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Wi tam bar dzo ser de cz nie wszy stkich ucze st ni ków

ko le j ne go spo t ka nia ze wspó l ne go z In sty tu tem Spraw

Pu b li cz nych cy klu, któ ry ma ro bocz¹ na zwê, „czas na

za sta no wie nie” w nawi¹za niu do po sta no wie nia Rady

Eu ro pe j skiej z cze r w ca ubieg³ego roku. To jest trze cie

spo t ka nie z tego cy klu, do tycz¹ce po li ty ki za gra ni cz nej

oraz bez pie cze ñ stwa i obrony. 

My œlê, ¿e je ¿e li jest ja kaœ dzie dzi na in te gra cji eu ro -

pe j skiej, któ ra zo sta nie upo œle dzo na w re zu l ta cie fia ska

Tra kta tu Kon sty tucy jne go, to bê dzie ni¹ w³aœ nie wspó l -

na eu ro pe j ska po li ty ka za gra ni cz na, bez pie cze ñ stwa i

ob ro ny. Nie ty l ko przez wzgl¹d na upa dek Tra kta tu

Kon sty tucy jne go, na brak li te ry Tra kta tu, je ¿e li on nie

zo sta nie przy jê ty a wszy stko na to wska zu je – mam tu

na my œli pe w ne in no wa cje in sty tu cjo nalne w tej dzie -

dzi nie: wspó l ne go mi ni stra spraw za gra ni cz nych czy

kla u zu lê o soli da r no œci w spra wach nad zwy cza j nych

per spe kty wy wspó l nej ob ro ny, któ ra mog³aby uczy niæ

z Unii Eu ro pe j skiej w pe w nym mo men cie qu a si kla sy cz -

ny so jusz ob ron ny. Je sz cze w wiê kszym sto p niu mam

na my œli za nik legi ty mi za cji po li ty cz nej, dla pro wa dze -

nia wspó l nej i spó j nej znacz¹cej po li ty ki za gra ni cz nej

bez pie cze ñ stwa i obrony. 

Uwa ¿am rów nie¿, ¿e w³aœ nie w po sta wie wo bec tej

czê œci Tra kta tu czy tej czê œci pra kty ki uni j nej, w³aœci wie

uja w nia siê najg³êb szy sto su nek wo bec kon ce pcji in te -

gra cji eu ro pe j skiej czy li wo bec tego, ja kiej my w isto cie

Unii Eu ro pe j skiej chce my. Czy chce my jej si l nej, pod -

mio to wej, zwa r tej, znacz¹cej w spo³ecz no œci miê dzy -

naro do wej czy chce my aby ona od gry wa³a ra czej rolê

dru go rzêdn¹ w sto sun ku do ze w nê trz nych pod mio tów

po li ty cz no- stra te gi cz nych. Czy chce my aby ona by³a

rze czy wi œcie ta kim pod mio tem, któ re go rea li zu je my

swo je in te re sy zgod nie z za sad¹ „w jed no œci si³a” i le piej 

s¹ rea li zo wa ne na sze in te re sy miê dzy naro do we, czy te¿ 

wo li my Uniê Eu ro pejsk¹ jako zbio ro wi sko pañstw, któ -

re w go dzi nach pró by dzia³aj¹ bezw³ad nie, bez szy ku,

zgod nie z tak¹ kon cepcj¹ bar dziej mo¿e Zag³oby „kup¹

mo œci pa no wie”, przy czym ta „kupa” za ka ¿ dym ra -

zem troszkê inaczej jest sformu³owana.

Ma rian Pi³ka

Taki twór jak Unia Eu ro pe j ska po win na pro wa dziæ

pewn¹, w mia rê spójn¹ po li ty kê za gra niczn¹, ale w mo -

im prze ko na niu na tym eta pie roz wo ju Unia nie jest po

pro stu do tego kom p le t nie do sto so wa na. Co wiê cej,

prze for so wa nie za pi sów Tra kta tu Kon sty tucy jne go oz -

na cza³oby w grun cie rze czy na rzu ce nie Pol sce i wie lu

in nym mnie j szym krajom po li ty ki wie l kich Unii Eu ro -

pe j skiej. Ta po li ty ka jak po ka za³o osta t nich ki l ka lat,

w za sad ni czych ele men tach jest sprze cz na z na szym

pod sta wo wym interesem.

Fo r mu³a cen tra li za cji po li ty ki za gra ni cz nej i ob ron -

nej w moim prze ko na niu by³aby zupe³nie sprze cz na

z na szy mi in te re sa mi na ro do wy mi. Wspó³pra ca z Rosj¹

oz na cza w grun cie rze czy zgo dê na ro sy j skie in te re sy na 

Bia³oru si na Ukra i nie – my œlê, ¿e st¹d siê bra³a ta po -

wœci¹gli woœæ w sto sun ku do „Poma ra ñ czo wej re wo lu -
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cji” w Unii Eu ro pe j skiej. Pró ba prze ciw sta wie nia siê

Sta nom Zjed no czo nym oz na cza w grun cie rze czy

os³abie nie rów nie¿ po zy cji rów nie¿ w Unii Eu ro pe j skiej, 

ale prze de wszy stkim na ra ¿e nie na szwank na sze go

bez pie cze ñ stwa. Co wiê cej, ta po li ty ka, któ ra rów nie¿

wy ra ¿a siê w pe w nych kon ce pcjach po li ty ki ob ron nej

ma zmie rzaæ do pod wa ¿e nia po zy cji Sta nów Zjed no -

czo nych i pod wa ¿e nia Pa ktu Pó³nocno atlan tyc kie go.

A za tem, s¹ te ele men ty, któ re w moim prze ko na niu ra -

czej by pro wa dzi³y do na rzu ca nia Unii Eu ro pe j skiej po -

li ty ki tych naj sil nie j szych pañstw, prze de wszy stkim

Fran cji i Nie miec, a w tej chwi li ta po li ty ka jest sprze cz -

na z na szy mi in te re sa mi. Tu taj wa r to je sz cze do daæ

kwe stiê ru ro ci¹gu Ba³ty c kie go. My œlê, ¿e naj wiê ksze

pa ñ stwa eu ro pe j skie nie s¹ go to we do tego ¿eby uw z -

glêd niaæ w swo jej po li ty ce za gra ni cz nej a ta k ¿e w po li -

ty ce przysz³ej Unii Europejskiej interesy takich krajów

jak Polska. 

Za miast cen tra li zo waæ po li ty kê za gra niczn¹, Pol ska

po win na d¹¿yæ do in ne go mo de lu roz wi¹zañ insty -

tucjo na l nych. Roz wi¹zañ, któ re oczy wi œcie bêd¹ opie -

ra³y siê o za sa dy so li da ryz mu, ale zupe³nie ina czej ro zu -

mia nym ni¿ to ro zu mia³ pre zy dent Chi rac czy kan c lerz

Schro e der. W moim prze ko na niu, w tej po li ty ce po win -

ny byæ uwz glê d nio ne prze de wszy stkim in te re sy tych

kra jów, któ re maj¹ bez po œred nie kon ta kty z dan¹ sfer¹.

A za tem kra jów Eu ro py Po³ud nio wej, je ¿e li cho dzi o po -

li ty kê w sto sun ku do ca³ego ba se nu Mo rza Œró dzie mne -

go, a ta k ¿e kra jów Eu ro py Wschod niej, je ¿e li cho dzi

o ws chod ni wy miar. W moim prze ko na niu tu taj po win -

ni œmy ra czej d¹¿yæ do tego, ¿eby uz gad niaæ po li ty kê

i ¿eby dosz³o do ko o pe ra cji ni¿ do pró by na rzu ca nia sta -

no wisk. Dla te go, ¿e tak, jak po ka za³ przy pa dek „Poma -

ra ñ czo wej re wo lu cji” my je ste œmy w sta nie podj¹æ sa -

mo dzie l ne dzia³ania, za rów no indy widu a l nie jak

i w pe w nej ko o pe ra cji z in ny mi kra ja mi Eu ro py Œro d ko -

wej i w grun cie rze czy to nie ja ko wy mu si³o na Unii Eu -

ro pe j skiej dzia³ania, któ re w kon se k wen cji po sku t ko -

wa³y po pa r ciem dla „Poma ra ñ czo wej re wo lu cji”. Gdy -

by œmy mie li sy stem scen tra lizo wa ny, to my œlê, ¿e za -

nim my by œmy po je cha li na Ukra i nê, za nim by œmy pod -

jê li ja kie ko l wiek dzia³ania mu sie li by œmy siê przez d³ugi 

czas sprze czaæ w Bru kse li czy podj¹æ ja kie ko l wiek

dzia³ania czy nie. A za tem, tego typu po li ty ka, ra czej

koor dy no wa nia, uz gad nia nia, roz mów, my œlê, ¿e na

tym eta pie roz wo ju Unii Europejskiej dla Polski, ale

tak¿e dla Unii Europejskiej jest bardziej s³uszna. 

Co wiê cej, uwa ¿am, ¿e pró ba prze kszta³ce nia Unii

Eu ro pe j skiej w jed no z za sad ni czych cen trów sy ste mu

wielo biegu no we go, jest czyn ni kiem, któ ry z na sze go

pun ktu wi dze nia, jest nie ko rzy st ny. Dla te go, ¿e œwiat

wie lo bie guno wy bê dzie o wie le mniej sta bi l nym œwia -

tem, ni¿ œwiat, któ ry jest zdo mi no wa nym przez Sta ny

Zjed no czo ne. A wi dze nie w tej kon ce pcji œwia ta wielo -

biegu no we go Ro sji jako jed ne go z pod mio tów si³¹ rze -

czy bê dzie pro wa dzi³o do ro ¿ ne go typu ustêpstw w na -

szej sfe rze. W na szym in te re sie jest za ko ñ cze nie re wo lu -

cji geo poli ty cz nej, któ ra mia³a mie j s ce na prze³omie lat

osiem dzie si¹tych i dzie wiê æ dzie si¹tych i przy³¹cze nie

Ukra i ny, Bia³oru si do stru ktur euroa tlan ty c kich, a my -

œlê, ¿e pró ba wi dze nia Eu ro py jako jed ne go z cen tów

po li ty ki œwia to wej w ko o pe ra cji z Rosj¹ bêdzie temu

przeciwdzia³a³a.

To samo do ty czy kwe stii po li ty ki ob ro ny. W moim

prze ko na niu od ko ñ ca lat dzie wiê æ dzie si¹tych mamy

wy ra Ÿ nie za ry so wan¹ ten den cjê, któ ra zmie rza do prze -

kszta³ce nia Unii Eu ro pe j skiej w je den z pod mio tów tego 

sy ste mu wielo biegu no we go, i temu siê pró bu je na daæ

rów nie¿ wy miar ob ron ny, czy li taki eks pan sy w ny cha -

ra kter w³as nej to ¿ sa mo œci ob ron nej. W moim prze ko na -

niu, ten mo del zmie rza do wy ra Ÿ ne go pod wa ¿e nia Pa k -

tu Pó³nocno atlan tyc kie go, do zakwe stio no wa nia jego

roli w Eu ro pie, do wy pa r cia NATO z ro ¿ ne go typu

dzia³añ, zw³asz cza na te re nie Eu ro py, ale w grun cie rze -

czy ma do pro wa dziæ do prze kszta³ce nia NATO z or ga -

ni za cji w sk³ad, któ rej wchodz¹ pa ñ stwa, do or ga ni za cji, 

któ ra sk³ada siê z dwóch cz³onów Unii Eu ro pe j skiej

i Sta nów Zjed no czo nych. I my œlê, ¿e tego typu ten den -

cja, ta k ¿e nie s³u¿y interesowi naszego bezpieczeñstwa.

A za tem kon klu duj¹c, w moim prze ko na niu, trze ba

wy mu szaæ na pa ñ stwach Unii Eu ro pe j skiej ko o pe ra cjê

i so li da ryzm w za kre sie ró ¿ nych wy mia rów po li ty ki.

