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Prezydent RP: „Polska na szczycie NATO będzie podkreślać wagę
jedności sojuszniczej”

Prezydent Andrzej Duda będzie przewodniczył polskiej delegacji na rozpoczynający się w
środę szczyt Sojuszu Północnoatlantyckiego, który odbędzie się w kwaterze głównej NATO
w Brukseli. W składzie polskiej delegacji na to spotkanie znajdą się ponadto m.in.
ministrowie spraw zagranicznych i obrony oraz szef Sztabu Generalnego WP.

PROGRAM PRASOWY >>>

 

- Spotkanie przywódców NATO będzie okazją do podjęcia kolejnych decyzji wzmacniających nasze
bezpieczeństwo, podsumowania dwóch lat praktycznej realizacji przełomowych postanowień szczytu w
Warszawie oraz do wytyczenia dalszych kierunków adaptacji Sojuszu, szczególnie w zakresie zwiększania
sojuszniczego potencjału odstraszania i obrony – poinformował Szef Gabinetu Prezydenta RP Krzysztof Szczerski.

W trakcie kilku zaplanowanych sesji rozmów przywódcy Sojuszu i krajów partnerskich  odniosą się do zagrożeń
dla bezpieczeństwa i pokoju, którym  należy stawić czoła w myśl zasady 360 stopni, czyli niezależnie od kierunku
z którego pochodzą. Z punktu widzenia Polski, najważniejsza będzie dyskusja dotycząca przyszłego kształtu
Struktury Dowodzenia NATO, dalszego zwiększania gotowości sojuszniczych sił i wspólnych działań na rzecz
poprawy ich mobilności.

Prezydent Duda podkreśli znaczenie współpracy transatlantyckiej, która pozostaje fundamentalna dla siły i
wiarygodności Sojuszu. Dla nas jest jasne, że Europa potrzebuje Stanów Zjednoczonych, tak samo jak Stany
Zjednoczone potrzebują Europy – dodał Krzysztof Szczerski.

- Polska na szczycie NATO będzie zatem podkreślać wagę jedności sojuszniczej i trwałość więzi transatlantyckiej.
NATO musi być jak jedna pięść - zaznaczył minister. 

 

Zobacz także: Minister P. Soloch: Zawsze chodzi o budowanie jedności sojuszników

 

Ważnym przesłaniem szczytu w Brukseli będzie też zademonstrowanie jedności sojuszników w relacjach z Rosją,
które od szczytu w Warszawie oparte są na dwutorowej polityce ograniczonego dialogu przy równoległym
wzmacnianiu obrony i odstraszania.

Dziesiąta rocznica szczytu w Bukareszcie będzie też dobrą okazją do podkreślenia, że postanowienia z 2008 roku
dotyczące polityki otwartych drzwi dla państw aspirujących do członkostwa pozostają w mocy.

http://www.prezydent.pl/dla-mediow/zapowiedzi-prasowe/art,506,udzial-prezydenta-rp-w-szczycie-nato-w-brukseli--program-prasowy.html
http://www.prezydent.pl/kancelaria/aktywnosc-ministrow/art,1263,min-soloch--zawsze-chodzi-o-budowanie-jednosci-wsrod-sojusznikow.html


 

Zobacz także: Podczas szczytu NATO spotkanie Prezydentów Polski i Ukrainy

 

Tradycyjnie na marginesie szczytu dojdzie także do licznych dwustronnych spotkań przywódców. Minister
Szczerski poinformował, że podczas swojego pobytu w Brukseli Prezydent Duda ma zaplanowane rozmowy m.in.
z premierami Danii i Norwegii w sprawie bezpieczeństwa energetycznego oraz premierem Włoch. Obecnie
ustalane są szczegóły kolejnych spotkań. 

Generuj PDF
Drukuj

Powiadom

Tweetnij

http://www.prezydent.pl/kancelaria/aktywnosc-ministrow/art,1262,podczas-szczytu-nato-spotkanie-prezydentow-polski-i-ukrainy.html
https://www.bbn.gov.pl/pl/wydarzenia/8248,Prezydent-RP-Polska-na-szczycie-NATO-bedzie-podkreslac-wage-jednosci-sojusznicze.pdf
https://www.bbn.gov.pl/javascript:winopen('/pl/wydarzenia/8248,Prezydent-RP-Polska-na-szczycie-NATO-bedzie-podkreslac-wage-jednosci-sojusznicze.print',700,550)
https://www.bbn.gov.pl/pl/powiadom/8248,dok.html?poz=wydarzenia&drukuj=window
https://twitter.com/share

