A LENGYEL KÖZTÁRSASÁG SZENÁTUSÁNAK
2012. június 14-én kelt

H AT Á R O Z ATA
a Visegrádi Csoport elnökségének a Lengyelország Köztársaság általi, 2012. július 1-jén
történı átvétele kapcsán
A Lengyel Köztársaság Szenátusa:
– hangot adva annak a meggyızıdésének, hogy a lengyel külpolitika alapelvei közé
tartozik – az európai integráció iránti elkötelezettségen és az atlanti kapcsolatok erısítésén túl –
a Lengyelországgal baráti kapcsolatokat ápoló környezet kialakítása Közép- és KeletEurópában,
– elismerve a Cseh Köztársaság, a Szlovák Köztársaság, Magyarország és a Lengyel
Köztársaság közötti eddigi együttmőködés eredményeit és pozitív tapasztalatait,
– figyelembe véve nem csupán a közös sorsot, de a strukturális hasonlóságokat és a
kihívások jellegét a globális és európai gazdasági feszültségek idıszakában,
– elismerve a záruló cseh elnökség pozitív eredményeit,
megelégedéssel veszi tudomásul a Lengyel Köztársaság kormánya által a Visegrádi Csoport
lengyel elnökségének idıszakára megfogalmazott célok és feladatok megfelelı hierarchiáját.
A Lengyel Köztársaság Szenátusa különösen fontosnak tartja, hogy az Együttmőködés
országai közös álláspontot alakítsanak ki az európai agenda vitájában, különösen a kohéziós
politika és a Többéves Pénzügyi Keret jövıjének ügyében, valamint abban, ahogy az ún.
„visegrádi négyek” az éves költségvetési eljárást megközelítik.
A Lengyel Köztársaság Szenátusa továbbá úgy véli, hogy a különösen nagy kihívás,
amelynek össze kell kötnie, és újra kell definiálnia a közép-európai együttmőködést, az
energiabiztonság kérdése, ami a V4 + (Visegrádi Csoport + harmadik országok) következetes
együttmőködésével megteremthetı. Biztatjuk a Lengyel Köztársaság kormányát, hogy tegyen
határozott intézkedéseket arra vonatkozóan, hogy a Visegrádi Együttmőködés térségébıl
energiabiztonsági övezet jöjjön létre.
A Visegrádi Együttmőködésben továbbra is lényeges szempontnak kell maradnia az
Európai Unió és a Nyugat-Balkán, valamint a Keleti Partnerség országai közötti közeledés
iránti elkötelezettségnek.
Szeretnénk felhívni a figyelmet a Visegrádi Együttmőködés országai közötti
infrastrukturális összeköttetések minıségének javítására irányuló projektek aktív támogatására,
amely szükséges feltétele a négy ország társadalma közötti gazdasági kapcsolatok
növekedésének, a kereskedelem és kulturális együttmőködés fejlesztésének.
Értékelve a Visegrádi Együttmőködés munkájának eddigi formáját, arra kérjük a Lengyel
Köztársaság kormányát, hogy fontolja meg a Nemzetközi Visegrádi Alap pénzügyi
támogatásának további jelentıs növelését, különösen szem elıtt tartva a visegrádi projektek
megvalósítását, valamint annak ösztöndíj funkcióit, illetve az együttmőködés fejlesztését
a V4 + keretén belül.
Javasoljuk továbbá a visegrádi együttmőködés érdekében tett intézkedések megfelelı
intézményi biztosítását.

A Lengyel Köztársaság Szenátusának 2012. június 14-én kelt Határozata
a Visegrádi Csoport elnökségének a Lengyelország Köztársaság általi, 2012. július 1-jén
történı átvétele kapcsán

A Lengyel Köztársaság Szenátusa kéri a Visegrádi Együttmőködés országainak
parlamentjeit, hogy támogassák kormányaikat abban az erıfeszítésükben, hogy fokozzák a
visegrádi együttmőködés érdekében kifejtett aktivitásukat és tevékenységüket.
Felhívjuk a lengyel önkormányzatokat és civil szervezeteket, hogy a Visegrádi Csoport
lengyel elnökségének évében tegyék intenzívebbé a Csoport országai közösségeinek és
intézményeinek közeledéséért, történelmük, kulturális örökségük megismertetéséért, és az
ötletek és az emberek cseréjéért végzett munkájukat Európának ebben a számunkra különösen
közeli részében.
A határozatot közzé kell tenni a Lengyel Köztársaság hivatalos közlöny lapjában, a
"Monitor Polski"-ban.
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