My go to wi je ste œmy po przeæ in te re sy pañstw po³ud nio -

wych, je ¿e li cho dzi o ba sen Mo rza Œró dzie mne go, ale z

dru giej stro ny ocze kiwa li by œmy od po zo sta³ych kra jów

Unii Eu ro pe j skiej do po pa r cia na szych in te re sów, je ¿e li

cho dzi o po li ty kê wschod ni¹. Na to miast, je ¿e li cho dzi

o po li ty kê bez pie cze ñ stwa w moim prze ko na niu, te

wszy stkie pró by zbu do wa nia eu ro pe j skiej to ¿ sa mo œci

ob ron nej w grun cie rze czy mog¹ s³u¿yæ je dy nie ja kimœ

nie wie l kim mi sjom po ko jo wym. Na to miast, je ¿e li one

maj¹ s³u¿yæ da l sze mu prze kszta³ca niu tej to ¿ sa mo œci

ob ron nej w coœ w ro dza ju pakt wo j sko wy, to w moim

prze ko na niu to bê dzie s³u¿y³o os³abie niu NATO

i w kon se k wen cji os³abie niu na szej po zy cji ob ron nej.

A za tem, w moim prze ko na niu, pró ba ko o pe ra cji

i wspie ra nia NATO po win ny po zo staæ tymi dwo ma za -

sad ni czy mi ele men ta mi i sprzeciw wobec centralizacji

polityki zagranicznej.

Bo g dan Klich

W Pol skim in te re sie na ro do wym z per spe kty wy pol -

skiej po li ty ki za gra ni cz nej, le p sza jest Unia so li da r na

i U nia zin te gro wa na po li ty cz nie a ni ¿e li Unia zde zin te -
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gro wana po li ty cz nie i kwe stio nuj¹ca za sa dê so li da ryz -

mu we wnê trz ne go. So li da r noœæ, o któ rej wspo mnia³em

sk³ada siê z ki l ku ró ¿ nych ele men tów, wy da je siê, ¿e

naj wa¿ nie j szym wy mia rem soli da r no œci jest jed nak

wola po li ty cz na a do pie ro kolejnym – instytucje. 

Wed³ug mnie, i po wta rzam to od ki l ku mie siê cy, od

cza su fia ska re fe ren dów kon sty tucy j nych we Fran cji

w Ho lan dii, nie ma po wro tu do Tra kta tu Kon sty tucy -

jne go w ta kim wy mia rze, w ja kim zo sta³ przy jê ty w ro -

ku dwu ty siê cz nym czwa r tym. Sta wiam tezê, ¿e Tra ktat

Kon sty tucy j ny w ta kiej fo r mie li te ra l nie nie zo sta nie

przy jê ty w Unii Eu ro pe j skiej, ¿e bêd¹ mu sia³y byæ

wpro wa dzo ne pe w ne mo dy fi ka cje. I z tych ki l ku ró ¿ -

nych sce na riu szy, o któ rych w tej chwi li siê mówi dwa

wy daj¹ siê naj bar dziej pra wdo podo b ne. Pie r wszy na -

zwa³bym wa rian tem ma³ej kon sty tu cji, czy li wpro wa -

dze nia w ¿y cie na mocy de cy zji Rady Eu ro pe j skiej wy -

bra ne go, ob sze r ne go fra g men tu Tra kta tu Kon sty tucy -

jne go. I wa riant dru gi, któ ry tak sze ro ko w gro nach po li -

ty cz nych nie jest dys ku to wa ny na to miast po ja wia siê,

co rusz w pu b li ka cjach eks per tów, wpro wa dze nie za pi -

sów kon sty tucy j nych przy u¿y ciu ró ¿ nych in nych me -

tod. Na przyk³ad czêœæ za pi sów kon sty tucy j nych

mog³aby byæ spo ko j nie wpro wa dzo na przy u¿y ciu re fo -

r my Pra wa Tra kta to we go, do ja kie go przy zwy czai³y

nas szczy ty w Ma a stricht, w Am ster da mie czy w Ni cei,

a czêœæ przy po mo cy pra wa wtó r ne go Unii Eu ro pe j skiej. 

Wy da je mi siê, ¿e ten pie r wszy wa riant jest wa rian tem

i pra wdo podo b nym i po¿¹da nym. Nie wy da je mi siê,

aby Unia po zwo li³a so bie, to trze cia mo ¿ li woœæ, na

przysz³oœæ bez Tra kta tu Kon sty tucy jne go, bez wzglê du

na to jak on siê bê dzie na zy wa³, dla te go, ¿e te zmia ny,

du¿a czêœæ tych zmian za pi sa nych w Tra kta cie Kon sty -

tucy j nym obe c nie tak naprawdê usprawnia i u³atwia

funkcjonowanie tego organizmu politycznego.

Tak na pra wdê Tra ktat Kon sty tucy j ny poza wpro wa -

dze niem fun kcji Mi ni stra Spraw Za gra ni cz nych w Unii

Eu ro pe j skiej, poza uporz¹dko wa niem re la cji po miê dzy

Ko misj¹ a Rad¹ w kwe stii CFSP nie wpro wa dza ¿ad -

nych za sad ni czych zmian. Mó wiê za sad ni czych! Nie

od cho dzi od za sa dy jed nomy œl no œci, je ¿e li cho dzi

o stra te gie Unii Eu ro pe j skiej w za kre sie po li ty ki za gra -

ni cz nej, nie od cho dzi od za sa dy jed nomy œl no œci, je ¿e li

cho dzi o imp le men ta cjê tych stra te gii. Wpro wa dza –

zgo da – za sa dê wiê kszo œciow¹, czy roz sze rza za kres

sto so wa nia za sa dy g³oso wa nia wiê kszo œcio we go wy -

³¹cz nie na eta pie re a li za cji po szcze gó l nych wspólnych

stanowisk, b¹dŸ dzia³añ.

Po do b nie w za kre sie eu ro pe j skiej po li ty ki bez pie cze -

ñ stwa i ob ro ny, na wet po wie dzia³bym mo c niej, sy stem

po dej mo wa nia de cy zji nie zmie nia siê w ogó le. Wszy -

stkie de cy zje po dej mo wa ne przez in sty tu cje Unii Eu ro -

pe j skiej po dej mo wa ne s¹ na za sa dzie g³oso wa nia jed -

nomy œl ne go. Tu nie ma g³oso wa nia wiê kszo œcio we go,

je ¿e li cho dzi o ESDP. Chy ba, ¿e uz naæ za jak¹œ za sad -

nicz¹ re wo lu cjê tra kta to we usta no wie nie Eu ro pe j skiej

Agen cji Ob ron nej, któ ra, przy po mni j my, fo r ma l nie, fa k -

ty cz nie ist nie je od cze r w ca 2004 roku, czy mo ¿ li woœæ so -

li dar ne go wspa r cia siê na wza jem w wy pa d ku za gro -

¿eñ, b¹dŸ aktów terro ry sty cz nych, ow¹ kla u zu lê soli da -

r no œci, b¹dŸ roz sze rze nie za dañ pete rs be r skich w ra -

mach ac qu is tra kta to we go Unii Eu ro pe j skiej. 

W mo men cie, kie dy jest mowa o tym, ¿e ru ro ci¹g

ba³ty cki jest naj le p szym przyk³adem na to, aby œmy siê

chro ni li przed uwspó lno to wie niem po li ty ki ener ge ty -

cz nej – otó¿ w moim prze ko na niu jest dok³ad nie od wro -

t nie. To brak wspó l nej po li ty ki ener ge ty cz nej, któ ra

mog³aby byæ jed nym z ele men tów wspó l nej po li ty ki

bez pie cze ñ stwa, spra wia, ¿e oto bez pie cze ñ stwo ener -

ge ty cz ne Pol ski jest za gro ¿o ne po przez pro je kty ta kie

jak ga zo ci¹g ba³ty cki. I nie ma w moim prze ko na niu le p -

szej ilu stra cji dla po trze by nie ty l ko stwo rze nia wspó l -

nej po li ty ki ener ge ty cz nej, bo jej w tej chwi li nie ma, ale

dla da l sze go uwspó lna ta wia nia wspó l nej po li ty ki za -

gra ni cz nej i bez pie cze ñ stwa, oraz ob ro ny bez pie cze ñ -

stwa i ob ro ny, jak w³aœnie nasze problemy z bez pie cze -

ñ stwem energetycznym.

Olaf Osi ca

Kwe stie pa ktu Tra kta tu Kon sty tucy jne go i eu ro pe j -

skiej po li ty ki bez pie cze ñ stwa i ob ro ny w mo jej przy naj -

mniej oce nie, nie s¹ ze sob¹ powi¹zane. Uwa ¿am na dal,

¿e kon tekst, w ja kim po wsta wa³ Tra ktat i spo sób, w jaki

by³ fo r so wa ny, to siê odby³o z nie ko rzy œci¹ dla pro ce su

in te gra cji eu ro pe j skiej, na to miast kwe stie po szcze gó l -

nych za pi sów tra kta to wych, kwe stie in sty tu cjo nalne

i pra w ne i te¿ nie za le ¿ nie po li ty cz ne to jest oso b ny te mat.

Za czy naj¹c od Eu ro pe j skiej po li ty ki bez pie cze ñ stwa

i ob ro ny: tam w za sa dzie jest jed na rzecz, któ ra

wywo³a³a ró ¿ ne go ro dza ju kon tro we r sje i któ ra do tej

pory fun kcjo nu je w obie gu w de ba cie pu b li cz nej jako

sym bol, i¿ Tra ktat jest z³y b¹dŸ do bry – wspó³pra ca

stru ktu ra l na w spra wach ob ron nych. Na le ¿a³oby so bie

wyt³uma czyæ, ¿e ta wspó³pra ca stru ktu ra l na nie do ty -

czy two rze nia so ju szu ogro mne go, ale do ty czy wspó³ -

pracy w ra mach zdo l no œci ob ro ny – to s¹ dwie ró ¿ ne

rze czy. So jusz ob ron ny, czy two rze nie qu a si NATO

w ra mach Unii Eu ro pe j skiej na grun cie Tra kta tu Kon -

sty tucy jne go jest wy klu czo ny. Na to miast, wspó³pra ca

stru ktu ra l na do ty czy tak na pra wdê zdo l no œci ob ron -

nych, po nie wa¿ w swej isto cie po le ga na dwóch spra -

wach, na udzia le w gru pach bo jo wych i udzia le w Eu ro -

pe j skiej Agen cji Zbro je nio wej. To jest ta kty cz na ma ni fe -

sta cja fun kcjo no wa nia wspó³pra cy stru ktu ra l nej. 
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Wspó³pra cê stru ktu raln¹ pa ñ stwa cz³on ko wskie fak -

ty cz nie maj¹ bez Tra kta tu, dla te go, ¿e gru py bo jo we

b¹dŸ ist niej¹, je ¿e li cho dzi o na ro do we gru py bo jo we,

fran cu ska i bry ty j ska ju¿ fun kcjo nu je, b¹dŸ je œli cho dzi

o gru py wie lona ro do we, miê dzy in ny mi pol sko- nie -

miec ko- ³ote wsko-s³owack¹ to ca³y czas jest pro ces

przy goto wy wa ne. W tym sen sie mo ¿ na po wie dzieæ, ¿e

sam stra szak w po sta ci wspó³pra cy stru ktu ra l nej ca³a

de ba ta wokó³ Tra kta tu Kon sty tucy jne go po dzia³a³a

sku te cz nie na pa ñ stwa cz³on ko wskie, po nie wa¿ coœ

uda³o siê osi¹gn¹æ. Ta wspó³pra ca stru ktu ra l na

zwi¹zana z two rze niem jed no stek wie lona ro do wych,

ona ma cha ra kter fa kty cz nie in te gra cji na po zio mie zdo -

l no œci ob ro ny. To jest od bi cie tego pro ce su, któ ry ma

mie j s ce w NATO, po nie wa¿ gru py bo jo we, je ¿e li cho dzi 

o sam¹ kon ce pcjê, s¹ ni czym in nym jak po wie le niem

sche ma tów na to wskich si³ szy b kiej od po wie dzi. Wa r to

pa miê taæ, ¿e jest to pro ces za rów no w Unii Eu ro pe j skiej

jaki w NATO i w tym sen sie nie jest on czymœ szcze gó l -

nym i zwi¹za nym z Tra kta tem Kon sty tucy j nym czy te¿

pe w nym kon te kstem, w któ rym ten Tra ktat po wsta wa³

– pa miê ta my Irak, nie szczê s ny „szczyt pra lin ko wy”

z Te r vu ren i ca³a masa za mie sza nia poli ty cz ne go, któ re

tak na pra wdê mia³y nie wie l ki wp³yw na to, co zna laz³o

siê w tym Tra kta cie. 

