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Pan
Tomasz GRODZKI
MARSZAŁEK SENATU
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

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

w sprawie wzmocnienia współpracy ze Stanami Zjednoczonymi.
Do reprezentowania nas w dalszych pracach nad tym projektem uchwały
upoważniamy pana senatora Marcina Bosackiego.

(-) Halina Bieda

(-) Bogdan Klich

(-) Marek Borowski

(-) Beata Małecka-Libera

(-) Bogdan Borusewicz

(-) Jadwiga Rotnicka

(-) Barbara Borys-Damięcka

(-) Sławomir Rybicki

(-) Marcin Bosacki

(-) Joanna Sekuła

(-) Beniamin Godyla

(-) Jerzy Wcisła

(-) Tomasz Grodzki

(-) Bogdan Zdrojewski

(-) Danuta Jazłowiecka

projekt
REZOLUCJA
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 sprawie wzmocnienia współpracy ze Stanami Zjednoczonymi
Senat Rzeczypospolitej Polskiej wyraża solidarność z narodem amerykańskim po
tragicznych wydarzeniach w Waszyngtonie 6 stycznia tego roku, w wyniku których zginęło
5 osób.
Wyrażamy głębokie ubolewanie z powodu próby zamachu na procedury demokratyczne
kluczowego sojusznika Polski. Potępiamy tych, którzy w niej uczestniczyli i do niej
podżegali. Jednocześnie wyrażamy niezachwianą wiarę w siłę amerykańskiej demokracji
i instytucji państwa oraz nadzieję, że przekazanie władzy w Stanach Zjednoczonych zostanie
dokończone w sposób pokojowy i sprawny, a państwo i naród amerykański wyjdą z tego
doświadczenia silniejsze. Osłabienie USA byłoby niekorzystne dla świata, w tym Polski.
Podstawą przyjaźni narodów polskiego i amerykańskiego, od udziału Polaków
w amerykańskiej wojnie o niepodległość 250 lat temu, jest łączące nas umiłowanie wolności
i zasad demokratycznych. Dziękując tym politykom, urzędnikom, wojskowym i dyplomatom
amerykańskim, którzy rozwijali te więzy w ostatnich latach, liczymy na wzmocnienie
naszego sojuszu w przyszłości.
Znamy przyszłego Prezydenta Stanów Zjednoczonych jako adwokata wolności
i demokracji oraz człowieka, który zrobił wiele dla naszych wzajemnych stosunków. Witamy
go i nową administrację Stanów Zjednoczonych z nadzieją na wzmocnienie zasad wolności,
demokracji i praworządności w świecie Zachodu, silną współpracę w ramach Sojuszu
Północnoatlantyckiego oraz odnowę partnerskich stosunków USA z Unią Europejską, której
Polska jest dumnym członkiem.
Senat Rzeczypospolitej Polskiej jest gotów do intensywniejszej współpracy z nowymi
władzami Stanów Zjednoczonych - zwłaszcza z 117. Kongresem USA - dla dobra obu
naszych krajów i wspólnoty Zachodu, w oparciu o wspólne wartości i interesy.
Rezolucja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej
„Monitor Polski”.
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