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Porządek posiedzenia:

1.

Informacja ambasadora Republiki Czech Jana Sechtera na temat
podsumowania prezydencji czeskiej w Unii Europejskiej.
Informacja Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej na temat polskiej
polityki europejskiej w okresie prezydencji czeskiej w Unii Europejskiej.
Informacja ambasadora Królestwa Szwecji Daga Harteliusa na temat
priorytetów prezydencji szwedzkiej w Unii Europejskiej.
Informacja Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej na temat polskiej
polityki europejskiej w okresie prezydencji szwedzkiej w Unii
Europejskiej.

2.
3.
4.

W posiedzeniu uczestniczyli: − senatorowie członkowie Komisji Spraw Zagranicznych: Leon Kieres,
Dorota Arciszewska-Mielewczyk, Włodzimierz Cimoszewicz, Grzegorz
Czelej, Maciej Grubski, Paweł Klimowicz, Janusz Rachoń, Marek Rocki,
− senatorowie członkowie Komisji Spraw Unii Europejskiej: Jerzy
Chróścikowski, Lucjan Cichosz, Grzegorz Czelej, Stanisław Gorczyca,
Tadeusz Gruszka, Stanisław Iwan, Maciej Klima, Norbert Krajczy, Roman
Ludwiczuk, Tomasz Misiak, Janusz Rachoń, Mariusz Witczak, Grzegorz
Wojciechowski, Jan Wyrowiński,
− zaproszeni goście:
− ambasador nadzwyczajny i pełnomocny Republiki Czech w Polsce

−

−

−

−

Jan Bechter,
− II sekretarz ds. UE Ambasady RC Jana Karfikova,
− ambasador nadzwyczajny i pełnomocny Królestwa Szwecji
w Polsce Dag Hartelius,
− II sekretarz Ambasady KS Nina Larsaeus,
Urząd Komitetu Integracji Europejskiej:
− podsekretarz stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej
Piotr Serafin,
− przedstawiciel Departamentu Polityki Integracyjnej Aleksander
Iwanicki,
− przedstawiciel Departamentu Polityki Integracyjnej Tomasz
Pszczoła,
Ministerstwo Finansów:
− radca ministra w Departamencie UE Magdalena Kąkol,
− przedstawiciel Departamentu UE Justyna Gut-Baran,
Ministerstwo Spraw Zagranicznych:
− II sekretarz w Departamencie Unii Europejskiej Magdalena
Moryksiewicz,
PKPP Lewiatan:
− pani Dagmara Bochyńska.