Drug¹ rzecz¹ zwi¹zan¹ ze wspó³prac¹ stru ktu raln¹

jest Eu ro pe j ska Agen cja Zbro je nio wa, któ ra ju¿ fun kcjo -

nu je, po nie wa¿ zo sta³a powo³ana na mocy wspó l ne go

dzia³ania pañstw cz³on ko wskich – w tym sen sie Tra ktat

Kon sty tucy j ny nie jest w ogó le po trze b ny do tego ¿eby

ta agen cja dzia³a³a. To, co jest po trze b ne to prze de wszy -

stkim pie ni¹dze. Ide¹ agen cji jest sprzy ja nie in te gra cji

na po zio mie prze de wszy stkim prze mys³u zbro je nio -

we go. Czy li pro je kty miê dzy naro do we: Ga li leo, Air bus, 

trans po rte ry opan ce rzo ne i ca³a masa in nych pro je któw. 

Nie któ rzy mówi¹, ¿e mo¿e jest to zal¹¿ek przysz³ego

Mi ni ste r stwa Ob ro ny Unii Eu ro pe j skiej, ale jest to dro ga 

bar dzo da le ka i usiana wieloma przeszkodami. 

To, co jest isto t ne w kon te k œcie Tra kta tu Kon sty tucy -

jne go to, to ¿e mamy tê wspó³pra cê stru ktu raln¹ de fa c to

ona siê dzie je, na to miast z dru giej stro ny nie ma prze pi -

sów któ re re gu luj¹ jej fun kcjo no wa nie, bo Tra kta tu nie

ma. Py ta nie czy w re a l nej po li ty ce jest to rze czy wi œcie

pro blem, czy w sy tu a cji, kie dy Pol ska wywi¹¿e siê ze

swo ich zo bo wi¹zañ pod jê tych wzglê dem Unii Eu ro pe j -

skiej, kon kre t nie cho dzi o gru py bo jo we, czy to coœ zmie -

nia? Moim zda niem nie. Je œli wywi¹¿emy siê ze swo ich

zo bo wi¹zañ, nikt nas nie bê dzie wy rzu ca³, a je œli tego nie

zro bi my to jest oczy wi ste, ¿e sami os³abia my swoj¹ po zy -

cjê, po nie wa¿ jed nym z g³ów nych ele men tów pol skiej

kry ty ki eu ro pe j skiej po li ty ki bez pie cze ñ stwa ob ro ny

by³o to, ¿e UE roz wi ja pa pie ro we zdo l no œci. W sy tu a cji,

kie dy oka za³o siê, ¿e to my tak na pra wdê nie wywi¹zu je -

my siê ze swo ich zo bo wi¹zañ to by³by ra czej to pro blem

nasz ni¿ Unii Eu ro pe j skiej. Kwe stia Eu ro pe j skiej Agen cji

Zbro je nio wej – to samo. Tu taj po zy cja Pol ski za le ¿y od

tego, gdzie bê dzie my ku po waæ uz bro je nie. Je ¿e li bê dzie -

my ku po waæ uz bro je nie w Sta nach Zjed no czo nych, czy

bê dzie to nowe czy sta re, to jest oczy wi ste, ¿e wy pad nie -

my z Eu ro pe j skiej Agen cji Zbro je nio wej, po nie wa¿ tu taj

za sa da jest inna, wcho dzi siê w pro je kty wie lona ro do we,

czy li od po zio mu fi nan so wa nia wspó l ne go pro je kto wa -

nia po przez ju¿ pro du k cje. Je œli pol ski prze mys³ ob ron ny

wej dzie ja koœ sku te cz nie do tej Agen cji, pro ble mu nie bê -

dzie, bê dzie my mieæ tam dobr¹ po zy cjê. W tej chwi li, co

wa r to za uwa ¿yæ, mamy tam chy ba trzech czy czte rech

przed sta wi cie li, co je œli pa ñ stwo wezm¹ wie l koœæ tej

agen cji jest chy ba naj wiê k szym pro cen tem repre zenta -

tyw no œci pol skich przed sta wi cie li we wszy stkich in nych

gre miach uni j nych.

Dru ga rzecz zwi¹zana z Eu ro pejsk¹ Po li tyk¹ Bez pie -

cze ñ stwa i Ob ro ny to jest kla u zu la soli da r no œci i ob ro na

zbio ro wa. Jak ju¿ po wie dzia³em, ob ro na zbio ro wa, jest

za mar ko wa na w ja kimœ sen sie. Byæ mo¿e to kie dyœ siê

zda rzy na to miast jej fa kty cz nie nie ma. Unia Eu ro pe j ska

na mocy Tra kta tu Kon sty tucy jne go nie sta je siê dru gim

NATO. Na to miast jest jed na rzecz, któ ra mnie fa kty cz nie

nie po koi – pe w na kon ce p cja my œle nia o bez pie cze ñ stwie

eu ro pe j skim. Mia no wi cie, na grun cie Tra kta tu Wa szyng -

toñ skie go czy li ar ty ku³u 5 Tra kta tu Wa szyng toñ skie go,

któ ry do ty czy ob ro ny zbio ro wej i w ogó le ob ro ny przed

ata kiem zbro j nym na te ry to rium pañstw cz³on ko wskich,

atak ter rory sty cz ny z 11 wrze œ nia uz na no za spe³niaj¹cy

te kry te ria. Na grun cie Tra kta tu Kon sty tucy jne go taki

atak, jaki mia³ mie j s ce 11 wrze œ nia, nie spe³nia³by kry te -

riów ob ro ny zbio ro wej na to miast spe³nia³by kry te ria do

uru cho mie nia kla u zu li soli da r no œci. To po wo du je za -

mie sza nie kon ce pcy j ne. Po nie wa¿ te same zja wi ska,

w dwóch or ga ni za cjach, NATO i Unii Eu ro pe j skiej, oce -

nia ne s¹ przez pry z mat zupe³nie in nych po jêæ

i w zwi¹zku z tym zupe³nie in nych te¿ pro ce dur. Jest to

pro blem prze de wszy stkim na tu ry po li ty cz nej i insty -

tucjo na l nej – cho dzi o utrzy ma nie roz ró ¿ nie nia mie dzy

NATO a Uni¹ Eu ro pejsk¹, na to miast z pun ktu wi dze nia

pe w nej kon ce pcji my œle nia o bez pie cze ñ stwie Eu ro py

i pañstw coœ jest nie tak. Wyge ne ro wa no, moim zda niem

ma³ego po twor ka, któ ry nie jest do bry z pun ku wi dze nia

i spó j ne go my œle nia i pla no wa nia. 

Je œli cho dzi o po li ty kê za gra niczn¹ i bez pie cze ñ stwa, 

chcia³bym skon cen tro waæ siê na dwóch rze czach. Pie r -

wsza do ty czy cen tra li za cji i uwspó lno to wie nia. Rze czy -

wi œcie jest tak, ¿e Tra ktat Kon sty tucy j ny w tym ob sza rze 

jest prób¹ scen trali zo wa nia po li ty ki za gra ni cz nej. Nie

przy wi¹zywa³bym ja kiejœ du ¿ej wagi do pod nie sie nia

sta tu su Ja vie ra So la ny, z Wy so kie go Przed sta wi cie la do

Mi ni stra Spraw Za gra ni cz nych, po nie wa¿ to nie wie le
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tu taj zmie nia. Isto t ne jest wsza k ¿e, ¿e je œli ma byæ mi ni -

ster, to musi byæ mi ni ste r stwo – Eu ro pe j ska S³u¿ba

Dzia³añ Ze w nê trz nych. I tu po ja wia siê pro blem, bo tak

na dobr¹ spra wê to nie wia do mo jak du¿a mia³a byæ ta

eu ro pe j ska s³u¿ba dzia³añ ze w nê trz nych. S¹ ró ¿ ne opi -

nie. Raz, ¿e to tak na pra wdê by³oby nie wie l kie wzmo c -

nie nie obe cne go ze spo³u So la ny. Jest te¿ po mys³ ¿eby ta

Eu ro pe j ska S³u¿ba Dzia³añ Ze w nê trz nych posz³a bar -

dzo da le ko, zde j muj¹c na przyk³ad czêœæ ko m pe ten cji,

któ re ma w tej chwi li Ko mi sja. Jest to o tyle mo ¿ li we, ¿e

Mi ni ster Spraw Za gra ni cz nych jest jed no cze œ nie wi ce -

prze wod nicz¹cym Ko mi sji, a zni ka Ko mi sarz do spraw

ze w nê trz nych, co ju¿ po wo du je pe w ne go ro dza ju pro -

ble my. Pada py ta nie o za cho wa nie pe w nej rów no wa gi

insty tucjo na l nej, któ ra moim zda niem jest zwi ch niê ta,

po nie wa¿ po dzia³, któ ry by³ wcze œ niej na Ko mi sjê i Ra -

dê, któ ry mia³ swo je wady oczy wi œcie po le gaj¹ce

wspó³pra cy tych dwóch biu ro kra cji, na to miast zmia ny

za wa r te w Tra kta cie po wo duj¹, ¿e roz wi¹zu je my sta re

pro ble my, ale ge ne ru je my ca³¹ masê no wych, któ rych

na pra wdê je sz cze nie zna my. Je ¿e li za³o¿y my, ¿e chce -

my kon sek wen t nie bu do waæ coœ na kszta³t Mi ni ste r -

stwa Spraw Za gra ni cz nych, któ re oczy wi œcie nie

mia³oby ¿ad nej mocy de cy zy j nej, po nie wa¿ Mi ni ster

Spraw Za gra ni cz nych nie de cy du je, on ty l ko mo¿e imp -

le men to waæ to, na co po zwol¹ mu pa ñ stwa cz³on ko -

wskie, gdy by iœæ w stro nê, to Eu ro pe j ska S³u¿ba Dzia³añ 

Ze w nê trz nych wyjê³aby z Ko mi sji Eu ro pe j skiej RELEX,

co wy ni ka z fa ktu zast¹pie nia Ko mi sa rza do spraw sto -

sun ków ze w nê trz nych przez Mi ni stra, a ta k ¿e geo gra fi -

cz ne de ski w DG En la r ge ment: Tu r cja, Za chod nie

Ba³kany, Bu³ga ria i Ru mu nia oraz DG De ve lo p ment

czy li ca³a Afry ka. Pra kty cz nie Ko mi sja zo sta³aby zre du -

ko wa na do roli, w któ rej za j mo wa³aby siê g³ów nie

wspó l nym ryn kiem i kwe stia mi han d lo wy mi, czy li

WTO i rze czy po kre w ne. W tym sen sie, stwo rze nie Mi -

ni stra Spraw Za gra ni cz nych i Eu ro pe j skiej S³u¿by

Dzia³añ Ze w nê trz nych oz na cza cen tra li za cjê, ale jed no -

cze œ nie oz na cza os³abie nie ele men tu wspól no to we go

we wspó l nej po li ty ce za gra ni cz nej i bez pie cze ñ stwa.

Po nie wa¿ za bie ra my to wszy stko, co Ko mi sja mia³a i

od da je my do Mi ni ste r stwa Spraw Za gra ni cz nych, któ re 

oczy wi œcie jest usa do wio ne w obu tych in sty tu cjach, ale

wia do mo, ¿e z po li ty cz nych wzglê dów bê dzie on ra czej

szu ka³ po pa r cia w Ra dzie u pañstw cz³onkowskich, bo

tak naprawdê to od pañstw zale¿y jak du¿¹ swobodê

manewru bêdzie mia³ minister. W zawi¹zku, z czym ta

lojalnoœæ bêdzie raczej w Radzie ni¿ w Komisji.

