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Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa (PSC)
Posiada podstawę traktatową (art. 38 TUE)

Skład: ambasadorowie państw członkowskich
– Przewodniczący: stały, przedstawiciel EEAS

Kompetencje:
– sprawuje polityczną kontrolę i strategiczne kierownictwo nad operacjami
zarządzania kryzysowego
– akceptuje CMC, MSO, PSO i CSO oraz przekazuje je Radzie do akceptacji
– akceptuje IMD
– akceptuje CONOPS i OPLAN dla misji wojskowych i cywilnych
– przyczynia się do określania WPZiB: zaleca Radzie przyjęcie określonego
strategicznego podejścia lub dokonanie określonego wyboru politycznego
– monitoruje sytuację międzynarodową
– udziela wskazówek i otrzymuje opinie od EUMC, PMG i CIVCOM
– nadzoruje ISS i SatCen
– forum dialogu na temat rozwoju WPBiO i relacji z NATO

Konflikt z COREPER II w sprawie ustalania agendy FAC

Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa (PSC)
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EUMC

CIVCOM

PMG
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Komitet Wojskowy UE (EUMC)
Najwyższy rangą organ wojskowy w UE
 Powołany decyzją Rady w 2001 r.

Skład: szefowie sztabów PC
– Przewodniczący: stały, wybierany przez Radę
– czterogwiazdkowy generał (Mikhail Kostarakos)

Kompetencje:
– kieruje wszystkimi unijnymi działaniami wojskowymi, zwłaszcza planowaniem
i realizacją misji i operacji wojskowych w ramach WPBiO
– Zarządzanie kryzysowe: na wniosek PSC wydaje razem z EUMS IMD (Initating
Military Directive)
– Opiniuje CMC i MSO, potem przekazuje je PSC
– Akceptuje CONOPS i OPLAN dla misji wojskowych
– decyduje o rozwoju zdolności wojskowych UE

– doradza PSC w sprawach wojskowych
– monitoruje realizację działań wojskowych przez dowódcę operacji
– sprawuje nadzór nad EUMS

Grupa robocza ds. EUMC
EUMCWG posiada dwie formacje:
– zwykła
– HTF (grupa zadaniowa celu podstawowego – headline goals)
Skład: przedstawiciele wojskowi w randze pułkowników
– Kieruje nim stały przewodniczący wybierany przez EUMC (brak
wpływu WP)
Kompetencje:
– Wspiera i wspomaga EUMC w kwestiach wojskowych
– Przygotowuje porady i koncepcje dla EUMC
– Zajmuje się rozwijaniem zdolności wojskowych UE
– Dba o implementację HHG (2003; 2010)

CIVCOM
Komitet ds. Aspektów Cywilnych Zarządzania Kryzysowego
 Powołany decyzją Rady z 2001 r.
Skład: eksperci z PC
– Przewodniczący: stały, przedstawiciel EEAS
Kompetencje:
– doradza Komitetowi Politycznemu i Bezpieczeństwa w cywilnych kwestiach
zarządzania kryzysowego
– opiniuje CMC, PSO i CSO, potem przekazuje je PSC
– akceptuje CONOPS i OPLAN misji cywilnej, potem przekazuje PSC
– przygotowuje plany nowych misji
– wydaje zalecenia Komitetowi Politycznemu i Bezpieczeństwa
– opracowuje strategię cywilnego zarządzania kryzysowego i strategię na rzecz
zdolności cywilnych
– wizytacja misji cywilnych UE i ich ewaluacja
– prowadzenie baz danych na temat metod wzmacniania praworządności czy lepszego
zarządzania kryzysowego

PMG
Grupa Polityczno-Wojskowa
Skład: eksperci z PC
– Przewodniczący: reprezentant WP
Kompetencje:
– Zajmuje się polityczną stroną unijnych misji wojskowych i cywilnych
– Przygotowuje posiedzenia PSC w zakresie WPBiO
– Przygotowuje konkluzje dla Rady i zalecenia dla PSC
– Monitoruje ich efektywną implementację
– Odpowiada za stosunki z krajami pozaunijnymi i OM, zwłaszcza UE-NATO
(wspólne ćwiczenia)
Przykład: 2015 – zalecenie dla Rady, aby przeprowadzić operację militarną
przeciwko systemowi szmuglowania imigrantów z Libii do UE (EUNAVFOR
Med./SOPHIA)

