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Przedstawiciele Komisji Spraw Zagranicznych parlamentów narodowych państw Grupy Wyszehradzkiej potwierdzają swoje zobowiązanie do kontynuowania i wzmacniania ich współpracy. Komisje zgadzają się, że najpilniejsze wyzwania w obecnej sytuacji geopolitycznej mają
charakter zewnętrzny. Aneksja Krymu przez Rosję i późniejsza jej interwencja na Ukrainie
stanowią najbardziej rażące naruszenie zasad OBWE od podpisania Aktu Końcowego w Helsinkach w 1975 r. W związku z tym Komisje Spraw Zagranicznych parlamentów V4 wzywają
Rosję do przestrzegania zobowiązań wynikających z prawa międzynarodowego, powstrzymania się od groźby zastosowania siły lub rzeczywistego jej użycia, jak też poszanowania nienaruszalności granic i integralności terytorialnej Ukrainy.
Państwa V4 i Rosja mają długą historię współpracy w kwestiach dwustronnych i tych
o międzynarodowym znaczeniu. Kraje V4 postrzegały swoje relacje z Rosją w ramach partnerstwa dla dobrobytu i bezpieczeństwa, tymczasem rosyjska interwencja na Ukrainie percepcję tą
przewartościowuje. W tym kontekście Komisje Spraw Zagranicznych państw V4 potwierdzają
swoje poparcie dla stanowiska UE wobec konfliktu zbrojnego na Ukrainie, w tym w sprawie
wprowadzenia przez UE restrykcji i podkreślają konieczność utrzymania przez UE silnej, opartej o jedność, pozycji. Parlamentarzyści V4 zaznaczają, że sankcje są instrumentem, a nie celem samym w sobie.
Komisje Spraw Zagranicznych państw V4 pozytywnie oceniają to, że prowadzona przez
OBWE Trójstronna Grupa kontaktowa, wspierana przez kanclerz Angelę Merkel oraz
prezydentów François Hollande'a, Petro Poroszenko i Władimira Putina, podpisała umowę
o zawieszeniu broni oraz wycofaniu ciężkiej broni ze wschodniej Ukrainy w oparciu
o realizację mińskich umów z września 2014 r. Parlamentarzyści wyrażają nadzieję, że
wszystkie strony podpisanej 12 lutego 2015 r. umowy Mińsk II zastosują się do przyjętych
zobowiązań i będą je realizować zgodnie z ustaleniami.
Parlamentarzyści V4 potwierdzają swoje zdecydowane poparcie dla pełnego i bezwarunkowego wdrożenia protokołu z Mińska i jego memorandum jako podstawy trwałego politycznego
rozwiązania kryzysu, opartego na poszanowaniu niepodległości, suwerenności i integralności
terytorialnej Ukrainy w jej międzynarodowo uznanych granicach. Komisje Spraw Zagranicznych państw V4 ponownie potwierdzają swoje zaangażowanie w politykę nieuznawania nielegalnej aneksji Półwyspu Krymskiego przez Rosję.
Komisje Spraw Zagranicznych państw V4 wyrażają swoje poparcie dla europejskiej perspektywy krajów Partnerstwa Wschodniego.
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Bliski Wschód
Komisje Spraw Zagranicznych parlamentów państw V4 zwracają uwagę na fakt, że bezpieczeństwo w Europie jest dodatkowo zagrożone przez zawieruchę wojenną rozprzestrzeniającą
się w Libii, Syrii i Iraku. Komisje podkreślają, że walka z ISIL1 ma charakter wspólnych zmagań w obronie naszych korzeni, dziedzictwa, sposobu życia oraz osiągnięć cywilizacyjnych
i wartości. Dlatego jest ona naszym wspólnym obowiązkiem, a także naszą wspólną odpowiedzialnością. Aby walka ta była skuteczna musi ona być prowadzona konsekwentnie i wielowymiarowo - środki militarne muszą być uzupełniane przez cały szereg innych działań ukierunkowanych na obszar dostaw i logistyki.
Komisje Spraw Zagranicznych państw V4 podkreśliły ponadto, że politycznie niestabilna sytuacja w Iraku, wojna w Syrii, spotęgowane następnie przez działalność militarną ISIL, zarówno
w Syrii jak i Iraku, przyczyniły się do powstania największej fali uchodźców po II wojnie
światowej. Wysiłki w celu radzenia sobie z tym kryzysem humanitarnym okazały się do tej
pory niewystarczające i nieadekwatne. Dlatego też parlamentarzyści V4 wzywają swoje rządy
do zwiększenia wsparcia na rzecz zaspokojenia potrzeb uchodźców, przesiedleńców wewnętrznych, jak też ochrony mniejszości religijnych, w tym chrześcijan.
Wyrażając zainteresowanie pokojowym współistnieniem cywilizacji oraz gotowość do czynnego zaangażowania w rozwiązywanie istniejących problemów przez dialog, Komisje Spraw
Zagranicznych państw V4 zwracają również uwagę na proces pokojowy na Bliskim Wschodzie
i wyrażają poparcie dla wszelkich działań mających na celu stworzenie warunków dla widocznego postępu w procesie pokojowym, jak również poprawy ogólnego stanu stosunków izraelsko-arabskich.
[Konkluzje zostały przyjęte przez aklamację]
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Rozwinięcie skrótu ISIL to Islamic State of Iraq and the Levant - salaficka organizacja terrorystyczna, nieuznawane państwo arabskie oraz samozwańczy kalifat ogłoszony w 2014 r. na terytorium państwowym Iraku i Syrii.
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