Py ta nie, ja kie tu taj zno wu siê po ja wia, jest ta kie, ¿e

do po li ty ki za gra ni cz nej po trze b ne s¹ pie ni¹dze. Po -

wsta je pro blem umie js co wie nia w tej Eu ro pe j skiej S³u¿ -

bie Dzia³añ Ze w nê trz nych ca³ej tej biu ro kra cji, któ ra

mia³a siê sk³adaæ w jed nej trze ciej z pra co w ni ków Ko mi -

sji w jed nej trze ciej z pra co w ni ków Rady i w jed nej trze -

ciej z pañstw cz³on ko wskich. S³u¿ba bê dzie pod -

porz¹dko wa na Mi ni stro wi Spraw Za gra ni cz nych, któ ry 

jak wspo mnia³em bê dzie ra czej szu ka³ wspa r cia pañstw 

cz³on ko wskich, jed no cze œ nie wszy stkie pie ni¹dze, któ -

re nie zbêd ne s¹ na fun kcjo no wa nie po li ty ki za gra ni cz -

nej zna j duj¹ siê da lej w ko m pe ten cji Ko mi sji.

W zwi¹zku, z czym, po wsta je pe wien sy stem, któ ry

mo¿e siê oka zaæ o wie le mniej sku te cz ny para do ksa l nie

ni¿ ten któ ry mie li œmy. Doty ch cza so wo po dzia³ na fi la -

ro woœæ spro wa dza³ siê do kwe stii ko or dy na cji to by³a

te¿ kwe stia cha ra kte ru osób, któ re spra wo wa³y w³adzê.

W tej sy tu a cji two rzo ny jest po pro stu nowy aktor in sty -

tu cjo nalny w ra mach Unii Eu ro pe j skiej, ta rów no wa ga

jest za bu rzo na i mog¹ byæ tego do bre wy ni ki, ale bar dzo 

pra wdo podo b ne jest, ¿e po wsta nie ca³a masa no wych

pro ble mów, któ re spo wo duj¹, i¿ ta imp le men ta cja

polityki zagranicznej bêdzie o wiele trudniejsza. 

Je sz cze jed na rzecz, któ ra jest doœæ isto t na: ¿e by œmy

nie ule ga li pe w nej ma gii my œle nia o Tra kta cie Kon sty -

tucy j nym. Mia no wi cie znie sie nie fi la ro wo œci, któ re te¿

jest uwa ¿a ne w tym ob sza rze za jedn¹ z osi¹gniêæ Tra -

kta tu. Otó¿ ta fi la ro woœæ jest znie sio na na po zio mie fun -

kcji – np. w³aœ nie Mi ni ster Spraw Za gra ni cz nych, na to -

miast fa kty cz nie ta fi la ro woœæ Unii Eu ro pe j skiej zo sta je,

bo inny jest to spo sób po dej mo wa nia de cy zji w Ko mi sji,

jest to spo sób po dej mo wa nia de cy zji w Ra dzie, kwe stie

fi nan so we i inne – to ca³y czas po zo sta je. W zwi¹zku,

z czym je œli cho dzi o wspóln¹ po li ty kê za gra niczn¹

i bez pie cze ñ stwa mamy tu ra czej pró bê insty tucjo na l nej

i we wnê trz nej zmia ny, któ ra mia³aby na celu wzmo c -

nie nie po zy cji Wy so kie go Przed sta wi cie la a co za tym

idzie ze wzmo c nie niem aspe ktu miê dzyrz¹do we go

w U nii i os³abie nie ele men tu wspól no to we go. W za le ¿ -

no œci od tego, kto ja kie wy zna je pogl¹dy to mo¿e byæ

do bre, to mo¿e byæ z³e, ale wa r to pa miê taæ, ¿e tak to

w pra kty ce, przynajmniej moim zdaniem wygl¹da.

Ro man Ku Ÿ niar

Zgod nie z do brym oby cza jem pa ne lo wym, po nie wa¿

tu taj by³ g³os po le mi cz ny ze stro ny pana pos³a Bo g da na

Kli cha w sto sun ku do wy po wie dzi pana pos³a Ma ria na

Pi³ki, bar dzo pro szê pana pos³a ¿eby ze ch cia³ siê od nieœæ

naj pierw do tego sta no wi ska pole mi cz ne go i pó Ÿ niej

prze cho dzi my do dys ku sji z udzia³em ucze st ni ków.

Ma rian Pi³ka

Dla mnie nie ule ga w¹tpli wo œci, ¿e Tra ktat Kon sty -

tucy j ny by³ kro kiem w kie run ku zna cz nie wiê kszej in te -
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gra cji cen tra li za cji Unii Eu ro pe j skiej. I w grun cie rze czy,

w Unii mamy do czy nie nia z rów ny mi i rów nie j szy mi. 

Za sad ni czym dy le ma tem pol skiej po li ty ki w Unii

Eu ro pe j skiej jest to, ¿e my je ste œmy za duzi ¿eby byæ

ma³ym pa ñ stwem a za mali, ¿eby byæ du ¿ym pa ñ -

stwem. My œlê, ¿e na sza po li ty ka po win na zmie rzaæ do

tego, ¿eby te du¿e pa ñ stwa za akce p to wa³y nas jako

du¿e pa ñ stwo. Do tej pory nie ste ty nie mamy go to wo œci 

poza ja ki miœ de kla ra cja mi. I ja uwa ¿am, ¿e pe w na po li -

ty ka po win na byæ, ale ona po win na byæ nie ty l ko miê -

dzyrz¹dowa, ale bar dziej taka koor dyna cy j na, gdzie ró -

¿ ne kra je mog¹ wy cho dziæ i wspó l nie re a li zo waæ pe w ne 

pro je kty i wy mu szaæ so li da r noœæ na in nych pa ñ stwach.

Na to miast so li da r noœæ ro zu mia na przez du¿e pa ñ stwa

oz na cza to, ¿e my mamy siê pod porz¹dko waæ po li ty ce

wielkich pañstw w Unii Europejskiej. 

Je ¿e li cho dzi o kwe stiê ga zo ci¹gu ba³ty c kie go. Dla

mnie, nie ule ga w¹tpli wo œci, ¿e s¹ dzie dzi ny, w któ rych

ta in te gra cja po win na byæ zna cz nie wiê ksza i tak¹ dzie -

dzin¹ jest po li ty ka ener ge ty cz na, ale my œlê, ¿e ten œcis³y

zwi¹zek, któ ry pan pose³ za ry so wa³ miê dzy po li tyk¹

ene r ge tyczn¹ a wspóln¹ po li tyk¹ za gra niczn¹ chy ba jest 

nie tak œcis³y, ¿e tu taj jest mo ¿ li woœæ pe w ne go roz gra ni -

cze nia tych rzeczy. Dziêkujê. 

Ro man Ku Ÿ niar

Czy nie uwa ¿a pan, pa nie po œle, ¿e pró ba wpi sa nia

siê Pol ski w tê ten den cjê, któ ra jest wi do cz na w po li ty ce

nie któ rych kra jów Unii Eu ro pe j skiej, któ ra po le ga na

rena cjona li za cji po li ty ki za gra ni cz nej i go spo da r czej,

nie bê dzie oz na czaæ w re zu l ta cie samo spe³niaj¹cej siê

pro gno zy, i¿ sko ñ czy my wszy s cy w sy tu a cji, no mo¿e

nie tak dra ma ty cz nej jak w przesz³oœci, ale jed nak tê le -

kcjê Eu ro pa ju¿ prze ra bia³a, z naj go r szym re zu l ta tem

dla na szych na ro do wych in te re sów. Czy w zwi¹zku

z tym, jed nak pe wien go r set na wspóln¹ po li ty kê za gra -

niczn¹ i bez pie cze ñ stwa, po li ty kê pañstw eu ro pe j skich,

czy to nie jest jed nak pe w na za po ra, pe w na ba rie ra dla

tej ten den cji, któr¹ ja oso bi œcie z po zy cji na szych na ro -

do wo pa ñ stwo wych in te re sów post rze gam jako

niespecjalnie bezpieczn¹?

Ma rian Pi³ka

Ten den cja nacjo nali sty cz na nie wy stê pu je ty l ko osta -

t nio. Ona przez ca³y czas wy stê po wa³a, je œli cho dzi

o du ¿e pa ñ stwa, ty l ko, ¿e in ter pre to wa³y one swoj¹ po -

li ty kê w ka te go riach eu ro pe j skich, tra ktuj¹c w³asne,

nacjo nali sty cz ne in te re sy jako in te res Unii Eu ro pe j skiej.

Na to miast, dla nas, za sad ni czym ce lem jest uz na nie na -

szych za sad ni czych in te re sów jako czêœæ in te re su euro -

pe j skie go To, ¿eby Nie mcy, Fran cja, Wie l ka Bry ta nia,

W³ochy uzna³y na sze isto t ne fun da men tal ne cele po li ty -

cz ne, zw³asz cza w po li ty ce wschod niej, za czêœæ po li ty ki 

Unii Eu ro pe j skiej. I my œlê, ¿e tego, cze go my ocze ku je -

my to w³aœnie solidarnoœci. 

S³awo mir Dê b ski

By³a mowa o tym, ¿e mo ¿e my byæ zdo mi no wa ni

przez Fran cjê i Nie mcy, ¿e gro zi ma³a efe kty w noœæ tej

po li ty ki, ¿e wre sz cie Unia Eu ro pe j ska mo¿e siê staæ ko -

le j nym bie gu nem, co mo¿e Ÿle wp³yn¹æ na na sze in te re -

sy. S¹dzê, ¿e po win ni œmy w zwi¹zku z tym spe³niaj¹c

wy móg upo lity cz nie nia tej de ba ty, za sta no wiæ siê, ja kie

re gu la cje nas przed tego ro dza ju za gro ¿e nia mi obroni¹. 

Niew¹tpli wie trze ba so bie zda waæ spra wê, ¿e po nie -

wa¿ nie któ re pa ñ stwa maj¹ wiê ksze do œwia d cze nie

w pos³ugi wa niu siê in stru men ta mi in te gra cji eu ro pe j -

skiej, mog¹ byæ w ja kichœ dzie dzi nach spra w nie j sze. Ale 

uw z glêd niaj¹c to nie bez pie czeñ stwo, czy t¹ mo ¿ li woœæ

trze ba po pro stu sta wiæ mu czo³a. Chcia³em po daæ

przyk³ad, któ ry wska zu je na to, ¿e mo ¿e my mieæ so ju sz -

ni ków ta k ¿e w in sty tu cjach eu ro pe j skich. Rz¹d pol ski

wyst¹pi³ z po stu la tem za wa r cia euro pe j skie go Tra kta tu

Bez pie cze ñ stwa Ener gety cz ne go, tak zwa ne go Pa ktu

Mu sz kie te rów. W zesz³ym tygo dniu, po ja wi³a siê Zie lo -

na Ksiê ga, z któ rej bar dzo wie le ele men tów od po wia da

na te na sze ocze ki wa nia, czy aspi ra cje w sto sun ku do tej

no wej po li ty ki bez pie cze ñ stwa ener gety cz ne go. To

mo¿e oz na czaæ, ¿e w ró ¿ nych in sty tu cjach eu ro pe j skich, 

siedz¹ lu dzie, któ rzy w³aœ nie przez lata byli do mi no wa -

ni bra kiem poli ty cz ne go kli ma tu czy te¿ woli po li ty cz -

nej i swo je ra po r ty mu sie li wk³adaæ do szu fla dy, na to -

miast nie by³a kli ma tów ¿eby uwspó l no to wiæ, czy li jak

gdy by zwiê kszyæ in stru men ta rium Ko mi sji Eu ro pe j -

skiej czy te¿ in nych in sty tu cji, któ re mog³oby sku te cz nie 

bro niæ in te re sów wszy stkich cz³on ków. Pol ska pro po -

zy cja spo wo do wa³a, ¿e po ja wi³ siê nowy kli mat po li ty -

cz ny i nie któ re re gu la cje, któ re prze cie¿ nie po wsta³y

w o sta t nich tygo dniach, one od tygo d ni, byæ mo¿e od lat 

w tych biur kach tkwi³y. Pol ska inicjatywa umo¿liwi³a

wprowadzenie tych punktów do europejskiej strategii. 