Przebieg posiedzenia:
Ad 1 Ambasador Jan Sechter przypomniał na wstępie najważniejsze priorytety prezydencji czeskiej:
ekonomia, energetyka oraz Europa w świecie. Dziękując polskiej stronie za współpracę i poparcie
podczas czeskiej prezydencji zauważył, że wcześniejsza prezydencja polska w Grupie Wyszehradzkiej
wydatnie pomogła w zintensyfikowaniu współpracy pomiędzy naszymi krajami. Omawiając
najważniejsze punkty zwrotne podczas trwania przewodnictwa czeskiego, rozpoczął od sytuacji na
Bliskim Wschodzie i kryzysu w Strefie Gazy. Za niewątpliwy sukces prezydencji uznał powrót stron
konfliktu do stołu rokowań i doprowadzenie do otwarcia korytarza w Strefie Gazy. W dziedzinie
energetykipodkreślił rozpoczęcie – od styczniowego kryzysu począwszy – procesu dywersyfikacji
źródeł energii jako początku budowania solidarności energetycznej w UE i ucieczki od polityki szantażu
energetycznego i praktyk monopolistycznych. Udało się to uczynić bez funkcjonującego traktatu
lizbońskiego, co również należy zapisać jako sukces prezydencji. W dziedzinie gospodarki ambasador
podkreślił zdecydowane i szybkie, a jednocześnie elastyczne działania prezydencji czeskiej w obrębie
sektora bankowego, zapewniające m.in. jego dokapitalizowanie i możliwość sprawnego działania.
Priorytet „Europa w świecie” to przede wszystkim wcześniej wymienione działania dotyczące Strefy
Gazy oraz konferencja darczyńców Palestyny w Sharm al Sheikh oraz Szczyt w Pradze w dniu 7 maja,
wprowadzający w życie program Partnerstwa Wschodniego.
Ambasador poruszył również kwestię trwającego wciąż procesu integracyjnego obejmującego rejon
Bałkanów Zachodnich oraz Turcję. Przy tej okazji podniósł problem braku jednomyślności wśród
krajów członkowskich w odniesieniu do europejskiej przyszłości Ukrainy i Białorusi oraz konieczności
rozszerzania UE o dalsze kraje spełniające wymogi akcesji.
Ad. 2 Podsekretarz stanu w UKIE Piotr Serafin podkreślił w swoim wystąpieniu głębokie poczucie
solidarności strony polskiej z celami przedstawionymi przez czeską prezydencję oraz ich bliskość
polskiej racji stanu i łatwość naszej identyfikacji z nimi.
Odnosząc się do priorytetów czeskiej prezydencji, przypomniał, że skutki społeczne wciąż trwającego
w Europie kryzysu dopiero się pojawią w najbliższym czasie i że kryzys zawsze staje się paliwem dla
egoizmów narodowych, co utrudnia działania na poziomie europejskim, więc tym większe są zasługi
prezydencji czeskiej, chociażby w sprawie protestu przeciw działaniom o charakterze
protekcjonistycznym i osiągnięciu w tej sprawie consensusu. Kluczowe dla gospodarki europejskiej
było dokapitalizowanie Międzynarodowego Funduszu Walutowego o kwotę 5 mld € przed szczytem
G20 oraz wsparcie równowagi bilansów płatniczych Węgier, Rumunii i Łotwy. Niezwykle istotne było
wsparcie przez prezydencję projektu gazociągu Nabucco, będącego krokiem w kierunku europejskiej
solidarności energetycznej. Nawiązując do priorytetu „Europa w świecie”, Piotr Serafin podkreślił wagę
Szczytu Praskiego, pomimo nie największej kwoty przeznaczonej na rozruch Partnerstwa Wschodniego.
Ad. 3 Ambasador Królestwa Szwecji Dag Hartelius w swojej prezentacji przedstawił pokrótce priorytety
prezydencji szwedzkiej oraz plany na najbliższe pół roku. Podkreślił fakt, że wobec procesów
gospodarczych i politycznych rozgrywających się wewnątrz i na zewnątrz UE w ostatnim czasie nie
pozostaje prezydencji wiele miejsca na forsowanie własnych priorytetów. Szczególnie jesień
przedstawia się w sposób wyjątkowo trudny do przewidzenia, biorąc pod uwagę kryzys gospodarczy
w Europie i różne scenariusze jego rozwoju, traktat lizboński i wyniki referendum w Irlandii, jak
również klimat polityczny wokół jego ratyfikacji w Niemczech, Czechach i Polsce oraz wreszcie nowy
skład Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej. Wobec powyższego na liście priorytetów
prezydencji szwedzkiej znajdą się: kryzys gospodarczy, kwestie dotyczące klimatu i emisji CO2
w kontekście wkładu Unii w sukces na szczycie w Kopenhadze, Strategia Morza Bałtyckiego jako
pierwsza strategia makroregionalna Unii, Program Sztokholmski dotyczący kwestii prawnych,
Partnerstwo Wschodnie w kontekście rozpoczęcia realizacji programu, kontynuacja procesu
rozszerzenia Unii oraz inicjatywa „Transparentność wobec obywateli”.
Omawiając bardziej szczegółowo program działań prezydencji szwedzkiej, ambasador Hartelius skupił
się między innymi na kwestiach klimatycznych, podkreślając wagę porozumienia w ramach COP15 oraz
konieczność zaangażowania w proces Chin i Indii, jak również pozytywny odzew w tej sprawie ze
strony USA, na Strategii Morza Bałtyckiego jako przynoszącej korzyści całemu regionowi, wpływającej
na jego zintegrowanie i zewnętrzną atrakcyjność oraz podnoszącej bezpieczeństwo ekologiczne akwenu

i regionu, na Programie Sztokholmskim, którego celem jest m.in. większa równowaga między środkami
bezpieczeństwa a środkami gwarantującymi prawa jednostki, a także na transparentności wobec
obywateli, inicjatywie zakładającej wzrost zaufania obywateli do UE, m.in. poprzez łatwy dostęp do
dokumentów, oraz, dzięki portalowi internetowemu, do aktywności prezydencji.
Mówiąc o procesie rozszerzania UE, ambasador Hartelius zaznaczył, że prezydencja szwedzka, pomimo
różnicy zdań wewnątrz Unii, konsekwentnie lansuje pogląd, że procesu tego nie wolno hamować oraz
poinformował, że obok Bałkanów Zachodnich i Turcji także Islandia zgłosiła oficjalnie akces do UE.
Ad.4 Podsekretarz stanu w UKIE Piotr Serafin, podsumowując prezentację prezydencji szwedzkiej, skupił się
na kwestiach klimatycznych i Strategii Morza Bałtyckiego. Zaznaczył, że aby być przekonującym dla
Chin i Indii, Unia powinna mówić w tej kwestii jednym głosem i prezentować stanowisko jako UE,
a nie jako poszczególne państwa członkowskie. Winno też być jasne, że ograniczanie emisji CO2
w przypadku państw rozwijających się wymaga wsparcia finansowego. Równie istotna jest
przejrzystość w kwestii zobowiązań Europy wobec krajów trzecich w tej kwestii. W odniesieniu do
Strategii Morza Bałtyckiego Piotr Serafin podkreślił, że kraje uczestniczące w Strategii łączy
w przeważającej większości prawo i instrumenty finansowe (programy w zakresie badań i rozwoju oraz
infrastruktury w zakresie transeuropejskim). Niezwykle istotną rolę w realizacji Strategii odgrywać
będzie Północny Wymiar UE.
W dyskusji udział wzięli senatorowie: Janusz Rachoń, Dorota Arciszewska-Mielewczyk, Leon Kieres,
Edmund Wittbrodt oraz Stanisław Gorczyca. Dotyczyła ona przyszłości Traktatu Lizbońskiego,
stanowiska UE wobec Ukrainy, stanowiska prezydencji wobec zjawiska protekcjonizmu, istnienia
porozumienia w kwestiach ekologii przed rozpoczęciem COP 15, przyszłości Strategii Lizbońskiej oraz
możliwości zaistnienia Polski na G20.

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.

Sporządzono w Biurze Prac Senackich.

