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

wzywającej Radę Ministrów do wycofania się z gróźb zawetowania
budżetu Unii Europejskiej.
Do reprezentowania nas w dalszych pracach nad tym projektem uchwały
upoważniamy pana senatora Marcina Bosackiego.

(-) Halina Bieda

(-) Stanisław Lamczyk

(-) Marek Borowski

(-) Jan Filip Libicki

(-) Barbara Borys-Damięcka

(-) Beata Małecka-Libera

(-) Marcin Bosacki

(-) Ewa Matecka

(-) Alicja Chybicka

(-) Gabriela Morawska-Stanecka

(-) Leszek Czarnobaj
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(-) Artur Dunin
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(-) Michał Kamiński
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(-) Kazimierz Kleina

(-) Ryszard Świlski

(-) Bogdan Klich

(-) Jerzy Wcisła

(-) Magdalena Kochan

(-) Barbara Zdrojewska

(-) Krzysztof Kwiatkowski

(-) Wojciech Ziemniak

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
wzywająca Radę Ministrów do wycofania się z gróźb zawetowania budżetu Unii
Europejskiej
Senat Rzeczypospolitej Polskiej wzywa rząd do poszanowania interesu narodowego
i wycofania się ze sprzecznej z polską racją stanu próby wetowania budżetu Unii
Europejskiej.
Weto, którego użycie rząd PiS zapowiada, godzi w interesy gospodarcze, polityczne
i strategiczne Polski. Grozi opóźnieniem, ograniczeniem lub nawet wstrzymaniem wypłaty
setek miliardów złotych ze środków europejskich dla Polski, w tym z Instrumentu na rzecz
Obudowy i Zwiększania Odporności, które mają pomóc w przezwyciężeniu kryzysu
gospodarczego, wywołanego pandemią koronawirusa. Na środki te czekają pracownicy
i przedsiębiorcy, samorządy, rolnicy, a także system ochrony zdrowia w Polsce i całej
Europie. Rząd PiS grozi obywatelom Polski i Unii Europejskiej zabraniem tych funduszy
tylko dlatego, by nadal łamać zasady praworządności, kontynuować atak na niezależne sądy,
czyli w istocie po to, by zapewnić bezkarność funkcjonariuszom formacji rządzącej.
Grożenie wetem jeszcze bardziej pogłębia osamotnienie międzynarodowe polskiego
rządu i trwający od 5 lat dryf kraju z centrum decyzyjnego Unii Europejskiej na jej margines.
Senat podkreśla, że poświęcanie kluczowych interesów państwa dla ochrony interesów
partii rządzącej jest sprzeczne z polską racją stanu. Rządy prawa i niezawisłe sądy służą
każdej Polce i każdemu Polakowi, są fundamentem porządku prawnego zarówno w Polsce,
jak i w każdym innym kraju Unii Europejskiej.
Senat odrzuca stwierdzenia premiera, że „nie do takiej Unii wchodziliśmy”, oraz „to nie
jest Unia, która ma przed sobą przyszłość”. Jest odwrotnie.
Senat przypomina, że podjęta przez naród decyzja o wstąpieniu Polski do Unii
Europejskiej, która jest nie tylko wspólnotą gospodarczą, ale przede wszystkim wspólnotą
wartości, jest aktualna i ostateczna.
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Senat zapewnia współobywateli, a także narody, z którymi współtworzymy Unię, że
dołoży wszelkich starań, by rząd naszego państwa skończył z politycznym awanturnictwem.
W najgłębszym polskim interesie narodowym jest praworządna, suwerenna i silna Polska
w centrum zjednoczonej Europy. Tylko taka Polska będzie dla przyszłych pokoleń
bezpieczna i dostatnia. Tylko takiej Polski chcą Polacy.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej
„Monitor Polski”.
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