Grupa Nicolaidis
Powstała w 2003 r. (nazwa od Kalypso Nicolaïdis)
Skład: asystenci ambasadorów PSC
– Przewodniczy przedstawiciel WP
Kompetencje:
– Przygotowuje posiedzenia PSC
– Podobna rola do grupy Mertens i Antici w COREPER
– Spotyka się dwa razy w tygodniu w przeddzień
posiedzenia PSC
– Punkt kontaktowy PSC z Sekretariatem Rady

RELEX
Grupa Robocza Radców ds. Stosunków Zewnętrznych
Skład: eksperci prawni z PC
– Przewodniczy przedstawiciel państwa prezydencji
Kompetencje: zajmuje się sprawami prawnymi, finansowymi i
instytucjonalnymi WPZiB w obszarach:
– sankcje (monitoring i ewaluacja)
– unijne operacje zarządzania kryzysowego
– specjalni przedstawiciele UE
– finansowanie działań zewnętrznych
– nieproliferacja broni
– pomoc prawno-lingwistyczna

Organy przygotowawcze (geograficzne)
• Grupa Robocza ds. Maszreku i Maghrebu (COMAG /MaMa )

• Grupa Robocza ds. Europy Wschodniej i Azji Środkowej (COEST)
• Grupa Robocza ds. Regionu Bałkanów Zachodnich (COWEB)

• Grupa Robocza ds. Bliskiego Wschodu i Zatoki Perskiej
(COMEM/MOG)
• Grupa Robocza ds. Azji i Oceanii (COASI)
• Grupa Robocza ds. Ameryki Łacińskiej i Karaibów (COLAT)
• Grupa Robocza ds. Stosunków Transatlantyckich (COTRA)
• Grupa Robocza ds. Afryki (COAFR)

Organy przygotowawcze (horyzontalne)
•

Grupa Robocza Radców ds. Stosunków
Zewnętrznych (RELEX)

•

Grupa Nicolaidis

•

Grupa Robocza ds. Powszechnego
Rozbrojenia i Kontroli Zbrojeń (CODUN
SPACE)

•
•
•
•
•

Grupa Robocza ds. Nieproliferacji
(CONOP)
Grupa Robocza ds. Wywozu Broni
Konwencjonalnej (COARM)
Grupa Robocza ds. Praw Człowieka
(COHOM)
Grupa Robocza ds. Terroryzmu
(aspekty międzynarodowe) (COTER)
Grupa Robocza ds. ONZ (CONUN)

•

Grupa Robocza ds. Zastosowania
Szczególnych Środków w celu Zwalczania
Terroryzmu (COCOP)

•

Grupa Robocza ds. OBWE i Rady Europy
(COSCE)

•

Grupa robocza ad hoc ds. procesu
pokojowego na Bliskim Wschodzie
(COMEP)

•

Grupa Robocza ds. Międzynarodowego
Prawa Publicznego (COJUR-ICC)

•

Grupa Robocza ds. Prawa Morza
(COMAR)

•

Grupa Robocza ds. Konsularnych
(COCON)

•

Grupa Robocza ds. Administracji i Protokołu
WPZiB (COADM)

Organy przygotowawcze związane z WPBiO
• Komitet Wojskowy (EUMC)

• Grupa Robocza Komitetu Wojskowego (EUMCWG)
• Grupa Robocza ds. Polityczno-Wojskowych (PMG)
• Komitet ds. Aspektów Cywilnych Zarządzania
Kryzysowego (CIVCOM)
• Grupa Robocza ds. Europejskiej Polityki Zbrojeń

Sekretariat Generalny Rady
Kluczowa rola do TL
– Wysoki przedstawiciel był Sekretarzem Generalnym
– W strukturze SG funkcjonowały jednostki zajmujące się WPZiB
W wyniku utworzenia EEAS struktury SG dot. WPZiB zostały
przeniesione do EEAS

Obecnie sprawami WPZiB w SG zajmują się:
– DG C (Sprawy zagraniczne, rozszerzenie, ochrona obywateli)
– SG odpowiada za obsługę prawną WPZiB w FAC (dyrektoriat w
ramach służb prawnych)
– SG przewodniczy kilku grupom roboczym (np. prawnikówlingwistów)

Sekretariat Generalny Rady

Źródło: A. Juncos, K. Pomorska, Secretariat, Facilitator or Policy Entrepreneur? Role Perceptions of Officials of the
Council Secretariat, „European Integration online Papers (EIoP)” 2010, vol. 14.

