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Oświadczenie Merkel w Bundestagu 
przed szczytem UE
Kanclerz Niemiec Angela Merkel 9 marca br. w Bunde-
stagu, na kilka godzin przed szczytem Unii Europejskiej 
w Brukseli, złożyła oświadczenie, w którym poparła 
ponowną kandydaturę Donalda Tuska na funkcję prze-
wodniczącego Rady Europejskiej. „Dzisiaj będziemy de-
cydować o wyborze Donalda Tuska na przewodniczące-
go Rady Europejskiej na kolejne 2,5 roku. Postrzegam 
jego ponowny wybór jako oznakę stabilności dla całej 
Unii Europejskiej i cieszę się na kontynuację współpracy 
z nim” — powiedziała.

Dyskusję po jej wystąpieniu zdominowały jednak nie 
sprawy unijne, ale kwestie związane z kryzysem w rela-
cjach niemiecko-tureckich. Za bohatera tego dnia uznano 
szefa Bundestagu Norberta Lammerta, który — wychodząc 
tym razem ze swej roli ostrożnego mediatora — bardzo 
ostro skrytykował władze Turcji, zarzucając im „autokra-
tyczne zapędy”. Otwierając obrady parlamentu, Lammert 
stwierdził, że Turcja coraz bardziej oddala się od Europy, 
europejskich idei i demokratycznych standardów. „Kto 
publicznie sugeruje, że Niemcy stosują nazistowskie me-
tody, ten sam siebie dyskwalifikuje, ponieważ niemiec-
kie władze i wybrani reprezentanci kraju działają w ra-
mach konstytucyjnego porządku” — oświadczył polityk 
CDU i dodał, że w Niemczech każdy ma prawo do włas- 
nego zdania i właśnie dlatego będziemy zwracać uwagę 
na wszystkie nieprawidłowości w Turcji. Jego krótkie 
wystąpienie przyjęte zostało burzliwymi oklaskami przez 
deputowanych ze wszystkich frakcji parlamentarnych.

Do kryzysu w stosunkach między Berlinem i Ankarą 
odniosła się także Angela Merkel. W swoim wystąpieniu 
wyraźnie starała się jednak łagodzić napięcia. Jak zaz- 
naczyła, porównanie współczesnych Niemiec do cza-
sów nazizmu jest tak bardzo „nie na miejscu, że właści-
wie nie zasługuje na komentarz”. Kanclerz zauważyła, 
że oddalanie się Turcji od Europy, w kierunku Rosji, nie 
leży w europejskim interesie.

W dniu 16 kwietnia br. w Turcji odbędzie się referen-
dum, w którym obywatele mają zdecydować, czy godzą 
się na zmianę systemu politycznego na prezydencki. 
W Niemczech mieszka 1,4 mln Turków uprawnionych 
do udziału w głosowaniu. Zatem, aby pozyskać ich głosy,  

politycy obozu rządzącego w Turcji zaplanowali wiele 
wieców na terenie Niemiec. Jak wynika z wcześniejszych 
doświadczeń, mieszkający w tym kraju Turcy w większoś- 
ci popierają władze w Ankarze.

Udział tureckich ministrów w wyborczych wiecach 
na terenie Niemiec jest ostro krytykowany przez część 
niemieckich polityków — przede wszystkim przez opozy-
cyjne partie Lewica i Zieloni. Ostatnio regionalne władze 
niemieckie kilkakrotnie odmówiły zgody na udział polity-
ków tureckich w spotkaniach, powołując się na względy 
bezpieczeństwa. Decyzje te wywołały ostrą reakcję prezy-
denta Erdogana, który porównał działania niemieckich 
władz do okresu nazistowskiego.

Relacje niemiecko-tureckie są obecnie napięte nie tylko 
ze względu na odwołanie wystąpień tureckich polityków 
w Niemczech. Innym powodem sporu jest sprawa areszto-
wanego w Turcji korespondenta niemieckiego dziennika 
„Die Welt” Deniza Yucela. Dziennikarz mający podwójne 
obywatelstwo — niemieckie i tureckie — został nazwany 
w piątek przez Erdogana „niemieckim agentem” i przed-
stawicielem separatystycznej, zdelegalizowanej w Turcji, 
Partii Pracujących Kurdystanu (PKK). Strona niemiecka 
twierdzi, że dziennikarz wykonywał jedynie swoje obowiąz-
ki, a areszt jest środkiem niewspółmiernym do zarzutów.

