

oraz wszelkie działania zmierzające do wypracowania wspólnego i spójnego podejścia oraz 

wspólnej i spójnej reakcji na bieżące wyzwania polityki zagranicznej; 

 

4. Uważa, że dla wzmocnienia WPZiB UE konieczny jest regularny przegląd bieżących misji 

Unii w ramach WPBiO, w celu poprawy ich efektywności i ogólnej spójności, zarówno z 

dwustronnymi strategiami politycznymi państw członkowskich, jak i szeroko pojętymi 

działaniami zewnętrznymi Unii, przy pełnym poszanowaniu wzajemnych prerogatyw; 

 

5. Uważa, że rola Europejskiej Agencji Obrony, stanowiącej wspólną platformę dla inicjatyw 

związanych z rozwojem potencjału cywilnego i militarnego podejmowanych przez UE i 

państwa członkowskie, również powinna być przedmiotem regularnego parlamentarnego 

przeglądu;  

 

6. Uważa ponadto, że wiarygodność Unii jako globalnego gwaranta bezpieczeństwa, pokoju i 

dobrobytu oraz jako orędownika wartości demokratycznych zależy od jej zdolności do 

pobudzania i wspierania procesów demokratycznych w sąsiadujących z nią regionach; 

 

7. Jest przekonana, że parlamenty odgrywają zasadniczą rolę w promowaniu wartości 

demokratycznych i przejrzystych systemów dobrego rządzenia, a w związku z powyższym 

kładzie nacisk na potrzebę wzmocnienia roli parlamentów, zwłaszcza we wspieraniu 

przemian demokratycznych w regionach sąsiadujących z UE od południa i wschodu; 

 

8. Stoi na stanowisku, że wymaga to m.in. wzmocnionego monitorowania procesów 

demokratycznych w regionach sąsiadujących z Unią od południa i wschodu oraz 

koordynacji, poprzez wspólne inicjatywy i usprawnioną wymianę informacji, jak również 

działań parlamentarnych wspierających te państwa;  

 

9. Zwraca się do prezydencji z prośbą o opracowanie propozycji w powyższym zakresie przed 

kolejnym posiedzeniem Konferencji Międzyparlamentarnej; 
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10. Zwraca się do prezydencji z prośbą o przekazanie niniejszych konkluzji Wysokiej 

Przedstawiciel Unii Europejskiej do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, Radzie 

Europejskiej oraz Komisji Europejskiej. 

 
10 września 2012 r. 


