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AMERYKAOSKO-NIEMIECKIE POROZUMIENIE
W SPRAWIE BUDOWY NORD STREAM 2

fot. Kancelaria Sejmu / Aleksander Zielioski

Foto: gov.pl

Prezydent: Deklaracja Niemiec i USA o NS2 zmniejsza
bezpieczeostwo znacznej części Europy
„Prezydent Andrzej Duda skrytykował amerykaosko-niemieckie porozumienie
w sprawie budowy Nord Stream 2. Deklaracja Niemiec i USA zmniejsza – zdaniem
Prezydenta – bezpieczeostwo znacznej części Europy i może byd zachętą do prowadzenia
przez
Kreml
polityki
faktów
dokonanych.

Administracja Prezydenta USA Joe Bidena i niemieckie MSZ ogłosiły w środę we wspólnym
oświadczeniu porozumienie w sprawie zakooczenia sporu na temat gazociągu Nord Stream
2. W ramach umowy USA wstrzymują nakładanie sankcji na NS2, Niemcy zaś zainwestują
w ukraioskie projekty i zobowiążą się do sankcji w razie wrogich działao Rosji.
– Deklaracja Niemiec i USA zmniejsza bezpieczeostwo znacznej części Europy, w tym
szeregu paostw Unii Europejskiej. Przypomina ona niestety reset z Rosją z 2009 roku, który
pozostał nie bez wpływu na późniejszą agresywną politykę Rosji i w jej efekcie tragedię
Ukrainy – powiedział Prezydent Andrzej Duda.”

Źródło: https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/art,2272,prezydent-deklaracja-niemiec-i-usa-ons2-zmniejsza-bezpieczenstwo-znacznej-czesci-europy.html
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Wspólny komunikat po rozmowie ministra spraw zagranicznych RP prof.
Zbigniewa Raua i ministra spraw zagranicznych Ukrainy Dmytra Kuleby
„Decyzja o zbudowaniu rurociągu Nord Stream 2 (NS2), podjęta w 2015
r., zaledwie kilka miesięcy po rosyjskiej inwazji i nielegalnej aneksji
ukraioskiego terytorium, doprowadziła do kryzysu bezpieczeostwa,
wiarygodności i politycznego w Europie.
Obecnie, ten kryzys jest znacząco pogłębiony wskutek rezygnacji z prób
zatrzymania uruchomienia rurociągu NS2. Ta decyzja stworzyła zagrożenie
dla Ukrainy i Europy Środkowej w wymiarach politycznym, militarnym
i energetycznym, jednocześnie wzmacniając potencjał Rosji do destabilizacji
sytuacji bezpieczeostwa w Europie oraz utrwalając podziały w gronie paostw
członkowskich NATO i Unii Europejskiej.”
Biuro Rzecznika Prasowego
Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Źródło https://www.gov.pl/web/dyplomacja/wspolny-komunikat-po-rozmowie-ministra-spraw-zagranicznych-rp-prof-zbigniewaraua-i-ministra-spraw-zagranicznych-ukrainy-dmytra-kuleby
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Fot. MSZ

Polska wysyła pomoc humanitarną na Litwę w
związku z kryzysem migracyjnym na granicy litewsko –
białoruskiej
„W związku z trwającym od kilku miesięcy kryzysem związanym z napływem
nielegalnych migrantów z terytorium Białorusi na granicę z Litwą, Polska zdecydowała
o wysłaniu konwojów z pomocą humanitarną. To gest solidarności i wsparcia dla naszego
sąsiada
i
sojusznika.
Od początku roku Litwa boryka się ze zwielokrotnionym w porównaniu do poprzednich lat
napływem nielegalnych migrantów. Litewska Paostwowa Służba Ochrony Granic (VSAT)
informuje o blisko 1800 osobach, pochodzących głównie z Iraku, Syrii, Tadżykistanu i Rosji,
które w bieżącym roku przedostały się nielegalnie na Litwę z terytorium Białorusi. To ponad
dwadzieścia cztery razy więcej niż przez cały ubiegły rok. Litwa, do której np. w 2020 r.
z terenu Białorusi dotarły 74 i 37 osób w 2019, nie była logistycznie przygotowana do
przyjęcia tak dużej liczby emigrantów na granicy litewsko – białoruskiej.
W związku z rosnącym napływem nielegalnych migrantów z Białorusi 2 lipca br. ogłoszono
„stan sytuacji ekstremalnej” (to o stopieo niżej niż „stan wyjątkowy, który musi zatwierdzad
parlament”, odpowiednik polskiego stanu klęski żywiołowej).”
Biuro Rzecznika Prasowego
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Źródło: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/polska-wysyla-pomoc-humanitarna-na-litwe-w-zwiazku-z-kryzysem-migracyjnymna-granicy-litewsko--bialoruskiej
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Fot. MSZ