Po ja wi³a siê ta oba wa, ¿e Unia mo¿e siê staæ bie gu -

nem. My œlê, ¿e to nie jest ju¿ za le ¿ ne od nas. Rosn¹ca

po tê ga Chin, oraz In dii po wo du je, ¿e œwiat ju¿ nie bê -

dzie wygl¹da³ tak jak dzie siêæ czy dwa dzie œcia lat temu, 

ju¿ nie bê dzie to œwiat jed ne go su per moca r stwa czy he -

ge mo na, mo ¿e my byæ œwia d ka mi ja kiejœ ry wa li za cji

miê dzy tymi dwo ma oœro d ka mi. Unia Eu ro pe j ska musi

siê w tym ja koœ od na leŸæ. ¯adne z pañstw eu ro pe j skich

nie by³oby w sta nie spro staæ kon ku ren cji eko no mi cz nej
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Chin. Do pra co wuj¹c pe w ne in stru men ty, czy te¿ koor -

dy no wa nia czy te¿ opra co wa nia, kszta³to wa nia i pro -

wa dze nia wspó l nej po li ty ki wspó l nie, dwa dzie œcia piêæ

czy wkró t ce dwa dzie œcia sie dem kra jów, jest w sta nie

wy mu siæ na Chi nach zmia nê na sta wie nia, zmia nê po li -

ty ki do sto so wa nia siê do pewnych regu³. 

Wszy stko to wy ma ga zwiê kszo nej ko o pe ra cji, któ rej

nie da siê nie ste ty wy mu siæ, trze ba mieæ œwia do moœæ, ¿e 

je ¿e li my chce my zre a li zo waæ w³asne in te re sy, czy te¿ w 

dzie dzi nie bez pie cze ñ stwa, czy te¿ w dzie dzi nie po li ty -

ki wo bec wschod nich s¹sia dów mu si my byæ przy go to -

wa ni, mu si my mieæ ka ta log spraw w dzie dzi nie, w któ -

rej mo ¿e my ust¹piæ, a ka ta log spraw pryn cy pia l nych

gdzie nie mo ¿e my ust¹piæ. To two rzy p³asz czy z nê do

pro wa dze nia po li ty ki. Pe w ne dzie dzi ny mo ¿e my po -

pie raæ ta kty cz nie, pe w ne dzie dzi ny s¹ dla nas mniej wa -

¿ ne, pe w ne dzie dzi ny s¹ ab so lu t nie prio ry te to we i to

od nosz¹c do po do bne go ka ta lo gu na szych pa r t ne rów

w U nii Eu ro pe j skiej czy te¿ w NATO, je ste œmy w sta nie

sku te cz nie re a li zo waæ na sze in te re sy w po li ty ce

zagranicznej za pomoc¹ instrumentów unijnych.

Ta de usz Cha bie ra

Czy to jest mo ¿ li we, zrea li zo wa nie par t ne r skich sto -

sun ków z Ro sja bez wspó l nej po li ty ki eu ro pe j skiej czy

w ogó le bez Unii Eu ro pe j skiej? Czy jest dla nas ko rzy st -

ne, ¿eby aby wpro wa dzaæ per sona li za cjê tej po li ty ki za -

gra ni cz nej poza Tra kta tem? Cho dzi o to ¿eby na

przyk³ad Wy so ki Przed sta wi ciel by³ prze wod nicz¹cym

sta³ym bez pre zy den cji, sta³ym prze wod nicz¹cym rady

Mi ni strów Spraw Za gra ni cz nych, ¿eby jego za stê pczy -

ni¹ by³a Ko mi sarz do Spraw Sto sun ków Ze w nê trz nych,

ewen tu a l nie w da l szej ko le j no œci pre zes Agen cji Zbro je -

nio wej. Czy taki ele ment tych umów przed jaki m ko l -

wiek roz wi¹za niem tra kta to wym wzma c niaj¹cy rolê

Wy so kie go Przed sta wi cie la jest dla nas korzystny? 

Bo g dan Klich

Sku te cz noœæ pol skiej po li ty ki za gra ni cz nej

wewn¹trz Unii Eu ro pe j skiej, w naj wiê kszym sto p niu

za le ¿y od nas sa mych. I mam ta kie wra ¿e nie, ¿e aby ta

sku te cz noœæ by³a wiê ksza, bo ona w tej chwi li jest nie -

przy zwo i cie œrednia.

Po pie r wsze, ¿e nie ste ty mamy bar dzo s³ab¹ po li ty kê 

ka drow¹. Nie mo¿e byæ w ten spo sób, ze oto sk³ada ne s¹ 

wnio ski o przy jê cie na wy so kie sta no wi sko, ob jê cie wy -

so kie go sta no wi ska w stru ktu rach Unii dwa z jed ne go

kra ju i to dwa po chodz¹ce od zna nych przed sta wi cie li

tego w³aœ nie kra ju. Po dru gie mam g³êbo kie prze ko na -

nie o tym, ¿e nie dys po nu je my je sz cze w tej chwi li wy -

sta r czaj¹cymi zdo l no œcia mi zawi¹zy wa nia so ju szy nie -

zbêd nych, aby w tak sze ro kim cz³on ko wskim gro nie,

aby prze pro wa dzaæ nasze sprawy 

Z ko lei do do brych stron w moim prze ko na niu, do -

brych stron po li ty ki eu ro pe j skiej za le ¿y wyk³ad nia do -

ktry na l na tej po li ty ki. Wyst¹pie nie mi ni stra Mel le ra,

by³o po pie r wsze do brze skon stru o wa ne, po dru gie po -

œwiê ci³o za sad nicz¹ czêœæ uwa gi mi ni stra pol skiej po li -

ty ce eu ro pe j skiej. W czê œci eu ro pe j skiej tego wyst¹pie -

nia zna laz³y siê dwa bar dzo wa ¿ ne in stru men ty. Po pie -

r wsze eko no mi za cja pol skiej po li ty ki za gra ni cz nej, po

dru gie nowa wer sja pro mo cji Pol ski za gra nic¹ ³¹cz nie

ze zde fi nio wa niem, prób¹ zde fi nio wa nia pod sta wo we -

go prze ka zu promocyjnego. To cieszy. 

I s¹ te¿ ta kie w¹tki, ta kie wy mia ry ne u tra l ne gdzie

wy stê pu je my z do bry mi ini cja ty wa mi, ale czê sto z nie -

zna jo mo œci rze czy, chy ba, pope³nia my b³êdy. Do ta kich

na le ¿y kwe stia owe go tra kta tu ener gety cz ne go prze kra -

czaj¹cego ramy Unii Eu ro pe j skiej. Fakt, ¿e pol ska dy p -

lo ma cja, plus pol ski pre zy dent wyst¹pili z pro po zycj¹

so li dar ne go po dej œcia do kwe stii bez pie cze ñ stwa ener -

gety cz ne go i to w ta kim cza sie, jest czymœ zna ko mi tym.

Tak na pra wdê bar dzo do bra idea, ale z³a jej re a li za cja.

Dla te go, ¿e to nie po wi nien byæ po mys³ na stwo rze nie

ja kie goœ no we go NATO ener gety cz ne go. To po win na

byæ pro po zy cja, pre cy zy j nie ad re so wa na do dwu dzie -

stu piê ciu kra jów cz³on ko wskich Unii Eu ro pe j skiej, po -

nie wa¿ po li ty cz nie w moim prze ko na niu najg³êb szym,

ty l ko Unia Eu ro pe j ska jest w stanie rozwa¿yæ tak¹

propozycjê. 

Czy jest mo ¿ li wa sku te cz na po li ty ka Pol ski wo bec

Ro sji bez Eu ro py? W moim prze ko na niu by³aby bar dzo

utru d nio na. Prze ana lizu j my za cho wa nie pre zy den ta

Pu ti na w sto sun ku do Wa r sza wy, Bu da pe sztu i Pra gi w

osta t nich tygo dniach. W sto sun ku do Pol ski wa ¿ ny

gest, ale gest o cha ra kte rze re to ry cz nym. Tak na pra wdê

wyst¹pie nie pre zy den ta Pu ti na by³o wyst¹pie niem

³agodz¹cym to na cjê doty ch cza so wych osta t nich wy po -

wie dzi. To by³ inny jê zyk. Ta zmia na do ko na³a siê na

po zio mie jê zy ka, na po zio mie re to ry ki po li ty cz nej. Pod -

czas gdy w sto sun ku do Bu da pe sztu i w sto sun ku do

Pra gi tak na pra wdê do ko nu je siê na po zio mie po li ty cz -

nym a nie re to ry cz nym, po nie wa¿ uz na nie odpo wie -

dzial no œci Zwi¹zku So wie c kie go za wy pa d ki buda pe -

szta ñ skie i „prask¹ wio s nê”, jest tak na pra wdê ge stem

ju¿ po li ty cz nym a nie ty l ko re to ryk¹. Kry zys ener ge ty -

cz ny wywo³any de cyzj¹ Ga z pro mu, tak na pra wdê od -

bi ja siê Ÿle na in te re sach Ro sji w Eu ro pie, a bez so li da r -

nej re a kcji ze stro ny kra jów eu ro pe j skich, nie chce po -

wie dzieæ, ¿e nic by siê nie sta³o. Nie. Sta³oby siê oczy wi -

œcie i siê sta³o mówi¹c kró t ko. Ju¿ sam fakt, ¿e ta zmia na

w re to ry ce ro sy j skiej, ro sy j skie go pre zy den ta w sto sun -
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ku do Pol ski i Po la ków na stê pu je, jest na pe w no efe ktem 

tego, ¿e od no si my co raz wiêksz¹ sku te cz noœæ, je ¿e li

cho dzi o wp³yw naszych interesów na interesy unijne,

na politykê zagraniczn¹ Unii Europejskiej. 

Uwa ¿am, ¿e im wiê cej zdo l no œci prze ko ny wa nia pa -

r t ne rów uni j nych, co do pol skich ra cji od no œ nie Ro sji

tym le piej dla na szych in te re sów w bila te ra l nych sto -

sun kach Wa r sza wy z Moskw¹. Oczy wi œcie nie po koi to,

¿e w do ku men tach szczy tów Ro sja – Unia Eu ro pe j ska

po raz ko le j ny brak jest jaki ch ko l wiek za pi sów od no œ nie 

do po li ty ki praw cz³owie ka rea li zo wa nych przez

Kreml. W do ku men cie z maja ubieg³ego roku nie ma ani 

s³owa o wy da rze niach cze cze ñ skiech, cie szy na to miast

to, ¿e wœród tych czte rech ob sza rów, któ re zo sta³y uz na -

ne za wspó l ne ob sza ry tro ski Ro sji i Unii Eu ro pe j skiej

jest na przyk³ad mo ¿ li woœæ (mó wiê o tym ob sza rze,

o któ rym mó wi my w tej chwi li w kwe stii kry zy sów

i bez pie cze ñ stwa), jest mo ¿ li woœæ wpro wa dze nia wspól -

ne go zaan ga ¿o wa nia i Ro sji i Unii Eu ro pe j skiej w roz -

wi¹zy wa niu kry zy sów na po gra ni czu. A za tem w Nad -

dnie strzu czy w Po³ud nio wym Ka u ka zie. Po raz pie r -

wszy zda rzy³o siê tak, ¿e Ro sja nie do pu œci li myœl o tym,

¿eby Euro pe j czy cy z Unii zaan ga ¿o wa li siê wspó l nie

z Ro sja na mi w roz wi¹zy wa nie tych kon fli któw. Jaki bê -

dzie efekt tej go to wo œci, trud no w tej chwi li prze wi -

dzieæ, na to miast go to woœæ zo sta³a wy ra ¿o na.

