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W	dniu	29	stycznia	2020	r.	Parlament	
Europejski	wyraził	zgodę	na	zawarcie	
Umowy	o	wystąpieniu	Wielkiej	
Brytanii	z	UE.
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Wielka Brytania opuści
UE 31 stycznia 2020 r.

24 stycznia br. podpisano Umowę o wystąpieniu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.
Kolejnym krokiem proceduralnym jest głosowanie przez Parlament Europejski ws. wyrażenia
zgody na zawarcie Umowy o wystąpieniu. Po jej uzyskaniu, Rada UE przyjmie formalną
decyzję na mocy, której UE zawrze umowę o wystąpieniu Wielkiej Brytanii z UE co jest
warunkiem rozpoczęcia jej stosowania.

W październiku 2019 r. Unia Europejska i Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej osiągnęły
porozumienie co do warunków opuszczenia Unii na podstawie Umowy o wystąpieniu Wielkiej Brytanii z UE.
Uzgodniono także deklarację polityczną, zawierającą ogólne ramy przyszłych relacji UE-Zjednoczone Królestwo.
Ramy te, trzeba będzie przełożyć na tekst prawny w trakcie negocjacji dot. przyszłych relacji.
Procedury ratyfikacyjne Umowy o wystąpieniu zostały zakończone. Z dniem 31 stycznia br. Wielka Brytania
opuściła UE.
Tym samym, 1 lutego 2020 roku stał się:
•datą wejścia w życie Umowy o wystąpieniu Wielkiej Brytanii z UE,
•pierwszym dniem, w którym UE będzie liczyć już 27 a nie 28 państw członkowskich,
•pierwszym dniem rozpoczęcia okresu przejściowego określonego w Umowie o wystąpieniu Wielkiej Brytanii z
UE, który będzie trwać do końca 2020 roku oraz
•datą wejścia w życie w Polsce specjalnej ustawy o okresie przejściowym potwierdzającym jego obowiązywanie
w polskim porządku prawnym (z wyjątkiem jej art. 3, który wszedł w życie z dniem następującym po ogłoszeniu
Ustawy, to jest 13 sierpnia 2019 r.).
Negocjacje przyszłych relacji UE z Wielką Brytanią będą bardzo złożone. Konieczne będzie uzgodnienie wielu
kwestii (m.in. ceł w handlu towarami, warunków świadczenia usług, wymiany danych celem np. ścigania
przestępstw), które obecnie uregulowane były na poziomie UE i obowiązywały Wielką Brytanię jako państwo
członkowskie.
Aby zapewnić czas na wynegocjowanie przyszłych relacji oraz dostosowanie się do nowych warunków
współpracy Umowa o wystąpieniu Wielkiej Brytanii z UE przewiduje okres przejściowy.
Okres przejściowy przewiduje utrzymanie obecnych relacji pomiędzy Unią Europejską a Zjednoczonym
Królestwem na dotychczasowych warunkach. Innymi słowy – w tym czasie Wielka Brytania, co do zasady nadal
będzie traktowana jak państwo członkowskie. Będzie nadal uczestniczyć w jednolitym rynku i unii celnej. Będzie
wpłacać składkę do budżetu UE na dotychczasowych zasadach i korzystać ze wszystkich programów unijnych,
które będą funkcjonowały do końca bieżącego roku (transfery finansowe w obie strony będą dokonywane jeszcze
przez kilka najbliższych lat).
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Oświadczenie MSZ w związku z niedawnym atakiem
na ambasadę USA w Bagdadzie

Polska zdecydowanie potępia atak i wtargnięcie na teren ambasady USA w Bagdadzie,
które nastąpiły 31 grudnia 2019 roku.

Wzywamy rząd Iraku do pociągnięcia do odpowiedzialności sprawców ataku oraz ich 
mocodawców.
Polska podkreśla, że zgodnie z Konwencją wiedeńską o stosunkach dyplomatycznych, państwo 
przyjmujące zobowiązane jest do zagwarantowania bezpieczeństwa misji i pomieszczeń 
dyplomatycznych.

Biuro Rzecznika Prasowego
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
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W tej sytuacji kryzysu potrzebne
jest utrzymanie jedności
transatlantyckiej – powiedział
minister Jacek Czaputowicz,
podsumowując piątkowe obrady
Rady do Spraw Zagranicznych
(FAC), która w trybie pilnym
zebrała się w Brukseli.