Pierwsza rocznica utworzenia Trójkąta Lubelskiego
„Rok temu, 28 lipca 2020 r. w Lublinie, Ministrowie
Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Litewskiej
oraz Ukrainy podpisali deklarację powołującą do życia Trójkąt
Lubelski.

Utworzenie Trójkąta Lubelskiego zbiegło się z rocznicą powstania
Unii Lubelskiej. U jego bowiem fundamentów leżą więzi łączące trzy
narody, wynikające ze wspólnego dziedzictwa historycznego, oraz
przekonanie o konieczności dalszego zacieśnienia i wpierania
rozwoju współpracy zwłaszcza w sferze politycznej, bezpieczeostwa
i gospodarki. Intencją Trójkąta jest zarazem angażowanie w tę
współpracę poza politykami i urzędnikami, sfer naukowych, thinktanków, studentów i innych zainteresowanych dalszym wspólnym
działaniem na rzecz zbliżania naszych paostw ale i wzmocnienia
oraz
rozwoju
Europy.
Szeroki potencjał współpracy w ramach Trójkąta skierowany jest
także na rozwój więzi kulturalnych oraz kontaktów międzyludzkich
obywateli trzech paostw.”
Biuro Rzecznika Prasowego
Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Źródło: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/pierwsza-rocznica-utworzenia-trojkata-lubelskiego
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Fot. Tymon
Markowski / MSZ

Deklaracja ministrów spraw zagranicznych
paostw Trójkąta Lubelskiego o wspólnym
dziedzictwie
europejskim
i
wspólnych
wartościach
„Podczas odbywającego się w czwartek w Wilnie spotkania szefowie dyplomacji Litwy,
Ukrainy i Polski podpisali deklarację o wspólnym dziedzictwie i wspólnych wartościach.
Okazją do przyjęcia dokumentu była 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz
Zaręczenia
Wzajemnego
Obojga
Narodów
w
1791
r.(…)
Dokument przywołuje wspólne dziedzictwo Litwy, Ukrainy i Polski, które odegrało istotną rolę
w kształtowaniu historii politycznej, prawnej i kulturalnej Europy. Podkreślono w nim, że na
terenach dzisiejszych paostw Trójkąta Lubelskiego rozwijały się tradycje demokratyczne
i wolności obywatelskie, które stanowiły inspirację i ważny punkt odniesienia dla ruchów
niepodległościowych oraz kształtowania się tożsamości europejskiej paostw naszego regionu.
Podpisując wspólną deklarację ministrowie spraw zagranicznych Trójkąta Lubelskiego
potwierdzili, że wspólne europejskie dziedzictwo historyczne nadal spaja trzy narody
w zjednoczonej Europie i wzmacnia poczucie wzajemnej więzi i solidarności. Szefowie
dyplomacji Litwy, Ukrainy i Polski zadeklarowali także, że dołożą wszelkich starao, by naród
białoruski i demokratyczna Białoruś miały szansę zbliżania z Unią Europejską. ”
Biuro Rzecznika Prasowego
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
https://www.gov.pl/web/dyplomacja/deklaracja-ministrow-spraw-zagranicznych-panstw-trojkata-lubelskiego-o-wspolnym-dziedzictwieeuropejskim-i-wspolnych-wartosciach
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Fot. MSZ

