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 ABSTRACT The article reconstructs the debate on the reform of the European Union that

 took place during the assembly of the European Convent. The work of the
 Convent resulted in a draft of the constitutional treaty in July 2003, which was

 approved by the leaders of the member states of the EU at the session in Brussels

 in June 2004. The author focuses on the following issues: a reform of the 2nd

 pillar of the EU, division of competence between the Union and the member
 states, the tightening of collaboration between the member states.

 Podstawy prawne dla wspolnej polityki zagranicznej i bezpieczenstwa Unii Euro pejskiej zostaly ustanowione w traktacie podpisanym 7 lutego 1992 r. w Maas
 tricht. Postanowienia d0tycz3.ce tego obszaru, zwanego tez II filarem Unii Europej
 skiej, zostaly nastypnie zmodyfikowane w traktacie amsterdamskim z 2 pazdzierni
 ka 1997 r. i traktacie nicejskim z 26 lutego 2001 r. Wszelako ani zmiany wprowadzone
 na mocy traktatu amsterdamskiego, ani modyfikacje ustanowione przez traktat nicejski
 nie mialy przelomowego znaczenia dla funkcjonowania II filaru Unii Europejskiej.
 Gruntownej reformy wspolnej polityki zagranicznej i bezpieczenstwa Unii podj^l si?
 dopiero Konwent Europejski, obradujqcy w latach 2002-2003 w Brukseli.
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 międzyrządowej obradującej od grudnia 1990 r. do grudnia 1991 r. Obrady kon
 ferencji przebiegały pod znakiem bardzo istotnych różnic poglądów między rządami
 państw członkowskich. O ile Wielka Brytania, Dania, Portugalia i Grecja godziły się
 na ustanowienie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa opartej jedynie na
 współpracy międzyrządowej, o tyle RFN, Francja, kraje Beneluksu i Włochy, popie
 rane przez Komisję Europejską, wypowiadały się za nadaniem jej większej autono
 mii, a w dalszej perspektywie znacznej niezależności od rządów państw członkow
 skich. Rozbieżne były również opinie uczestników konferencji na temat ewentualnej

 współpracy w polityce obronnej: RFN, Francja, Belgia, Luksemburg i Hiszpania opo
 wiadały się za ustanowieniem w przyszłości wspólnej polityki obronnej Unii Euro
 pejskiej, natomiast Wielka Brytania, Portugalia i Holandia podchodziły do tych
 propozycji z dużą ostrożnością, gdyż obawiały się one, że mogłoby to doprowadzić
 do osłabienia roli NATO w F.uronie1.

 Ostatecznie postanowienia traktatu z Maastricht w części dotyczącej wspólnej
 polityki zagranicznej i bezpieczeństwa były następstwem kompromisu między obu
 wspomnianymi stanowiskami: wspólna polityka zagraniczna, a także bezpieczeństwa
 Unii Europejskiej miała się opierać na współpracy międzyrządowej, ale jej integralną
 częścią powinna być jednak w przyszłości wspólna polityka obronna. Traktat z Maas
 tricht nakładał na Unię Europejską i państwa członkowskie obowiązek określania
 i realizacji wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, której celami miały być:
 ochrona wspólnych wartości, podstawowych interesów i niezawisłości Unii; umac
 nianie bezpieczeństwa Unii i państw członkowskich; zachowanie pokoju i umacnianie
 bezpieczeństwa międzynarodowego zgodnie z zasadami Karty Narodów Zjedno
 czonych, Aktu Końcowego Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie
 z 1975 r. oraz Karty Paryskiej z 1990 r.; popieranie współpracy międzynarodowej,
 a także rozwijanie i konsolidacja demokracji oraz rządów prawa, w szczególności
 poszanowanie praw człowieka i podstawowych wolności (art. J. 1, ust. 1-2). Traktat
 zawierał klauzulę o lojalnej współpracy i wzajemnej solidarności państw członkow
 skicii, Ktura stanowiła, ze państwa te powinny wspierać politykę zagraniczną i bez
 pieczeństwa Unii Europejskiej aktywnie i bez ograniczeń, w duchu lojalności i so
 lidarności, a także powstrzymywać się od działań sprzecznych z interesami Unii lub

 mogących osłabić jej skuteczność jako spójnej siły w stosunkach międzynarodowych
 (art. J. 1, ust. 4)2.

 Wśród instrumentów wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa traktat
 wymieniał zasady i ogólne wytyczne, wspólne stanowiska i działania oraz ustano

 wienie systematycznej współpracy (art. J. 1, ust. 3, art. J. 2, ust. 1-3,J. 3, ust. 1). Za

 sady i ogólne dyrektywy miała określać Rada Europejska, zaś Rada Unii Europejskiej,

 1 R. Zięba, Europejska tożsamość bezpieczeństwa i obrony, Warszawa 2000, s. 53; Tenże, Europejska Tożsamość

 bezpieczeństwa i Obrony. Koncepcja-Struktura-Eunkcjonowanie, Warszawa 2000; A. Podraża, Wspólna polityka

 Zagraniczna i bezpieczeństwa: Unia Europejska potęgą militarną?, [w:] Traktat nicejski, red. A. Podraża, Lublin
 2001, s. 145-146.

 2 Traktat o Unii Europejskiej, [w:] Trawo Wspólnot Europejskich. Dokumenty, red. W Czapliński, R. Ostri
 hansky, A. Wyrozumska, Warszawa 1996, s. 133.
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 działając jednomyślnie, winna podejmować decyzje o wspólnych stanowiskach
 i wspólnych inicjatywach (art. J. 8, ust. 1-3). Głosowanie w trybie większości kwali
 fikowanej dotyczyło wyłącznie współpracy i było możliwe tylko wtedy, gdy Rada Unii
 Europejskiej sama o tym zadecydowała (art. J. 3, ust. 2). We wszystkich sprawach
 związanych ze wspólną polityką zagraniczną i bezpieczeństwa Unię Europejską miało
 reprezentować państwo pełniące rotacyjną funkcję przewodniczącego Unii, wspierane
 przez poprzednie i następne państwo członkowskie piastujące tę funkcję (tzw. troika).
 W ramach wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa miała być w przyszłości
 ustanowiona jednolita polityka obronna, a z czasem również obrona (art. J. 4). Wypra
 cowywaniem i realizacją decyzji mających skutki dla obronności winna się zajmować
 Unia Zachodnioeuropejska na wniosek Unii Europejskiej. Jednak działania te nie
 mogą naruszać szczególnego charakteru polityki bezpieczeństwa i polityki obronnej
 niektórych państw członkowskich Unii Europejskiej (czyli państw wieczyście neu
 tralnych lub prowadzących politykę neutralną), winny one być zgodne ze wspólną
 polityką bezpieczeństwa i polityką obronną NATO oraz powinny respektować zobo
 wiązania niektórych państw wynikające z ich przynależności do sojuszu północno
 atlantyckiego (art. J. 4, ust. 1-5)3.

 Traktat z Maastricht nie rozstrzygnął w sposób definitywny rozbieżności po
 glądów między rządami państw członkowskich w sprawie wspólnej polityki zagra
 nicznej i bezpieczeństwa. Dlatego dyskusja na ten temat była kontynuowana podczas
 konferencji międzyrządowej, obradującej od marca 1996 r. do czerwca 1997 r. Naj
 więcej kontrowersji wzbudziły tym razem przyszłe relacje między Unią Europejską
 a Unią Zachodnioeuropejską. Najbardziej radykalne poglądy wyrażali przedstawiciele
 rządu RFN, domagając się połączenia obu organizacji. Stanowczo sprzeciwiali się tej
 idei delegaci Wielkiej Brytanii, Irlandii, Szwecji i Finlandii, skłaniając się raczej do
 utrzymania status quo uzgodnionego w traktacie z Maastricht. W roli mediatora wy
 stąpiła tym razem Francja, która zaproponowała kompromis, polegający na pogłę
 bieniu związków między Unią Europejską a Unią Zachodnioeuropejską przy rów
 noczesnym utrzymaniu niezależności obu organizacji4.

 Nowy traktat, podpisany 2 października 1997 r. w Amsterdamie, nie mówił
 wprawdzie o inkorporacji Unii Zachodnioeuropejskiej do Unii Europejskiej, ale
 wprowadzał nowe regulacje, wskazujące na wyraźne podporządkowanie Unii Za
 chodnioeuropejskiej wobec Unii Europejskiej. Traktat stanowił, że Unia Europejska

 będzie wspierać ściślejsze instytucjonalne stosunki z Unią Zachodnioeuropejską, mając na

 względzie możliwość zintegrowania się UZE z Unią, jeżeli tak zadecydowałaby Rada
 Europejska (art. 17, ust. 1). Na mocy tego traktatu Unia Europejska przejmowała
 od Unii Zachodnioeuropejskiej tzw. misje petersberskie, czyli zadania humanitarne,
 działania ratownicze, utrzymanie i przywracanie pokoju oraz zarządzanie kryzysami,
 włącznie z własnymi zdolnościami operacyjnymi niezbędnymi do ich realizacji (art. 17,

 Tamże, s. 134-136.

 Szerzej na ten temat por. J. Starzyk, Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Unii Europejskiej,
 Warszawa 2003, s. 155-156.
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 ust. 1-2). Postanowienie to potwierdzało dążenia Unii Europejskiej do ustanowienia
 wspólnej polityki obronnej. Misje petersberskie mogły być jednak organizowane
 i przeprowadzane przez Unię Europejską jedynie z pomocą Unii Zachodnioeuro
 pejskiej. Decyzje o realizacji misji miała podejmować Rada Europejska (art. 17, ust. 1),
 co oznaczało, że Rada Europejska mogła uchwalać decyzje wiążące dla Unii Zachod
 nioeuropejskiej, tylko wtedy, gdy Unia Europejska posługiwała się Unią Zachod
 nioeuropejską. W wypełnianiu misji mogły w pełni uczestniczyć wszystkie państwa
 członkowskie Unii Europejskiej (art. 17, ust. 3). Odnosiło się to również do krajów
 posiadających status obserwatorów w Unii Zachodnioeuropejskiej, czyli Austrii,
 Szwecji, Finlandii, Irlandii i Danii. Niezwykle istotne z punktu widzenia perspektyw

 dalszego rozwoju wspólnej polityki obronnej było także to, że traktat stwarzał mo
 żliwość nawiązania współpracy w dziedzinie zbrojeniowej między państwami człon
 kowskimi Unii Europejskiej (art. 17, ust. I)5.

