
 

 

25 kwietnia 2022 r. 

 

KONKLUZJE 

 

 

ze spotkania komisji ds. europejskich Senatu i Izby Poselskiej Republiki Czeskiej, Zgromadzenia Narodowego 

Węgier, Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Rady Narodowej Republiki Słowackiej 

 

 

Przedstawiciele komisji do spraw europejskich państw Grupy Wyszehradzkiej biorący udział w spotkaniu w 

Koszycach 

 

w odniesieniu do obecnej sytuacji w Ukrainie 

• zdecydowanie potępiają akty ciągłej przemocy, zbrodni wojennych, zbrodni przeciwko ludzkości, systemowe 

łamanie praw człowieka i inne przestępstwa przeciwko prawu międzynarodowemu i Karcie Narodów 

Zjednoczonych rażąco popełnione na terytorium suwerennej Ukrainy przez siły zbrojne Federacji 

Rosyjskiej, paramilitarne organizacje i grupy najemników; 

• podkreślają, że wojna z Ukrainą jest niedopuszczalnym, niesprowokowanym, nieuzasadnionym, nielegalnym 

i nagannym aktem agresji, za co bezpośrednio odpowiada Federacja Rosyjska i jej przedstawiciele 

polityczni; 

• wzywają Federację Rosyjską do natychmiastowego zaprzestania działań wojennych w Ukrainie oraz do 

bezwarunkowego wycofania wojsk z całej Ukrainy, w tym z samozwańczych separatystycznych terytoriów 

tak zwanych republik ludowych, a także z nielegalnie zaanektowanego Krymu, będącego terytorium 

Ukrainy; 

• popierają kontynuowanie zdecydowanej i jednolitej reakcji Unii Europejskiej w postaci najsurowszych 

możliwych środków ograniczających wobec Federacji Rosyjskiej i jej przedstawicieli, aby zapobiec dalszej 

eskalacji i agresji; 

• oczekują natychmiastowego powołania międzynarodowej komisji śledczej, która udokumentuje i zweryfikuje 

fakty, relacje i opinie, oraz szybkiego procesu zbrodniarzy wojennych i wzywają społeczność 

międzynarodową do postawienia winnych przed międzynarodowymi trybunałami; 

• wspierają pomoc polityczną finansową i humanitarną dla Ukrainy, wzmacnianie zdolności obronnych 

Ukrainy; 

• wyrażają swoją całkowitą, niezachwianą i pełną solidarność z wolnym narodem ukraińskim i legalnym 

demokratycznie wybranym rządem w Kijowie oraz wspierają jego niezależność, wspierają suwerenność a 

także integralność terytorialną; 

• podkreślają, że suwerenna, niezależna i stabilna Ukraina, zdecydowanie opowiadająca się za demokracją  

i praworządnością, jest ważnym filarem euroatlantyckiego i globalnego bezpieczeństwa; 

• stwierdzają, że niezbędne jest stworzenie i zapewnienie godnych warunków życia uchodźcom wojennym  

z Ukrainy w naszych krajach; 

• wyrażają poparcie dla silniejszej perspektywy europejskiej dla Ukrainy, przyznania Ukrainie statusu kraju 

kandydującego do UE z nadzieją, iż tanie się to na szczycie przywódców Unii Europejskiej w czerwcu br.,  

a także dla jak najszybszego otwarcia negocjacji akcesyjnych, gdy tylko zostaną spełnione wszystkie 

warunki; 

• podkreślają potrzebę wzmocnienia komunikacji strategicznej Unii Europejskiej, zwalczania kampanii 

dezinformacyjnych i rosyjskiej strategii wojny hybrydowej. 

 



 

 

 

w sprawie bezpieczeństwa energetycznego 

• podkreślają potrzebę jak najszybszego eliminowania zależności UE od importu rosyjskiego gazu, ropy i 

węgla oraz z zadowoleniem przyjmują w tym kontekście komunikat Komisji REPowerEU z dnia 8 marca 

2022 r.; 

• podkreślają, że w perspektywie następnej zimy ponowne napełnianie magazynów gazu w całej Unii 

powinno rozpocząć się bezzwłocznie, z pełnym uwzględnieniem sytuacji krajowych; 

• wzywają Komisję Europejską i państwa członkowskie UE do zwiększenia wysiłków na rzecz dywersyfikacji 

źródeł energii oraz do szybkiego ukończenia i usprawnienia wzajemnych połączeń gazowych i 

elektrycznych w całej UE, w tym pełnej synchronizacji sieci energetycznych; 

• wyrażają swoje poparcie dla jednoczesnego zmniejszania emisji gazów cieplarnianych i zwiększania 

bezpieczeństwa dostaw energii, przy poszanowaniu zasady neutralności technologicznej, prawa państw 

członkowskich do określania własnego koszyka energetycznego i zachowania możliwie największej 

elastyczności; 

• zachęcają do włączenia energii jądrowej do zielonej taksonomii finansowania Unii Europejskiej; 

• przypominają, że w Europejskim Filarze Praw Socjalnych energia jest zaliczana do podstawowych usług, 

do których każdy ma prawo, a wspieranie dostępności takich usług musi obejmować wszystkie osoby 

potrzebujące; 

• podkreślają zatem ważną rolę natychmiastowych działań, nieuniknionych w łagodzeniu skutków wysokich 

cen energii dla gospodarstw domowych, rolników, przedsiębiorstw i przemysłu; 

• wspierają rozwój współpracy regionalnej w zakresie zapewniania bezpieczeństwa energetycznego, 

obniżania kosztów energii i utrzymywania przystępnych cen energii; 

• stwierdzają, że istnieje potrzeba wspólnego podejścia i działań, a kraje wyszehradzkie muszą 

współpracować, aby zbudować bezpieczną i zrównoważoną gospodarkę w regionie, a także w Europie. 


