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naszego sojuszu” – zaznaczył. Potępiając zamach w Łucku,
przewodniczący parlamentu zaapelował o niezwłoczne ustalenie i ukaranie sprawców tego zdarzenia oraz wzmocnienie
ochrony placówek dyplomatycznych na Ukrainie.
Taki sam postulat wysunęło Ministerstwo Spraw Zagranicznych Polski, które tuż po ataku podjęło decyzję o zamknięciu
wszystkich placówek konsularnych na Ukrainie. Jest ich sześć:
w Kijowie, Charkowie, Lwowie, Łucku, Odessie i Winnicy.
Konsulaty wznowiły pracę dopiero, gdy ukraińskie władze
skierowały do ich ochrony wzmocnione patrole Gwardii
Narodowej MSW oraz policji. Wzmożoną ochronę placówek dyplomatycznych zastosowano wobec wszystkich takich
przedstawicielstw na Ukrainie.
Atak na konsulat RP w Łucku potępili m.in.. prezydent
Ukrainy Petro Poroszenko i minister spraw zagranicznych tego
kraju Pawło Klimkin. W rozmowie telefonicznej z prezydentem
Andrzejem Dudą Poroszenko poinformował, że organy porządkowe wzmacniają także ochronę miejsc pamięci historycznej.
Wcześniej na zachodniej Ukrainie zdewastowano m.in.
pomnik Polaków, pomordowanych w Hucie Pieniackiej, pomazano farbą pomnik zamordowanych przez hitlerowców w
1941 r. profesorów lwowskich oraz w taki sam sposób sprofanowano pomnik polskich ofiar zbrodni w miejscowości
Podkamień w obwodzie lwowskim. W obu miejscach pojawił się napis „Śmierć Lachom”. W Podkamieniu na krzyżu namalowano swastykę. Miejscowe władze usunęły ślady
działalności wandali.
Śledztwo w sprawie ostrzału konsulatu w Łucku prowadzi
Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU). Toczy się ono z paragrafu mówiącego o terroryzmie. W Polsce śledztwo w sprawie
okoliczności ataku wszczęła Prokuratura Krajowa, a prowadzi je Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Rada Najwyższa prosi Kongres USA
o gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy
Parlament w Kijowie zaapelował 22 marca do Kongresu Stanów Zjednoczonych o udzielenie Ukrainie gwarancji bezpieczeństwa i przyznanie jej statusu specjalnego sojusznika USA
spoza NATO. Zdaniem deputowanych pomoże to powstrzymać
rosyjską agresję przeciwko ich państwu. „Przyznanie Ukrainie statusu specjalnego sojusznika poza NATO oraz zawarcie
umowy obronnej między Ukrainą i Stanami Zjednoczonymi będzie miało ogromny wpływ na powstrzymanie rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie, powstrzymywanie agresora
i zapobieganie wielkiej wojnie w Europie” – oświadczyła Rada
Najwyższa. Uchwała na ten temat uzyskała poparcie 232 deputowanych (ukraiński parlament składa się z 450 posłów).
Rada Najwyższa podkreśliła w swoim apelu, że gwarancje

bezpieczeństwa ze strony Kongresu USA są „zgodne z duchem
i literą” memorandum budapeszteńskiego z 1994 r., w którym
Ukraina otrzymała takie zabezpieczenie od światowych mocarstw w zamian za oddanie poradzieckiej broni nuklearnej.
W uchwale zadeklarowano, że Ukraina dąży do pogłębienia partnerstwa obronnego ze Stanami Zjednoczonymi
oraz przypomniano, że USA przyznały status specjalnego
sojusznika spoza NATO m.in. krajom, które są uwikłane
w konflikty – Korei Południowej, Afganistanowi i Izraelowi.
Stany Zjednoczone używają określenia głównego sojusznika spoza NATO (Major non-NATO Ally – MNNA) wobec
swoich ważnych partnerów, którzy nie są członkami Sojuszu
Północnoatlantyckiego. W 2014 r. o przyznanie Ukrainie takiego statusu apelował prezydent Petro Poroszenko.