 Traktat amsterdamski uzupełniał lub nieznacznie rozszerzał katalog celów, jakie
 Unia Europejska zamierzała realizować w ramach wspólnej polityki zagranicznej
 i bezpieczeństwa. Nowymi celami miało być: zachowanie integralności Unii Europej
 skiej zgodnie z zasadami Karty Narodów Zjednoczonych, umacnianie wszelkich form
 bezpieczeństwa Unii (a nie bezpieczeństwa Unii i państw członkowskich), a także
 zachowanie pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego, włącznie z ochroną granic
 zewnętrznych Unii (art. 11, ust. I)6. Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa
 miała być określana i realizowana przez Unię Europejską (art. 11, ust. 1), a nie jak
 dotąd przez Unię Europejską i państwa członkowskie. W celu wzmocnienia tożsa
 mości Unii Europejskiej traktat amsterdamski ustanawiał urząd wysokiego przed
 stawiciela ds. wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, który został połączony
 z urzędem sekretarza generalnego Rady Unii Europejskiej. Miał on wspierać prezy
 dencję i Radę Unii Europejskiej w sprawach dotyczących wspólnej polityki zagra
 nicznej i bezpieczeństwa. Współpraca z Radą Unii Europejskiej polegała na formuło
 waniu, przygotowaniu i realizacji decyzji politycznych, a w określonych przypadkach
 na prowadzeniu politycznego dialogu ze stronami trzecimi (art. 18, ust. 3, art. 26)7.

 Traktat doprecyzowywał i rozszerzał (z czterech do pięciu) liczbę instrumentów
 służących realizacji wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Nowym instru
 mentem miały być wspólne strategie, uchwalane przez Radę Europejską na wniosek
 Rady Unii Europejskiej, a dotyczące ważnych wspólnych interesów państw człon
 kowskich (art. 12, art. 13, ust. 2). Wspólne strategie oraz zasady i ogólne wytyczne
 były niewiążące, natomiast wspólne działania i wspólne stanowiska były wiążące dla

 państw członkowskich (art. 14, ust. 3, art. 15). Zasady i ogólne wytyczne miały po
 raz pierwszy dotyczyć spraw z dziedziny polityki obronnej (art. 13, ust. 1). Wspólne
 strategie miały określać priorytety Unii Europejskiej wobec państw trzecich lub
 organizacji międzynarodowych (np. wspólna strategia Unii Europejskiej wobec Fede

 5 Vertrag von Amsterdam, red. Th. Laufer, Bonn 1999, s. 27-28.

 6 Tamże, s. 24-25.

 7 Tamże, s. 24, 29, 32.
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 racji Rosyjskiej uchwalona w 1999 r.), rekompensując brak globalnej strategii Unii
 we wspólnej polityce zagranicznej i bezpieczeństwa. Wspólne strategie powinny być
 realizowane przez Radę Unii Europejskiej, podejmującą decyzje o uchwalaniu wspól
 nych stanowisk i wspólnych działań. Jednolite stanowiska określały nastawienie Unii
 Europejskiej wobec danego problemu o charakterze geograficznym lub merytorycznym
 (art. 15). Wspólnym stanowiskiem mogły być m.in. sankcje ekonomiczne nakładane
 na dane państwa przez Unię Europejską8, a działania odnosiły się do specyficznych
 sytuacji, w których zp niezbędne uwaja się podjęcie operatywnych działań (art. 14, ust. 1) Przy

 kładem tego mogło być m.in. wysłanie obserwatorów na wybory do danego państwa
 w celu wsparcia tamtejszych przemian demokratycznych9. Umacnianie współpracy
 między państwami członkowskimi powinno polegać na wzajemnej wymianie infor
 macji i uzgodnień, koordynacji działań w organizacjach międzynarodowych i w czasie
 konferencji międzynarodowych, występowaniu z zapytaniami i propozycjami adreso
 wanymi do Rady Unii Europejskiej, w tym także propozycjami dotyczącymi zwołania
 nadzwyczajnych posiedzeń Rady w sytuacjach wymagających podjęcia pilnych decyzji
 (art. 10, 16, 22)10.

 Traktat amsterdamski utrzymywał głosowanie jednomyślne jako generalną zasadę

 przy podejmowaniu decyzji o wspólnej polityce zagranicznej i bezpieczeństwa (art. 23,
 ust. 1), z drugiej jednak strony rozszerzał możliwości stosowania głosowania w trybie
 kwalifikowanej większości oraz ustanawiał zasadę tzw. konstruktywnego wstrzymania

 się od działania. Rada Unii Europejskiej mogła głosować w trybie większości kwali
 fikowanej, uchwalając wspólne stanowiska i wspólne działania, podejmowane na pod
 stawie wspólnych strategii, a także uchwalając decyzje służące realizacji wspólnych
 stanowisk lub wspólnych działań. Nie dotyczyło to jednak decyzji odnoszących się do spraw

 wojskowych lub polityki obronnej. Do głosowania większością kwalifikowaną nie docho
 dziło, jeżeli jedno państwo członkowskie z ważnych względów polityki narodowej zamie
 rzało się sprzeciwić podjęciu decyzji w tym trybie. Wówczas Rada Unii Europejskiej
 mogła kwalifikowaną większością głosów zażądać przedłożenia danej sprawy Radzie
 Europejskiej, stanowiącej jednomyślnie (art. 23, ust. 2). Konstruktywne wstrzymanie
 się od działania polegało na tym, że dane państwo członkowskie powstrzymywało
 się od głosu, składając w tej sprawie formalne oświadczenie, a mimo to podjęta de
 cyzja była rozumiana jako jednomyślna. Wówczas dane państwo nie było zobo
 wiązane do realizacji tej decyzji, choć zgadzało się, że jest ona wiążąca dla Unii Euro

 pejskiej. Równocześnie w duchu wząjemne] solidarności państwo to powstrzymywało się

 Do 2001 r. Unia Europejska uchwaliła ok. 80 wspólnych stanowisk, w tym m.in. w sprawach handlu

 z nową Jugosławią, eksportu broni do byłej Jugosławii, Timoru Wschodniego, Libii, Nigerii, Su
 danu, Haiti i Ruandy (por. T. Sokołowski, Instytucjonalne i prawne płaszczyzny integracji w Europie,
 Warszawa 2001, s. 189).

 Do 2001 r. Unia Europejska podjęła ok. 90 wspólnych działań, w tym m.in. w sprawie monitoro
 wania wyborów w Rosji i Afryce Południowej, przedłużenia układu o nierozprzestrzenianiu broni
 jądrowej, przepisów eksportowych na towary o podwójnym (wojskowym i cywilnym) zastosowaniu,
 por. tamże.

 Vertrag von Amsterdam..., s. 25-28, 30.
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 od wszelkich działań stojących w sprzeczności lub utrudniających realizację takiej
 decyzji. Z drugiej strony, pozostałe państwa członkowskie musiały respektować sta
 nowisko państwa powstrzymującego się od głosu. Jeżeli państwa powstrzymujące się
 od głosu dysponowały więcej niż 1/3 głosów ważonych, to mogły one zablokować
 podjęcie takiej decyzji (art. 23, ust. 1-2)11.

 Jeszcze przed wejściem w życie traktatu amsterdamskiego (1 maja 1999 r.) zary
 sowała się możliwość uzgodnienia kompromisu między zwolennikami i przeciwni
 kami ustanowienia wspólnej polityki obronnej Unii Europejskiej. W dużej mierze
 kompromis ten ułatwiła zmiana stanowiska rządu brytyjskiego, który jesienią 1998 r.

 obrony europejskiej. W reakcji m.in. na wydarzenia w Kosowie, które bardzo wyraźnie
 obnażyły słabość Unii Europejskiej w polityce obronnej, brytyjski premier Tony Blair
 w oświadczeniu złożonym na początku października 1998 r. zasygnalizował gotowość
 swojego rządu do rewizji negatywnego dotąd stanowiska wobec wspólnej polityki
 obronnej Unii Europejskiej. Rezultatem tej zmiany było spotkanie prezydenta Francji
 Jacquesa Chiraca i premiera Wielkiej Brytanii Tony'ego Blaira w St. Mało 3-4 grudnia
 1998 r., w czasie którego obie strony ogłosiły potrzebę rozwijania przez Unię Euro
 pejską samodzielnych zdolności wojskowych^2.

 Po wejściu w życie traktatu amsterdamskiego, Rada Europejska, obradująca
 3-4 czerwca 1999 r. w Kolonii oraz 10-11 grudnia tegoż roku w Helsinkach, podjęła
 dalsze działania, mające bardzo istotne znaczenie dla przyszłego rozwoju wspólnej
 polityki obronnej. W czasie posiedzenia w Kolonii Rada Europejska postanowiła
 ustanowić wspólną politykę bezpieczeństwa i obrony. W wydanej z tej okazji deklaracji
 Wzmocnienie wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony członkowie Rady Europejskiej
 zapowiedzieli oddanie do dyspozycji Unii niezbędnych środków i zdolności, aby UE
 mogła nypełniaćpostawione przed nią wspólne europejskie zadania w ramach polityki bezpie

 czeństwa i obrony. Rada Europejska wyraźnie ograniczyła jednak zadania Unii w tej dzie
 dzinie do autonomicznego planowania i realizacji misji petersberskich. Ponadto upo
 ważniła ona Radę Unii Europejskiej do określenia warunków włączenia do Unii
 Europejskiej do końca 2000 r. części aktywów i funkcji Unii Zachodnioeuropejskiej,
 które byłyby niezbędne dla UE w wypełnianiu jej nowej odpowiedzialność w dziedzinie misji
 petersberskicb^.

 Tamże, s. 31.

