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WSPÓLNE OŚWIADCZENIE 
Po Spotkaniu Przewodniczących Parlamentów Państw Grupy Wyszehradzkiej 

11 czerwca 2021 r. 
 

Przewodniczący parlamentów państw Grupy Wyszehradzkiej (V4) 

1. W roku 30-lecia powołania Grupy Wyszehradzkiej uznają, że w minionych dekadach ten 

format współpracy dobrze przysłużył się interesom naszych narodów; przyczynił się do 

wejścia w skład NATO i Unii Europejskiej oraz pozwolił na budowanie w ich ramach 

własnej pozycji. Formuła współpracy Grupy Wyszehradzkiej umocniła poczucie 

środkowoeuropejskiej tożsamości oraz stała się skutecznym instrumentem promocji 

wspólnych interesów, także w wymiarze parlamentarnym. V4 jest również 

zdecydowanym orędownikiem rozwoju połączeń infrastrukturalnych Północ-Południe 

w Europie Środkowej, co może znacząco przyczynić się do dobrobytu naszego regionu. 

2. Uznają szczególną wagę współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej w odpowiedzi na 

wyzwanie, które stanowi dla naszych obywateli pandemia koronawirusa, tak w zakresie 

jej skutków dla zdrowia publicznego, jak i konsekwencji ekonomicznych, co wynika 

z transgranicznego charakteru tego zagrożenia. 

3. Potwierdzają nieustające poparcie dla procesu integracji europejskiej państw Bałkanów 

Zachodnich, dla Partnerstwa Wschodniego, jak również dla europejskich aspiracji państw 

członkowskich PW stowarzyszonych z UE. 

4. Wyrażają głębokie zaniepokojenie trwającym konfliktem na wschodzie  

i południu Ukrainy oraz utrzymującym się napięciem w relacjach pomiędzy Armenią 

i Azerbejdżanem, a także sytuacją w Mołdawii i Gruzji. Wzywają do zakończenia 

konfliktów oraz wypracowania trwałych porozumień pokojowych. 

5. Podkreślają potrzebę przyspieszenia przez Ukrainę europejskich reform 

i zademonstrowania zaangażowania w poszanowanie praw człowieka i podstawowych 

wolności, w tym praw osób należących do mniejszości narodowych, jak określono 

w preambule Układu Stowarzyszeniowego Ukraina-UE. 

6. Solidarnie potępiają wszelkie akty łamania prawa międzynarodowego, a przede 

wszystkim, wywołanie eksplozji składów amunicji w Vrbeticach na terytorium Republiki 

Czeskiej oraz zmuszenie do lądowania w Mińsku samolotu pasażerskiego celem 

aresztowania znajdującego się na jego pokładzie działacza białoruskiej opozycji Romana 

Protasiewicza. Popierają przyjęcie sankcji przeciwko reżimowi, ale nie przeciwko 

obywatelom.  
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7. Apelują o przeprowadzenie wolnych i sprawiedliwych wyborów prezydenckich na 

Białorusi, uwolnienie wszystkich więźniów politycznych, w tym dziennikarzy  

i przedstawicieli mniejszości narodowych, powstrzymanie się od represji wobec 

społeczeństwa obywatelskiego oraz pociągnięcie do odpowiedzialności osób 

odpowiedzialnych za łamanie praw człowieka.  

8. Deklarują aktywny udział parlamentów państw Grupy Wyszehradzkiej w Konferencji na 

temat przyszłości Europy podczas której będą koordynować wysiłki w przypadku 

inicjatyw popieranych przez wszystkie państwa członkowskie V4 . 

9.  Potwierdzają zdecydowane zaangażowanie na rzecz bezpieczeństwa zbiorowego 

w ramach NATO, więzi transatlantyckich i jedności w obronie naszych wartości 

i interesów oraz pełne wsparcie dla adaptacji Sojuszu na potrzeby przygotowania go na 

przyszłość w zmieniającym się środowisku bezpieczeństwa 