Kontrowersyjne poprawki
do ustawy o e-deklaracjach
Rada Najwyższa Ukrainy przyjęła 23 marca nowelizację
ustawy o elektronicznych deklaracjach majątkowych, która
– zdaniem jej krytyków – umożliwia ukrywanie swoich dochodów przez urzędników i uderza w ludzi, którzy zajmują
się walką z korupcją. Zmieniona ustawa została podpisana
przez przewodniczącego parlamentu Andrija Parubija, a następnie prezydenta Petra Poroszenkę. Szef państwa oświadczył jednak, że wniesie do niej poprawki, które uniemożliwią nadużycia korupcyjne. W tym celu powołana zostanie
specjalna grupa robocza.
Zgodnie z poprawkami do ustawy o tzw. e-deklaracjach
z obowiązku elektronicznego deklarowania posiadanego mienia
zwolnieni zostali wojskowi od stopnia szeregowego do młodszych
stopni oficerskich. Obowiązek wypełniania deklaracji nałożono
natomiast na prezesów i członków zarządów organizacji, które
zwalczają korupcję, członków rad społecznych przy instytucjach
państwowych oraz na kandydatów na stanowiska wybieralne.
Krytycy zwracali uwagę, że zmiany w ustawie umożliwią urzędnikom państwowym unikanie ich wypełniania, np. poprzez
udział w kursach czy innych przedsięwzięciach wojskowych,
które pozwolą im na uzyskanie statusu żołnierza.
Zmiany skrytykowała także ambasada Stanów Zjednoczonych na Ukrainie. Oceniła ona, że zobowiązanie działaczy
antykorupcyjnych do deklarowania dochodów i posiadanego
majątku jest „krokiem wstecz” w walce z korupcją. W podobnym tonie wypowiedział się unijny komisarz ds. polityki sąsiedztwa Johannes Hahn. „E-deklaracje powinny być
wymierzone w korupcję w instytucjach państwowych, a nie
szkodzić działalności społeczeństwa obywatelskiego. Zmiany
w ustawie o deklaracjach są krokiem wstecz i dlatego powinny być odwołane” – oświadczył.

Sprostowanie

W poprzednim, 33. numerze „Kroniki Sejmowej”, w tekście dotyczącym nowelizacji Regulaminu
Sejmu omyłkowo podaliśmy przynależność klubową posła Tomasza Głogowskiego. Jest on członkiem
Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska. Za pomyłkę redakcja bardzo przeprasza.
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38th sitting of the Sejm, 22–23 March 2017
Considered in the first reading
■ the Government’s bill amending the act on repatriation
and some related acts (referred to Administration and
Internal Affairs Committee and Liaison with Poles
Abroad Committee);
■ the Government’s bill on the restitution of the
national cultural objects (referred to Culture and Media
Committee; the Committee is to present its report by
19 April 2017);
■ the Government’s bill on claims for damages inflicted
by violating the competition law (referred to Agriculture
and Development Committee and Justice and Human
Rights Committee; the Committees are to present their
report by 19 April 2017).

Considered resolutions of the Senate
concerning the acts
■ amending the Penal Code, the act on juvenile
delinquency proceedings and the Penal Execution Code
(the Senate’s amendments were accepted);
■ amending the Penal Code and some related acts (the
Senate’s amendments were accepted);
■ amending the act on patients’ rights and on the
Commissioner for Patients’ Rights and some related acts
(the Senate’s amendments were accepted);
■ on mortgage credit and on the supervision over
mortgage credit intermediaries and agents (the Senate’s
amendments were accepted);
■ amending the Law on the System of Common Courts
(the Senate’s amendment was accepted).

Rejected in the first reading
■ the Deputies’ bill amending the act on the excise duty. Adopted resolutions
■ on the 60th anniversary of the onset of European
Considered in the second reading
integration processes;
■ the Government’s bill on working time on inland ■ honouring the memory of the blessed bishop Grzegorz
navigation vessels (amendments were submitted, the Chomyszyn on the 150th anniversary of his birth;
Sejm returned the bill to Maritime Economy and Inland ■ concerning not granting the consent to bring Deputy
Patryk Jaki to civil accountability for the action specified
Navigation Committee);
■ the Government’s bill amending the act on employing in the motion of plaintiff Robert Kropiwnicki of
temporary workers and some related acts (amendments 9 December 2016.
were submitted, the Sejm returned the bill to Social
Government’s current information
Policy and Family Committee).
■ concerning the state of Polish foreign policy towards
the European Union, the strategy as regards integrating
Passed acts
■ amending the act on health care benefits financed out the Republic of Poland with the euro zone and the
realisation of tasks resulting from the ratification of the
of public funds;
■ amending the Penal Code and the act on the aid for Athens Treaty.
persons entitled to alimony;
The Sejm did not accept
■ amending the Penal Code and some related acts;
■ the motion for a vote of no confidence in the
■ amending the Measurement Law and the act on
a voivod and government administration in a voivodship; Minister of Health Jan Szyszko.
■ amending the act on acquiring, storing and
The Sejm elected
transplanting cells, tissues and organs;
■ Andrzej Tomasz Rogoyski for the Deputy Chairperson
■ amending the act on the crops and livestock insurance
of the Tribunal of State.
and the act which itself amended the act on the crops
and livestock insurance;
With a minute of silence, the Sejm honoured
■ amending particular acts in relation to the tasks of
■ the memory of Wojciech Młynarski, who died on
the organs of public administration as regards specific 15 March 2017, a poet, songwriter, author of opera and
public registers;
musical librettos, director, as well as singer-songwriter,
■ amending the Environment Protection Law;
satirist and cabaret artist;
■ amending the act on employing detained persons;
■ the victims of a terrorist attack which took place in
■ amending the act on the safety of mass events.
London on 22 March 2017.