 Szerzej na ten temat por. J. Barcz, II filar Unii Europejskiej. Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa,

 [w:] Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe, red. J. Barcz, Warszawa 2003, s. 112; J. Starzyk,
 Wspólna polityka..., s. 276-277; A. Podraża, Wspólna polityka..., s. 150-151.

 Presidency Report on Strenghtening oj Common European Policy on Security and Defence (Cologne 3-4 June

 1999), [w:] Europejska Polityka Bezpieczeństwa i Obrony. Dokumenty z^"11998-2000, „Studia i Materiały"

 2000, nr 26, z. 1, s. 40-43. Zdaniem niektórych autorów, ograniczenie zadań Unii Europejskiej
 do podejmowania i realizacji misji petersberskich było sprzeczne z traktatem z Maastricht i trak
 tatem amsterdamskim, które stanowiły, że wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa miała
 obejmować wszelkie sprawy związane z bezpieczeństwem Unii Europejskiej, włącznie z docelowym sformu

 łowaniem wspólnej polityki obronnej, która z cząsem mogłaby prowadzić do wspólnej obrony. Natomiast decyzja
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 12 Janusz J. Węc POUTUA 2/2004

 Podczas zorganizowanego sześć miesięcy później posiedzenia w Helsinkach
 Rada Europejska podjęła decyzję o utworzeniu do końca 2003 r. sił szybkiego reago
 wania Unii Europejskiej. Miałyby one liczyć ok. 50-60 tys. osób, osiągać gotowość
 do działania w ciągu 60 dni, a także być zdolne do realizacji przez okres co najmniej
 jednego roku wszystkich rodzajów misji petersberskich14. Rada Europejska posta
 nowiła wówczas powołać także nowe organy polityczne i wojskowe Unii Europejskiej,
 których celem miało być sprawowanie politycznej kontroli i strategiczne dowodzenie
 misjami petersberskimi. Miały nimi być: Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa, Komi
 tet Wojskowy i Sztab Wojskowy, które zostały powołane do życia w pierwszej połowie
 2001 r. Wreszcie trzecim istotnym rezultatem obrad Rady Europejskiej w Helsinkach

 była deklaracja o podjęciu prac nad ustaleniem zasad współpracy między Unią Euro
 pejską a NATO13.

 Traktat nicejski podpisany 26 lutego 2001 r. wprowadził niewielkie modyfikacje
 w obszarze wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Najistotniejszą zmianą
 było anulowanie postanowień art. 17, ust. 1-2 traktatu o Unii Europejskiej doty
 czących wzajemnych relacji między Unią Europejską a Unią Zachodnioeuropejską.
 W dużej mierze sankcjonowało to decyzje Rady Europejskiej podjęte już w czerwcu
 1999 r. w Kolonii, dotyczące wzajemnych stosunków między obu organizacjami.
 Dokonano również zmiany art. 25. traktatu, polegającej na przekazaniu Komitetowi

 i ceve7o vorior» flr»ti;rVir7ci«ÎDWPon TCnmifpfn Polifvr7.ne.D-0. Na

 mocy art. 27a-27e traktatu o Unii Europejskiej wprowadzono możliwość nawią
 zywania tzw. ściślejszej współpracy w obszarze wspólnej polityki zagranicznej i bez
 pieczeństwa. Wszelako współpraca taka mogła się odnosić jedynie do wspólnych sta
 nowisk i wspólnych działań, nie mogła natomiast obejmować spraw mających implikacje
 wojskowe lub w dsjedsjnie obrony (art. 27b). Ponadto traktat nicejski rozszerzał zakres
 spraw, w których podejmowanie decyzji w Radzie Unii Europejskiej miało się od
 bywać w trybie kwalifikowanej większości głosów. Dotyczyło to zawierania niektórych
 umów międzynarodowych, służących do realizacji wspólnych stanowisk i działań
 (art. 24, ust. 3), a także mianowania specjalnego pełnomocnika ds. wspólnej polityki
 zagranicznej i bezpieczeństwa (art. 23, ust. 2)16.

 o włączeniu do Unii Europejskiej części aktywów i funkcji Unii Zachodnioeuropejskiej stanowiła
 naruszenie traktatu amsterdamskiego, przewidującego stopniową integrację obu organizacji (S. Pa
 rzymies, Wspólna Europejska Polityka Bezpieczeństwa i Obrony, „Stosunki Międzynarodowe" 2000,
 nr 1-2, s. 16-17; J. Starzyk, Wspólna polityka..., s. 287-288).

 20 listopada 2000 r. w Brukseli ministrowie obrony państw członkowskich Unii Europejskiej posta
 nowili zwiększyć liczbę sil szybkiego reagowania do 100 tys. osób. Miały one być wyposażone
 m.in. w ok. 400 samolotów bojowych i ok. 100 okrętów. Jednocześnie ustalony został tzw. katalog
 sił, określający wkład poszczególnych krajów do sil szybkiego reagowania; por. T. Sokołowski,
 Instytucjonalne..., s. 106, 192.

 Szerzej na ten temat por. J. Barcz, IIfilar Unii Europejskiej..., s. 113-116; J. Starzyk, Wspólna polityka...,
 s. 294-296; A. Podraża, Wspólna polityka..., s. 153-155

 Traktat z Nicei, zmieniający Traktat o Unii Europejskiej, Traktat ustanawiający Wspólnotę Europej
 ską oraz niektóre związane z nim akty prawne, http://www.msz.gov.pl, s. 4-7.
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 II. OBRADY KONWENTU EUROPEJSKIEGO W LATACH 2002-2003

 1. Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa

 Reformą wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa zajęła się Grupa robocza
 VII (Działania zewnętrzne) ustanowiona przez Prezydium Konwentu, która 16 grud
 nia 2002 r. przedstawiła Konwentowi raport końcowy ze swej działalności. Za
 proponowała połączenie w jednym rozdziale projektu traktatu konstytucyjnego
 wszystkich, rozproszonych dotąd w różnych traktatach, działań zewnętrznych Unii

 clrini ti τττοηΛίηΑΐ Tonrorucmin 1 rTrct-łńlnoi nAlifrrlri

 handlowej, współpracy z państwami trzecimi, pomocy humanitarnej, a także stosun
 ków z organizacjami międzynarodowymi i państwami trzecimi17. Grupa robocza VII
 zaleciła: utworzenie urzędu ministra spraw zagranicznych Unii i Rady Spraw Zagra
 nicznych; ustanowienie europejskiego korpusu dyplomatycznego, podlegającego
 ministrowi spraw zagranicznych; umożliwienie ministrowi spraw zagranicznych
 i Komisji Europejskiej zgłaszania wspólnych inicjatyw legislacyjnych; znaczące roz
 szerzenie możliwości podejmowania decyzji w trybie większości kwalifikowanej
 i konstruktywnego wstrzymania się od głosu w dziedzinie wspólnej polityki zagra
 nicznej i bezpieczeństwa; nadanie Radzie Europejskiej uprawnień do jednogłośnego
 stanowienia o dalszym rozszerzeniu głosowania większością kwalifikowaną w tej
 dziedzinie; zwiększenie wydatków z budżetu Unii Europejskiej na finansowanie
 wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa i przyznanie większej autonomii
 ministrowi spraw zagranicznych Unii w tym zakresie18.

 W czasie dyskusji na forum plenarnym Konwentu najwięcej kontrowersji wy
 wołała procedura podejmowania decyzji i prawo do inicjatywy ustawodawczej. Część
 członków Konwentu, w tym przede wszystkim delegaci Niemiec (Jurgen Meyer,
 Elmar Brok), wspierani przez przedstawicieli Francji (Allain Lamassoure) i Włoch
 (Lamberto Dini), proponowała wprowadzenie we wspólnej polityce zagranicznej
 i bezpieczeństwa głosowania większością kwalifikowaną jako generalnej zasady. Inni,
 w tym głównie przedstawiciele Wielkiej Brytanii (Gisela Stuart), domagali się utrzy

 mania status quo, czyli jednomyślnego podejmowania decyzji, z wyjątkami ustanowio
 nymi w traktatach z Maastricht, amsterdamskim i nicejskim. Delegaci niemieccy,
 zwłaszcza Peter Glotz, Elmar Brok i Jurgen Meyer, należeli także do najbardziej zde
 cydowanych zwolenników utworzenia urzędu ministra spraw zagranicznych Unii19.

 Żywili oni również przekonanie, że wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa
 powinna mieć w przyszłości charakter ponadnarodowy. Jurgen Meyer, wskazując na

 uchwałę Bundestagu z 4 czerwca 2003 r., argumentował, że pierwszymi ważnymi
 przesłankami prowadzącymi do nadania wspólnej polityce zagranicznej i bezpie

 Schlussbericht der Gruppe VII 'Aufenpolitisches Handeln", s. 2.

 Tamże, s. 6-9.

 Rede von Jiirgen Meyer im Europàischen Konvent am 11. ]uli 2002, http://www.bundestag.de, s. 1; Rede

 von Jurgen Meyer im Europdischen Konvent am 16. Mai 2003, http://www.bundestag.de, s. 1.
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 czeństwa cech ponadnarodowych winny być: uznanie głosowania większością kwa
 lifikowaną za powszechnie stosowaną zasadę, umocnienie pozycji ministra spraw za
 granicznych Unii, a także wprowadzenie kontroli Parlamentu Europejskiego nad
 wspólną polityką zagraniczną i bezpieczeństwa20.

