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Oświadczenie końcowe Prezydencji 

14 Konferencja Międzyparlamentarna ds. WPZiB/WPBiO odbyła się w Bukareszcie,  

w dniach 7 i 8 marca 2019 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. 

 

Priorytety i strategie w zakresie WPZiB/WPBiO. Przyszłość europejskiego 

bezpieczeństwa 

Nadszedł czas, aby UE opracowała prawdziwą wspólną politykę zagraniczną i 

bezpieczeństwa (WPZiB), by promować swoje interesy, zasady i wartości w obliczu 

rosnących wyzwań, zwłaszcza w jej sąsiedztwie. Dostępne instrumenty muszą być 

wykorzystywane bardziej efektywnie, a państwa członkowskie powinny priorytetowo 

traktować ujednolicone stanowiska UE. Ambicjom UE powinno wychodzić naprzeciw 

odpowiednie zaangażowanie w zakresie procesów decyzyjnych. Pomysły takie jak 

ustanowienie Rady Bezpieczeństwa UE i wprowadzenie głosowania większością 

kwalifikowaną w Radzie UE w kwestiach związanych z WPZiB, innych, niż mające wpływ 

na kwestie wojskowe lub obronne, są warte głębszej analizy, zanim zostaną rozważone 

przez państwa członkowskie.  

Koniec Układu o całkowitej likwidacji pocisków średniego zasięgu (INF) stawia przed nami 

perspektywę nowego wyścigu zbrojeń jądrowych w Europie. My, Europejczycy, musimy 

stanowczo stanąć razem i zadbać o nasze zbiorowe bezpieczeństwo, musimy stanowczo 

pozostać razem z naszymi sojusznikami w możliwie najsilniejszym NATO i odpierać 

rosyjskie działania mające na celu zastraszenie nas, zaburzenie naszej jedności i zagrożenie 

dziesięcioleciom pokoju w Europie. 

 

Trójkąt WPBiO: CARD-PESCO-EDF 

Nowe instrumenty WPZiB: skoordynowany roczny przegląd w zakresie obronności (CARD) 

scala ambicje zawarte w Planie rozwoju zdolności z celami ujętymi w Stałej współpracy 

strukturalnej (PESCO). Europejski Fundusz Obronny (EDF) zachęca do szerokiej współpracy 

na szczeblu UE w zakresie rozwoju technologii obronnych i prototypów przyszłych 

systemów, w szczególności w ramach PESCO. Te trzy instrumenty są niezbędne do 

kształtowania przyszłości polityki bezpieczeństwa i obrony na poziomie Unii. Zauważamy, że 



należy poczynić postępy we wspólnie uzgodnionym korzystaniu z tych instrumentów, a także 

wspólnie z innymi, w szczególności w ramach procesie planowania obronnego NATO. 

Parlamenty na szczeblu krajowym i unijnym muszą wypracować praktyczne podejście do 

swojej współpracy w przyszłości, ponieważ w Europie istnieje tylko jeden zasób sił zbrojnych 

i podatników. 

Prezydencja zwraca się do państw członkowskich o kontynuowanie negocjacji w sprawie 

Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju, który może przyczynić się do wspierania 

zdolności UE do reagowania na jej zobowiązania międzynarodowe. 

 

Partnerstwo Wschodnie – 10 lat europejskich aspiracji 

Ponawiamy wspólne zobowiązania UE na rzecz jedności, suwerenności i integralności 

terytorialnej krajów Partnerstwa Wschodniego, pokojowego rozwiązywania wszelkich 

sporów i stosowania prawa międzynarodowego, standardów demokratycznych oraz 

poszanowania praw człowieka, praworządności oraz dobrych i transparentnych rządów. 

Uważamy, że należy nadal koncentrować się na programie reform w tych krajach, stosując 

zasadę „więcej za więcej”, tworząc zachęty i warunki by pomagać tym, którzy podzielają 

nasze wspólne wartości oraz okazują prawdziwą gotowość do przeprowadzenia niezbędnych 

reform. Z tego powodu bardziej ambitne Partnerstwo Wschodnie Plus jest opcją dla krajów, 

które są gotowe podjąć bardziej ambitne kroki. 

Potępiamy ciągłe naruszanie przez Rosję prawa międzynarodowego i jej wojnę hybrydową w 

regionie. 

 

Strategiczne znaczenie Morza Czarnego w agendzie UE 

Region Morza Czarnego pozostaje jednym z najważniejszych regionów dla bezpieczeństwa 

UE. Potępiamy rosyjskie działania na Morzu Azowskim stanowiące naruszenie 

międzynarodowego prawa morskiego i międzynarodowych zobowiązań Rosji, a także 

budowę mostu kerczeńskiego i układanie kabli podwodnych na nielegalnie anektowanym 

Półwyspie Krymskim bez zgody Ukrainy. Rosyjska militaryzacja Morza Azowskiego, 

regionu Morza Czarnego i Obwodu Kaliningradzkiego, a także powtarzający się schemat 

naruszania wód terytorialnych krajów europejskich na Morzu Bałtyckim, nadal budzą 

poważne zaniepokojenie. 