Ponadto w swoim oświadczeniu A. Merkel opowie-
działa się po raz kolejny za Europą różnych prędkości, 
zastrzegając, że grono krajów decydujących się na ści-
ślejszą współpracę, musi być otwarte dla wszystkich po-
zostałych członków Wspólnoty. Zaznaczyła przy tym, 
że „Europa różnych prędkości” istniała już wcześniej 
i wymieniła w tym kontekście wspólną walutę euro oraz 
ruch bezwizowy na obszarze Schengen. Zapowiedziała, 
że szefowie państw i rządów zajmą się podczas obecnego 
szczytu kolejnym projektem tego typu, tj. powstaniem 
europejskiej prokuratury, która ma ścigać przestępstwa 
finansowe w rodzaju defraudacji środków unijnych. 
Poinformowała, że jednak tylko pewna grupa krajów 
chce forsować ten projekt. Generalnie decydujące jest 
to, że grupy podejmujące ściślejszą współpracę pozosta-
ją otwarte dla wszystkich pozostałych krajów Unii. „Nie 
możemy nikogo wykluczać, Europa różnych prędkości 
jest projektem zapraszającym, a nie wykluczającym” — 
podkreśliła kanclerz Niemiec.

Jacek Lepiarz

Niemcy
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Considered in the first reading
■ the Government’s bill amending particular acts in 
relation to the tasks of the organs of public administration 
as regards specific public registers (referred to Digitalisation, 
Innovation and Modern Technologies Committee);
■ the Government’s bill amending the act on the system 
of social insurance and the act which itself amended the 
Labour Code and some related acts (referred to Social Policy 
and Family Committee);
■ the Deputies’ bill amending the Tax Ordinance and 
some related acts (referred to Public Finances Committee);
■ Deputies’ bill amending the act on the goods and services 
tax (referred to Public Finances Committee);
■ Deputies’ bill amending the Code of Civil Procedure 
(referred to the Special Committee for codification changes).

Rejected in the first reading
■ the Deputies’ bill amending the Tax Ordinance;
■ the Deputies’ bill on the Poznań Metropolitan Area 
Association;
■ the Deputies’ bill amending the act on the personal 
income tax.

Considered in the second reading
■ the Deputies’ bill amending the Environment Protection 
Law (referred once more to Environment Protection, Natural 
Resources and Forestry Committee);
■ the Deputies bill amending the Pharmaceutical Law 
(referred once more to the Special Committee for deregulation, 
with a suggestion to consult Health Committee).

Passed acts
■ on the National Celebration of the 100th Anniversary of 
Regaining Independence by the Republic of Poland;
■ amending the Code of Administrative Procedure and 
some related acts;
■ amending the act on the excise duty;
■ amending specific acts in order to facilitate the recovery 
of claims;
■ on the metropolitan area association in the Silesian 
Voivodeship;
■ amending the act on the functioning of the black coal 
mining industry.

Considered resolutions of the Senate 
concerning the acts
■ amending the act on patent attorneys (the Senate’s 
amendments were accepted);
■ amending the act on health care benefits financed out 
of public funds (the Senate’s amendment was accepted);
■ on the exchange of tax information with other countries 
(the Senate’s amendments were accepted);
■ on the system of monitoring the road transport of goods 
(the Senate’s amendments were accepted);
■ amending the act on the turnover of financial instruments 
and some related acts (the Senate’s amendments were 
accepted);
■ on particular principles for the removal of legal effects 
of reprivatisation decisions relating to Warsaw properties 
passed in breach of law (the Senate’s amendments were 
accepted);
■ amending the act on the personal income tax and the 
Penal Fiscal Code (the Senate’s amendments were accepted).

Adopted resolutions
■ amending the Standing Orders of the Sejm of the 
Republic of Poland;
■ honouring the memory of professor Marian Raciborski 
on the 100th anniversary of his death;
■ concerning increasing the concern for the sobriety of 
the Nation;
■ concerning the election of the new personal composition 
of the European Union Affairs Committee;
■ concerning changes within the personal composition 
of the Sejm committees;
■ concerning not granting the consent to bring Deputy 
Patryk Jaki to criminal accountability for the action specified 
in the motion of personal prosecutor Robert Kropiwnicki 
of 7 March 2016, supplemented on 18 April 2016.

Government’s current information
■ concerning the state of the staff in the Polish diplomacy.

Government’s information
■ the information of the Minister of Health on the system 
of the basic hospital provision of health care benefits.
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