 Plenum Konwentu przyjęło rozwiązania kompromisowe, opierające się w dużej
 mierze na wspomnianych zaleceniach Grupy roboczej VII21. Plenum nie przychyliło
 się jednak do jej propozycji, aby ministra spraw zagranicznych wybierała kwalifiko
 waną większością głosów Rada Ministrów, działająca na szczeblu szefów państw i rzą
 dów, za zgodą przewodniczącego Komisji Europejskiej i po uzyskaniu akceptacji
 Parlamentu Europejskiego22. Nie przyjęło ono również zalecenia Grupy roboczej VII
 w sprawie wspólnej inicjatywy ustawodawczej ministra spraw zagranicznych i Komisji
 Europejskiej. W zamian za to plenum postanowiło, że minister spraw zagranicznych
 Unii sam będzie posiadał prawo do występowania z taką inicjatywą, zaś w razie
 potrzeby będzie mógł się zwrócić o wsparcie do Komisji Europejskiej23. Jednak najpo
 xT7o^t-\i^ic70 ćmiono vonmnnnnwano nlpnum TCnnwentn VwTiî lllcwirtarifl TT f\tara

 Unii Europejskiej w następstwie decyzji o zniesieniu w ogóle struktury filarowej,
 ustanowionej w 1993 r. na mocy traktatu z Maastricht. Pozostałe zalecenia Grupy
 roboczej VII zostały w całości lub z nieznacznymi modyfikacjami wprowadzone do
 projektu traktatu konstytucyjnego.

 Ostatecznie projekt traktatu konstytucyjnego stanowił, że ministra spraw zagra
 nicznych będzie mianować Rada Europejska kwalifikowaną większością głosów za
 zgodą przewodniczącego Komisji Europejskiej, ponieważ równocześnie miał on być
 jednym z jej wiceprzewodniczących. Zgodnie z tą samą procedurą Rada Europejska
 miała decydować o zakończeniu pełnienia przez niego funkcji, ale nie kadencji, po
 nieważ nie był to organ kadencyjny. Minister spraw zagranicznych Unii Europejskiej
 winien kierować wspólną polityką zagraniczną i bezpieczeństwa oraz odpowiadać za
 całokształt stosunków zewnętrznych Unii (art. 27, ust. 1-3)24. Miał on przewodniczyć

 Radzie Spraw Zagranicznych, odpowiedzialnej za kształtowanie wszystkich polityk
 zewnętrznych Unii opartych na strategicznych wytycznych Rady Europejskiej (art. 23,

 Rede von Jurgen Meyer im Europaischen Konvent am 11. Juli 2002, http://www.bundestag.de, s. 1; Rede

 von Jurgen Meyer im Europaischen Konvent am 12. Juli 2002, http://www.bundestag.de, s. 1 ; Rede von Jurgen

 Meyer im Europaischen Konvent am 16. Mai 2003, http://www.bundestag.de, s. 1.

 The European Convention. Draft Constitution, volume I, Revised text of Part One, 24. 05. 2003, CONV
 724/03, s. 96-98.

 Należy podkreślić, że Grupa robocza VII zaproponowała trzy różne nazw)' dla nowego urzędu:
 europejski przedstawiciel ds. zagranicznych, minister ds. zagranicznych Unii i minister spraw zagra
 nicznych Unii. Zdaniem większości członków Grupy roboczej VII najbardziej odpowiednia wyda
 wała się nazwa: europejski przedstawiciel ds. zagranicznych, ponieważ nie pokrywałaby się ona
 z nazwami resortów spraw zagranicznych żadnego z państw członkowskich Unii. Jednak ostatecznie
 Konwent przyjął nazwę: minister spraw zagranicznych Unii Europejskiej (por. Schlussbericht
 derGruppe VII "Auftenpolitisches Handeln", 16. 12. 2002, CONV 459/02, s. 4-5).

 The European Convention. Draft Constitution, volume I, Revised text of Part One, s. 98.

 Projekt Traktatu..., s. 27.
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 ust. 2). W sprawach dotyczących wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa
 minister miał reprezentować Unię na zewnątrz oraz realizować tę politykę wraz z rzą
 dami państw członkowskich (art. 39, ust. 4, art. III-197, ust. 1-2).

 Uchwały w sprawie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa miały być
 podejmowane jednomyślnie, zasadniczo przez Radę Europejską i Radę Ministrów,
 i mogły być tylko decyzjami europejskimi (art. 39, ust. 7-8). Rada Europejska i Rada
 Ministrów miały stanowić w tej dziedzinie na wniosek rządów państw członkowskich,
 ministra spraw zagranicznych Unii lub tego ministra Unii wspieranego przez Komisję
 Europejską (art. 39, ust. 7). Jednak z powodu konieczności pogodzenia reżimu mię
 dzyrządowego i wspólnotowego status prawny decyzji europejskich podejmowanych
 w tym obszarze różnił się od „normalnych" decyzji europejskich23. Z obszaru wspól
 nej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa wyraźnie wyłączone zostały ustawy euro
 pejskie i europejskie ustawy ramowe (art. 39, ust. 7). Obok prawa do inicjatywy
 ustawodawczej minister spraw zagranicznych uzyskał także wpływ na działalność
 ςηρΓί^Ιηρση npłnnmnrnikii rU wsnólnpi nnlitvki 7aaranir7r\^i i hp^nipr^pńct-ws

 w tym wspólnej polityki bezpieczeństwa i obronnej. Specjalny pełnomocnik miał
 być odpowiedzialny przed ministrem spraw zagranicznych i mianowany przez Radę
 Ministrów na wniosek tegoż ministra, jeżeli tylko Rada uznałaby to „za niezbędne"
 (art. III-203)26.

 Projekt traktatu konstytucyjnego rozszerzał, choć nieznacznie, zakres spraw,
 w których Rada Ministrów mogła uchwalać swoje decyzje kwalifikowaną większo
 ścią głosów. Były to nadal przypadki wyjątkowe i dotyczyły decyzji europejskich
 o wspólnych działaniach i stanowiskach podejmowanych na wniosek ministra
 spraw zagranicznych Unii, przedłożony w wyniku specjalnego żądania, które Rada
 Europejska skierowałaby do niego z własnej inicjatywy łub inicjatywy ministra
 (art. III-201, ust. 2). Głosowanie nie dochodziło jednak do skutku, jeżeli członek
 Rady Ministrów złożył oświadczenie, że z istotnych względów polityki krajowej
 zamierza się sprzeciwić przyjęciu decyzji większością kwalifikowaną. Wtedy Rada
 Ministrów, stanowiąc większością kwalifikowaną, mogła zażądać przedłożenia tej
 sprawy Radzie Europejskiej w celu podjęcia decyzji jednomyślnie (art. III-201, ust. 2).
 Ponadto w innych sytuacjach niż przewidziane w art. III-201, ust. 2, Rada Europejska
 mogła jednomyślnie zadecydować, iż Rada Ministrów powinna stanowić większością

 kwalifikowaną, co stwarzało perspektywę dla dalszego rozszerzenia możliwości gło
 sowania w tym trybie (art. III-201, ust. 3)27. Nowym elementem w dziedzinie wspólnej
 polityki zagranicznej i bezpieczeństwa było wyraźne osłabienie obowiązującej dotąd
 zasady konstruktywnego wstrzymania się od głosu. Nastąpiło to wskutek powiązania

 zasady konstruktywnego wstrzymania się od głosu z klauzulą demograficzną. Decyzje
 europejskie, dla których Konstytucja przewidywała głosowanie jednomyślne, nie
 mogły dojść do skutku, jeżeli liczba państw, które wstrzymały się od głosu i złożyły

 25 J. Barcz, II filar Unii Europejskiej..., s. 513.

 26 Projekt Traktatu..., s. 35-36, 182, 185.

 27 Tamże, s. 184-185.

This content downloaded from 149.156.234.28 on Fri, 16 Oct 2020 11:16:50 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms



 16 Janusz J. Węc POIITEJA 2/2004

 w związku z tym stosowne oświadczenie, wynosiła co najmniej 1/3 ogólnej liczby
 krajów członkowskich, reprezentujących co najmniej 1/3 ludności Unii (art. III-201,
 ust. I)28.

 Europejska Służba Działań Zewnętrznych, wspierająca ministra spraw zagra
 nicznych Unii w wykonywaniu jego obowiązków i stanowiąca namiastkę europejskiej
 służby dyplomatycznej, ma zostać powołana za zgodą Rady Ministrów i Komisji
 Europejskiej (bez uszczerbku dla Parlamentu Europejskiego) w pierwszym roku po
 wejściu w życie traktatu konstytucyjnego. Służba ma się składać z urzędników
 odpowiednich wydziałów Sekretariatów Generalnych Rady Ministrów i Komisji
 Europejskiej, a także oddelegowanego personelu krajowych służb dyplomatycznych
 (art. III-197, ust. 3)29. Należy podkreślić, że ustanowienie urzędu ministra spraw
 zagranicznych Unii, który przejmie funkcję wysokiego przedstawiciela ds. wspólnej
 polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, komisarza ds. stosunków zewnętrznych
 i wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej, jest wyrazem dążeń członków Kon
 wentu do stworzenia większej przejrzystości i uproszczenia zasad realizacji polityki
 międzynarodowej przez Unię Europejską. Z drugiej strony, najważniejszymi zmia
 nami wprowadzonymi w projekcie traktatu konstytucyjnego, a umacniającymi bazę
 instytucjonalną i legislacyjną dla neofunkcjonalnego procesu spill-over, były nie tylko
 ustanowienie urzędu ministra spraw zagranicznych Unii Europejskiej oraz nadanie
 mu rangi funkcjonariusza międzynarodowego (jako wiceprzewodniczącego Komisji
 Europejskiej) i prawa inicjatywy ustawodawczej, ale także rozszerzenie możliwości
 głosowania w trybie większości kwalifikowanej, osłabienie zasady konstruktywnego
 wstrzymania się od głosu oraz decyzja o utworzeniu Europejskiej Służby Działań
 Zewnętrznych. Mimo to, w obszarze wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa
 nadal miały zdecydowanie przeważać elementy liberalnej współpracy międzyrządowej.
 Projekt traktatu konstytucyjnego stawiał też na dalsze „uelastycznianie" wspólnej
 polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Świadczyło o tym, przedstawione poniżej, roz
 szerzenie wzmocnionej współpracy na cały prezentowany obszar, choć z pewnymi
 ograniczeniami.

