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Członkowie Kongresu Deputowanych i Senatu Królestwa Hiszpanii oraz Sejmu  

i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, podczas spotkania w Santiago de Compostela, 

gdzie kończy się szlak będący duchowym i kulturalnym dziedzictwem Europy, 

w dniach 24 i 25 czerwca 2018 r. z okazji VI Hiszpańsko-Polskiego Forum 

Parlamentarnego postanowili przyjąć co następuje: 

 

USTALENIA KOŃCOWE 

 

1.  Hiszpania i Polska są dwoma zaprzyjaźnionymi, sojuszniczymi państwami, 

które utrzymują doskonałe stosunki we wszystkich obszarach i których 

społeczeństwa utrzymują bardzo intensywne relacje w każdej dziedzinie. 

W wysiłkach na rzecz znalezienia nowych punktów stycznych i okazji do 

współpracy dostrzega się wielką pracę obu Rządów oraz Kongresu i Sejmu, którym 

poprzez Fora Parlamentarne udało się przybliżyć reprezentowane przez siebie 

społeczeństwa i dać impuls dla nowych inicjatyw dwustronnej współpracy. 

Przyłączenie się do tej inicjatywy Senatu Królestwa Hiszpanii i Senatu 

Rzeczypospolitej Polskiej jest wydarzeniem, które przyczyni się do jej 

wzmocnienia i pokazuje wielką przyjaźń, jaka łączy izby parlamentów obu krajów. 

 

2. Hiszpańscy i polscy Parlamentarzyści będą obchodzić w 2018 roku ważne 

rocznice. Setna rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę, 550. rocznica 

powstania dwuizbowego Parlamentu polskiego i czterdziesta rocznica uchwalenia 

Konstytucji Hiszpanii to jubileusze wydarzeń, z których Narody Polski i Hiszpanii 

mogą być dumne i które symbolizują, jak wiele osiągnęły nasze kraje w minionych 

dekadach. 

 

3. Parlamentarzyści Hiszpanii i Polski wyrażają przekonanie, że integracja 

europejska stała się sukcesem całego kontynentu. Zapewniła bezprecedensowy 



                                                
                                       

2 

w historii Europy okres pokoju i dobrobytu oraz w zdecydowany sposób 

przyczyniała się do skupienia  społeczeństw Państw członkowskich wokół 

wartości wskazanych w Traktacie o Unii Europejskiej, które powinny tworzyć 

jądro naszego modelu współżycia.  

 

4. Parlamentarzyści doceniają propozycje modernizacji architektury Unii 

Europejskiej, jakie zostały przedstawione w ostatnich miesiącach, oraz uznają, że 

instytucje Unii muszą pełnić rolę liderów w budowaniu Europy bardziej 

zjednoczonej, demokratycznej i zdolnej prezentować swoje zasady i wizje na 

forum międzynarodowym. Należy podkreślić ważną pozycję parlamentów 

narodowych, które muszą odgrywać bardziej znaczącą rolę w podejmowaniu 

decyzji przez Unię w oparciu o mechanizm, który pozwoli obywatelom czuć się 

bardziej związanymi z projektem europejskim.  

 

5. Uczestnicy Forum Parlamentarnego wyrażają swoje zadowolenie z jedności 

krajów członkowskich podczas negocjacji między Unią Europejską a 

Zjednoczonym Królestwem odnośnie jej wyjścia z Unii w przyszłym roku. Proces 

musi doprowadzić do zawarcia sprawiedliwej umowy wyjścia  Zjednoczonego 

Królestwa z UE, która wzmocni spójność i solidarność między państwami 

członkowskimi i doprowadzi do nawiązania strategicznych więzi między UE a 

Zjednoczonym Królestwem w przyszłości. Zakończenie negocjacji musi dokonać 

się z poszanowaniem praw osób, które wyemigrowały i interesów krajów, które 

pozostaną w Unii. Jednocześnie Uczestnicy Forum podkreślają potrzebę 

wypracowania wizji utrzymania bliskich stosunków w sprawach obrony i 

bezpieczeństwa oraz polityki zagranicznej pomiędzy UE i Zjednoczonym 

Królestwem po wyjściu tego państwa z Unii. Uczestnikom Forum zależy także na 

tym, aby po Brexicie Hiszpania i Polska pozostały nadal w bardzo dobrych 

relacjach ze Zjednoczonym Królestwem utrzymując niezmiennie bliską współpracę 

na wszystkich dotychczasowych płaszczyznach. 
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6. Parlamentarzyści obu krajów uważają za nieodzowne przyjęcie 

