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Posiedzenie RBN dotyczące szczytu NATO w Lizbonie

We wtorek, 9 listopada br., w Pałacu Prezydenckim odbyło się posiedzenie Rady
Bezpieczeństwa Narodowego, podczas którego omówione zostało stanowisko Polski na
listopadowy szczyt NATO.

W czasie posiedzenia minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, minister
obrony  narodowej  Bogdan  Klich  oraz  członek  Grupy  Ekspertów  NATO  do
przygotowania Nowej Koncepcji Strategicznej Sojuszu prof. Adam Daniel Rotfeld
przedstawili informacje o projekcie nowej koncepcji strategicznej NATO i innych
dokumentach, które mają zostać przyjęte na szczycie. W dyskusji szczególną
uwagę  zwrócono  na  art.  5  Traktatu  Waszyngtońskiego  i  mechanizmy  jego
implementacji,  współdziałanie UE i  NATO, relacje NATO-Rosja,  a także nowe
jakościowo wyzwania stojące przed Sojuszem, jak np. cyberbezpieczeństwo.

Bezpośrednio  przed  posiedzeniem RBN Prezydent  RP  Bronisław Komorowski
spotkał  się  z  dziennikarzami.  Podczas konferencji  powiedział,  że  Polska jest
usatysfakcjonowana projektem nowej koncepcji strategicznej NATO. Jak ocenił,
jest to dokument "optymalny" i odpowiada naszym oczekiwaniom.

Prezydent poinformował także, że wcześniej odbyły się konsultacje z rządem
dotyczące szczytu NATO w Lizbonie, w czasie których - jak mówił B. Komorowski
- "zostały uzgodnione zarysy stanowiska, które mamy przedstawić w imieniu
państwa polskiego na konferencji w Lizbonie". Rezultaty konsultacji omówione
zostały  podczas  posiedzenia  Rady  Bezpieczeństwa  Narodowego  –  organu
doradczego Prezydenta RP,  który będzie przewodniczącym polskiej  delegacji
podczas szczytu NATO.

W posiedzeniu RBN uczestniczyli:

Bronisław Komorowski – Prezydent RP

Grzegorz Schetyna – marszałek Sejmu RP

Bogdan Borusewicz – marszałek Senatu RP

Donald Tusk – prezes Rady Ministrów, przewodniczący PO

Stanisław Koziej – szef BBN, sekretarz RBN

Radosław Sikorski – minister spraw zagranicznych

Bogdan Klich – minister obrony narodowej

Jerzy Miller – minister spraw wewnętrznych i administracji

Grzegorz Napieralski – przewodniczący SLD
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prof. Adam Daniel Rotfeld - członek Grupy Ekspertów NATO do przygotowania Nowej Koncepcji
Strategicznej Sojuszu ("Grupa Mędrców")

***
Zobacz także: Prezydent, premier i szefowie MON i MSZ o stanowisku Polski na szczyt NATO
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