 2. Wspólna polityka bezpieczeństwa i obronna

 Reformą wspólnej polityki bezpieczeństwa i obronnej zajęła się Grupa robocza VIII
 (Obrona) Prezydium Konwentu, która rozpatrzyła ponad czterdzieści projektów
 i propozycji zgłoszonych przez swoich członków, a także innych przedstawicieli
 Konwentu. Wśród nich na uwagę zasługiwał przede wszystkim wspólny projekt

 Joschki Fischera (RFN) i Dominique'a de Villepina (Francja), przedłożony 22 listo
 pada 2002 r., bowiem autorzy postulowali bardzo daleko sięgające zmiany w tym
 obszarze. Ministrowie spraw zagranicznych Niemiec i Francji proponowali w imieniu
 swoich rządów „uelastycznienie" wspólnej polityki bezpieczeństwa i obronnej za

 Tamże, s. 184.

 Tamże, s. 182, 293.
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 pomocą mechanizmu wzmocnionej współpracy, utworzenie Europejskiej Agencji
 Zbrojeń i rozwój europejskiej polityki zbrojeniowej zgodnie z art. 296 traktatu
 rzymskiego o WE, przejęcie przez zainteresowane państwa członkowskie Unii Euro
 pejskiej ich zobowiązań wynikających z Paktu Brukselskiego, w tym klauzuli o kolek
 tywnej obronie (art. V), a także załączenie do projektu traktatu konstytucyjnego
 specjalnego protokołu, umożliwiającego zainteresowanym państwom członkowskim
 Unii Europejskiej wykorzystanie istniejących między nimi form współpracy zbroje
 niowej, poprawę ich zdolności militarnych i nawiązanie nowych form kooperacji (har
 monizacja planowania wojskowego, podział zadań itd.). Ponadto ministrowie spraw
 zagranicznych Niemiec i Francji zgłosili postulat wprowadzenia do projektu traktatu
 konstytucyjnego specjalnej klauzuli o solidarności i wspólnym bezpieczeństwie,
 a także przyjęcia deklaracji politycznej Solidarność i wspólne bezpieczeństwo, która sta
 nowiłaby załącznik do traktatu i wskazywałaby na konieczność przeciwdziałania
 wszelkim zagrożeniom bezpieczeństwa państw członkowskich Unii Europejskiej,
 w tym głównie terroryzmowi, a także dopuszczałaby możliwość przekształcenia
 w przyszłości wspólnej polityki bezpieczeństwa i obronnej w Europejską Unię
 Bezpieczeństwa i Obrony, wzmacniającą europejski filar NATO30.

 Grupa robocza VIII przyjęła do wiadomości, ale nie zaaprobowała większości
 propozycji zawartych w projekcie niemiecko-francuskim. Krytycznie oceniona została
 przez większość jej członków idea przekształcenia wspólnej polityki bezpieczeństwa
 i obronnej w Europejską Unię Bezpieczeństwa i Obrony, zamiar rozciągnięcia wzmoc
 nionej współpracy na wspólną politykę bezpieczeństwa i obronną, a także zamysł
 przejęcia przez zainteresowane państwa członkowskie Unii Europejskiej ich zobo
 wiązań wynikających z postanowień Paktu Brukselskiego, w tym klauzuli o kolek
 tywnej obronie31. Członkowie Grupy roboczej VIII wyrażali przeświadczenie, że
 zaakceptowanie tej ostatniej propozycji byłoby równoznaczne z ostateczną likwidacją
 Unii Zachodnioeuropejskiej32. W czasie dyskusji nad klauzulą o kolektywnej obronie
 zrodził się jednak zamysł ustanowienia ściślejszej współpracy między zainteresowa
 nymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej w dziedzinie polityki obronnej.
 Większość członków Grupy roboczej VIII wypowiedziała się także za ustanowie
 niem nowej formy współpracy, zwanej współpracą strukturalną, czyli ściślejszą ko
 operacją zainteresowanych państw członkowskich Unii Europejskiej, spełniających
 wyższe kryteria wydolności wojskowej w zakresie m.in. wyszkolenia, interopera
 cyjności i zdolności dyslokacyjnych sił zbrojnych. Ponadto uzgodniono wprowadzenie
 do części normatywnej projektu traktatu konstytucyjnego klauzuli solidarności,
 a także utworzenie Europejskiej Agencji Zbrojeń i Badań Strategicznych, choć nie
 na płaszczyźnie ponadpaństwowej, do czego w gruncie rzeczy zmierzali autorzy

 30 Beitrag von Herrn Dominique de Villepin utid von Herm Joschka Fischer "Cemeinsame deutsch-franvpsische

 Vorschlàge fiir den Europaischen Konvent sptm Bereich Europàische Sicherheits- und Verteidigungspolitik
 22. 11. 2002, CONV 422/02, s. 1-4.

 31 Schlussbeńcht der Gruppe VIII "Verteidigung", 16. 12. 2002, CONV 461/02, s. 18-19, 21.

 32 Tamże, s. 21.

This content downloaded from 149.156.234.28 on Fri, 16 Oct 2020 11:16:50 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms



 18 Janusz J. Węc POLÎT EJ·'' 2/2004

 projektu niemiecko-francuskiego, lecz na płaszczyźnie międzypaństwowej. Podczas
 dyskusji rozważana była także idea ustanowienia odrębnej formacji Rady Ministrów
 ds. Polityki Bezpieczeństwa i Obronnej, złożonej z ministrów obrony państw człon
 kowskich. Jednak większość członków Grupy roboczej VIII wypowiedziała się za
 utrzymaniem dotychczasowych regulacji, przewidujących udział ministrów obrony
 w posiedzeniach Rady ds. Ogólnych i Stosunków Zewnętrznych lub jej przyszłego
 odpowiednika33.

 W dniu 16 grudnia 2002 r. Grupa robocza VIII przedstawiła raport końcowy,
 w którym sformułowała następujące zalecenia dla Konwentu: (1) rozszerzenie zakresu
 misji petersberskich; (2) zapewnienie większej „elastyczności" przy podejmowaniu
 decyzji i realizacji zadań w dziedzinie wspólnej polityki bezpieczeństwa i obronnej
 poprzez efektywniejsze wykorzystanie mechanizmu konstruktywnego wstrzymania
 się od głosu, a także ustanowienie ściślejszej współpracy w dziedzinie wzajemnej
 obrony oraz współpracy strukturalnej między państwami członkowskimi, spełniają
 cymi wyższe kryteria wydolności wojskowej i zamierzającymi przyjąć większe zobo
 wiązania w zakresie realizacji misji petersberskich; (3) wprowadzenie klauzuli solidar
 ności, umożliwiającej państwom członkowskim skuteczne zapobieganie i reagowanie
 na zagrożenia terrorystyczne, a także klęski żywiołowe lub katastrofy humanitarne,
 przy wykorzystaniu wszystkich instrumentów, jakimi dysponuje Unia Europejska (siły
 militarne, instytucje stworzone do realizacji misji petersberskich, współpraca policyjna
 i sądowa w sprawach karnych); (4) ustanowienie Agencji Zbrojeń i Badań Strate
 gicznych w celu przemysłowego i technologicznego wzmocnienia sektora obronnego
 Unii Europejskiej oraz umożliwienia państwom członkowskim realizacji programów
 kooperacyjnych z wykorzystaniem istniejących form współpracy zbrojeniowej (multi
 lateralne siły zbrojne, Zachodnioeuropejska Grupa Zbrojeniowa itp.), a także wspie
 rania badań strategicznych, w tym badań w dziedzinie militarnych systemów dzia
 łających w kosmosie; (5) przekazanie ministrowi spraw zagranicznych Unii prawa do
 inicjatywy ustawodawczej (dotyczącej ustalania rodzaju operacji i środków niezbęd
 nych do przezwyciężania kryzysów regionalnych) oraz uprawnień do kierowania
 i koordynacji działań obronnych państw członkowskich; (6) zapewnienie wystar
 czającej kontroli parlamentarnej nad wspólną polityką bezpieczeństwa i obronną
 (m. in. regularne konsultacje i wymiana informacji między kompetentnymi komisjami
 Parlamentu Europejskiego i parlamentami narodowymi)34.

 Plenum Konwentu przyjęło propozycje Urupy roboczej Viii, wprowadzając
 pewne poprawki. Na wniosek delegatów brytyjskich, hiszpańskich, francuskich
 i niemieckich do zakresu celów realizowanych w ramach wspólnej polityki bez
 pieczeństwa i obronnej wprowadzone zostało zadanie zapobiegania konfliktom, co
 pozwalało na jej lepsze dostosowanie do postanowień Karty Narodów Zjedno

 Tamże, s. 19-22, 24.

 Tamże, s. 1-2, 16-25. Ten ostatni postulat wprowadzony został do zaleceń Grupy roboczej VIII
 głównie pod naciskiem delegata Bundestagu Jurgena Meyera (por. Rede von Jurgen Meyer im Euro
 pàischen Konvent am 12. Juli 2002, http://www.bundestag.de, s. 1).
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 czonych (art. 40, ust. I)35. Plenum zaaprobowało także wniosek reprezentantów
 Wielkiej Brytanii, Irlandii, Niemiec, Włoch i Holandii w sprawie zmiany nazwy agencji
 odpowiedzialnej za politykę zbrojeniową. Nowa nazwa tej instytucji — Agencja Zbro
 jeń, Badań i Potencjału Wojskowego — lepiej odzwierciedlała jej faktyczną rolę i zakres
 pełnionych zadań (art. 40, ust. 3)36. Z inicjatywy ponad trzydziestoosobowej grupy
 delegatów na czele z Elmarem Brokiem (RFN), hrabią Stocktonem (Wielka Brytania)
 i Mariettą Giannkou (Grecja) wprowadzony został wymóg regularnego konsultowania
 z Parlamentem Europejskim przez ministra spraw zagranicznych Unii głównych
 aspektów wspólnej polityki bezpieczeństwa i obronnej37. Plenum odrzuciło natomiast
 wniosek Jurgena Meyera (RFN), zalecający podejmowanie decyzji w dziedzinie
 wspólnej polityki bezpieczeństwa i obronnej superkwalifikowaną większością 3/4 gło
 sów państw członkowskich, reprezentujących co najmniej 3/4 liczby ludności Unii
 Europejskiej38.

