
NOTATKA ze wspólnego posiedzenia
Komisji Spraw Zagranicznych oraz Komisji Spraw Unii Europejskiej

Nr posiedzenia: 97 Nr posiedzenia: 88

Data posiedzenia: 26 stycznia 2010 r.

Posiedzeniu przewodniczył: senator Edmund Wittbrodt – przewodniczący Komisji Spraw Unii
Europejskiej.

Porządek posiedzenia: 1. Informacja ambasadora Królestwa Szwecji Daga Harteliusa na temat
podsumowania prezydencji szwedzkiej w Unii Europejskiej.

2. Informacja Ministerstwa Spraw Zagranicznych na temat polskiej polityki
europejskiej w okresie prezydencji szwedzkiej w Unii Europejskiej.

3. Informacja ambasadora Królestwa Hiszpanii Francisco Fernándeza
Fábregasa na temat priorytetów prezydencji hiszpańskiej w Unii
Europejskiej.

4. Informacja Ministerstwa Spraw Zagranicznych na temat polskiej polityki
europejskiej w okresie prezydencji hiszpańskiej w Unii Europejskiej.

W posiedzeniu uczestniczyli: − senatorowie członkowie Komisji Spraw Zagranicznych: Leon Kieres,
Dorota Arciszewska-Mielewczyk, Grzegorz Czelej, Maciej Grubski, Paweł
Klimowicz, Janusz Rachoń,

− senatorowie członkowie Komisji Spraw Unii Europejskiej: Jerzy
Chróścikowski, Lucjan Cichosz, Grzegorz Czelej, Piotr Głowski,
Stanisław Gorczyca, Tadeusz Gruszka, Witold Idczak, Stanisław Iwan,
Maciej Klima, Norbert Krajczy, Tomasz Misiak, Janusz Rachoń, Mariusz
Witczak, Grzegorz Wojciechowski, Jan Wyrowiński,

− zaproszeni goście:
− ambasador nadzwyczajny i pełnomocny Królestwa Szwecji w Polsce

Dag Hartelius,
− II sekretarz Ambasady Królestwa Szwecji Nina Larsaeus,
− ambasador nadzwyczajny i pełnomocny Królestwa Hiszpanii w Polsce

Francisco Fernández Fábregas,
− radca Ambasady Królestwa Hiszpanii Jose Manuel Ramirez,
− radca Ambasady Królestwa Hiszpanii Pilar Barrero,
− Ministerstwo Spraw Zagranicznych:

− podsekretarz stanu Grażyna Bernatowicz,
− dyrektor Departamentu Polityki Europejskiej Artur Harazim,
− główny specjalista w Departamencie Polityki Integracyjnej

Aleksander Iwanicki,
− Kancelaria Prezydenta:

− dyrektor Biura Spraw Zagranicznych Kazimierz Kuberski,
− referent w Biurze Spraw Zagranicznych Anna Furs.

Przebieg posiedzenia:
Ad. 1 Ambasador Królestwa Szwecji Dag Hartelius przypomniał, że w okresie prezydencji szwedzkiej odbyły

się wybory do PE i Komisji Europejskiej. Podkreślił, że w czasie jej trwania wypracowano strategię dla



regionu Morza Bałtyckiego oraz odbył się szczyt klimatyczny w Kopenhadze. Z innych znaczących
wydarzeń ambasador odnotował wejście od 1 grudnia 2009 r. w życie traktatu z Lizbony,
a w konsekwencji – powołanie urzędu wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych
i polityki bezpieczeństwa,wspomaganego przez Europejską Służbę Działań Zewnętrznych.
Do istotnych dokonań prezydencji ambasador zaliczył kompromis w negocjacjach nad projektami aktów
prawnych dotyczących wyjścia z kryzysu państw członkowskich oraz przyjęty przez Radę Europejską
w grudniu 2009 r. program sztokholmski – w zakresie rozwoju współpracy w dziedzinie
sprawiedliwości i spraw wewnętrznych. Mówiąc o poszerzeniu UE, poinformował o odblokowanych
negocjacjach z Chorwacją po podpisaniu porozumienia między Słowenią a Chorwacją w sprawie sporu
granicznego między obydwoma państwami. Dodał, że kontynuowane były także negocjacje z Turcją,
w ramach których otwarto jeden rozdział dotyczący środowiska. Poinformował, że w okresie
prezydencji szwedzkiej doprowadzono do kolejnego etapu liberalizacji reżimu wizowego z krajami
Bałkanów Zachodnich, tj. Serbią, Czarnogórą i Macedonią.
W ramach Partnerstwa Wschodniego wypracowano umowę o wolnym handlu między UE a państwami
kaukaskimi oraz przystąpiono do działań na rzecz społeczeństwa obywatelskiego w krajach nim
objętych.