Agencje UE we WPZiB

EDA
Podstawa traktatowa (art. 42 TUE)
Kompetencje:
– określa cele zdolności wojskowych państw członkowskich i ocenia ich
realizację;
– harmonizuje wymogi wojskowe oraz metody dokonywania zamówień
wojskowych;
– proponuje i zarządza wielostronnymi projektami i programami w zakresie
obronności państw członkowskich;
– wspiera i koordynuje badania nad technologiami wojskowymi;
– wspomaga działania wzmacniające bazę przemysłową i technologiczną;
– wspiera i kontroluje współpracę strukturalną

Silna kontrola:
–
–
–
–

Nadzór polityczny ze strony Rady
Rada wydaje po opinii PSC wytyczne dla EDA (roczny program działań)
Rada co roku zatwierdza ramy finansowe
Szefem agencji jest WP

Wybrane projekty EDA
GO GREEN
Air-to-air refuelling

RPAS (Remotely Piloted
Aircraft Systems )
Counter-IED
European Air Transport Fleet
(EATF)

ISS
Instytut UE Studiów nad Bezpieczeństwem UE
Kompetencje:
– przeprowadza analizy naukowe dotyczące WPZiB i WPBiO ("Chaillot
Papers”)
– dostarcza ekspertyzy dla Wysokiego przedstawiciela i EEAS;
– organizuje konferencje, debaty, warsztaty;
– zbiera dokumentację na potrzeby urzędników i ekspertów z Unii i PC;
– tworzy sieć kontaktów ze światem akademickim, ośrodkami analitycznymi i
odpowiednimi podmiotami społeczeństwa obywatelskiego w całej Europie i
na świecie;
– współpracuje z państwami trzecimi, instytucjami i agencjami UE oraz
EEAS
Silna kontrola:
– PSC wydaje wytyczne polityczne
– WP wydaje wytyczne operacyjne i stoi na czele Rady EUISS

SATCEN
Centrum Satelitarne UE powstało w 2002 r.
Kompetencje:
– wspiera proces podejmowania decyzji w dziedzinie WPZiB, w tym misje i
operacje zarządzania kryzysowego, poprzez dostarczanie materiałów
pochodzących z analiz obrazów satelitarnych i innych danych (np. zdjęć
lotniczych)
– świadczy usługi satelitarne na rzecz państw członkowskich, Komisji
Europejskiej, państw trzecich, OM (np. ONZ, OBWE i NATO)
– szkoli analityków w zakresie geolokacji i badań satelitarnych;
– wykonuje zadania administracyjne dawnej UZE
– Zarządza wieloma programami (np. COPERNICUS)

Silna kontrola ze strony PSC i Wysokiego przedstawiciela
– PSC wydaje wytyczne polityczne dot. priorytetów
– WP wydaje wytyczne operacyjne
– WP decyduje, komu i jakie usługi/produkty SATCEN może przekazać
– WP ustala porządek realizacji wniosków o usługi/produkty

Europeizacja we Wspólnej
Polityce Zagranicznej i
Bezpieczeństwa UE

Definicje
Europeizacja:
– przenoszenie lojalności i tożsamości aktorów z poziomu narodowego na
ponadnarodowy (Beyers 2005)
– przenoszenie norm, wartości, rozwiązań instytucjonalnych z poziomu unijnego
(ponadnarodowego) na poziom krajowy i vice versa (Borzel, Risse 2000)
– proces konstrukcji, dyfuzji i instytucjonalizacji norm formalnych i
nieformalnych, reguł, podzielanych wartości, które są najpierw tworzone i
konsolidowane na poziomie UE, a następnie inkorporowane do krajowych
instytucji i dyskursów (Radaelli 2003)
Klasyfikacja europeizacji (Ruszkowski 2013):
– Europeizacja zewnętrzna
• Europeizacja ad extra
• Europeizacja ad intra
– Europeizacja wewnętrzna
• Europeizacja top-down
• Europeizacja bottom-up

Przykłady
• Europeizacja urzędników jednostek Sekretariatu Generalnego
Rady zajmujących się WPZIB
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