W czasie posiedzenia wiele państw członkowskich UE, w tym Polska, wyraziło zaniepokojenie rosnącą destabilizacją w regionie
Bliskiego Wschodu i jej konsekwencjami dla bezpieczeństwa światowego. Ministrowie zgodzili się z potrzebą podjęcia przez UE
działań na rzecz deeskalacji napięcia. – Priorytetem powinno być rozpoczęcie procesu politycznego prowadzącego do
wypracowania kompleksowego porozumienia obejmującego irańskie ambicje nuklearne i regionalne – podsumował piątkowe
rozmowy minister Czaputowicz.
Szef polskiej dyplomacji dodał przy tym, że w czasie spotkania ministrowie spraw zagranicznych krajów UE zgodzili się, że
obecna sytuacja tylko pogłębia kryzys polityczny w Iraku i zwiększa prawdopodobieństwo jego dalszej destabilizacji. –
Wyrażamy pełne poparcie dla irackiej suwerenności i niezależności. Unijne wsparcie dla Iraku powinno być utrzymane –
zadeklarował minister i podkreślił, że Polska będzie przywiązywać szczególną wagę do konsultacji i współpracy UE z USA,
koordynacji podejmowanych działań oraz utrzymania koalicji anty-ISIS.
Przedmiotem piątkowych rozmów szefów dyplomacji krajów UE było również podjęcie przez Iran kolejnych kroków
sprzecznych z porozumieniem nuklearnym z 2015 r. (JCPOA). Minister Czaputowicz podkreślił, że JCPOA stanowił istotne
osiągnięcie dyplomacji wielostronnej i działań na rzecz nierozprzestrzeniania broni jądrowej. – W świetle ostatnich wydarzeń
jego utrzymanie wydaje się być coraz trudniejsze. Mamy nadzieję, że pomimo tego utrzymana zostanie współpraca Iranu z
MAEA – podsumował szef polskiej dyplomacji.
Podczas piątkowego spotkania poruszono również problem sytuacji w Libii - Konflikt w Libii nie może zostać rozwiązany
poprzez eskalację działań wojskowych, strony powinny jak najszybciej powrócić na drogę negocjacji – powiedział min.
Czaputowicz. Wyraził przy tym nadzieję, że zainicjowany przez Niemcy Proces Berliński pozwoli na rozpoczęcie
wewnątrzlibijskiego dialogu politycznego.
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Wiceminister	Paweł	Jabłoński	uczcił	pamięć	
Raoula Wallenberga

– Pamięć o Wallenbergu i o podobnych mu
ludziach uważamy w Polsce za integralną
część naszej misji, jaką jest stanie na straży
pamięci o 6 milionach Żydów, w tym 3
milionach Żydów polskich, którzy padli
ofiarą zbrodniczej machiny Rzeszy
Niemieckiej – podkreślił wiceszef polskiej
dyplomacji podczas uroczystości złożenia
kwiatów pod tablicą upamiętniającą Raoula
Wallenberga, która znajduje się w
Warszawie, przy ulicy jego imienia.

Mówiąc o zasługach Wallenberga wiceszef MSZ 
Paweł Jabłoński powiedział, że aresztując go 17 
stycznia 1945 r., ZSRR – który wraz z 
wyzwoleniem od nazizmu przyniósł Europie 
Środkowej zniewolenie komunizmem – chciał 
wymazać szwedzkiego dyplomatę z historii. 
Wiceminister zaznaczył, że Polacy jako naród, 
który gorzko w przeszłości doświadczył braku 
wolności, wyjątkowo ceni tych, którzy potrafili 
się na nią zdobyć w nieludzkich czasach. –
Szacunek i podziw dla Wallenberga jednoczy 

dziś wszystkich ludzi naszej cywilizacji. Polska 
czci go w sposób szczególny – dodał. Podkreślił 
jednocześnie rolę wielu Polaków, którzy w czasie 
II wojny światowej byli zaangażowani w 
ratowanie Żydów. Wspomniał w tym kontekście 
m. in. rodzinę Ulmów, organizację Żegota, 
Henryka Sławika i członków Grupy Ładosia w 
Bernie. Wiceszef MSZ przypomniał również, że 
Rząd Polski na uchodźctwie konsekwentnie 
informował świat o Holokauście i ponawiał apele 
o pomoc, podejmując jednocześnie samodzielne 
działania, pomimo dysponowania 
ograniczonymi środkami i niewielkim wsparciem.
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Minister Czaputowicz na spotkaniu International 
Holocaust Remembrance Alliance w Brukseli

– Byliśmy ostatnio 
świadkami prób, ze strony 
prezydenta Władimira Putina 
i innych przedstawicieli 
[władz] rosyjskich, 
reinterpretacji historii II 
wojny światowej –
powiedział minister Jacek 
Czaputowicz podczas 
niedzielnego spotkania 
ministrów państw-członków 
Międzynarodowego Sojuszu 
na rzecz Upamiętnienia 
Holokaustu (International 
Holocaust Remembrance
Alliance - IHRA) w Brukseli.

W swoim przemówieniu minister Czaputowicz
ocenił, że arbitralne ujawnianie nowych
dokumentów archiwalnych, dotyczących II wojny
światowej, uniemożliwia ich wiarygodną ocenę. –
Pokazuje to, że wezwanie do udostępnienia
wszystkich materiałów archiwalnych i ich
skrupulatne zbadanie jest bardzo ważne –
podkreśliłminister Czaputowicz.
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Regionalny	Ośrodek	Debaty	
Międzynarodowej	w	Szczecinie
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Regionalny	Ośrodek	Debaty	
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W styczniu 2020 roku, RODM Szczecin zaproponował mieszkańcom naszego miasta
spotkanie poświęcone zwyczajom kolędowym na Świecie.
Całość poprowadziła Gościsława Korpalska- Chabior
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