Wizyta studyjna do Brukseli 19–21 kwietnia 2011 r.
19–21 kwietnia 2011 r. delegacja Senatu RP wzięła udział w wizycie studyjnej w
Parlamencie Europejskim oraz Komisji Europejskiej w Brukseli. Wizyta została zorganizowana
przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, w związku ze zbliżającą się
prezydencją Polski w Radzie Unii Europejskiej. W składzie delegacji znalazło się 10 senatorów
oraz 15 posłów.
Uczestnicy odbyli szereg rozmów z przedstawicielami instytucji unijnych. W programie
znalazło się między innymi spotkanie z panem Jerzym Buzkiem, Przewodniczącym Parlamentu
Europejskiego. Tematem rozmowy były priorytety polskiej prezydencji z punktu widzenia
Parlamentu

Europejskiego. Przewodniczący wyraził przekonanie, że przede wszystkim

należy skoncentrować się na bezbłędnej organizacji wszelkich wydarzeń związanych z
Prezydencją, ponieważ tylko wtedy głos Polski oraz priorytety, które obrano na okres drugiego
półrocza 2011 r., będą mogły być usłyszane i w pełni zrealizowane.
Parlamentarzyści rozmawiali również z komisarzem ds. programowania finansowego i
budżetu Januszem Lewandowskim na temat negocjacji przyszłych wieloletnich ram
finansowych UE. Członkowie delegacji byli zainteresowani przede wszystkim tym, czy istnieje
szansa na utrzymanie budżetu Unii w dotychczasowej wielkości. Komisarz przekonywał
zebranych o tym, że taka szansa jest oraz o tym, że jego zdaniem unijny budżet nie powinien
się zmniejszać, aby Unia mogła sprawnie realizować nałożone na nią zadania.
O bezpieczeństwie energetycznym – jako priorytecie polskiej prezydencji –
parlamentarzyści rozmawiali z komisarzem ds. energii Guentherem Oettingerem. Komisarz
mówił o potrzebie zbudowania w Unii Europejskiej wspólnego rynku energii oraz o tym, że
państwa członkowskie powinny wspólnie budować swoje bezpieczeństwo energetyczne.
Delegacja spotkała się również z Catherine Day, sekretarzem generalnym Komisji
Europejskiej. Rozmawiano na temat wdrażania prawa UE w państwach członkowskich, zasady
subsydiarności oraz dyskutowano rolę Komisji Europejskiej we współpracy z Polską podczas
prezydencji.
Parlamentarzyści spotkali się także z Malcolmem Harbourem, przewodniczącym Komisji
Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (IMCO), Sharon Bowles, przewodniczącą
Komisji Spraw Gospodarczych i Monetarnych (ECON), Januszem Wojciechowskim,
wiceprzewodniczącym Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (AGRI), Agnieszką Skuratowicz,
członkiem gabinetu przewodniczącego Komisji Europejskiej José Manuela Barroso, Magdaleną
Canowiecką, członkiem gabinetu przewodniczącego Rady Europejskiej Hermana Van
Rompuya, Maciejem Popowskim, zastępcą sekretarza generalnego Europejskiej Służby Działań
Zewnętrznych, Hanną Jahns, członkiem Gabinetu komisarza ds. polityki regionalnej Johannesa

Hahna, Simonem Mordue, członkiem gabinetu komisarza ds. rozszerzenia i polityki sąsiedztwa
Stefana Füle i Jerzym Plewą, zastępcą dyrektora w Dyrekcji ds. Rolnictwa.
Każde ze spotkań dotyczyło współpracy Polski z instytucjami Unii Europejskiej w
zakresie realizowanych przez polską prezydencję priorytetów. Poruszano kwestie unijnego
budżetu, polityki rolnej, rozszerzenia UE, energetyki i emisji dwutlenku węgla, a także pozycji
Wspólnoty na arenie międzynarodowej. Dyskutowana była również kwestia zmiany charakteru
i znaczenia prezydencji państw członkowskich w UE po przyjęciu Traktatu z Lizbony.
Wszystkie spotkania stały na wysokim poziomie merytorycznym i spełniły swoją rolę
pozwalając polskim Parlamentarzystom bezpośrednio wymienić się z przedstawicielami
instytucji unijnych swoimi doświadczeniami, uwagami i pytaniami. Nawiązany dialog z
pewnością zaowocuje podczas współpracy już w trakcie trwania prezydencji Polski w Radzie
UE.