odpowiednich reguł w celu poprawy zarządzania gospodarczego Unią Europejską 

oraz wzmocnienia  instrumentów, które wpływają na spójność i sprzyjają 

koordynacji polityki gospodarczej oraz zapobiegają pojawianiu się nowych 

kryzysów. Parlamentarzyści oceniają pozytywnie przedstawione propozycje 

mające na celu dokończenie budowy Unii Bankowej poprzez utworzenie 

Europejskiego Systemu Gwarancji Depozytów  (EDIS) i mechanizmu 

zabezpieczającego dla Jednolitego Funduszu Restrukturyzacji i Uporządkowanej 

Likwidacji  (SRF), które pozwolą jej osiągnąć pełen potencjał. Jednocześnie 

parlamentarzyści obu krajów podkreślają konieczność zagwarantowania, że 

proces budowy Unii Bankowej pozostanie otwarty na państwa będące poza strefą 

euro. Parlamentarzyści podkreślają swoje przywiązanie do pełnego działania 

czterech swobód w łonie jednolitego rynku. Poprawa warunków na rynku pracy, 

szczególnie dla młodych, musi być dalej jednym z głównych priorytetów  polityki 

gospodarczej Unii Europejskiej. 

 

7. Toczące się negocjacje dotyczące przyszłych Wieloletnich Ram Finansowych  

powinny prowadzić do zapewnienia Unii Europejskiej odpowiednich zasobów, 

które pozwolą skutecznie odpowiedzieć na wszystkie wyzwania stojące obecnie 

przed UE. Parlamentarzyści podkreślają kluczową rolę polityk mających 

umocowanie w Traktatach tj. polityki spójności i Wspólnej Polityki Rolnej w 

zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania jednolitego rynku i w ograniczaniu 

geograficznego zróżnicowania dochodów.  

Parlamentarzyści obu krajów zwracają uwagę na konieczność adekwatnego 

poziomu finansowania polityki spójności i Wspólnej Polityki Rolnej w przyszłych 

Wieloletnich Ramach Finansowych.  Dostrzegają oni konieczność takich działań, by 

w odpowiedni sposób stawić czoła nowym wyzwaniom, między innymi w obszarze 

polityki migracyjnej, Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa czy 

wsparcia innowacyjności i konkurencyjności gospodarki europejskiej, 

podkreślając, że realizacja nowych zadań nie powinna odbywać się kosztem 

dotychczas realizowanych i sprawdzonych polityk.  
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Uczestnicy Forum podkreślają, w kontekście finansowania polityki zewnętrznej 

UE, priorytetowe znaczenie obszaru sąsiedztwa i potrzebę utrzymania odrębnego 

instrumentu finansowania Europejskiej Polityki Sąsiedztwa.  

 

8. W kontekście obecnej sytuacji międzynarodowej, koniecznym jest, aby Unia 

Europejska propagowała model współżycia między narodami oparty na 

poszanowaniu prawa międzynarodowego, praw człowieka i terytorialnej 

integralności wszystkich państw. Hiszpańscy uczestnicy Forum gratulują Polsce, że 

wybrała „Przestrzeganie prawa międzynarodowego w kontekście utrzymania 

międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa” jako temat debaty otwartej  Rady 

Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych podczas polskiej prezydencji 

w Radzie Bezpieczeństwa w maju br. 

 

9. Parlamentarzyści Hiszpanii i Polski z zadowoleniem przyjmują 

uruchomienie inicjatyw nakierowanych na wzmocnienie roli Unii Europejskiej w 

dziedzinie Bezpieczeństwa i Obronności. Wprowadzenie Stałej Współpracy 

Strukturalnej w dziedzinie obronności  (PESCO) oraz Europejskiego Funduszu 

Obronnego bez wątpienia przyczynią się do ochrony wszystkich obywateli Unii 

oraz do wzmocnienia roli Europy w świecie.  Forum Parlamentarne zachęca Rządy 

Hiszpanii i Polski do stymulowania roli, jaką poszczególne Siły Zbrojne podejmują 

w ramach inicjatyw Unii Europejskiej w obszarze obronności. 

 

10. Uczestnicy Forum Parlamentarnego zgadzają się, że przyszły szczyt NATO w 

Brukseli ma służyć jego umocnieniu i przyjęciu nowych wyzwań bezpieczeństwa. 

