
 
 
 

SPOTKANIE PRZEWODNICZĄCYCH PARLAMENTÓW 

GRUPY WYSZEHRADZKIEJ 

WARSZAWA, 13 KWIETNIA 2013 R. 

 

 

STANOWISKO WSPÓLNE 

 

Przewodniczący Parlamentów Czech, Węgier, Słowacji i Polski i 
ich reprezentanci, zebrani w Warszawie 13 kwietnia 2013 r., 
omówili zagadnienia związane z intensyfikacją kontaktów i 
budowaniem spójności między społeczeństwami i państwami 

Grupy Wyszehradzkiej w wymiarze gospodarczym, 
infrastrukturalnym i kulturalnym, inicjatywą wzmocnionej 
współpracy w obszarze Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i 
Obrony oraz formułą konferencji międzyparlamentarnej 

przewidzianej w art. 13 Traktatu o stabilności, koordynacji i 
zarządzaniu w unii gospodarczej i walutowej, a w szczególności: 

 
 
wyrazili zadowolenie z dotychczasowego rozwoju  współpracy 
wyszehradzkiej, dzięki któremu Grupa Wyszehradzka to coraz 
bardziej licząca się marka polityczna nie tylko na mapie Europy, 
ale także poza nią; 

 
uznali, że wymiar parlamentarny ma w tej współpracy szczególne 

znaczenie, ze względu na bezpośrednią legitymację społeczną, 
którą otrzymali wyłonieni w wyborach powszechnych 
parlamentarzyści; 
 

podkreślili zarazem, że obok współpracy i spotkań na poziomie 
przewodniczących  parlamentów, należy rozwijać kontakty 
robocze i wspólne przedsięwzięcia na szczeblu komisji i w innych 
gronach parlamentarnych, między innymi takie, jak odbywające 
się w ostatnim czasie spotkania komisji zajmujących się 
administracją, samorządem, rozwojem regionalnym i sprawami 

europejskimi; 

 

http://www.msz.gov.pl/en/p/msz_en/foreign_policy/europe/visegrad_group/polish_presidency_of_the_visegrad_group1


wyrazili wolę wspierania takich inicjatyw parlamentarnych i 

stwarzania warunków do ich sprawnego urzeczywistniania; 
 
wezwali rządy państw Grupy Wyszehradzkiej do konsekwentnego 
pogłębiania i poszerzania obszarów wzajemnej współpracy, w tym 
do stymulowania rozwoju wszechstronnych kontaktów 
społeczeństw krajów wyszehradzkich w celu ich lepszego 

wzajemnego poznania oraz do poszukiwania sposobów coraz 
lepszego harmonizowania swoich polityk w celu umożliwienia 
prezentowania na forum międzynarodowym wspólnego 
stanowiska w interesujących je sprawach; 

 
opowiedzieli się za dalszą konsolidacją wzmocnionej podczas 

przewodnictwa polskiego współpracy wszystkich krajów Grupy w 
celu postrzegania Europy Środkowej jako interesującego i 
ważnego regionu gospodarczego, co wymaga wspólnych działań, 
których realizacja będzie się już odbywała za przewodnictwa 
węgierskiego; 
 

stwierdzili, że stała poprawa jakości infrastruktury, szczególnie 
na odcinkach transgranicznych, sprzyja nie tylko wzrostowi 
współpracy gospodarczej, ale również wzrostowi mobilności 

obywateli; 
 
powitali inicjatywę organizacji Wyszehradzkiego Rajdu 

Rowerowego, który w połowie maja bieżącego roku odbędzie się 
na trasie Budapeszt-Kraków, a towarzyszyć mu będą wydarzenia 
promocyjne w Budapeszcie, Bratysławie, w Pradze i w Krakowie. 
 
poparli  podpisanie przez ministrów obrony państw Grupy 
Wyszehradzkiej, 6 marca bieżącego roku w Warszawie, listu 

intencyjnego w sprawie utworzenia Wyszehradzkiej Grupy 
Bojowej; 

 
zauważyli, że w debacie europejskiej coraz częściej pojawia się 
pogląd dotyczący potrzeby zapewnienia silniejszej legitymacji 
demokratycznej w obszarze zarządzania gospodarczego Unii 

Europejskiej i unii gospodarczej i walutowej, analogicznie do 
wymiaru parlamentarnego wspólnej polityki zagranicznej i 
bezpieczeństwa, w tym wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony; 
 



wyrazili oczekiwanie na szybkie powołanie Konferencji 

międzyparlamentarnej, na mocy art. 13 Traktatu o stabilności, 
koordynacji i zarządzaniu w unii gospodarczej i walutowej, które 
wychodziłoby naprzeciw powyższym postulatom i uwzględniało 
udział wszystkich parlamentów Unii Europejskiej; 
 
uznali za zasadne powołanie wspomnianej konferencji przez 

Konferencję Przewodniczących Parlamentów Unii Europejskiej, co 
powinno zostać rozważone na zbliżającej się konferencji w 
Nikozji. 