W osta t nich la tach ob ser wu je my wy ra Ÿ ne po go r sze -

nie image’u Ro sji w pa ñ stwach Unii Eu ro pe j skiej. My -

œlê, ¿e Ro sja post rze ga to jako su kces pol skiej po li ty ki.

My œlê, ¿e po pra wa sto sun ków z Rosj¹ w za my œle Ro sji

ma s³u¿yæ po pra wie jej po zy cji czy image’u czy in te re -

sów w Unii Eu ro pe j skiej, ale ja na d³u¿sz¹ metê nie ste ty

je stem pesy mi sty cz ny, je ¿e li cho dzi o sto sun ki pol sko-

 rosy j skie.

My œlê, ¿e przez d³u¿ szy czas bê dzie my mie li do czy -

nie nia z za sad ni czym spo rem o kwe stie Ukra i ny

i Bia³oru si, któ re z pun ktu wi dze nia na szych in te re sów

ma zupe³nie za sad ni cze zna cze nie, na to miast dla Ro sji

jest to kwe stia od bu do wy jej im pe ria l nej po zy cji. My œlê,

¿e Ro sja nie zre zy g no wa³a je sz cze z od bu do wy tej swo -

jej po zy cji. I my œlê, ¿e tu taj mog¹ byæ ró ¿ ne po pra wa re -

to ry ki, na wet po pra wa w wy mia rze go spo da r czym, czy 

kul tu ra l nym, ale tak na dobr¹ spra wê bê dzie taki mniej

lub bar dziej ja w ny kon flikt o t¹ gru pê pañstw. To nie ste -

ty my œlê, ¿e to bêdzie jakiœ czas trwa³o.

Olaf Osi ca

Do mi na cja po li ty cz na a do mi na cja in sty tu cjo nalna –

na ile in sty tu cje miê dzy naro do we s¹ na rzê dziem w rê -

kach du ¿ych pañstw w celu zdo mi no wa nia s³ab szych,

a na ile s¹ na rzê dziem w rê kach ma³ych pañstw w po -

wstrzy my wa niu w³aœ nie tej do mi na cji. Ja oso bi œcie

sk³aniam siê ku temu, ¿e ra czej in sty tu cje s¹ na rzê -

dziem, któ re po ma gaj¹ ogra ni czyæ. Przyk³adem w Unii

Eu ro pe j skiej, jest wie l ka trój ka do spraw Ira nu – za ka ¿ -

dym ra zem, kie dy pa ñ stwa maj¹ ja kieœ swo je in te re sy

¿y wo t ne jest ten den cja po mi ja nia in sty tu cji. Wiêc to jest

przyk³ad na to, ¿e pa ñ stwa du¿e boj¹ siê insty tucjo nal -

ne go zwi¹za nia. Przyk³adem na to, ¿e pa ñ stwa ma³e

i œred nie mog¹ wy ko rzy staæ to, jest Ukra i na. Przyk³ad

ukra i ñ ski jest bar dzo do bry bo po ka zu je ¿e Pol ska, któ -

ra prze cie¿ by³a gra czem zupe³nie niedo œwia d czo nym

i przy po mo cy wie lu ró ¿ nych oko li cz no œci i przy pa d ku

(ale przy pa dek w po li ty ce od gry wa ko lo saln¹ rolê) po -

tra fi³a wy mu siæ pe w ne rze czy. Nikt nie chcia³ nam po -

ma gaæ poza mo¿e ki l ko ma pa ñ stwa mi, np Li twi ni... na -

wet w kra jach Eu ro py Œrodko wo- Ws chod niej nie by³o

ta kie go po pa r cia. Ani Wê grzy ani Cze si spe cja l nie ja koœ

siê nie rwa li do tego ¿eby je chaæ i gin¹æ tam za Ki jów.

Na to miast fakt, ¿e uda³o siê przy ci¹gn¹æ So la nê, któ ry

po je cha³ tam i sie dzia³ jak na tu re c kim ka za niu, bo oka -

za³o siê ¿e nie zna ro sy j skie go. To te¿ jest py ta nie na

przysz³oœæ, czy przysz³y mi ni ster spraw za gra ni cz nych

mo¿e nie mó wiæ po ro sy j sku. Moim zda niem nie mo¿e

nie mó wiæ po ro sy j sku, je ¿e li tra ktu je my wy miar

wschod ni Unii Eu ro pe j skiej po wa ¿ nie. To po ka za³o, ¿e

Polska jest w stanie przeci¹gn¹æ Uniê Europejsk¹ na

swoj¹ stronê. 

Py ta nie jest oso b ne – na ile te in sty tu cje s¹ sku te cz ne,

na ile nie? Moim zda niem Tra ktat Kon sty tucy j ny, pró -

bu je zro biæ rzecz, któ ra jest w ja kiejœ mie rze bez sen so w -

na, on pró bu je insty tucjo na l nie wy mu siæ pewn¹ wolê

po li tyczn¹, stwo rzyæ bar dziej wra ¿e nie ni¿ insty tucjo -

na l nie po li ty kê za gra niczn¹, któ ra sta no wi ogra ni cze nie 

dla pañstw. Wra ¿e nie w po li ty ce jest bar dzo wa ¿ ne, ale

to ni cze go nie zmieni. 

Tak na pra wdê jest rozs¹dne po ro zu mie nie co do

tego, ¿e aby Unia Eu ro pe j ska dzia³a³a i chce my wzmo c -

niæ Wy so kie go Przed sta wi cie la, mi ni stra, jak ko l wiek by 

go zwaæ, to po trze b ne s¹ prze de wszy stkim dwie rze -

czy. Po pie r wsze po pa r cie po li ty cz ne, je ¿e li So la na ma

to po pa r cie, jest w sta nie coœ zro biæ – przyk³ad Cza r no -

gó ry sprzed ki l ku lat, przyk³ad Mo³da wii, cho cia ¿ by te¿ 

kwe stia Ira nu gdzie So la na zo sta³ w³¹czo ny. Po trze bu je

po pa r cia poli ty cz ne go i po trze bu je pie niê dzy. Naj zwy -

cza j niej w œwie cie po trze bu je pie niê dzy na to, ¿eby

móg³ dzia³aæ. Na pocz¹tku, kie dy two rzo no ten urz¹d

ju¿ by³y pro ble my, bo w za sa dzie pie ni¹dze, któ re by³y

to sta r cza³y na pod ró ¿e sa mo lo ta mi. Oprócz tego pa ñ -

stwa nie ustan nie, Ba³kany by³y tego przyk³adem, upy -

cha³y swo ich spe cja l nych pe³no mo c ni ków. Nie mcy

wsa dza li Boto Ho m ba cha, Au stria cy mie li swo je go –

ca³y czas by³a gra na wy eli mino wa nie So la ny. Je ¿e li, to

by siê zmie ni³o mo ¿ na to zro biæ na za sa dzie ta kie go po -
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ro zu mie nia insty tucjo nal ne go czy for ma l ne go. Po pro -

stu uma wia my siê, ¿e za czy na my tra kto waæ So la nê i je -

go lu dzi po wa ¿ nie i za czy na my z nim roz ma wiaæ i da je -

my mu pie ni¹dze. Oczy wi œcie w pe w nym mo men cie

po ja wi siê kwe stia in sty tu cjo nal na, bo insty tucjo na l nie

ca³y ten apa rat CFSP w ra mach Rady nie jest po pro stu

roz wi niê ty w spo sób taki jak po wi nien byæ, ale se k wen -

cja po win na byæ zupe³nie odwrotna ni¿ w tej chwili

próbuje siê j¹ narzuciæ. 

Eu ge niusz Smo lar

Ni g dy je sz cze Pol ska nie by³a tak izo lo wa na w kon -

te k œcie eu ro pe j skim. Pe w ne nie fo r tun ne sfo r mu³owa nia 

z ta kie go czy in ne go wy wia du i po tem siê z nich wy co -

fy wa nie, pro po zy cja NATO ener gety cz ne go kom p le t -

nie nie tra fiaj¹ca nie ty l ko dla te go, ¿e pre zy dent Chi rac

na s³owo NATO re a gu je ale r gi cz nie, ty l ko dla te go, ¿e

w E uro pie Za chod niej, je ¿e li cho dzi o sto sun ki z Rosj¹

ist nie je po jê cie in klu zyw no œci a nie eks klu zyw no œci. To

zna czy, nikt nie uczy ni ab so lu t nie ni cze go dla Pol ski

czy Ukra i ny a¿e by do pro wa dziæ do sy tu a cji, w któ rej

Ro sja mog³aby w jaki m ko l wiek aspe kcie swo jej po li ty ki

miê dzy naro do wej stan¹æ po dru giej stro nie ba ry ka dy

ni¿ Sta ny Zjed no czo ne i Eu ro pa. Spe cja l nie mó wiê Sta -

ny Zjed no czo ne i Eu ro pa, bo tej ró ¿ ni cy nie ma ¿ad nej.

Ro sja w kon te k œcie za gro ¿eñ, za czy naj¹c od ter ro ry z mu 

Ira nu, pro ble mu pro li fe ra cji jest so ju sz ni kiem. Otó¿, je -

œli my rze czy wi œcie mamy ostro fo r mu³owa ne in te re sy

bez pie cze ñ stwa zwi¹zane z przysz³¹ de mo kra tyczn¹

i woln¹ Ukra in¹ i Bia³oru si¹, Mo³dawi¹, eli mi nacj¹ tych

za gro ¿eñ, do ja kich na rzê dzi mo ¿e my siê odwo³aæ dyp -

loma ty cz nych, po li ty cz nych i go spo da r czych a¿e by byæ

w tej dzie dzi nie sku te cz ny mi poza s³owa mi, któ re wy -

po wia da my na ta kim czy in nym se mi na rium. Na sze

mo ¿ li wo œci dzia³ania w tej dzie dzi nie s¹ wy so ce ogra ni -

czo ne. I tu taj jest pro blem wzmo c nie nia na szej sku te cz -

no œci dzia³ania, a od po wiedŸ zo sta³a tu taj dana przy

tym sto le, mia no wi cie mo ¿ li wo œci za wie ra nia so ju szy.

Otó¿ te mo ¿ li wo œci po s³owach, po roz mo wach, ja kie

by³y to czo ne, s¹ wy so ce ogra ni czo ne. I z tego trze ba so -

bie zda waæ spra wê. Z czym to jest zwi¹zane? Nie ty l ko

z tym, ¿e ró ¿ ni lu dzie nie ko nie cz nie do œwia d cze ni

w spra wach miê dzyna ro do wych pró buj¹ tê po li ty kê

miê dzy na ro dow¹ pro wa dziæ, ale rów nie¿ z tym, o czym 

mówi³em, je œli cho dzi o sto sun ki z Rosj¹. W moim prze -

ko na niu w in te re sie Pol ski jest uka zy wa nie na szej go to -

wo œci do roz pa try wa nia wsze l kich roz wi¹zañ do -

tycz¹cych Tra kta tu Kon sty tucy jne go, po nie wa¿ to, co

wyj dzie z tych dys ku sji bê dzie bar dzo od leg³e od dzi sie -

j sze go sta nu de ba ty. Uwa ¿am, ¿e w Eu ro pie Za chod -

niej, mimo s³ów wy po wia da nych przez wie l kich, jest re -

a li za cja, ¿e ten Tra ktat Kon sty tucy j ny jest ma r twy. Nie

chc¹ mó wiæ tego pu b li cz nie, po nie wa¿ maj¹ in ne go ro -

dza ju per spe kty wê po li tyczn¹. Na przyk³ad Nie mcy to

mówi¹, ale do po wia daj¹ – my tego nie po wie my do ko -

ñ ca grud nia, bo my mamy obj¹æ prze wod ni c two Unii.

To trze ba moim zda niem wie dzieæ, rozpatrywaæ i z na -

leŸæ nasze propozycje rozwi¹zañ instytucjonalnych,

które by odpowiada³y strategicznym interesom

bezpieczeñstwa i rozwoju Polski. 

Be a ta Wo j na.