Ad. 2 Podsekretarz stanu w MSZ Grażyna Bernatowicz zwróciła uwagę, że w okresie prezydencji szwedzkiej
wnioski o członkostwo w UE zgłosiły Serbia, Albania i Islandia. Do istotnych osiągnięć prezydencji
G. Bernatowicz zaliczyła także decyzję o liberalizacji systemu wizowego z krajami Bałkanów
Zachodnich. Zaznaczyła, że Polska pozytywnie ocenia także program sztokholmski oraz strategię dla
regionu Morza Bałtyckiego, która ma na celu ochronę środowiska morskiego i zwiększenie
konkurencyjności państw leżących w jego regionie.

Ad. 3 Ambasador Królestwa Hiszpanii Francisco Fernández Fábregas zwrócił uwagę na zmiany
instytucjonalne w UE po wejściu w życie traktatu z Lizbony. Prezydencja hiszpańska jako pierwsza
będzie realizowała swoją politykę w systemie uzgodnionym przez traktat. Wśród priorytetów tej
prezydencji ambasador wymienił implementację traktatu z Lizbony, działanie na rzecz koordynacji
polityki ekonomicznej UE w celu powrotu gospodarki europejskiej na ścieżkę wzrostu gospodarczego,
wzmocnienie roli UE jako aktora globalnego oraz zwrócenie większej uwagi na prawa jej obywateli.
W swojej wypowiedzi mówca podkreślił rolę Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych, która będzie
współpracować ze służbami dyplomatycznymi państw członkowskich. Składa się ona z urzędników
Sekretariatu Generalnego Rady i Komisji oraz z personelu delegowanego przez krajowe służby
dyplomatyczne.
Ambasador zaznaczył, że w ramach priorytetów znajduje się planowane wprowadzenie przez
prezydencję nowej strategii gospodarczej na lata 2010–2020, która zastąpi Strategię Lizbońską.
Prezydencja działać będzie także na rzecz zakończenia prac nad pakietem legislacyjnym
wzmacniającym nadzór finansowy UE nad bankami.
Ambasador poinformował, że w czasie prezydencji hiszpańskiej planowane są szczyty UE z Rosją,
Japonią oraz szczyt Unii dla Śródziemnomorza, a także szczyt UE – Ameryka Łacińska
i Karaiby.
Ambasador wskazał na zainteresowanie prezydencji Partnerstwem Wschodnim. Zaznaczył, że
27 stycznia 2010 r. odbędzie się w Madrycie, z udziałem ministra spraw zagranicznych RP Radosława
Sikorskiego, seminarium poświęcone temu tematowi.

Ad. 4 Podsekretarz stanu w MSZ Grażyna Bernatowicz, ustosunkowując się do wypowiedzi poprzednika,
wskazała na wagę strategii dotyczącej powrotu gospodarki europejskiej na ścieżkę wzrostu
gospodarczego. Podkreśliła, że Polska jest zainteresowana rozwojem infrastruktury w ramach strategii
oraz niwelującą różnicę między regionami Europy polityką spójności. Wskazała także na potrzebę
umocnienia bezpieczeństwa energetycznego. Podkreśliła rolę Unii dla Śródziemnomorza oraz
Partnerstwa Wschodniego, jeśli chodzi o bezpieczeństwo europejskie i Europejską Politykę Sąsiedztwa.
Zaznaczyła, że Polska opowiada się za wzmocnieniem relacji transatlantyckich oraz za dalszym
rozszerzeniem UE.



W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.

Sporządzono w Biurze Prac Senackich.


