
1 
 

                          Bruksela, dnia 17 grudnia 2016 r. 

 

 

 

      

 

 

Sprawozdanie nr 121/ 2016 

 

 

Sprawozdanie nt. podsumowania prezydencji słowackiej w Parlamencie Europejskim 

Strasburg, 13 grudnia 2016 r. 

 

W dniu 13 grudnia 2016 roku premier Słowacji - Robert Fico przedstawił osiągnięcia 

prezydencji słowackiej na sesji plenarnej PE w obecności przewodniczącego Komisji 

Europejskiej Jean-Claude Junkera. Prezydencja była chwalony przez większość mówców z 

grup politycznych za dostarczenie wymiernych rezultatów w bardzo trudnych czasach, na 

przykład uruchomienie Europejskiej Straży Granicznej i Wybrzeża, przyjęcie budżetu UE na 

rok 2017, podpisanie umowy CETA i osiągnięcie kompromisu ws. instrumentów ochrony 

handlu. 

 

Premier Słowacji – Robert Fico przedstawił przegląd wyników prezydencji słowackiej. 

Podkreślił, że trwający kryzys zaufania w UE jest najgłębszy w swojej historii. Odwołując 

się do pojęcia tożsamości narodowej, podkreślił możliwość ponownej oceny konieczności 

przekazania suwerenności na poziom UE. Premier Fico zaproponował, aby uniknąć 

narzucania obywatelom rozwiązań i koncepcji, z którymi się nie utożsamiają. Przypomniał 

znaczenie procesu z Bratysławy, który rozpoczął się we wrześniu 2016 r. Proces z 

Bratysławy to tylko jeden z konkretnych kroków w ambitnych działaniach UE, który jest 

konieczny do zrobienia w kwestiach takich jak bezpieczeństwo, zatrudnienie, dochody 

ludności, klimat, wzrost gospodarczy, itp. Premier Fico wezwał przywódców krajowych, aby 

powstrzymać rozwiązywanie problemów krajowych kosztem spraw UE, odnosząc się do 

referendów w niektórych państwach członkowskich. Wezwał do lepszej komunikacji z 

obywatelami i budowania działań UE na podstawie wspólnych wartości i podkreślił 

konieczność zjednoczenia w celu osiągnięcia celów UE. Odniósł się do kryzysu migracji i 

przedstawił wymierne wyniki osiągnięte w ramach słowackiej prezydencji, w tym 

uruchomienie Europejskiej Straży Granicznej i Wybrzeża. Wspomniał w tym kontekście 

kwestię odpowiedzialności i solidarności, uznając, że te koncepcje stały się źródłem dyskusji 

w ostatnich miesiącach. Wierzył, że realne możliwości i potencjał poszczególnych państw 
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członkowskich powinny być brane pod uwagę i przypomniał koncepcję "skutecznej 

solidarności" promowaną podczas prezydencji słowackiej. Uważał, że we wspólnym interesie 

leży kontynuacja wzmocnienia wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony i był zdania, że 

należy w dalszym ciągu wdrażać założenia Deklaracji Warszawskiej przywódców UE i 

NATO. Premier Fico poruszył również kwestie związane z rozszerzeniem UE (proces 

akcesyjny z Czarnogórą i Serbią i stosowania Bośni i Hercegowiny), klimatem (ratyfikacja 

porozumienia z Paryża) i umów o wolnym, sprawiedliwym i zrównoważonym handlu 

(przyjęcie umowy o wolnym handlu z Kanadą). Wspomniał też kwestię Brexitu, uznając ją za 

kolejne wielkie wyzwanie i zalecał pełne zaangażowanie państw członkowskich w ten proces 

– „W przeciwnym razie istnieje ryzyko, że negatywne nastroje w Europie będą eskalować”. 

Podsumował, że jedyną odpowiedzią na obecną falę eurosceptycyzmu jest przywrócenie 

sensu, istoty i rzeczywistych osiągnięć integracji europejskiej poprzez konkretne rezultaty. 

Podkreślił, że istnieje wiele powodów, aby patrzeć w przyszłość z optymizmem. 

