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Posiedzeniu przewodniczył: senator Edmund Wittbrodt – przewodniczący komisji Spraw Unii Europejskiej
Porządek posiedzenia: 1. Spotkanie z komisarz Unii Europejskiej ds. stosunków zewnętrznych i
europejskiej polityki sąsiedztwa panią Benitą Ferrero - Waldner.
W posiedzeniu uczestniczyli: − senatorowie – członkowie Komisji Spraw Zagranicznych oraz członkowie
Komisji Spraw Unii Europejskiej,
− posłowie – członkowie Komisji do Spraw Unii Europejskiej
− przedstawiciele sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych
− zaproszeni goście:

− Komisja Unii Europejskiej
− komisarz ds. polityki zewnętrznej i Europejskiej Polityki SąsiedztwaBenita Ferraro-Waldner
− dyrektor Przedstawicielstwa KE w Polsce Róża Thun,
− kierownik sekcji politycznej przedstawicielstwa KE w Polsce Marie
Therese Duffy-Haeusler,
− członek gabinetu komisarz ds. polityki zewnętrznej i Europejskiej
Polityki Sąsiedztwa Michael Karnitschnig,
− członek gabinetu komisarz ds. polityki zewnętrznej i Europejskiej
Polityki Sąsiedztwa Christie Hohmann.

Przebieg posiedzenia:
Ad. 1 Na wstępie pani komisarz podniosła kwestię przyszłorocznych rocznic związanych z „Jesienią
Ludów” i zburzeniem Muru Berlińskiego. Przypomniała, że bez polskich protestów lat 70-tych i 80tych ogólnoeuropejska rewolucja nie byłaby możliwa. Podkreśliła pionierską rolę Polski w walce
o niepodległość i wyzwolenie z jarzma komunizmu. Podkreśliła, że przyszłoroczna 5-ta rocznica
wejścia Polski do UE jest tak istotna i symboliczna. Obecnie polsko-szwedzka inicjatywa Partnerstwa
Wschodniego wyznacza w polityce UE nowy kierunek i wymiar. To i inne podejmowane przez Unię
działania potwierdzają fakt, że UE jest aktorem sceny politycznej, nie zaś politycznym karłem, jak
chcą niektóre źródła. Pięć głównych elementów, mających priorytetowy charakter dla Partnerstwa
Wschodniego to: wzajemne więzi polityczne, lepiej i szerzej pojmowana przestrzeń ekonomiczna
i tworzenie sieci wolnego handlu na rynku europejskim, bardziej mobilna ludność, zwiększone
bezpieczeństwo wewnętrzne oraz wspieranie rozwoju regionalnego. Partnerstwo przyczyni się do
rozwoju instytucjonalnego i strukturalnego państwowości zaangażowanych krajów Wschodu i
Kaukazu. Przyczyni się również do liberalizacji polityki wizowej w miarę rozwoju programu oraz
wzrostu bezpieczeństwa wewnętrznego krajów zaangażowanych. Komisarz Waldner podkreśliła
również rolę Polski w zrozumieniu specyfiki Ukrainy i Białorusi. Zaznaczyła, że UE docenia pierwsze
kroki Białorusi w kierunku demokratyzacji, tym niemniej będzie bacznie obserwować realizację
zapowiedzi – i od tych działań białoruskiego rządu uzależniać będzie podejmowane przez siebie kroki

w kierunku stopniowego włączania Białorusi do Partnerstwa. W odniesieniu do stosunków UE-Rosja
pani Ferraro-Waldner zapewniła, że Unia nie wróci do status quo sprzed konfliktu gruzińskiego, tym
niemniej widzi konieczność prowadzenia rozmów, choć nie według dawnych zasad. Podkreśliła, że
zasada integralności terytorialnej Gruzji jest niepodważalna. Kwestie zapewnienia poszkodowanym
pomocy humanitarnej i odbudowy zniszczeń również nie podlegają dyskusji.
Na zakończenie pani Komisarz oddała hołd działalności papieża Jana Pawła II, podkreślając jego
wkład i znaczenie dla rewolucji 89 roku oraz powstania nowego ładu światowego.
W dyskusji wzięli udział senatorowie: Włodzimierz Cimoszewicz, Dorota Arciszewska-Mielewczyk
oraz posłowie: Jan Religa, Dorota Wróbel, Janusz Piechociński, Marek Borowski, Andrzej
Gałażewski.
Najczęściej poruszanymi tematami były kwestie współpracy z Rosją, sytuacja na Białorusi oraz
poparcie Unii dla polskich stoczni i dla tarczy antyrakietowej w Polsce i Czechach. Poruszano również
kwestie związane z konfliktem gruzińskim i ratyfikacją Traktatu Lizbońskiego.

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.
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