 Jednak najpoważniejszą zmianą ustanowioną przez plenum Konwentu było
 wprowadzenie klauzuli o wzajemnej pomocy w polityce obronnej. Idea utworzenia
 wspoinej oDrony wprowaazona zostaia juz w traKtacie z ivraastricnt, a następnie po

 twierdzona w traktatach amsterdamskim i nicejskim39. Była ona wówczas rozumia
 na jako długoterminowy i niezbyt jasno sformułowany cel wspólnej polityki zagra
 nicznej i bezpieczeństwa Unii Europejskiej. Większość członków Konwentu posta
 nowiła jednak określić jej zakres i sposób realizacji, ustanawiając także klauzulę
 o wzajemnej pomocy, nawiązującą do wspomnianej wyżej propozycji niemiecko
 francuskiej. Klauzula ta stanowiła, że jeżeli jedno z uczestniczących we wzajemnej
 obronie państw członkowskich stałoby się ofiarą zbrojnej agresji na swoim terytorium,

 to pozostałe uczestniczące w niej państwa, stosując wszelkie dostępne im środki,
 musiałyby mu udzielić pomocy oraz wsparcia wojskowego lub innego zgodnie
 z art. 51 Karty Narodów Zjednoczonych. Pod naciskiem głównie delegatów Danii
 (Henning Christophersen, Hełle Thorning-Schmidt) realizację współpracy w dzie
 dzinie wzajemnej obrony uwarunkowano jednak ścisłą kooperacją uczestniczących
 w niej państw z Organizacją Traktatu Północnoadantyckiego (art. 7)40.

 Decyzje europejskie dotyczące realizacji wspólnej polityki bezpieczeństwa

 i obronnej miała podejmować Rada Ministrów, stanowiąc jednomyślnie, na wniosek
 ministra spraw zagranicznych Unii lub rządu państwa członkowskiego. Minister,
 w stosownych przypadkach wspólnie z Komisją Europejską, mógł proponować

 35 Delegatami tymi byli: Peter Hain (Wielka Brytania), Josep Borrell (Hiszpania), Dominique de Ville
 pin (Francji) i Joschka Fischer (RFN); por. The European Convention..., s. 101-103.

 36 Byli to: Peter Hain (Wielka Brytania), Dick Roche (Irlandia), Joschka Fischer (RFN), Gianfranco
 Fini (Wiochy) i Gijes de Vries (Holandia); por. The European Convention..., s. 101-103.

 37 The European Convention..., volume I, Revised text of Part One, s. 101-103.

 38 Rede von Jurgen Meyer im Europàischen Konvent am 16. Mai 2003, http://www.bundestag.de, s. 1.

 39 Traktat o Unii Europejskiej..., s. 134-135; Vertrag von Amsterdam..., s. 27-28; Traktat z Nicei...,
 s. 4-5.

 40 The European Convention..., s. 103.
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 wykorzystanie zarówno środków krajowych, jak i instrumentów unijnych (art. 40,
 ust. 4)41. Klauzula solidarności mówiła o solidarnym współdziałaniu państw człon
 kowskich w przypadku, gdy jedno z nich stałoby się ofiarą ataku terrorystycznego,
 klęski żywiołowej lub katastrofy spowodowanej przez człowieka42. Wówczas Unia
 miała mobilizować wszystkie będące w jej dyspozycji instrumenty, w tym środki
 wojskowe, udostępnione przez państwa członkowskie w celu: (1) zapobiegania zagro
 żeniu terrorystycznemu na terytorium państw członkowskich, (2) ochrony instytucji
 demokratycznych i ludności cywilnej w przypadku ataku terrorystycznego, (3) wspie
 rania państw członkowskich na ich terytorium na wniosek ich władz politycznych
 w przypadku ataku terrorystycznego, (4) niesienia pomocy państwom członkowskim
 na ich terytorium na wniosek tamtejszych władz politycznych w przypadku katastrofy

 lub klęski (art. 42, ust. 1). Decyzję europejską w sprawie warunków wprowadzenia
 klauzuli solidarności w życie miała podejmować Rada Ministrów na wspólny wniosek
 Komisji Europejskiej i ministra spraw zagranicznych Unii (III-231, ust. I)43.

 Projekt zwiększał z czterech do dziewięciu liczbę misji petersberskich, ustano
 wionycn w traKtacie amsteraamsKim. i\iowymi zaaamami, jaKie zamierzano powierzyć

 Unii Europejskiej, miały być: wspólne działania rozbrojeniowe (programy likwidacji
 broni i uzbrojenia, kontrola zbrojeń itp.), zapobieganie konfliktom (system wczesnego
 ostrzegania, środki budowy zaufania i wzmacniania bezpieczeństwa itp.), doradztwo
 i wsparcie wojskowe (defense outreach: współpraca z państwami trzecimi lub orga
 nizacjami regionalnymi w zakresie budowy demokratycznych sił zbrojnych itp),
 stabilizacja sytuacji po konfliktach, walka z terroryzmem, w tym wspieranie państw
 trzecich w zwalczaniu terroryzmu na ich terytoriach (art. III-210, ust. 1). Zadania te
 miały być wykonywane z wykorzystaniem potencjału zapewnianego przez państwa
 członkowskie (art. 40, ust. 1). Kraje członkowskie Unii Europejskiej wspólnie
 tworzące wielonarodowe siły zbrojne mogły również przekazywać je do dyspozycji
 Unii w celu realizacji wspólnej polityki bezpieczeństwa i obronnej (art. 40, ust. 3).
 Decyzje europejskie dotyczące misji petersberskich, określające ich cel, zakres oraz
 warunki realizacji, miała podejmować jednomyślnie Rada Ministrów. Koordynację

 cywilnych i wojskowych aspektów misji miał zapewniać minister spraw zagranicz
 nych Unii pod kierunkiem Rady Ministrów i w ścisłym porozumieniu z Komitetem
 Politycznym i Bezpieczeństwa (art. III-210, ust. 2)44.

 Europejska Agencja Zbrojeń, Badań i Potencjału Wojskowego miała się zajmo
 wać m.in. rozbudową bazy przemysłowej i technologicznej sektora obronnego, a także

 określaniem wymogów operacyjnych, potencjału i zbrojeń europejskiej polityki

 Projekt 'Traktatu..., s. 37.

 Zaproponowane przez Grupę roboczą VIII rozszerzenie klauzuli solidarności na klęski żywioło
 we i klęski spowodowane przez człowieka popierali na forum Konwentu zwłaszcza Dominique
 de Villepin, Joschka Fischer, Peter Hain, Hannes Farnleitner, Dick Roche, Kimmo Kiljunen i Louis
 Michel (por. The TLuropean Convention. Draft Constitution..., s. 104).

 Projekt Traktatu..., s. 205.

 Tamże, s. 36-37 i 188.
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 obronnej (art. 40, ust. 3, III-212, ust. 1). Wspólna polityka bezpieczeństwa i obronna
 winna zapewniać Unii zdolność operacyjną, opartą na środkach cywilnych i wojsko
 wych. Unia Europejska mogła z nich korzystać w misjach przeprowadzanych poza
 jej obszarem, ale zgodnie z zasadami Karty Narodów Zjednoczonych (art. 40, ust.l)45.
 Współpraca strukturalna mogła być ustanowiona między państwami członkowskimi
 Unii, spełniającymi wyższe kryteria wydolności wojskowej oraz zamierzającymi
 przyjąć większe zobowiązania w dziedzinie wspólnej polityki bezpieczeństwa
 i obronnej (art. 40, ust. 6). Lista państw zainteresowanych podjęciem współpracy
 strukturalnej, a także kryteria i zobowiązania w zakresie potencjału wojskowego miały
 być w przyszłości podane w specjalnym protokole, stanowiącym załącznik do projektu
 traktatu konstytucyjnego (art. III-213, ust. I)46. Projekt przewidywał, że we współ
 pracy strukturalnej winny być generalnie stosowane zasady wzmocnionej współpracy.
 Wzajemna obrona miała być formą ściślejszej współpracy państw członkowskich
 Unii, wyrażającej się w ich gotowości i zdolności do udzielania pomocy i wsparcia
 wojskowego jednemu z uczestniczących w niej państw zgodnie z art. 51. Karty
 Narodów Zjednoczonych i w porozumieniu z Paktem Północnoatlantyckim. Państwo
 członkowskie uczestniczące w takiej współpracy, które na swoim terytorium stało się
 obiektem zbrojnej agresji, miało informować o zaistniałej sytuacji pozostałe kraje
 uczestniczące i mogło zwrócić się do nich o pomoc i wsparcie. Decyzja o udziele
 niu takiemu państwu pomocy i wsparcia miała być podejmowana przez kraje uczest
 niczące obradujące na szczeblu ministrów. W obradach tych mieli także brać udział
 ich przedstawiciele w Komitecie Politycznym i Bezpieczeństwa oraz Komitecie Woj
 skowym. O każdej agresji zbrojnej i działaniach podjętych w odpowiedzi na agresję
 powinna być natychmiast informowana Rada Bezpieczeństwa ONZ. Lista państw
 uczestniczących we wzajemnej obronie miała być w przyszłości podana w specjalnej
 deklaracji stanowiącej załącznik do projektu traktatu konstytucyjnego (art. III-214,
 ust. I)47. Projekt przewidywał w dziedzinie wspólnej obrony stosowanie zasady
 wzmocnionej współpracy (art. 40, ust. 7, art. III-214, ust 1-4)48.

 Ostatecznie projekt traktatu konstytucyjnego, w części dotyczącej wspólnej
 polityki bezpieczeństwa i obronnej, zapewniał zdecydowaną przewagę liberalnej
 współpracy międzyrządowej nad współpracą wspólnotową. Wyrazem pewnego, choć
 nieznacznego, umocnienia bazy instytucjonalnej i legislacyjnej dla neofunkcjonalnego
 procesu spill-over było nadanie ministrowi spraw zagranicznych Unii inicjatywy usta

 wodawczej, a w pewnej mierze także wprowadzenie klauzuli solidarności. Projekt
 zapowiadał jednak przede wszystkim daleko idące „uelastycznienie" wspólnej polityki
 bezpieczeństwa i obronnej, o czym świadczyło rozszerzenie zakresu zadań realizo

 Tamże, s. 36-37 i 189.