Parlamentarzyści wyrażają zadowolenie szczególnie z rosnącej współpracy między 

NATO a UE i opowiadaja sie za utrzymaniem silnych wiezi transatlantyckich. W 

tym kontekście, zwracają uwagę na współpracę między oddziałami wojsk obu 

krajów na Łotwie w ramach „wzmocnionej wysuniętej obecności” NATO.   
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11.     Hiszpańscy i polscy parlamentarzyści wyrażają swoje zaniepokojenie wobec 

problemu nielegalnej imigracji.  Nielegalni imigranci  rozpoczynają podróż do 

Europy wystawiając na poważne ryzyko swoje zdrowie i życie, często stają się 

ofiarami handlarzy ludźmi. Z tego względu parlamentarzyści uznają za konieczne 

natychmiastowe przyjęcie środków w celu uniknięcia powtarzania się tragedii 

humanitarnych podobnych do tych, które miały miejsce na Morzu Śródziemnym w 

ostatnich latach. Parlamentarzyści wspierają porozumienia przyjęte na poziomie 

instytucji europejskich z udzialem wszystkich państw czlonkowskich i opowiadają 

się za  wdrożeniem europejskiej polityki migracyjnej, która w sposób 

zintegrowany i przy zapewnieniu odpowiednich środków zajmie się ruchami 

migracyjnymi, współpracą z państwami trzecimi; pochodzenia i tranzytowymi; 

współpracą rozwojową, tworzeniem legalnych i bezpiecznych możliwości migracji, 

z uwzględnieniem sytuacji wewnętrznej państw pochodzenia, tranzytowych i 

przyjmujących oraz bezpieczeństwa granic.  

 

12.  Hiszpańscy i polscy parlamentarzyści podkreślają doskonały stan 

stosunków dwustronnych między naszymi krajami, opierających się na 

strategicznym sojuszu uzgodnionym w 2003 r., których wyrazem są Hiszpańsko-

Polskie Konsultacje Międzyrządowe i Fora Parlamentarne. Wyrażają ponadto 

nadzieję, że XIII edycja Konsultacji Międzyrządowych Polska - Hiszpania będzie 

miała miejsce jeszcze w 2018 roku w Hiszpanii. Parlamentarzyści podkreślają, że 

wspólna obecność w Unii Europejskiej i w NATO przyczynia się do wzmocnienia 

stosunków dwustronnych między oboma państwami.  

 

13. Parlamentarzyści obydwu krajów wyrażają satysfakcję z powodu bardzo 

dobrych stosunków gospodarczych między Hiszpanią i Polską. Trwały wzrost 

wymiany handlowej i wielkości inwestycji to zjawiska niezwykle pozytywne, 

ponieważ przyczyniają się do powstawania nowych miejsc pracy, zwiększenia 

zamożności i zbliżenia obu narodów. 
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14. W celu zacieśniania więzów gospodarczych, parlamentarzyści Hiszpanii i 

Polski zalecają Rządom obu krajów, aby wprowadzały reformy konieczne do 

przyciągnięcia większej liczby przedsiębiorstw do udziału w łączących nas 

inicjatywach gospodarczych. W tym duchu byłoby niezwykle korzystne, aby 

uproszczono i uelastyczniono niektóre wymogi, jakie krajowe prawodawstwo 

stawia w dziedzinie zamówień publicznych.  

 

15.  Parlamentarzyści obu krajów wyrażają pełne zaangażowanie w rozwój 

modelu gospodarczego, który w możliwie największym stopniu sprzyja ochronie 

środowiska naturalnego i przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym sprzyja. 

Wyrażają ponadto satysfakcję z powodu goszczenia w 2018 roku przez polskie 

władze 24. Konferencji Narodów Zjednoczonych dotyczącej zmian klimatycznych 

oraz wzywają rządy Hiszpanii i Polski, aby dalej prowadziły prace w celu lepszego 

wykorzystania naszych zasobów naturalnych i zrównoważenia środowiskowego. 

W szczególności hiszpańscy i polscy parlamentarzyści uważają za priorytetowe 

wzmocnienie promocji energii odnawialnych i przezwyciężenie trudności, które 

uniemożliwiają jej pełny rozwój.    

