
 

 

Pismo do Przewodniczącego Izby Reprezentantów Mjanmy, J.E. U Shwe Manna,  
na temat zmian w obecnej konstytucji  

Ekscelencjo,  

Występując jako Przewodniczący Zgromadzenia Narodowego Węgier, Marszałek Sejmu Rze-
czypospolitej Polskiej, Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Przewodniczący Se-
natu Republiki Czeskiej, pragniemy wyrazić jednogłośne poparcie dla Pana oraz dla przedsta-
wicieli rządu Mjanmy w Państwa wysiłkach na rzecz wprowadzania reform demokratycznych 
zainicjowanych przede wszystkim w ramach procesu nowelizacji obowiązującej konstytucji. 

Przy okazji wizyty deputowanej do Parlamentu oraz przewodniczącej Narodowej Ligi na rzecz 
Demokracji Daw Aung San Suu Kyi na Węgrzech, w Polsce i w Czechach we wrześniu i listo-
padzie bieżącego roku mieliśmy sposobność dyskusji nie tylko na ten temat lecz również na 
temat zmian politycznych zachodzących w Państwa kraju już od 2010 r. W czasie swojej wizy-
ty Daw Aung San Suu Kyi podkreślała konieczność wprowadzenia zmian konstytucyjnych w 
Republice Związku Mjanmy, które uznawane są za niezbędne warunki wstępne dla określenia 
kursu politycznego kraju. 

Jesteśmy w pełni świadomi, że ustanowienie silnych ram konstytucyjnych i prawnych jest 
czynnikiem odgrywającym kapitalną rolę we wszystkich przemianach demokratycznych. Zdo-
byliśmy bezpośrednie doświadczenie w roku 1989 i w latach następnych, gdy nasze kraje mu-
siały rzucić wyzwanie reżimowi komunistycznemu, który sprawował władzę w naszych kra-
jach przez ponad 40 lat. Proces transformacji wymagał m.in. zmiany konstytucji, utworzenia 
autonomicznych instytucji demokratycznych oraz usunięcia ograniczeń legislacyjnych. Pomi-
mo trudności napotkanych w procesie transformacji przyjęcie znowelizowanej konstytucji sta-
nowiło kamień węgielny dobrze funkcjonujących instytucji w ramach struktury ustrojowej z 
podziałem na władzę wykonawczą, ustawodawczą i sądowniczą. 

Dlatego ze szczerym zadowoleniem przyjęliśmy do wiadomości, że w kontekście wszystkich 
reform politycznych zmiana konstytucji stanowi główny priorytet Parlamentu Mjanmy, co po-
twierdziła Daw Suu Kyi podczas swojej wizyty w Europie we wrześniu i w listopadzie br. 

Chociaż proces transformacji w Mjanmie znajduje się jeszcze w fazie początkowej, głęboko 
wierzymy, że zostaną usunięte wszelkie bariery na drodze do demokratyzacji, przede wszyst-
kim bezpośredni wpływ i udział armii w organach ustawodawczych i wykonawczych Waszego 
kraju oraz władza decyzyjna wysokiej rangi oficerów armii w reformach politycznych i gospo-
darczych. Jesteśmy świadomi tego, iż w dwuizbowym Zgromadzeniu Związku Mjanmy do 
nowelizacji konstytucji potrzeba ponad 75% głosów lecz jednocześnie głęboko wierzymy, że 
aktywna realizacja programu reform stanowi wspólny interes wszystkich uczestników procesu 
transformacji demokratycznej zachodzącej w Waszym kraju, i że uda się Wam dokonać tych 
zmian. Ewentualne odrzucenie zmian w konstytucji mogłoby poważnie zaszkodzić zarówno 
trwającemu w Mjanmie procesowi demokratyzacji, jak również ustabilizowaniu relacji między 
grupami etnicznymi oraz pełnemu rozwojowi współpracy międzynarodowej. 
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Ekscelencjo, niniejszym potwierdzamy nasze zdecydowane poparcie dla wysiłków reformator-
skich ukierunkowanych w szczególności na nowelizację konstytucji oraz oferujemy wsparcie 
w dzieleniu się naszym doświadczeniem dotyczącym zmian konstytucyjnych i legislacyjnych 
czy też funkcjonowania demokratycznych instytucji państwowych. Z przyjemnością weźmie-
my udział we wzajemnej wymianie ekspertów lub zorganizujemy wizytę członków Izby Re-
prezentantów na Węgrzech, w Polsce lub w Czechach.  

W oczekiwaniu na odpowiedź z Pana strony, łączymy wyrazy szacunku  

/ - /  

J.E. Milan ŠTĚCH  
Przewodniczący Senatu Parlamentu Republiki Czeskiej  

/ - /  

J.E. Jan HAMÁČEK  
Przewodniczący Izby Deputowanych Parlamentu Republiki Czeskiej  

/ - /  

J.E. László KÖVÉR  
Przewodniczący Zgromadzenia Narodowego Węgier  

/ - /  

J.E. Ewa KOPACZ  
Marszałek Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej  

/ - /  

J.E. Bogdan BORUSEWICZ  
Marszałek Senatu Rzeczpospolitej Polskiej  

/ - /  

Renáta ZMAJKOVIČOVÁ  
Wiceprzewodnicząca Rady Narodowej Republiki Słowackiej  

Podpisano w Budapeszcie, 28 lutego 2014 r.  