 Podczas obrad Konwentu nie udało się uzgodnić protokołu, o którym mówił art. III-213, ust. 1
 projektu traktatu konstytucyjnego.

 W czasie obrad Konwentu nie powiodło się uzgodnienie deklaracji, o której mówił art. III-214,
 ust. 1 projektu traktatu konstytucyjnego.

 Projekt Traktatu..., s. 37-38 i 189-191.
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 wanych w ramach misji petersberskich, podjęcie decyzji o utworzeniu na płaszczyź
 nie międzypaństwowej Europejskiej Agencji Zbrojeń, Badań i Potencjału Wojsko
 wego, a także ustanowienie współpracy strukturalnej i wzajemnej obrony. W obu
 przypadkach państwa członkowskie Unii Europejskiej miałyby nawiązywać koope
 rację wojskową w oparciu o konstrukcję prawną wzmocnionej współpracy lub jej
 odmianę.

 3. Podział kompetencji między Unią Europejską a państwami
 członkowskimi

 Kierując się opiniami Grupy roboczej V (Kompetencje uzupełniające), Prezydium
 Konwentu zaproponowało ustanowienie nowej kategorii kompetencji dia wspólnej
 polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Unii Europejskiej49. Członkowie Prezydium
 argumentowali, że takie rozwiązanie byłoby uzasadnione „szczególnym charakterem",
 jaki posiada wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa, której nie dało się włą
 czyć ani do kompetencji dzielonych, ani do wyłącznych kompetencji państw człon
 kowskich50. Wszelako zamysł ten spotkał się z krytycznymi opiniami na forum ple

 narnym Konwentu. W sposób zasadniczy idei wyodrębnienia kompetencji Unii
 Europejskiej w dziedzinie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa sprzeciwiali
 się m.in. delegaci brytyjscy (David Heathcoat-Amory, hrabia Stockton, Andrew Ni
 cholas Duff, Timothy Kirkhope), szwedzcy (Ingvar Svensson) i duńscy (Jens-Peter
 Bonde, Peter Skaarup i Per Dalgaard). W zupełnie przeciwnym kierunku zmierzały
 natomiast postulaty delegatów austriackich (Johannes Voggenhuber i Evelin Lich
 tenberger), hiszpańskich (Josep Borrell i inni hiszpańscy socjaliści), portugalskich
 rt nic A4"/i«-i«-łV»r\\ l-\i=»1rriiolrir,Vi ΝΤογπΛ i fraηΓΛîclrirh Π-Tllhpf-t ϊ-ίαρηρΓ\ Wtnrzv WVÎ">r>

 wiadali się za włączeniem wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa do kompe
 tencji wyłącznych Unii Europejskiej. Z kolei delegat Włoch Lamberto Dini propo
 nował objęcie tego obszaru kompetencjami dzielonymi. Inni delegaci, jak Dick Roche
 (Irlandia) i David Heathcoat-Amory (Wielka Brytania), postulowali ograniczenie
 stosownych uprawnień Unii na mocy zapisu, że wykonywanie przez nią kompetencji
 w tej dziedzinie nie będzie naruszać uprawnień państw członkowskich. Jeszcze inni
 domagali się anulowania klauzuli o lojalnej współpracy i wzajemnej solidarności
 państw członkowskich we wspólnej polityce zagranicznej i bezpieczeństwa Unii
 Europejskiej lub co najmniej zneutralizowania jej treści zapisem, który zobowiązy
 wałby Unię do przestrzegania żywotnych interesów tych państw51. Opinie Prezydium

 podzielali natomiast przede wszystkim delegaci niemieccy, niektórzy delegaci fran
 cuscy i belgijscy, a także delegaci węgierscy'2.

 The European Convention..., s. 3.

 Tamże, s. 68.

 Byli to: Peter Hain, lord Tomlinson (Wielka Brytania), Ernani Lopes i Luis Queiro (Portugalia),
 Valdo Spinni i Elena Paciotti (Włochy); por. The European Convention..., s. 78, 83, 87, 95 i 99-100.

 Delegatami tymi byli: Sylvia-Yvonne Kaufmann i Klaus Hànsch (RFN), Dominique de Villepin,
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 W ślad za propozycjami Prezydium projekt ustanawiał odrębne kompetencje dla
 wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, w tym wspólnej polityki bezpieczeń
 stwa i obronnej53. Była to niezwykle istotna zmiana, ponieważ wspólna polityka
 zagraniczna i bezpieczeństwa należała dotąd do kompetencji dzielonych, zaś wspólna
 polityka bezpieczeństwa i obronna (m.in. misje petersberskie) do wyłącznych kom
 petencji państw członkowskich. Kompetencje w dziedzinie wspólnej polityki zagra
 nicznej i bezpieczeństwa, w tym wspólnej polityki bezpieczeństwa i obronnej, miały
 polegać na jej określaniu i realizacji przez Unię Europejską. Państwa członkowskie
 powinny natomiast aktywnie i bez zastrzeżeń ją wspierać w duchu lojalności i wza
 jemnej solidarności, a także stosować się do aktów przyjętych w tej dziedzinie przez
 Unię. Ponadto winny one powstrzymywać się od działań sprzecznych z interesem Unii
 lub mogących zaszkodzić jej skuteczności (art. 15, ust. 1-2)54.

 4. Wzmocniona współpraca

 Idea wzmocnionej lub ściślejszej współpracy była pojęciem wywodzącym się z kon
 cepcji elastyczności integracji (Jlexibility). Koncepcja ta towarzyszyła procesowi inte
 gracji od samego początku, zrodziła się zaś z potrzeby poszukiwania sposobu na
 „zagospodarowanie różnorodności", mających swoje źródła m.in. w odmiennych tra
 dycjach państwowości, a także tożsamości narodowej, kulturowej i cywilizacyjnej
 krajów członkowskich Unii Europejskiej55. Teoretycy integracji europejskiej, jak
 A. Stubb, a za nim A. Zielińska-Głębocka, podejmując próbę zdefiniowania koncepcji
 elastyczności, posługiwali się m.in. takimi pojęciami, jak: wzmocniona integracja,
 zmienna geometria, ściślejsza lub pogłębiona współpraca, centrum i peryferie czy też
 Europa wielu prędkości. Niektórzy z nich proponowali trzy modele rozróżniające
 proces integracji: model „wielu szybkości" („wielu prędkości"), charakteryzujący się
 największym zakresem solidarności państw członkowskich w realizacji tych samych
 polityk unijnych, w przestrzeganiu acquis communautaire oraz w „solidarnej pracy na
 rzecz dobra wspólnego"; model „zmiennej geometrii" („koncentrycznych kręgów").

 charakteryzujący się mniejszym zakresem solidarności państw członkowskich i poz
 walający na zróżnicowany sposób realizacji zadań integracyjnych, a w konsekwencji
 prowadzący do selektywnej współpracy niektórych państw, i w końcu także model
 „Europy à la carte", pozwalający na wybór niektórych polityk i rezygnację z innych

 Olivier Duhamel i Pervenche Berès (Francja), Anne Van Lancker (Belgia) i Péter Balazs (Węgry);
 por. The European Convention..., s. 79.

 Zapis wyszczególniający wspólną politykę bezpieczeństwa i obronną został wprowadzony na wnio
 sek kilku członków Konwentu. Byli to m.in.: Gianfranco Fini (Włochy), Josep Borrell (Hiszpania),
 Lord Maclennan, Andrew Nicholas Duff i Linda McAvan (Wielka Brytania), Alberto Costa i Ernani

 Lopes (Portugalia), Dick Roche (Irlandia), Giorgos Katiforis (Grecja); por. The European Convention...

 Szerzej na ten temat por. J. J. Węc, Spór o kształt konstytucji europejskiej, „Przegląd Zachodni" 2004,
 nr 3, s. 71-79.

 Szerzej na ten temat por. A. Zielińska-Głębocka, Zasada ściślejszej współpracy w funkcjonowaniu linii
 Europejskiej, „Spraw)7 Międzynarodowe" 2001, nr 3, s. 52-56.
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 polityk należących do acquis, skądinąd zaniechany po wejściu w życie traktatu
 amsterdamskiego56. Taki podział prowadził teoretyków integracji do tezy, że ideę
 wzmocnionej współpracy należy wywodzić z modelu „zmiennej geometrii" inte
 gracyjnej, dopuszczającej w pewnych dziedzinach ściślejszą i bardziej zaawansowaną
 współpracę zainteresowanych krajów niż wynikałoby to z przyjętego acquis, choć bez
 uszczerbku dla jego zasad37.

 Projekt traktatu konstytucyjnego potwierdzał i rozbudowywał zawarte już
 w traktatach amsterdamskim i nicejskim zasady wzmocnionej współpracy, której
 konstrukcja prawna zapewniała wprawdzie generalnie przewagę interesów narodo
 wych nad wspólnotowymi, ale sama współpraca osadzona była we wspólnotowych
 ramach instytucjonalnych Unii Europejskiej. Wszelako członkowie Prezydium,
 pracujący nad ostateczną wersją projektu traktatu konstytucyjnego, byli w pełni świa
 domi faktu, że w swojej klasycznej postaci zasady wzmocnionej współpracy nie
 zostały nigdy dotąd zastosowane w praktyce przez państwa członkowskie Unii Euro
 pejskiej58. Konstrukcja prawna wzmocnionej współpracy miała się opierać na posta
 nowieniach art. 43 i art. III-322-329 projektu traktatu konstytucyjnego. Stanowiła ona,

 przynajmniej formalnie, próbę znalezienia równowagi między metodą wspólnotową
 a metodą współpracy międzyrządowej. Wzmocniona współpraca miała służyć zabez
 pieczaniu spójności i pogłębianiu integracji, ale z drugiej strony winna stać na straży
 interesów narodowych oaństw członkowskich. Kraie chcące wzmocnić i Doełebić

 proces integracji mogły to uczynić jedynie za zgodą instytucji Unii Europejskiej i bez
 uszczerbku dla wspólnotowego acquis. Nawiązywanie koalicji przez państwa człon
 kowskie Unii w celu podjęcia wzmocnionej współpracy miało stanowić raczej wyją
 tek niż regułę. Państwa nie uczestniczące we wzmocnionej współpracy nie mogły
 naruszać interesów krajów w niej partycypujących.