MSZ wspiera ekspansję zagraniczną polskich technologii.
Osiem kluczowych obszarów objętych specjalną
strategią promocyjną
„Ministerstwo Spraw Zagranicznych aktywnie wspiera wdrażanie polskich
technologii za granicą. Szczegóły działao podejmowanych przez resort dyplomacji oraz
związane z nimi plany na najbliższe miesiące przedstawił dziś wiceminister Paweł Jabłooski. –
Pomimo pandemii koronawirusa i związanych z nią ograniczeo polski eksport dynamicznie się
rozwija. Cieszę się, że w tych niezwykle trudnych warunkach nasze firmy działają tak sprawnie,
a także że do ich sukcesów przyczynia się wsparcie, jakiego udziela im polska dyplomacja –
powiedział wiceminister Paweł Jabłooski na dzisiejszym briefingu prasowym poświęconym
priorytetom polskiej dyplomacji ekonomicznej.(…)
Ministerstwo Spraw Zagranicznych poprzez sied polskich ambasad i współpracę z innymi
instytucjami paostwa oferuje wszechstronną pomoc i wsparcie przedsiębiorcom chcącym
dostarczad swe produkty i usługi na nowe rynki. Dzięki staraniom MSZ już w tej chwili do
zagranicznych odbiorców trafiła oferta kilkuset innowacyjnych polskich firm i instytucji. Lista
jest cały czas rozbudowywana: zainteresowane firmy zachęcamy do zgłaszania ofert oraz do
kontaktu pod adresem: smartpoland@msz.gov.pl.”
Biuro Rzecznika Prasowego
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Źródło: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/msz-wspiera-ekspansje-zagraniczna-polskich-technologii-osiemkluczowych-obszarow-objetych-specjalna-strategia-promocyjna
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Podsumowanie pierwszej połowy 2021 r. w PE:
COVID-19, przyszłośd Europy, prawo
klimatyczne
W pierwszej połowie tego roku Parlament walczył
z
pandemią koronawirusa, otworzył Konferencję w sprawie
przyszłości Europy i zatwierdził prawo klimatyczne UE. Parlament
zajmował się także stosunkami dyplomatycznymi pomiędzy UE
a
Wielką
Brytanią
oraz
pomiędzy
UE-USA.

Szczegółowe informacje odnośnie każdej z płaszczyzn aktywności PE znajdują
się
na
naszej
stronie
internetowej
pod
adresem:
https://rodm-szczecin.pl/index.php/2021/07/23/podsumowanie-pierwszejpolowy-2021-r-w-pe-covid-19-przyszlosc-europy-prawo-klimatyczne/

Serdecznie zapraszamy
informacjami.

do
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z
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Konferencja w sprawie przyszłości Europy:
czas na Twoje pomysły.
Konferencja w sprawie przyszłości Europy czeka na Twoje pomysły na to, jak UE
powinna się zmienid i na czym powinna się skupid. Czas się zaangażowad!
Zaangażuj się i skorzystaj z wielojęzycznej platformy cyfrowej:
futureu.europa.eu/?locale=pl Konferencji w sprawie przyszłości Europy.
Po oficjalnej inauguracji wiosną, Konferencja w sprawie przyszłości Europy
wkracza w kluczową fazę: uzyskania od obywateli możliwie największego
wkładu na temat tego, jak UE powinna stawid czoła wyzwaniom zmieniającego
się świata.
Więcej informacji na naszej stronie internetowej: https://rodmszczecin.pl/index.php/2021/07/29/konferencja-w-sprawie-przyszlosci-europyczas-na-twoje-pomysly/ oraz https://rodmszczecin.pl/index.php/2021/07/19/konferencja-na-temat-przyszlosci-europywiekszy-glos-dla-regionow-i-partnerow-spolecznych/

Fot. Radosław Adamski
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