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WSPÓLNE OŚWIADCZENIE 

 

Jan Hamáček, Przewodniczący Izby Poselskiej Republiki Czeskiej, Milan 

Štěch, Przewodniczący Senatu Republiki Czeskiej, László Kövér, Przewodniczący 

Zgromadzenia Narodowego Węgier, Ewa Kopacz, Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej 

Polskiej, Bogdan Borusewicz, Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i Renáta 

Zmajkovičová, Wiceprzewodnicząca Rady Narodowej Republiki Słowackiej odbyli  

w Budapeszcie konsultacje w sprawie nowych ram parlamentarnego wymiaru Grupy 

Wyszehradzkiej (dalej: V4), parlamentarnych możliwości wspólnej reprezentacji interesów  

w ramach UE, a także roli współpracy parlamentarnej V4 we wspieraniu Partnerstwa 

Wschodniego. 

 

Przewodniczący parlamentów, w związku z opracowaniem nowych ram współpracy 

parlamentarnej grupy V4, 

- na podstawie ponad 20 lat rozwoju współpracy Grupy Wyszehradzkiej, 

- uwzględniając jej rolę w stabilności i dobrobycie regionu, 

- w oparciu o wspólne dziedzictwo historyczne, 

- oraz uznając znaczenie wspólnego działania i wspólnej reprezentacji interesów oraz 

zintegrowanego regionu Europy Środkowej w Europie i w świecie, 

sformułowali następujące wnioski: 

- Uznają propozycję złożoną przez węgierską prezydencję Grupy Wyszehradzkiej, dotyczącą 

wspierania współpracy pomiędzy parlamentami państw członkowskich Grupy 



Wyszehradzkiej oraz konieczności umocnienia wymiaru parlamentarnego grupy V4, za 

uzasadnioną. 

- Z zadowoleniem przyjmują i akceptują jako punkt wyjścia propozycję wypracowaną 30 

stycznia 2014 r. w Wyszehradzie przez komisje spraw zagranicznych o odnowie wymiaru 

parlamentarnego grupy V4. 

- W nowych ramach współpracy parlamentarnej, stanowiących uzupełnienie regularnych 

spotkań przewodniczących parlamentów odbywających się co roku w kraju sprawującym 

rotacyjną prezydencję Grupy Wyszehradzkiej, jeśli kraj ten podejmie taką decyzję, w dniu 

poprzedzającym spotkanie przewodniczących parlamentów odbywać się będzie wspólna sesja 

plenarna przedstawicieli komisji właściwych dla tematu spotkania przewodniczących. 

Delegacja każdego kraju będzie składać się najwyżej z 10 członków. 

- Przewodniczący właściwej komisji kraju będącego gospodarzem spotkania poinformuje 

uczestników konferencji przewodniczących parlamentów o wynikach powyższego spotkania. 

- Rotacyjna prezydencja Grupy Wyszehradzkiej zapewni, aby merytoryczne aspekty 

spotkania wymiaru parlamentarnego grupy V4 zostały przygotowane z wyprzedzeniem. 

- Szczegóły techniczne dotyczące funkcjonowania współpracy Grupy Wyszehradzkiej  

w ramach nowego wymiaru parlamentarnego będą omawiane przez kancelarie parlamentów 

na podstawie Protokołu uzgodnień przyjętego przez komisje spraw zagranicznych państw 

grupy V4 w Wyszehradzie dnia 30 stycznia 2014 r. 

W związku ze wspólną reprezentacją interesów w UE, przewodniczący parlamentów 

państw Grupy Wyszehradzkiej: 

- Podkreślają, że oprócz współpracy w ramach monitorowania zasady pomocniczości, 

kluczowymi elementami współpracy międzyparlamentarnej w UE są coroczna Konferencja 

Przewodniczących Parlamentów Unii Europejskiej, Konferencja Komisji ds. Unijnych 

Parlamentów Unii Europejskiej (COSAC), Międzyparlamentarna Konferencja ds. 

Zarządzania Gospodarczego i Finansowego w Unii Europejskiej oraz Międzyparlamentarna 

Konferencja ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa oraz Wspólnej Polityki 

Bezpieczeństwa i Obrony. 

- Uważają wspólne sesje organizowane przez wyspecjalizowane stałe komisje Parlamentu 

Europejskiego, w których uczestniczą odpowiedni członkowie parlamentów narodowych, za 

istotne. 

- Skupią się na dalszym rozwoju współpracy pomiędzy państwami Grupy Wyszehradzkiej, 

umocnieniu legitymacji demokratycznej, przy jednoczesnym przestrzeganiu kompetencji UE 

oraz kompetencji krajowych określonych w traktatach założycielskich, zmienionych 

Traktatem z Lizbony, zwiększaniu przejrzystości w podejmowaniu decyzji oraz promowaniu 

wspólnej reprezentacji interesów. 



