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Na podstawie art. 84 ust. 1 Regulaminu Senatu my, niżej podpisani senatorowie,
wnosimy projekt uchwały

w 60. rocznicę zapoczątkowania procesów integracji europejskiej.
Do reprezentowania nas w dalszych pracach nad tym projektem uchwały
upoważniamy senatora Stanisława Karczewskiego.

(-) Stanisław Karczewski
(-) Robert Mamątow
(-) Marek Martynowski
(-) Łukasz Mikołajczyk
(-) Andrzej Mioduszewski

projekt
U C H WA Ł A
S E N AT U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J
z dnia
w 60. rocznicę zapoczątkowania procesów integracji europejskie
60 lat temu powstała Europejska Wspólnota Gospodarcza, która zapoczątkowała proces
integracji europejskiej. Realizowała się w ten sposób idea wybitnych europejskich polityków,
Konrada Adenauera, Alcide De Gaspari, Roberta Schumana, którzy odwołując się do tradycji
chrześcijańskiej Europy, dążyli do oparcia współpracy państw na zasadach wolności,
równości i solidarnej współpracy. EWG miała też stanowić zaporę dla totalitarnej ideologii
komunizmu i zimnowojennych planów ekspansji Związku Sowieckiego. Przez 60 lat
następowały kolejne etapy integracji, które po odrzuceniu jałtańskiego podziału Europy,
objęły także kraje, które przez pół wieku pozostawały pod sowiecką dominacją. Dopiero
wówczas zdołano przezwyciężyć polityczny podział Europy, a wyzwaniem dla dalszej
współpracy stało się przezwyciężanie dysproporcji ekonomicznych i społecznych.
W 2004 roku niepodległa Polska przystąpiła do Unii Europejskiej, organizacji będącej
kontynuacją EWG. Zdecydowana większość Polaków opowiedziała się wówczas za
uczestniczeniem w dalszych etapach integracji: za zniesieniem wewnętrznych granic, za
wspólnym rynkiem towarów i usług, za poszerzaniem Unii o kolejne państwa, ale także za
zachowaniem prawa do samodzielności w sprawach wewnętrznych oraz kultywowaniem
własnej tożsamości narodowej i kulturowej. Dzisiaj Rzeczypospolita, pozostając państwem
suwerennym i demokratycznym, bierze udział w tych wszystkich działaniach, które służą
zacieśnianiu współpracy, niwelowaniu ekonomicznych podziałów, podniesieniu poziomu
życia obywateli, solidarności w obliczu zagrożeń.
Senat Rzeczypospolitej Polskiej z uznaniem ocenia 60 lat wysiłków na rzecz
pogłębienia współpracy państw członkowskich Unii Europejskiej, w których od trzynastu lat
bierze też udział Polska. Równocześnie Senat RP, uznaje pilną potrzebę takich reform
wewnątrz Unii Europejskiej, które pozwolą zażegnać obecny kryzys, spowodowany
opuszczeniem Unii przez Wielką Brytanię, zagrożeniem bezpieczeństwa wywołanym agresją
wobec
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dalszej integracji, które doprowadzą do rozpadu Unii. Senat RP opowiada się za zmianami,
które będą służyć umacnianiu jedności i solidarności wewnątrz Unii, powstrzymają procesy
ograniczania suwerenności i zapewnią jednakowe traktowanie państw członkowskich z
pełnym zachowaniem różnorodności ich tradycji i kultur.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej
„Monitor Polski”.
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