Na le ¿a³oby zwró ciæ uwa gê na to, ¿e eu ro pe j ska po li -

ty ka bez pie cze ñ stwa i ob ro ny jest czê œci¹ wspó l nej po li -

ty ki za gra ni cz nej i bez pie cze ñ stwa, ale EP BiO co raz dy -

na mi cz niej w osta t nich la tach i mo ¿ na za uwa ¿yæ tu taj

pro blem ko or dy na cji i sku te cz ne go, wy ko rzy sta nia tych 

in stru men tów. Wy da je mi siê, ¿e wa r to zwró ciæ uwa gê

na to, ¿e w cza sie pre zy den cji Fin lan dii pla no wa ne jest

po œwiê ce nie wiê kszej uwa gi temu pro ble mo wi w ko or -

dy na cji WPZiB i EP BiO. Czy rze czy wi œcie to jest pro -

blem nad któ rym po win ni œmy siê za sta na wiaæ? A je ¿e li

tak, to prze de wszy stkim gdzie po ja wiaj¹ siê te na piê cia

po miê dzy wspóln¹ po li tyk¹ za gra niczn¹ bez pie cze ñ -

stwa a eu ro pejsk¹ po li tyk¹ bez pie cze ñ stwa i ob ro ny.

Czy wy ni ka to z bra ku ta kiej wspó l nej wizji polityki

zewnêtrznej i bezpieczeñstwa?

Ka zi mierz £asta wski

Ja za j mo wa³em siê szcze gó³owo hi sto ri¹ in te gra cji

eu ro pe j skiej. Mu sze po wie dzieæ, ¿e dy le ma ty wy stê po -

wa³y za wsze. Na to miast s³usz nie tu taj mó wio no, ¿e s¹

tam pa ñ stwa, któ re maj¹ ponad piêæ dzie siêcio let nie do -

œwia d cze nie. My zbyt ma³o ko rzy sta my z ich do œwia d -

czeñ. My œlê, ¿e w przysz³oœci po li to lo dzy bêd¹ mu sie li

zwe ry fi ko waæ roz ró ¿ nie nie miê dzy orga ni za cja mi miê -

dzyna rodo wy mi a pa ñ stwa mi. Po wsta je tu taj wspól no -

ta, któ ra jest nie po rów nywa l na do in nych rze czy i st¹d

po sia da wiê cej dy le ma tów ni¿ w innych dziedzinach, 

Jest bar dzo wie le pu b li ka cji, po wie dzia³bym za mu -

laj¹cych pro blem Tra kta tu Kon sty tucy jne go, po nie wa¿

Tra ktat by³ zbyt ob sze r ny. Pro szê za uwa ¿yæ, ¿e by³a

wcze œ niej taka kon ce p cja ¿eby nie two rzyæ tak du ¿e go

Tra kta tu. By³a taka kon ce p cja Ko mi sji Eu ro pe j skiej, roz -

wa ¿a li eks per ci ¿eby two rzyæ ma³y do ku ment, zwa r ty,

d³ugo fa lo wy i do tego ró ¿ ne go ro dza ju uzu pe³nie nia.

Wy da je mi siê, ¿e do tego bê dzie w przysz³oœci dro ga ja -

kaœ otwa r ta, cho cia¿ bar dzo trud na, po nie wa¿ jest to

novum w sytuacji miêdzynarodowej i st¹d tak du¿a

trudnoœæ. 
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Ja cek Ku cha r czyk

Nie wi dzê po zy ty wów w kon ce pcji, wed³ug któ rej

z jed nej stro ny do ma ga my siê Eu ro py so li da r nej a z dru -

giej stro ny g³osi my ra dy kaln¹ nie uf noœæ wo bec wsze l -

kich in sty tu cji eu ro pe j skich. Eu ro pa so li da r na na pra -

wdê spro wa dza siê do tego, ¿e Eu ro pa ma byæ so li da r na 

z nami, to zna czy da waæ nam pie ni¹dze na fun du sze

stru ktu ra l ne, po pie raæ nasz¹ po li ty kê wo bec Bia³oru si

i U kra i ny ale kie dy Eu ro pa chce cze goœ od nas to my od -

ma wia my. 

Po dru gie, je œli cho dzi o sta no wi sko eu ro pe j skie wo -

bec w³aœ nie pol skich po stu la tów do tycz¹cych po li ty ki

wschod niej, to tu z ko lei mnie siê wy da je, ¿e nie jest a¿

tak Ÿle. Gdy by rze czy wi œcie za sa da „Ro sja pie r wsza”

by³a tak nie naru sza l na jak pan mówi, to w ar gu men cie,

¿e Pol ska po trze bu je Unii Eu ro pe j skiej, bo to nam po -

mo ¿e re a li zo waæ na sze in te re sy w³aœ nie w Bia³oru si

i Ukra i nie trze ba by po sta wiæ kro p kê na „i” – ale Eu ro pa 

nam w tym nie po mo ¿e, wiêc, po co pró bo waæ. 

I po trze cie, co do tego de fa c to uz na nia, ¿e Tra ktat

Kon sty tucy j ny jest ma r twy. Z tego co ja s³yszê,

nied³ugo bê dzie pre zy den cja nie mie cka i oni maj¹ za -

miar po sta wiæ zupe³nie na se rio kwe stiê ra ty fi ka cji

Tra kta tu Kon sty tucy jne go i mo¿e trze ba by siê przy go -

to waæ na tê oko li cz noœæ, a nie utwier dzaæ siê w prze ko -

na niu, ¿e jest ma r twy i w zwi¹zku z tym nie mu si my

nic ro biæ.

Krzy sztof Bo bi ñ ski

Chcia³em po wie dzieæ, ¿e je ¿e li Pol ska tra ktu je po wa -

¿ nie po li tyk¹ wschod ni¹, po li ty kê wo bec Ro sji, swoj¹

po li ty kê wo bec Ukra i ny i je ¿e li chce ¿eby Unia Eu ro pe j -

ska po ma ga³a Pol sce w tej spra wie, i je ¿e li Pol ska chce

bu do waæ ko a li cje w Unii Eu ro pe j skiej ta kie, któ re by

sprzy ja³y pol skie mu sta no wi sku, to musi przyj¹æ sta no -

wi sko pro euro pe j skie. Mnie siê wy da je, ¿e je ¿e li Pol ska

po wa ¿ nie tra ktu je po li ty kê swo ja wschod ni¹ to musi ra -

ty fi ko waæ Tra ktat Kon sty tucy j ny jak naj szy b ciej i graæ

da lej. Po pro stu nie ma tu taj, co roz wa ¿aæ, s¹ ró¿ne

warianty i tak dalej. Musi Polska zmieniæ swoj¹ politykê 

w tej sprawie.. 

Ma ciej Krzy szto fo wicz

Chcia³bym po wró ciæ do kwe stii po dzia³u na stru -

ktu rê fi la row¹. Rze czy wi œcie ta stru ktu ra in sty tu cjo -

nal na w za sa dzie zo sta³a, ale pod wzglê dem pro ble mo -

wym ta stru ktu ra w za sa dzie od ja kie goœ cza su za ni ka.

Wcze œ niej by³o to ³atwe – po li ty ka han d lo wa to jest Ko -

mi sja, po li ty ka za gra ni cz na to s¹ pa ñ stwa cz³on ko -

wskie. Na to miast te raz co raz wiê cej rze czy, któ re s¹

wa ¿ ne dla tej po li ty ki za gra ni cz nej s¹ w ko m pe ten -

cjach wspó l nych za rów no pañstw jak i Ko mi sji, jak po -

li ty ka ener ge ty cz na, mi gra cy j na. Dla te go ja bym tro chê 

bro ni³ mi ni stra pod tym wzglê dem, ¿e ty l ko w mo men -

cie, kie dy on bê dzie mia³ kon tro lê nad tym, co robi Ko -

mi sja a jed no cze œ nie d¹¿y³ do zbli ¿e nia sta no wisk

pañstw cz³on ko wskich, bê dzie mo ¿ li wa ja kaœ spó j na

po li ty ka. Na to miast mam py ta nie do tycz¹ce tego, ¿e

pod czas kon fe ren cji miê dzyrz¹do wej kwe stia i Mi ni -

stra Spraw Za gra ni cz nych i wie le in nych by³y mo c no

de ba to wa ne i by³y tu ró ¿ ne sta no wi ska czy gdy by Trak -

tat by³ rege nego cjo wa ny, czy przed sta wi cie le pañstw

do szli by do tych sa mych wnio sków, czy jed nak prze -

wa ¿a³oby ja kieœ inne spo j rze nie na wspóln¹ po li ty kê

za gra niczn¹?

Ma rian Pi³ka

Dla mnie nie ule ga w¹tpli wo œci, ¿e Pol ska le¿y w Eu -

ro pie i na sze za sad ni cze in te re sy s¹ w Eu ro pie. Na to -

miast my œlê, ¿e my je ste œmy kra jem, któ ry jest w ja kiejœ

mie rze pe ry fe ryj ny w Unii Eu ro pe j skiej i na szym za da -

niem jest na tyle wzmo c nie nie na szej po zy cji, ¿eby na -

sze in te re sy by³y rze czy wi œcie bar dzo po wa ¿ nie tra kto -

wa ne. My œlê, ¿e mamy dwa za sad ni cze ta kie in te re sy,

je ¿e li cho dzi o po li ty kê za gra niczn¹. To jest kwe stia po -

li ty ki wschod niej i to s¹ sto sun ki ze Sta na mi Zjed no czo -

ny mi. Jak do tej pory, du¿e pa ñ stwa Unii Eu ro pe j skiej

zw³asz cza Fran cja i Nie mcy, ale nie ty l ko, nie s¹ do ko ñ -

ca go to wi za akce p to waæ, ¿e te dwa za sad ni cze in te re sy

bêd¹ jedn¹ z wy ty cz nych eu ro pe j skiej po li ty ki za gra ni -

cz nej. My œlê, ¿e je ¿e li nast¹pi ten pro ces, to na sze sprze -

ci wy czy obie kcje wo bec tej bar dziej zin te gro wa nej

polityki zagranicznej ustan¹.

Bo g dan Klich

Nie na le ¿y mieæ zbyt wie l kich nad ziei, je ¿e li cho dzi

o sku te cz noœæ na szych za bie gów o po pra wê sto sun ków

pol sko- rosy j skich w per spe kty wie krót koter mi no wej.

Mo ¿ na siê spo dzie waæ da l szej po pra wy na po zio mie jê -

zy ko wym, na to miast ja kichœ za sad ni czych zmian po li -

ty cz nych w naj bli ¿ szym cza sie bym nie ocze ki wa³, po -

mi mo tego, ¿e jest in fra stru ktu ra dialogu. 

Je œli cho dzi o spra wy pol sko-u krai ñ skie z ko lei to

du ¿ym b³êdem dy p lo ma cji pol skiej by³o to, ¿e nie uda³o

siê jej w ci¹gu osta t nie go roku odci¹æ tego ku po nu od

na sze go bez wa run kowe go wspa r cia dla „Poma ra ñ czo -

wej Re wo lu cji”. Gdy by tak pod su mo waæ w tej chwi li
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stan sto sun ków po li ty cz nych, ten dia log po li ty cz ny on

jest bar dzo do bry, ale on tak na pra wdê na naj wy ¿szym

po zio mie nie ró ¿ ni siê ni czym od tego sta nu, któ ry by³

za cza sów pre zy den ta Wa³êsy, pre zy den ta Kwa œ nie -

wskie go, a dla kon kre t nych in te re sów eko no mi cz nych,

na przyk³ad eko no mi cz nych pol skich przed siê bio r ców,

nie wie le z tego wy ni ka. Ko ron nym przyk³adem jest to,

¿e stro na ukra i ñ ska po mi mo up³ywu roku od zg³osze -

nia na szych po stu la tów od no œ nie do ja kichœ form re ko -

m pen sat dla pol skich przed siê biorstw, któ re za in wes to -

wa³y w ta m te j sze spe cja l ne stre fy eko no mi cz ne do tej

pory nie za pro po no wa³a ¿ad nych roz wi¹zañ. A jest to

sto ki l ka dzie si¹t przed siê biorstw, któ re tam zlo ka li zo -

wa³y swo je in wes ty cje. My so bie nie mo ¿e my po zwo liæ

na to, ¿eby one nie otrzy ma³y ¿ad nych rekompensat

w sy tu a cji, kiedy te strefy s¹ likwidowane.