 Dlatego projekt traktatu konstytucyjnego przewidywał, że współpraca taka miała
 sprzyjać realizacji celów Unii, ochronie jej interesów i wzmocnieniu procesu integracji.

 -.Λ λ 1 < λχττλ λ «ι v s* -m/» /- /ι ^./ι«μ+ιλ#λμλ« *λ ι /)ι ι μ ι} 11 r· h Τ 71Λ11 (rur*· Λ % net 1 \

 ale z poszanowaniem kompetencji, praw i obowiązków krajów członkowskich nie
 biorących w niej udziału. Ponadto winna być ona otwarta dla wszystkich państw
 członkowskich w czasie jej ustanawiania lub w dowolnym czasie (art. 43, ust. 1). Jednocześnie

 kraje w niej nie uczestniczące nie mogły utrudniać wprowadzenia w życie jej zasad
 (art. III-323). Państwa członkowskie pragnące nawiązać między sobą wzmocnioną
 współpracę mogły wykorzystywać do tego celu instytucje Unii Europejskiej. Każda

 A. Stubb, A Catégorisation of Differentiated Intégration, „Journal of Common Market Studies" 1966,
 vol. 34, no. 2; A. Zielińska-Głębocka, Zasada ściślejszej współpracy..., s. 54-56.

 A. Zielińska-Głębocka, Dynamika Unii Europejskiej w świetle teońi integracji, „Studia Europejskie" 1999,
 nr 3, s. 25-28. Według autorki wariantami ogólnie rozumianego mechanizmu wzmocnionej współ
 pracy były: system z Schengen, kooperacja Unii Europejskiej z Unią Zachodnioeuropejską, a także
 takie inicjatywy, jak: Eureka, Ariane, Airbus i JET. Cele przyświecające tym formom współpracy
 wykraczały poza przyjęte acquis, co odróżniało je od Unii Walutowej i Ekonomicznej, realizującej
 zadania pochodzące ze wspólnego acquis.

 Szerzej na ten temat por. Tbe European Convention..., s. 106.
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 propozycja wzmocnionej współpracy miała być zgodna z Konstytucją i prawem Unii (art. III

 322). Akty i decyzje podejmowane w ramach wzmocnionej współpracy miały być
 wiążące jedynie dla jej uczestników (art. 43, ust. 4). Współpraca taka powinna mieć
 charakter działania ostatecznego, tzn. podejmowanego wtedy, gdy cele takiej współpracy

 nie mogły być osiągnięte w rozsądnym terminie przyz Unię jako całość (art. 43, ust. 1-2)59.

 Najistotniejsze zmiany ustanowione w projekcie traktatu konstytucyjnego polegały

 na równoczesnym wzmocnieniu metody współpracy międzyrządowej i metody wspól
 notowej, uproszczeniu zasad, a także rozszerzeniu zasięgu wzmocnionej współpracy.
 Przede wszystkim zmniejszona została liczba państw uczestniczących we wzmocnionej
 współpracy do co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Unii Europejskiej (art. 43,
 ust. 2 )60. Miało im to ułatwiać nawiązywanie koalicji, a tym samym wyraźnie wzmoc
 nić metodę współpracy międzyrządowej. Ponadto rozszerzono możliwość podej
 mowania decyzji kwalifikowaną większością głosów, co działało na korzyść współpracy
 międzyrządowej, ale pośrednio (w znaczeniu demokratyzacji procesu podejmowania

 .y jij jai*-» ιαιν^ν w w j^/vuiv cv-» w wj y »v iuu^v^iu ł,v nuua atj_iiuui,j.\_î »y

 uzyskała prawo do jednomyślnego stanowienia o zastosowaniu trybu większości kwa
 lifikowanej w obszarach nie wymienionych wyraźnie w Konstytucji (art. III-328). Istotną

 zmianą z punktu widzenia metody wspólnotowej było również umocnienie roli
 Parlamentu Europejskiego we wzmocnionej współpracy. Inaczej niż dotąd, Parlament
 Europejski miał wyrażać swoją zgodę na podjęcie wzmocnionej współpracy w każdej
 z dziedzin określonych w Konstytucji, z wyjątkiem wspólnej polityki zagranicznej
 i bezpieczeństwa, gdzie obowiązywała nadal procedura informowania61.

 Z procesu podejmowania decyzji wyłączono Radę Europejską, co znacznie ten
 proces upraszczało. Likwidacja struktury filarowej Unii Europejskiej przyczyniała się
 również do uproszczenia, ale w pewnym sensie także do uwspólnotowienia procedury
 wnioskowania; kraje, chcące nawiązać wzmocnioną współpracę w jednej z dziedzin
 określonych w Konstytucji, z wyjątkiem wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeń
 stwa, powinny występować z wnioskiem w tej sprawie do Komisji Europejskiej
 (art. III-325, ust. 1). Oznaczało to, że Komisja Europejska miała nadal wypełniać rolę
 inicjującą w obszarach należących dotąd do filaru I i III. Jednak w tym ostatnim
 przypadku państwa członkowskie utraciły możliwość odwoływania się do Rady
 Ministrów, jeżeli Komisja nie przedłożyłaby ich propozycji Radzie. W dziedzinie
 wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa utrzymana została natomiast inicju
 jąca rola Rady Ministrów i opiniodawcza funkcja Komisji Europejskiej; wniosek
 państw członkowskich miał być nadal kierowany do Rady Ministrów. Istotna zmiana

 Projekt Traktatus. 40, 247.

 Tamże, s. 37, 40 i 190; Europàischer Konvent. Die verstàrkte Zusammenarbeit, 14. 05. 2005,
 CONV 723/03, s. 1-28.

 Dotąd Parlament Europejski był konsultowany w I i III filarze, a także mógł wyrażać swoją zgodę
 na podjęcie wzmocnionej współpracy w I filarze, jeżeli podlegała ona procedurze przewidzianej
 w art. 251. Natomiast w II filarze Parlament Europejski miał być w tej sprawie wyłącznie infor
 mowany (por. Traktat z Nicei..., s. 6, 8 i 11).
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 polegała na tym, że wniosek taki miał być następnie przekazywany ministrowi spraw
 zagranicznych Unii, który winien wydać opinię o spójności wzmocnionej współpracy
 ze wspólną polityką zagraniczną i bezpieczeństwa Unii, a także do Komisji Euro
 pejskiej, która miała wydać opinię o spójności takiej współpracy z innymi politykami
 Unii (art. III-325, ust. 2). Ponadto projekt przewidywał stosowanie zasad wzmoc
 nionej współpracy w całym obszarze wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa,
 a więc nie zawężał jej jak dotychczas do wspólnych działań i wspólnych stanowisk.
 Dyskusja na forum Konwentu wykazała, że zdecydowana większość jego członków
 wypowiadała się za wspomnianymi zmianami. Jednak nie brakowało też opinii
 radykalnych, takich jak postulat delegata Wielkiej Brytanii (Andrew Nicholas Duff),
 dotyczący zlikwidowania wzmocnionej współpracy, czy też wspólny projekt Niemiec
 i Holandii zalecający zwiększenie w tej dziedzinie roli Komisji Europejskiej jako
 strażnika interesów całej Unii Europejskiej62.

 Projekt traktatu konstytucyjnego wyłączał ze wzmocnionej współpracy wspólną
 politykę bezpieczeństwa i obronną. Z drugiej strony ustanawiał w tej dziedzinie
 współpracę strukturalną, która stanowiła pewną odmianę wzmocnionej współpracy.
 Projekt przewidywał bowiem, że postanowienia dotyczące wzmocnionej współprag stosuje

 się do współpracy strukturalnej (art. III-213, ust. 5). Współpracę strukturalną mogły na

 wiązywać państwa członkowskie spełniające zaostrzone kryteria wydolności militarnej
 (art. 40, ust. 6-7, art. III-213, ust. 1-5 )63.

 Dr hab. Janusz J. WĘC, ur. 1957 r., politolog i historyk, kierownik Zakładu Orga
 nizacji i Instytucji Międzynarodowych w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków
 Międzynarodowych UJ, kierownik studium podyplomowego „Integracja europejska",
 członek zwyczajny Instytutu Zachodniego w Poznaniu, członek Rady Redakcyjnej
 „Rocznika Polsko-Niemieckiego", wydawanego przez Instytut Studiów Politycznych
 PAN w Warszawie, członek Polskiego Towarzystwa Historycznego, autor 69 pu
 blikacji naukowych, w tym czterech monografii: FDP wobec polityki wschodniej RFN
 1969-1982, Poznań 1990; Die Deutschlandpolitik Polens 1945-1991. Von der Status-Quo

 -Ońentierung bis %um Paradigmenwecbsel., Kraków 1993 (wraz z D. Bingenem); Najnowsza
 historia świata 1945-1995, t. 1: 1945-1963; t. 2: 1963-1979: t. 3: 1979-1995, wyd. 5:

 Kraków 2003 (wraz m.in. z J. Rydlem i A. Patkiem) oraz CDU/CSU wobec polityki
 niemieckiej Republiki Federalnej Niemiec 1949-1969, Kraków 2000. Stypendia i wykłady

 za granicą: m.in. stypendysta Fundacji im. Friedricha Naumanna na Uniwersytecie
 w Bonn (1984—1986), Uniwersytetu w Salzburgu (1991), Akademii Nauk w Mainz
 (1992), Fundacji im. Konrada Adenauera w Sankt Augustin (1999), a także wykła
 dowca na Uniwersytecie Erłangen-Niirnberg (1992).

 62 The European Convention..., s. 109 (Duff); Europaischer Konvent..., s. 24 (projekt niemiecko-holen
 derski).

 63 Projekt Traktatu..., s. 37 i 189-190.
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