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Posiedzeniu przewodniczył: przewodniczący Komisji Spraw Unii Europejskiej Edmund 

Wittbrodt. 

Porządek posiedzenia: 1. Informacja chargé d’affaires a.i. ambasady Republiki 

Łotewskiej Andy Ābele podsumowująca prezydencję 

łotewską w Radzie Unii Europejskiej. 

2. Informacja Ministerstwa Spraw Zagranicznych na temat 

polskiej polityki europejskiej w okresie prezydencji łotewskiej 

w Radzie Unii Europejskiej. 

3. Informacja ambasadora Wielkiego Księstwa Luksemburga 

Georges’a Fabera na temat priorytetów prezydencji 

luksemburskiej w Radzie Unii Europejskiej. 

4. Informacja Ministerstwa Spraw Zagranicznych Polska na 

temat polskiej polityki europejskiej w okresie prezydencji 

luksemburskiej w Radzie Unii Europejskiej. 

 

W posiedzeniu uczestniczyli:  senatorowie członkowie Komisji Spraw Unii Europejskiej: 

Jerzy Chruścikowski, Stanisław Gorczyca, Maciej Klima, Jan 

Filip Libicki, Zbigniew Meres, Wojciech Skurkiewicz, 

Edmund Wittbrodt, Grzegorz Wojciechowski, 

 senatorowie członkowie Komisji Spraw Zagranicznych: Anna 

Aksamit, Marek Borowski, Dorota Czudowska, Maciej 

Grubski, Bogdan Klich, Marek Rocki, 

 oraz senator Aleksander Pociej, 

 

 
 goście: 

 Ambasada Republiki Łotewskiej: 

 chargé d’affaires ad interim Anda Ābele, 

 trzeci sekretarz Jans Kevišs-Petuško, 

 Ambasada Wielkiego Księstwa Luksemburga: 

 ambasador Georges Faber, 

 pierwszy sekretarz André Flammang, 

 analityk Stanisław Piasecki, 

 Ministerstwo Spraw Zagranicznych: 

 podsekretarz stanu Artur Nowak-Far ze 

współpracownikami. 

 Parlament Europejski: 

 Posłowie: Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Janusz 

Wojciechowski, 
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Przebieg posiedzenia:  

Ad 1. 

 

Chargé d’affaires ad interim Republiki Łotewskiej Anda Ābele powiedziała, że 

przewodnictwo łotewskie przypadło na okres, w którym Unia Europejska musiała zmierzyć 

się z wieloma problemami (pogorszenie sytuacji w Grecji, rosnący napływ migrantów). 

Mimo to, przewodnictwu udało się osiągnąć postęp w negocjacjach wielu aktów prawnych. 

Anda Ābele wymieniła między innymi kwestię Jednolitego Rynku Cyfrowego 

i porozumienie w zakresie nowych zasad roamingu – dodatkowe opłaty za korzystanie 

z  telefonów komórkowych za granicą zostaną zniesione od czerwca 2017 roku. Zdaniem 

chargé d’affaires na odnotowanie zasługuje uzgodnienie przez państwa członkowskie 

wspólnego stanowisko przed zbliżającą się konferencją klimatyczną w Paryżu. Anda Ābele 

wspomniała również zorganizowany w Rydze szczyt Partnerstwa Wschodniego, który 

potwierdził aktualność  tego projektu i wyznaczył główne kierunki działań w przyszłości. 

Chargé d’affaires  poinformowała, że Unia przyjęła strategię bezpieczeństwa wewnętrznego, 

trwają również prace nad nową strategią polityki zewnętrznej. Podkreśliła znaczenie 

utrzymania wspólnego stanowiska Unii w kwestii konfliktu ukraińsko-rosyjskiego i 

kontynuowania polityki sankcji wobec Rosji.  

 

Ad 2. Podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Artur Nowak-Far ocenił, że 

przewodnictwo łotewskie sprawnie organizowało prace instytucji europejskich. Jako 

przykład wymienił efektywne działania przewodnictwa w zakresie wprowadzania w życie 

nowego planu inwestycyjnego, przedstawionego przez przewodniczącego Komisji 

Europejskiej Jean-Claude’a Junckera. Dodał, że rząd polski jest zadowolony z wyników 

szczytu Partnerstwa Wschodniego, który potwierdził wagę tego programu. Pozytywnie 

ocenił również postępy prac nad wdrażaniem projektu Unii Energetycznej i Jednolitego 

Rynku Cyfrowego.   

 

Ad 3. Ambasador Georges Faber powiedział, że jednym z głównych zamierzeń przewodnictwa 

luksemburskiego będzie wspieranie tych zmian w Unii Europejskiej, które odpowiedzą na 

główne postulaty i potrzeby obywateli. Wśród priorytetów przewodnictwa wymienił 

działania na rzecz stworzenia warunków sprzyjających wzrostowi inwestycji (m.in. większą 

integrację rynków kapitałowych). W centrum uwagi przewodnictwa znajdą się również 

problemy związane z migracjami. W tej kwestii Unia Europejska ma prowadzić działania o 

charakterze kompleksowym, obejmujące zarówno ułatwianie osiedlania emigrantów w 

państwach Unii Europejskiej, jak i bardziej rozbudowaną współpracę z państwami, przez 

które przebiegają główne szlaki migracyjne. Przewodnictwo będzie sprzyjać szybkiemu 

postępowi prac legislacyjnych w zakresie Jednolitego Rynku Cyfrowego, Unii 

Energetycznej, a także umowy o partnerstwie handlowo-inwestycyjnym ze Stanami 

Zjednoczonymi. Ważnym tematem będzie reforma Unii Gospodarczej i Walutowej, która 

miałaby wzmocnić strefę euro. Celem przewodnictwa będzie również promocja 

zrównoważonego rozwoju, który zwiększałby innowacyjny charakter gospodarki 

europejskiej, ograniczając przy tym negatywne skutki rozwoju gospodarczego dla 

środowiska.  

 

Ad 4. Podsekretarz stanu Artur Nowak-Far wśród najpilniejszych dla przewodnictwa spraw 

wymienił negocjacje dotyczące przesiedlenia do różnych państw członkowskich migrantów 

przybywających z Afryki i Bliskiego Wschodu i lądujących najczęściej u wybrzeży Grecji i 

Włoch. W kwestiach energetycznych priorytetem będzie nowelizacja rozporządzenia o 

bezpieczeństwie dostaw gazu oraz dyrektywy o systemie handlu emisjami (gazów 

cieplarnianych). Polska będzie z uwagą śledzić debaty na temat reformy strefy euro. Liczy 

również na rychłe zakończenie negocjacji umowy handlowo-inwestycyjnej ze Stanami 

Zjednoczonymi.   

W dyskusji senator Włodzimierz Cimoszewicz podkreślił znaczenie konfliktu na Ukrainie – 

postawa Unii Europejskiej w tej kwestii będzie miała duży wpływ na przyszłość wspólnej 
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polityki zagranicznej. Senator wyraził satysfakcję w związku ze zniesieniem opłat 

roamingowych, co powinno ułatwić działalność firm aktywnych w kilku państwach 

członkowskich Unii Europejskiej. Wezwał również przewodnictwo do działań 

upowszechniających wśród obywateli wiedzę o przygotowywanym porozumieniu 

handlowo-inwestycyjnym ze Stanami Zjednoczonymi.  

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową. 

Opracowano w BPS  