- Zgadzają się, aby delegacje uczestniczące w wyżej wymienionych międzyparlamentarnych 

konferencjach UE konsultowały się, z inicjatywy przewodniczącego delegacji parlamentarnej 

kraju sprawującego prezydencję grupy V4, w celu uzgodnienia wspólnego stanowiska 

dotyczącego punktów programu konferencji. Przewodniczący delegacji państwa 

sprawującego prezydencję Grupy Wyszehradzkiej będzie przedstawiał wspólne stanowisko na 

danej konferencji. Delegacje zastrzegają sobie prawo do niezależnego prezentowania 

własnych stanowisk. 

W związku z rolą przyjętą przez parlamenty Grupy Wyszehradzkiej w zakresie 

współpracy przy wspieraniu Partnerstwa Wschodniego, przewodniczący parlamentów: 

- Z zadowoleniem przyjmują układy stowarzyszeniowe z Gruzją i Mołdową oraz umowy  

o pogłębionych i kompleksowych strefach wolnego handlu, stanowiące część układów 

stowarzyszeniowych, parafowane na trzecim szczycie Partnerstwa Wschodniego  

w listopadzie 2013 oraz popierają ich jak najszybsze podpisanie; 

- Wyrażają nadzieję na pokojowe rozwiązanie wewnętrznego kryzysu politycznego na 

Ukrainie i szybki powrót do koniecznych reform. Podkreślają istotną rolę Ukrainy  

w społeczności narodów europejskich i wyrażają nadzieję na szybkie podpisanie przez 

Ukrainę układu stowarzyszeniowego, uwzględniającego umowę o pogłębionej  

i kompleksowej strefie wolnego handlu. 

- Potwierdzają, że kraje Grupy Wyszehradzkiej jako państwa członkowskie UE są 

zainteresowane osiągnięciem sukcesu przez Partnerstwo Wschodnie i aktywnie go wspierają, 

w tym także poprzez dalsze działania wzmacniające tą inicjatywę, i podkreślają, że z tego 

względu konieczne jest skupienie się na wspieraniu Partnerstwa Wschodniego w ramach 

grupy V4. 

- Oświadczają, że oprócz bieżących wysiłków podejmowanych na szczeblu rządów, jak na 

przykład spotkanie ministrów spraw zagranicznych państw Grupy Wyszehradzkiej oraz 

Partnerstwa Wschodniego, zaplanowane na kwiecień w ramach węgierskiej prezydencji V4, 

oraz Program Partnerstwa Wschodniego państw grupy V4, potrzebne jest również wspólne 

działanie parlamentów Grupy Wyszehradzkiej. 

- Zbadają oni możliwość wystąpienia o status obserwatora w zgromadzeniu Euronest, 

parlamentarnym wymiarze Partnerstwa Wschodniego, dla wspólnej delegacji państw grupy 

V4 (reprezentującej wszystkich członków Grupy Wyszehradzkiej). 

- Zalecają zorganizowanie konferencji dla komisji ds. Unii Europejskiej parlamentów 

Ukrainy, Gruzji i Mołdowy „Doświadczenia procesu stowarzyszeniowego”, która 

stworzyłaby możliwość podzielenia się doświadczeniem na temat wdrażania odnośnych 

układów stowarzyszeniowych. 

- Zalecają, aby odpowiednie organy parlamentów państw grupy V4 skontaktowały się  

z odpowiednimi organami parlamentów Armenii i Azerbejdżanu w celu wsparcia ich działań 

w ramach Partnerstwa Wschodniego. 



- Zalecają, by – w interesie rozwoju ukraińskiego Obwodu Zakarpackiego (Zakarpacka 

Oblast), który graniczy z trzema państwami Grupy Wyszehradzkiej – komisje rozwoju 

regionalnego zaprosiły lokalnych przedstawicieli tego obwodu do wymiany konkretnych 

doświadczeń. Zachęcają do umacniania osobistych relacji pomiędzy parlamentarzystami  

w regionach nadgranicznych, zgodnie ze Wspólnym oświadczeniem komisji administracji 

publicznej i rozwoju regionalnego podpisanym 5 lutego. 

- W porozumieniu z innymi parlamentami Grupy Wyszehradzkiej, przewodniczący 

parlamentów będą wspierali swoje parlamenty, aby zaoferować urzędnikom parlamentów 

wchodzących w skład Partnerstwa Wschodniego możliwość wymiany doświadczeń na 

niektóre konkretne tematy. 

Przewodniczący poinformują swoje parlamenty o niniejszym Wspólnym oświadczeniu  

i wezwą odpowiednie komisje parlamentarne do wdrożenia jego treści. Przewodniczący 

parlamentów przekażą również informacje swoim rządom, aby zapewnić spójność pomiędzy 

rządowym i parlamentarnym wymiarem współpracy Grupy Wyszehradzkiej. 

Przewodniczący parlamentów zwracają się do Przewodniczącego Zgromadzenia Narodowego 

Węgier o przekazanie w imieniu prezydencji Grupy Wyszehradzkiej treści niniejszego 

Wspólnego oświadczenia do wiadomości osób stojących na czele właściwych instytucji UE. 

Niniejszy dokument został sporządzony w języku angielskim w 6 oryginalnych 

egzemplarzach. 

 

Budapeszt, 28 lutego 2014 r. 
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