
 

 

 

 

 

 

 

Wspólne oświadczenie 

przewodniczących niemieckiego Bundesratu, francuskiego Senatu  

i Senatu polskiego 

z okazji jubileuszu 30-lecia Trójkąta Weimarskiego 
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W roku 1991 Niemcy, Francja i Polska uzgodniły ścisłą współpracę w formacie Trójkąta 

Weimarskiego w celu określenia podstawowych wspólnych interesów w kwestiach 

europejskich oraz zintensyfikowania regionalnej współpracy transgranicznej. Przewodniczący 

niemieckiego Bundesratu, francuskiego Senatu i Senatu polskiego z zadowoleniem przyjmują 

sukcesy osiągnięte od tego czasu w formacie Trójkąta Weimarskiego. 

Drugie izby parlamentarne wielokrotnie już prowadziły dialog tematyczny na wysokim 

szczeblu oraz debaty z udziałem ekspertów i społeczeństwa obywatelskiego w celu 

zaproponowania wspólnych rozwiązań legislacyjnych dotyczących aktualnych kwestii. 

Dzisiejsze forum dialogu na temat „Praworządność pod presją?“ rozszerza to podejście. 

Opublikowane ostatnio pierwsze sprawozdanie Komisji Europejskiej na temat 

praworządności, ogólne debaty wokół podstawowych wartości europejskich oraz 

wprowadzony niedawno mechanizm ochrony praworządności wskazują, jak ważny jest dialog 

i współpraca między niemieckim Bundesratem, francuskim Senatem i Senatem polskim. 

Drugie izby parlamentów Trójkąta Weimarskiego przywiązują wielką wagę do wspierania  

i pogłębiania zasady praworządności jako podstawowego filaru żyjącej demokracji. 

Podstawowe wolności Unii Europejskiej i wspólne wartości muszą być chronione. Mogą one 

być skutecznie stosowane tylko wtedy, gdy praworządność będzie zagwarantowana na 

wszystkich szczeblach. 

Wielkie znaczenie ma w związku z tym przestrzeganie zasady pomocniczości. Im bliżej 

obywateli podejmowana jest decyzja, tym jest ona lepsza. Mając to na uwadze, drugie izby 

parlamentów Trójkąta Weimarskiego za pośrednictwem swoich komisji do spraw europejskich 

angażują się na rzecz wzmocnienia swojej współpracy. 
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Izby podkreślają, jak ważne dla celów koordynacji jest wzajemne informowanie się na 

wczesnym etapie o swoich wątpliwościach co do zgodności projektu aktu prawnego Komisji 

Europejskiej z zasadą pomocniczości wskazaną w art. 5 ust. 3 akapit drugi i art. 12 lit. b) 

Traktatu o Unii Europejskiej, zgodnie z procedurą ustanowioną w Protokole nr 2. 

Wymieniając poglądy za pośrednictwem wideokonferencji, drugie izby pokazują, że również 

w czasach pandemii COVID-19 możliwe jest utrzymanie ścisłej współpracy 

międzyparlamentarnej. 

Planowane są kolejne fora z udziałem przewodniczących oraz członków drugich izb 

parlamentów poświęcone aktualnym tematom w celu omówienia i wdrożenia wspólnych 

rozwiązań. W najbliższym czasie współpraca zostanie zintensyfikowana również poprzez 

wymianę pracowników administracji parlamentarnych jako symbol umacniania przyjaźni 

między trzema izbami. 
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