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Posiedzeniu przewodniczył: senator Edmund Wittbrodt – przewodniczący komisji Spraw Unii Europejskiej.
Porządek posiedzenia: 1. Podsumowanie prezydencji francuskiej w Unii Europejskiej – wystąpienie
ambasadora Republiki Francuskiej Barry’ego Delongchampsa .
2. Polska polityka europejska w okresie prezydencji francuskiej w Unii
Europejskiej - wystąpienie podsekretarza stanu w Urzędu Komitetu
Integracji Europejskiej Piotra Serafina.
3. Priorytety prezydencji czeskiej w Unii Europejskiej - wystąpienie
ambasadora Republiki Czeskiej Jana Sechtera.
4. Polska polityka europejska w okresie prezydencji czeskiej w Unii
Europejskiej – wystąpienie podsekretarza stanu w Urzędzie Komitetu
Integracji Europejskiej Piotra Serafina.
5. Dyskusja.
W posiedzeniu uczestniczyli: − senatorowie członkowie Komisji Spraw Zagranicznych: Włodzimierz
Cimoszewicz, Grzegorz Czelej, Maciej Grubski, Witold Idczak, Leon
Kieres, Paweł Klimowicz, Janusz Rachoń, Marek Rocki, Krzysztof
Zaremba,
− senatorowie członkowie Komisji Spraw Unii Europejskiej: Jerzy
Chróścikowski, Grzegorz Czelej, Piotr Głowski, Stanisław Gorczyca,
Tadeusz Gruszka, Stanisław Iwan, Norbert Krajczy, Roman Ludwiczuk,
Zdzisław Pupa, Janusz Rachoń, Mariusz Witczak, Grzegorz Wojciechowski,
Jan Wyrowiński,
− zaproszeni goście:

− Ambasada Republiki Francji:
− ambasador François Barry Delongchamps,
− radca ambasady Elisabeth Claverie,
− asystentka Attachée prasowego Katarzyna Marciniak,
− Ambasada Republiki Czeskiej:
− ambasador Republiki Czeskiej Jan Sechter,
− II sekretarz Jana Karfíkowá,
− asystent ambasadora Halina Lipusová,
− Urząd Komitetu Integracji Europejskiej:
− podsekretarz stanu Piotr Serafin,
− główny specjalista Aleksander Iwanicki,
− radca ministra Małgorzata Hajduk-Gromek,
− sekretarz Michał Cisowski,
− sekretarz Paweł Kasprzyk,
− Ministerstwo Spraw Zagranicznych:
− zastępca dyrektora Departamentu Unii Europejskiej Arkadiusz
Michowski
− naczelnik w Departamencie Unii Europejskiej Agnieszka Kowalska.
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Przebieg posiedzenia:
Ad. 1 Ambasador Republiki Francuskiej François Barry Delongchamps, podsumowując zakończoną
prezydencję francuską, podkreślił fakt realizacji wszystkich najważniejszych priorytetów, z pakietem
klimatycznym na czele i kompromisem wypracowanym w Poznaniu i Kopenhadze. W kwestii
bezpieczeństwa ambasador przypomniał, że kryzys gruziński wykazał konieczność posiadania nie
tylko narzędzi dyplomatycznych, ale i militarnych. Prezydencja francuska uczyniła dla przywrócenia
pokoju to, co mogło być zrobione w danym momencie, biorąc pod uwagę konieczność działania
w pośpiechu i przerwania walki za wszelką cenę. Ambasador podkreślił przy okazji rolę Europy
w działaniach NATO i budowaniu solidarności transatlantyckiej. Przypomniał ponadto o wysiłkach
prezydencji francuskiej, zmierzających do ratowania Traktatu Lizbońskiego i rozmowach
prowadzonych w tym celu z Irlandią. Podkreślił również, że oprócz realizacji priorytetów
prezydencja francuska podejmowała działania związane z przygotowaniem wyborów do PE i
odnowieniem składu KE, wypracowaniem nowej linii wspólnej polityki rolnej, pracami nad paktem
nt. migracji i azylu oraz instytucjonalizacją projektów Unii Śródziemnomorskiej i Partnerstwa
Wschodniego.
Ad. 2 Podsekretarz stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej Piotr Serafin podkreślił zasługi
prezydencji francuskiej w rozwiązaniu problemów związanych z przyjęciem pakietu klimatycznego
oraz kryzysem gruzińskim. Jako niewątpliwą zasługę prezydencji francuskiej Piotr Serafin wymienił
również działania podjęte w walce z kryzysem finansowym, a konkretnie pakiet ratunkowy,
koordynowany również na poziomie wspólnotowym. Podkreślił, ze walka z kryzysem to
jednocześnie obrona procesu integracji ze względu na wyzwalające się podczas bessy mechanizmy
egoizmów narodowych.
Ad. 3 Ambasador Republiki Czeskiej Jan Sechter zaprezentował najważniejsze priorytety i obszary
działania prezydencji czeskiej. Głównym obiektem zainteresowania będą: kryzys finansowy
i spowolnienie gospodarcze, rewitalizacja Traktatu Lizbońskiego oraz wybory do PE. Ambasador
poinformował, że priorytety Czech w ramach prezydencji to: ekonomia, energetyka i Europa w
świecie. W ramach tych priorytetów prezydencja czeska położy nacisk na zwiększenie
konkurencyjności UE, pełną realizację wolności w ramach rynku zewnętrznego, postawienie na
badania, rozwój, innowację i edukację oraz zwiększenie efektywności energetycznej, rozszerzenie
UE (Bałkany Zach.), wzmocnienie relacji UE – Izrael, a także walkę o prawa człowieka. Hasłem
czeskiej prezydencji będzie „Europa bez granic”.
Ad. 4 Podsekretarz stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej Piotr Serafin podkreślił znaczenie
priorytetu związanego z energetyką, szczególnie w kontekście kryzysu gazowego oraz zwiększonych
dotacji (3 mld. €) z UE na ten cel w 2009 r. Celem strategicznym miałoby być wypracowanie
wspólnej europejskiej polityki energetycznej, czemu służyć będzie m.in. realizacja projektu CCS –
wychwytywania i składowania CO2, budowa interkolektorów energetycznych pomiędzy Czechami a
Słowacją oraz budowa terminala LNG. Niezwykle istotne jest również wypracowanie mechanizmu
solidarności energetycznej UE, poprzez prowadzenie skoordynowanych działań, zmierzających do
zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego i dywersyfikacji źródeł energii.
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Ad. 5 W dyskusji wzięli udział senatorowie: Janusz Rachoń, Krzysztof Zaremba, Piotr Głowski, Leon
Kieres, Grzegorz Wojciechowski, Jerzy Chróścikowski.
Pytania do obu prezydencji dotyczyły: kryzysu gruzińskiego, realizacji projektów badawczych
sprzyjających dywersyfikacji źródeł energii, wpływu biznesu na makropolitykę europejską,
reaktywacji Traktatu Lizbońskiego w świetle obywatelskich zapytań do Trybunału Konstytucyjnego
w Niemczech, przyszłej linii wspólnej polityki rolnej, zasad polityki konkurencji w odniesieniu do
krajów „nowej” i „starej” Europy, perspektywy prac nad tarczą energetyczną wobec
désintéressement Rosji oraz stosunku prezydencji do GMO jako metod rolniczej produkcji
wielkoprzemysłowej.

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.
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