 

Przewodniczący Jean-Claude Juncker przemawiał bardzo krótko, zwracając uwagę na niską 

frekwencję posłów. Powiedział, że prezydencja słowacka była udana. Wymienił kilka 

znaczących osiągnięć – powołanie Europejskiej Straży Granicznej i Wybrzeża, przyjęcie 

dyrektywy w sprawie zwalczania terroryzmu i dyrektywy w sprawie broni palnej. Chwalił 

również energię zespołu słowackiego, zaangażowanego w prezydencję. 

 Wystąpienia w imieniu grup politycznych: 

Występująca w imieniu EPP eurodeputowana Françoise Grossetete (EPP, Francja) 

pogratulowała prezydencji słowackiej osiągnięcia postępów w ramach kilku dossier: budżet, 

rozszerzenie planu Junckera, wzmocnienie budżetu dla ochrony granic zewnętrznych, jak 

również dla gwarancji dla młodzieży. Pozytywnie wypowiedziała się również na temat pracy 

prezydencji nad zwalczaniem oszustw podatkowych, delegowaniem pracowników i 

modernizacją instrumentów ochrony handlu. Nawiązała również do polityki przemysłowej, 

obronnej, kolejowej i agendy cyfrowej. 

 

Występujący w imieniu S&D eurodeputowany Vladimir Mańka (S & D, Słowacja) również 

z zadowoleniem przyjął wyniki prezydencji słowackiej i odniósł się do procesu z Bratysławy, 

uznając go za jasny komunikat, że UE nie ma już żadnej innej alternatywy. 

 

Występujący w imieniu ECR eurodeputowany Branislav Škripek (ECR, Słowacja) poparł 

podejście prezydencji, polegające na koncentrowaniu się na zagadnieniach, które są istotne 

dla obywateli i wezwał do ochrony europejskich wartości. Odniósł się do sytuacji w Turcji i 

wezwał Komisję do podjęcia działania. 
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Występujący w imieniu ALDE eurodeputowany Pavel Telicka (ALDE, Czechy) mówił 

głównie o różnych aspektach stosunków zewnętrznych UE i wezwał do zawieszenia 

negocjacji z Turcją oraz zajęcia silniejszego i bardziej zdecydowanego stanowiska UE wobec 

Rosji. Pochwalił pozytywne zmiany w zakresie migracji i skrytykował Radę, gdzie - jego 

zdaniem - interesy narodowe są dominujące. 

 

Występująca w imieniu GUE eurodeputowana Kateřina Konečná (GUE, Czechy) również 

pogratulowała prezydencji za jej osiągnięcia i z zadowoleniem przyjęła znaczne postępy 

osiągnięte w kilku ważnych kwestiach. Podkreśliła zdecydowany sprzeciw swojej grupy 

wobec zawarcia umów CETA i TTIP. 

 

Występujący w imieniu Zielonych eurodeputowany Philippe Lamberts (Zieloni, Belgia) był 

krytyczny wobec poglądów premiera Fico, że wielokulturowa Europa jest porażką i odniósł 

się do hasła UE dotyczącego jedności i różnorodności („zjednoczeni w różnorodności”). 

 

Występująca w imieniu EFDD eurodeputowana Beatrix Von Storch (EFDD, Niemcy) 

odniosła się jedynie do "skandali finansowych UE" i zażądała wyjaśnień, porównując te 

sytuacje do zarzutów wobec UKIP lub Frontu Narodowego. 

 

Występująca w imieniu EPP eurodeputowana Mara Bizzotto (ENF, Włochy) mówiła na 

temat migracji i wyraził swoje oburzenie, że Włochy musiały przyjąć imigrantów, a Słowacja 

nie. 

 

Występujący w imieniu posłów niezależnych eurodeputowany Zoltán Balczo (NI, Węgry), 

odniósł się do oświadczenia premiera Fico z września, że obowiązkowe kwoty (kontyngenty) 

dla uchodźców to martwa koncepcja i pytał wobec tego, dlaczego premier Fico wciąż odnosi 

się do zasady solidarności. 

 

W uwagach końcowych premier Fico podziękował ponownie PE za dobrą współpracę. 

 

 

Opracowała: 

Dr Magdalena Skulimowska 

 