Je ¿e li cho dzi o sto sun ki pol sko - bia³oru skie, to bêd¹

one jak wi dzi my go³ym okiem, trud ne. Ta si nu so i da bê -

dzie siê wy chy la³a po miê dzy otwart¹ wro go œci¹ a ukry -

tym kon fli ktem, w za le ¿ no œci od tego jak d³ugo rze czy -

wi œcie sy stem stwo rzo ny przez Ale ksan dra £uka szen kê 

bê dzie w Mi ñ sku kon tro lo wa³ po li ty kê i wiêksz¹ czêœæ

¿y cia spo³ecz ne go. Ja oso bi œcie je stem zda nia, ¿e pro ces

przy go to wañ do trans fo r ma cji ju¿ siê roz pocz¹³ ty l ko,

¿e tak na pra wdê zo sta nie uru cho mio ny nie w ten po nie -

dzia³ek po wy bo r czy, ale za jakiœ czas. 

Zga dzam siê z tym, ¿e czêœæ na szych za bie gów, je œli

cho dzi o spra wy wschod nie, po win na od by waæ siê po -

przez Bru kse lê. I tu mamy przed sob¹ dwa za sad ni cze

wy zwa nia. Jak pa ñ stwo pe w nie wiedz¹, zo sta³y przy jê -

te ramy dla eu ro pe j skiej po li ty ki s¹sie dz twa, ale nie zo -

sta³y je sz cze przy jê te me cha ni z my in sty tu cjo nalne jej fi -

nan so wa nia. One s¹ wstrzy ma ne ze wzglê du na opó Ÿ -

nie nie prac nad per spe ktyw¹ fi nan sow¹ na lata 2007 –

2013. W naj bli ¿ szym cza sie wsza k ¿e de cy zje bêd¹ po -

dej mo wa ne od no œ nie do klu czo we go in stru men tu, któ -

ry jest w rê kach Uni j nych i któ ry mo¿e byæ bar dzo isto t -

nym in stru men tem w rê kach pol skiej dy p lo ma cji, czy li

in stru men tu po li ty ki s¹sie dz twa. I od tego na ile sku te -

cz ni bê dzie my w za bie gach o tym ¿eby œro d ki po pie r -

wsze by³y jak naj wiê ksze na rea li zo wa nie tej po li ty ki

po przez ten in stru ment, a po dru gie ¿eby ten in stru -

ment by³ jak naj bar dziej ela sty cz ny, zale¿y nasza

polityka na wschodzie. 

Dla cze go mó wiê o ela sty cz no œci? Po nie wa¿ nie mo ¿ -

na sto so waæ iden ty cz ne go me cha ni z mu w sto sun ku do

Ma ro ka z jed nej stro ny i Bia³oru si z dru giej stro ny a po

dro dze je sz cze au to no mii pa le sty ñ skiej i Ukra i ny. To

musz¹ byæ zró¿ ni co wa ne me cha ni z my. Po dru gie, nie

mo ¿ na byæ szty w nym, je ¿e li cho dzi o alo ka cjê œro d ków

dla kra jów, któ re uru cho mi³y pro ces demo kra ty cz ny

albo s¹ sta bi l ny mi de mo kra cja mi i ta kich sa mych œro d -

ków w sto sun ku do kra jów, któ re przed sob¹ maja

trans fo r ma cjê de mo kra tyczn¹. A za tem, je ¿e li my œleæ

o tym, ¿eby Unia sku te cz nie od dzia³ywa³a na trans fo r -

ma cjê de mo kra tyczn¹ na przyk³ad na Bia³oru si, co le¿y

w na szym in te re sie na ro do wym to te¿ ten instrument

musi byæ maksymalnie elastyczny.

Olaf Osi ca

To czy Tra ktat Kon sty tucy j ny pod cho dzi do kwe stii

zwi¹za nych z po li tyk¹ za gra niczn¹ bez pie cze ñ stwa

pro ble mo wo, czy li ma sku je tê fi la ro woœæ czy te¿ kon -

cen tru je siê na fi la ro wo œci to jest py ta nie o per spe kty wê. 

Z na szej per spe kty wy fun kcje pro ble mo we s¹ wa ¿ nie j -

sze. Z pun ktu wi dze nia lu dzi, któ rzy siedz¹ w ad mi ni -

stra cji, to dla nich tak na pra wdê per spe kty wa in sty tu -

cjo nalna jest o wie le wa ¿ nie j sza – jak w ka ¿ dej biu ro kra -

cji. Oni wiedz¹ gdzie jest lo ja l noœæ, pod kogo pod le gaj¹,

ja kie s¹ pro ce du ry w zwi¹zku z czym ku l tu ra pro wa -

dze nia po li ty ki siê nie zmieni w du¿ej mierze.

Pro blem ko or dy na cji nie zo sta je ci¹gle roz wi¹zany

przez Tra ktat Kon sty tucy j ny, ra czej pró ba za ma sko -

wa nia tego pro ble mu, stwo rze nia wra ¿e nia, ¿e ko or -

dy na cja jest wy mu sza na w³aœ nie przez ujê cie pro ble -

mo we, przez znie sie nie fi la ro wo œci, ¿e jest Mi ni ster

Spraw Za gra ni cz nych a nie Ko mi sarz i Wy so ki Przed -

sta wi ciel. Ale je ¿e li so bie zda my spra wê z tego, ¿e Mi -

ni ster Spraw Za gra ni cz nych jed no cze œ nie wi ce prze -

wod nicz¹cy Ko mi sji i ze ty dzieñ ma piêæ dni ro bo -

czych i nie mo¿e on byæ jed no cze œ nie i tu i tu, to jest

oczy wi ste, ¿e bê dzie mia³ za stê pcê, któ ry bê dzie cho -

dzi³ na po sie dze nia Ko mi sji. Zno wu wra ca my w ten

sam mniej wiê cej po ziom in sty tu cjo nal ny ty l ko ina czej, 

spra w niej sfo r mu³owa ny i inne oso by, ale ge ne ra l nie

ca³y czas je ste œmy w krê gu tych sa mych pro ble mów.

Mamy Mi ni stra Spraw Za gra ni cz nych, ale jed no cze œ -

nie two rzy siê urz¹d pre zy den ta, któ ry te ko m pe ten cje

ma w du ¿ej mie rze po do b ne a prze de wszy stkim nie -

do okre œlo ne, wiêc ja k by zno wu, ge ne ru je siê ko le j ny

pro blem ko or dy na cji.

Z ko or dy nacj¹ jest ca³a masa pro ble mów: to jest kwe -

stia tego, ¿e jest ob szar, któ ry jest w za sa dzie pod da ny

wy³¹cz nie wspó³pra cy miê dzyrz¹do wej i ob szar, w któ -

rym ma pani jed nak ca³y czas t¹ Ko mi sjê. Ko mi sja ma

masê pie niê dzy i pro wa dzi ró ¿ ne pro je kty do tycz¹ce

np. ni sz cze nia ar se na³ów, roz mino wy wa nia a jed no cze -

œ nie je ¿e li cho dzi o wys³anie obse r wa to rów na przyk³ad

do Gru zji, to pa ñ stwa cz³on ko wskie musz¹ z w³as nej

kie sze ni zap³aciæ. Tak d³ugo jak bê dzie za cho wa ny ten

po dzia³, któ ry jest w tej chwi li to ta ko or dy na cja bê dzie

szwan ko waæ. Byæ mo¿e roz wi¹za niem jest po dej œcie

w stro nê tak¹, w któr¹ mog³aby pójœæ ta ca³a de ba ta

o Eu ro pe j skiej S³u¿ bie Dzia³añ Ze w nê trz nych – umiê -
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dzyna roda wia my ca³¹ po li ty kê za gra niczn¹, za bie ra my

ramy wspól no to we, wrzu ca my do Rady i wte dy te pie -

ni¹dze, to wszy stko jest w ge stii pañstw. Na to miast tu -

taj jest w³aœ nie pro blem Pa r la men tu Euro pe j skie go. Pa -

ñ stwa cz³on ko wskie ni g dy siê nie zgodz¹ na to, ¿eby

kwe stia tego, co robi¹ si³y zbro j ne w po szcze gó l nych

ope ra cjach pod le ga³a ja kiej ko l wiek in nej kon tro li ni¿ ich 

pa r la men tów na ro do wych. Pa r la ment eu ro pe j ski pra k -

ty cz nie jest wy³¹czo ny z eu ro pe j skiej po li ty ki za gra ni cz -

nej i bez pie cze ñ stwa, ale na prze strze ni osta t nich ki l ku -

na stu albo i wiê cej lat, w³aœ nie po przez kwe stie fi nan so -

we Pa r la ment Eu ro pe j ski robi so bie tak¹ œcie ¿ kê

wp³ywu na to co dzie je siê w sto sun kach ze w nê trz nych

Unii Eu ro pe j skiej, po pro stu ¿e wzglê du na to, ¿e de cy -

du je g³ów nie o fi nan sach. Ko or dy na cja jest po wa ¿ nym

pro ble mem, zw³asz cza, je ¿e li cho dzi o kwe stie wy miar

cy wi l ny i wo j sko wy. Dys ku sja na te mat re la cji

o wspó³pra cy cywil no-wo j sko wej w ope ra cjach to ju¿

w o gó le za czy na byæ pro blem. Wcze œ niej wia do mo

by³o, ¿o³nie rze jad¹ robi¹ swo je, jad¹ cy wi le robi¹ swo je

wia do mo tu id¹ pie ni¹dze na ro do we, tu id¹ pie ni¹dze

Unii. W tej chwi li, je ¿e li d¹¿ymy w stro nê tego, ¿eby ci

sami lu dzie ro bi li ró ¿ ne rze czy, znów jest pro blem, sk¹d 

pie ni¹dze? Tu jest ca³a masa kwe stii i moim zda niem

one ni g dy nie znikn¹, na to miast je dy nym sen so w nym

spo so bem jest rze czy wi œcie prze su niê cie, jed nak tego

bar dziej w stro nê pañstw. Na to miast pro blem jaki z tym 

po wsta nie to jest ge ne ra l ne os³abia nie Komisji, co

bêdzie rzutowa³o te¿ nie tylko na rolê Komisji w tym

obszarze ale w ogóle.

Lena Kolar ska- Bobi ñ ska

Gdy by so bie wy ob ra ziæ, ¿e ist nie je, ja kie po win ny byæ 

cele tej wspó l nej po li ty ki za gra ni cz nej Unii Eu ro pe j skiej?

Bo g dan Klich

Wiê cej soli da r no œci i wiê cej wspól no ty po li ty cz nej

w U nii Eu ro pe j skiej.

Ma rian Pi³ka

Prze de wszy stkim za pe w nie nie bez pie cze ñ stwa

i po ko ju pa ñ stwom cz³on ko wskim. 

Olaf Osi ca

Prze de wszy stkim nie ro biæ wszy stkie go. Ge ne ra l nie 

jest ta kie ocze ki wa nie, ¿e Unia Eu ro pe j ska, bê dzie ro biæ

wszy stkie go i wszê dzie na ca³ym œwie cie. Skon cen tro -

waæ siê po pro stu na swo im pod wór ku. To nie jest mo¿e

ja kieœ szcze gó l nie po pu la r ne, ale nie uni k nio ne, ale jed -

no cze œ nie in wes to waæ w to ¿eby w ró ¿ nych in nych re -

gio nach po wsta wa³y or ga ni za cje i pa ñ stwa, któ re bêd¹

zdo l ne do za pro wa dze nia po ko ju w swo im s¹sie dztwie, 

bo ina czej wszy stko siê po pro stu roz je dzie, albo fi nan -

so wo, albo wojskowo, albo politycznie.

(nie auto ryzo wa ne fragmen ty wy po wie dzi

– re da k cja Ta de usz Cha bie ra)
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