Wzywamy instytucje europejskie do zwiększenia widoczności regionu Morza Czarnego i do 

opracowania bardziej szczegółowego podejścia regionalnego, ponieważ konieczne jest 

wspólne rozwiązywanie problemów dotykających nas wszystkich. 

 

Przyszłość WPZiB/WPBiO w perspektywie Brexitu 



Uznajemy potrzebę poszukiwania kreatywnych rozwiązań dla przyszłej współpracy między 

Unią Europejską a Wielką Brytanią w zakresie WPZiB i WPBiO, by zapewnić, że obopólne 

interesy nie zostaną naruszone. Konieczna jest ścisła współpraca i zaangażowanie we 

wszystkich obszarach, w szczególności w zakresie koordynacji stanowisk w organizacjach 

międzynarodowych oraz w odniesieniu do polityki sankcji. W zakresie WPBiO Zjednoczone 

Królestwo i państwa członkowskie wyraziły chęć utrzymania możliwie najbliższej 

współpracy, w tym za pośrednictwem NATO. 

 

Strategia UE w zakresie Regionu Dunajskiego 

Uważamy, że Strategia UE dla regionu Dunaju (EUSDR) jest instrumentem wspólnotowym 

dobrze przystosowanym do współpracy makroregionalnej czternastu państw nadbrzeżnych, a 

dokładnie dziewięciu państw członkowskich UE: Austrii, Bułgarii, Czech, Chorwacji, 

Niemiec (poprzez Bawarię i Badenię-Wirtembergię), Węgier, Rumunii, Słowacji, Słowenii, a 

także pięciu państw spoza UE: Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Republiki Mołdawii, Serbii 

i Ukrainy. 

Wspieramy wzmocnienie i rozwój regionalnej współpracy politycznej, gospodarczej i 

społecznej oraz wdrażanie polityk i prawodawstwa UE w makroregionie Dunaju. 

 

Cyberbezpieczeństwo i zagrożenia hybrydowe 

Cybernetyczne i hybrydowe działania wojenne stanowią podstawę przyszłych wyzwań, przed 

którymi stoją nasze siły zbrojne. Parlamenty muszą być odporne, muszą wspierać odporność 

naszych społeczeństw i być podmiotami przekazującymi nasze przesłanie demokracji, 

wolności, godności ludzkiej i wielostronnego światowego ładu, wzmacniając w ten sposób 

naszą europejską tożsamość i naszą niezależność w celu promowania pokoju, bezpieczeństwa 

oraz postępu w Europie i na świecie.  

 

Mobilność wojskowa jako wyzwanie dla synergii pomiędzy NATO a UE 

Wyzwania związane z międzynarodowym środowiskiem bezpieczeństwa wymagają 

zwrócenia większej uwagi na obronę zbiorową i jej potrzeby, zwłaszcza mobilność wojskową. 

Procedury i infrastruktura w Europie nie są odpowiednio zwymiarowane dla większego 

przemieszczenia sił. 

Nowo opracowane w NATO koncepcje mobilności wojskowej oraz przewidywane 

finansowanie z Unii i budżetów krajowych doprowadzi do usprawnienia procedur i do 

odpowiednich inwestycji we właściwych miejscach w państwach członkowskich.  



Współpraca międzyparlamentarna będzie miała zasadnicze znaczenie dla ustalenia 

priorytetów wśród projektów, ich finansowania i wspólnej kontroli politycznej nad 

poczynionymi postępami. Uznajemy rolę parlamentów narodowych w zapewnianiu wyższego 

poziomu zbliżenia ustawodawstwa i odpowiednich procedur krajowych. 

 

Wiarygodna perspektywa rozszerzenia i wzmocnione zobowiązanie UE wobec Bałkanów 

Zachodnich 

Pochwalamy determinację/wytrwałość i odwagę okazywane przez podmioty polityczne i 

obywatelskie, co prowadzi do wdrożenia porozumienia z Prespy jako głównego fundamentu 

pokoju i stabilności w Europie Południowo-Wschodniej. Wzywamy decydentów w całym 

regionie, aby wykorzystali korzystną sytuację do rozwiązywania innych długotrwałych 

sporów, w szczególności poprzez wspierany przez UE dialog Belgrad-Prisztina. 

Potwierdzamy trwałe zaangażowanie Unii na rzecz trwałego pojednania wewnętrznego i 

zewnętrznego, które jest warunkiem przystąpienia do UE i wzywamy kraje regionu do 

przezwyciężenia pozostałych różnic. 

Z zadowoleniem przyjmujemy stały wysiłek podejmowany w związku z reformami 

przeprowadzanymi w regionie i ponawiamy nasze poparcie dla jego transformacji, z 

demokracją, dobrymi rządami i praworządnością stanowiącymi fundament bezpiecznej i 

zrównoważonej europejskiej przyszłości dla Bałkanów Zachodnich. Szczególnie ważny jest 

wewnętrzny dialog polityczny, walka z korupcją i przestępczością zorganizowaną, ochrona 

praw człowieka, zwłaszcza praw mniejszości, oraz obrona wolności mediów. 

 

Cristian-Sorin Dumitrescu, Przewodniczący delegacji Parlamentu Rumunii  

Ioan Mircea Pascu, Przewodniczący delegacji Parlamentu Europejskiego 

 

 

 

 

 

   

 

 

 