 

16. Parlamentarzyści obu krajów podnoszą znaczenie współpracy dwustronnej 

w dziedzinie edukacji i kultury i wzywają do jej dalszego rozwijania. Działanie 

dwóch ośrodków Instytutu Cervantesa w polskich miastach, w Warszawie i w 

Krakowie, Polskiego Instytutu Kultury  w Madrycie, 43 dwujęzycznych sekcji z 

językiem hiszpańskim w polskich szkołach średnich oraz trzech uniwersytetów 

hiszpańskich, które oferują możliwość studiowania języka polskiego w 

zdecydowany sposób przyczynia się do upowszechniania polskiej i hiszpańskiej 

kultury i języków. Uczestnicy Forum Parlamentarnego będą wspierali działania 

służące wprowadzeniu nauki języka polskiego do szkół funkcjonujących w 

systemie oświaty Hiszpanii w regionach o największym skupisku polskich 

obywateli, jak również utrzymanie warunków odpowiadajacych wzrastającemu 
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zapotrzebowaniu na nauczanie jezyka hiszpańskiego jako drugiego języka obcego 

w szkolach podstawowych i średnich, z zachowaniem ilosci godzin. 

Znacząca liczba polskich studentów wybierających Hiszpanię oraz hiszpańskich 

wybierających Polskę w ramach programu Erasmus, aby uzupełnić swoje 

wykształcenie uniwersyteckie, świadczą o sile kontaktów między naszymi 

społeczeństwami obywatelskimi. Parlamentarzyści wyrażają przekonanie, że 

wkrótce dojdzie do zakończenia negocjacji Programu Wykonawczego Umowy o 

Współpracy dwustronnej w dziedzinie kultury, edukacji i nauki na okres 2018-

2021, które obecnie trwają. 

 

17. Parlamentarzyści obu krajów podnoszą znaczenie współpracy dwustronnej w 

dziedzinie transportu i wzywają do jej dalszego rozwijania, m.in. w ramach 

ministerialnej Grupy Roboczej Wysokiego Szczebla. Szczególnie cenna w relacjach 

dwustronnych mogłaby być wymiana wiedzy na temat inteligentnych systemów 

transportowych, w tym w transporcie drogowym i kolejowym, bezpieczeństwa 

operacji transportowych, współpracy w lotnictwie oraz perspektywy tworzenia 

łańcuchów logistycznych.  

Uczestnicy Forum Parlamentarnego wyrażają nadzieję na pomyślny rozwój relacji 

dwustronnych, w tym w ramach prac na forach instytucji Unii Europejskiej. W tym 

zakresie na uwagę zasługują przede wszystkim propozycje legislacyjne wchodzące 

w skład tzw. Pakietu Mobilności I. Parlamentarzyści obu krajów uważają, że 

konieczne jest przyjęcie zrównoważonych rozwiązań, które uwzględnią specyfikę 

transportu drogowego oraz różnice między państwami członkowskimi wynikające 

z odmiennego położenia geograficznego, jak również nie będą nakładać 

nadmiernych obciążeń administracyjnych, w szczególności na małe i średnie 

przedsiębiorstwa.   

 

18. Uczestnicy Forum Parlamentarnego wyrażają przekonanie, że turystyka jest 

szczególnie przydatnym narzędziem do zbliżenia między naszymi 

społeczeństwami. Wzrost liczby turystów to bardzo pozytywne zjawisko. Należy 
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więc kontynuować wysiłki zmierzające do rozwijania potencjału turystycznego. 

Członkowie parlamentów Hiszpanii i Polski wzywają swoje Rządy, aby dalej 

pracowały nad promocją obu krajów jako celów podróży turystycznych, 

szczególnie aby podjęte zostały inicjatywy pozwalające poznać atrakcje turystyki 

kulturalnej obu narodów. W tym sensie Szlak do Santiago stanowi doskonały 

przykład europejskiego dziedzictwa kulturowego, opierającego się na wartościach 

wspólnych dla obu naszych krajów.    

Hiszpańscy i polscy parlamentarzyści wyrażają chęć utrzymania bardzo ścisłej 

współpracy między swoimi Izbami w przyszłości. Intensyfikacja dialogu 

międzyparlamentarnego musi przekształcić się w fundamentalny element w 

zbliżeniu między obydwoma krajami i przyczynić się w ten sposób do rozwoju 

naszych społeczeństw i całej Unii Europejskiej. Z tego też powodu Kongres i Senat 

Królestwa Hiszpanii oraz Sejm i Senat Rzeczypospolitej Polskiej wzywają, by w 

kolejnych latach dalej rozwijać Forum Parlamentarne oraz aby pracować nad 

praktycznym wprowadzaniem w życie wypracowywanych w ich trakcie ustaleń. 

 

Santiago de Compostela,  25 czerwca 2018 r. 

  

Ryszard Terlecki 

Wicemarszalek Sejmu 

Ana Pastor Julián 

Przewodniczaca Kongresu Deputowanych 

  

Stanisław Karczewski 

Marszalek Senatu 

Pío García-Escudero Márquez 

Przewodniczacy Senatu 

 


