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Wspólne posiedzenie
Komisji Obrony Narodowej (36.)

oraz Komisji Spraw Zagranicznych (40.)
w dniu 15 marca 2007 r.

VI kadencja



Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Porządek obrad:

1. Stanowisko komisji w sprawie udziału Polski we Wspólnej Polityce Zagranicznej
i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej (cd.).



(Początek posiedzenia o godzinie 13 minut 03)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Ste-
fan Niesiołowski)

Przewodniczący Stefan Niesiołowski:

Otwieram wspólne posiedzenie Komisji Obrony Narodowej oraz Komisji Spraw
Zagranicznych.

Może poproszę tutaj, do prezydium, kogoś z komisji obrony.
(Wypowiedzi w tle nagrania)
Proszę bardzo.
Proszę państwa, przepraszam, ja bardzo króciutko. Na wniosek przewodniczą-

cego komisji obrony dziś mamy tylko przyjąć dokument. Myślę, że to był rozsądny
pomysł, który zaproponował przewodniczący komisji, żeby już nie czekać, nie łączyć
tej sprawy z kwestią tarczy, ponieważ to się odsuwa w czasie, a na temat tarczy bę-
dziemy mieli odrębną debatę.

Uwzględniłem tu wszystkie uwagi zgłoszone w dyskusji i proszę o ich przeczy-
tanie. Rozdałem je wszystkim kolegom, uwzględniając zgłoszone poprawki, nie będę
więc czytał tego głośno. Tam, gdzie były różnice zdań, zostało to, jak mówiłem na po-
siedzeniu komisji, poprawione.

W takim razie otwieram dyskusję nad tym tekstem. Jeżeli jest taka potrzeba,
mogę czytać głośno, ale po to go rozdałem, żeby było szybciej. Co koledzy na to? Je-
żeli nie ma wniosku, żebym czytał, to proszę sobie ten tekst spokojnie przeczytać, a ja
za chwilę otworzę dyskusję.

Nie ma innej możliwości. Tekst został przed chwilą rozdany, proszę go przeczytać.
Czy są uwagi do tego tekstu?
(Wypowiedzi w tle nagrania)
Rozumiem, że nie ma uwag, tak?
A, jeszcze pan senator Jaroch, poczekajmy chwilę.
(Wypowiedzi w tle nagrania)
Zostały wniesione. Tak jak prosiła pani senator Gacek, zmiany zaznaczyliśmy

tłustym drukiem. Tak to zrobiłem.
(Brak nagrania)

Przewodniczący Stefan Niesiołowski:

Nie będziemy już przedłużać. Jeszcze raz mówię: wszystkie uwagi zostały
uwzględnione, a poprawki zaznaczone tłustym drukiem. Były niewielkie kontrowersje
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w wypadku słowa „terroryzm”, zrobiłem więc tak, jak mówiłem w konkluzji.
W związku z tym nie ma już, jak sądzę, żadnych spraw spornych.

Jeszcze raz pytam: czy ktoś z kolegów chciałby zabrać głos? Jeśli nie, to sta-
wiam wniosek o przyjęcie tego tekstu przez połączone komisje.

Kto jest za przyjęciem tego tekstu? (16)
Jednogłośnie, tak?
(Głos z sali: Jednogłośnie).
W takim razie bardzo dziękuję.
Rozumiem, że wolnych wniosków nie ma. Wiem, że kolegom bardzo się spie-

szy. Jeszcze raz bardzo dziękuję.
Na temat tarczy chyba będziemy debatować już…
(Głos z sali: W maju.)
Dopiero w maju?
(Wypowiedzi w tle nagrania)
W maju, tak.
To proszę teraz…

Senator Franciszek Adamczyk:

Jeżeli chodzi o tarczę, to będziemy debatować, kiedy się zbierze Rada Bezpie-
czeństwa Narodowego i podejmie jakieś decyzje, bo w tej chwili cokolwiek by nam
chciały powiedzieć MON albo MSZ, byłyby to spekulacje podobne do prasowych.
Dlatego była mowa o tym, że będą gotowi się spotkać i rozmawiać na temat tarczy na
posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego.

Przewodniczący Stefan Niesiołowski:

Dziękuję bardzo.
Przyjmujemy to stanowisko.
Zamykam posiedzenie.

(Koniec posiedzenia o godzinie 13 minut 08)
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