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OŚWIADCZENIE WSPÓLNE  

12. spotkania przewodniczących parlamentów państw Partnerstwa Regionalnego  

Warszawa, 5 listopada 2010 r.  

W spotkaniu udział wzięli: Przewodnicząca Rady Narodowej Republiki Austrii, Barbara 
Prammer, Przewodniczący Senatu Republiki Czeskiej, Přemysl Sobotka, Przewodnicząca Izby 
Deputowanych Republiki Czeskiej, Miroslava Němcová, Przewodniczący Zgromadzenia 
Narodowego Republiki Węgier, László Kövér, Przewodniczący Zgromadzenia Narodowego 
Republiki Słowenii, Pavel Gantar, Przewodniczący Rady Narodowej Republiki Słowenii, Blaž 
Kavčič, Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Grzegorz Schetyna i Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej, Bogdan Borusewicz  

oraz jako zaproszeni goście  

Przewodnicząca Zgromadzenia Narodowego Republiki Bułgarii, Tsetska Tsacheva,  
Wiceprzewodniczący Senatu Rumunii, Teodor Meleşcanu i Przewodniczący Parlamentu 
Republiki Chorwacji, Luka Bebić.  

12. parlamentarny szczyt państw Partnerstwa Regionalnego zebrał się u progu 2011 r., 
w którym dwa jego państwa członkowskie - Węgry i Polska - przewodniczyć będą kolejno 
pracom Rady Unii Europejskiej. Szczyt podjął debatę na temat bezpieczeństwa energetycznego 
Unii oraz Partnerstwa Wschodniego, na których obie prezydencje zamierzają w przyszłym 
roku skupić uwagę wszystkich państw UE.  

W trakcie debaty uczestnicy szczytu wysłuchali wystąpień i opinii Komisarza Europejskiego 
ds. Energii Pana Günthera Oettingera oraz przedstawicieli Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, 
którzy w drugiej połowie 2011 r., jako przedstawiciele Rady Unii Europejskiej, odpowiadać 
będą za realizację ww. priorytetów obu środkowoeuropejskich prezydencji - Wiceprezesa Rady 
Ministrów Waldemara Pawlaka oraz Ministra Spraw Zagranicznych Radosława Sikorskiego.  

Przewodniczący parlamentów Węgier i Polski poinformowali teŜ uczestników szczytu 
o parlamentarnych programach swoich prezydencji.  

W trakcie debaty na temat Unia Europejska wobec wyzwania bezpieczeństwa energetycznego 
przewodniczący parlamentów poruszyli kwestie dotyczące m.in:  

• zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa energetycznego, w tym źródeł 
i kierunków dostaw nośników energii;  

• wdroŜenia mechanizmów solidarnej reakcji UE i państw członkowskich na wypadek 
zakłóceń w dostawach energii;  

• kontynuacji budowy rynków energii w ujęciu regionalnym;  

• wzmocnienia zewnętrznej polityki energetycznej, w tym rozwój wzajemnych relacji 
z państwami trzecimi w dziedzinie energii.  

Przewodniczący Parlamentów zgodzili się, Ŝe:  

• NaleŜy konsekwentnie realizować priorytety w zakresie zarówno koordynacji 
stanowisk wobec kluczowych inicjatyw UE, jak i kontynuować współpracę państw 
Europy Środkowej w zakresie rozbudowy priorytetowej infrastruktury energetycznej 
zgodnie z Deklaracją Budapesztańską z 24 lutego 2010 r. i listem Grupy 
Wyszehradzkiej do Komisarza ds. Energii G. Oettingera z 14 września 2010 r. NaleŜy 
moŜliwie pilnie realizować wszystkie zawarte w liście projekty infrastrukturalne.  
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• Poza rozwojem infrastruktury energetycznej, w tym bezpośrednich połączeń Północ-
Południe, waŜna jest współpraca polityczna, w tym zwłaszcza w związku ze Strategią 
Energetyczną dla Europy na lata 2011-2020 oraz pogłębieniem zewnętrznego wymiaru 
polityki energetycznej UE.  

• Państwa Europy Środkowej powinny wykorzystać swój potencjał w aktywnym 
kształtowaniu unijnej polityki energetycznej przez związanie siły swoich głosów 
i koordynację działań.  

• Rozwój wzajemnych relacji z państwami trzecimi w dziedzinie energii ma słuŜyć 
zapewnieniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa energetycznego w duchu 
solidarności pomiędzy państwami członkowskimi.  

W trakcie debaty na temat Wymiar wschodni Europejskiej Polityki Sąsiedztwa (EPS) - 
dotychczasowe dokonania i dalsze perspektywy przewodniczący parlamentów zgodzili się, Ŝe: 

• W ramach Partnerstwa Wschodniego najwaŜniejsza jest współpraca państw 
partnerskich ze strukturami europejskimi.  

• Podstawowe znaczenie dla rozwoju Partnerstwa Wschodniego ma postęp w wymiarze 
bilateralnym, obejmującym negocjacje umów stowarzyszeniowych, wraz 
z postanowieniami o pogłębionych i kompleksowych strefach wolnego handlu.  

• Kontakty międzyludzkie są istotne jako środek ułatwiający wzajemne zrozumienie, jak 
równieŜ umoŜliwiający relacje o charakterze gospodarczym i społeczno-kulturalnym. 
Innym waŜnym aspektem Partnerstwa Wschodniego jest wspieranie mobilności 
obywateli i liberalizacji reŜimu wizowego w bezpiecznym otoczeniu. Zgodnie 
z globalnym podejściem do kwestii migracji, Unia Europejska powinna więc podjąć 
stopniowe kroki w kierunku pełnej liberalizacji reŜimu wizowego jako celu 
długofalowego w relacjach z poszczególnymi krajami partnerskimi i w indywidualnie 
dostosowany sposób, pod warunkiem, Ŝe zostaną spełnione warunki konieczne dla 
dobrze zarządzanej i bezpiecznej mobilności.  

Przewodniczący Parlamentów  

• pozytywnie ocenili pierwszy rok wdraŜania Partnerstwa Wschodniego i postępy 
dokonane tak w rozwoju współpracy wielostronnej, jak i pogłębianiu relacji 
dwustronnych UE z państwami partnerskimi. Za bardzo istotne dla powodzenia 
inicjatywy Partnerstwa Wschodniego uwaŜamy angaŜowanie do współpracy państw 
pozaunijnych i międzynarodowych instytucji finansowych, w szczególności 
Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju 
oraz Banku Światowego.  

• Z zadowoleniem odnotowali inaugurację nieformalnej współpracy Przyjaciół 
Partnertwa Wschodniego podczas spotkania wyŜszych urzędników 29 września 2010 
w Brukseli.  

• Oczekują dalszego rozwoju wydarzeń w związku z II Szczytem Partnerstwa 
Wschodniego w Budapeszcie w maju 2011 roku i wyraŜają zadowolenie, Ŝe 
Partnerstwo Wschodnie będzie jednym z priorytetów polskiego Przewodnictwa w Unii 
Europejskiej.  

Uczestnicy 12. Spotkania uzgodnili, Ŝe następne spotkanie przewodniczących parlamentów 
państw Partnerstwa Regionalnego odbędzie się w kwietniu 2011 r. w Słowacji.  


