OŚWIADCZENIE MINISTERSTWA SPRAW ZAGRANICZNYCH RZECZYPOSPOLITEJ
POLSKIEJ I DEPARTAMENTU SPRAW ZAGRANICZNYCH, HANDLU I ROZWOJU
KANADY W SPRAWIE KOORDYNACJI DZIAŁAŃ NA RZECZ UKRAINY I EUROPY
WSCHODNIEJ

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej oraz
Zagranicznych, Handlu i Rozwoju Kanady (zwane dalej „Uczestnikami”),

Departament

Spraw

-

mając na uwadze, że we wspólnym interesie Rzeczypospolitej Polskiej i Kanady jako
bliskich partnerów i członków NATO leży pomoc Ukrainie w kształtowaniu stabilnego,
zamożnego i demokratycznego państwa,

-

potępiając użycie przez Federację Rosyjską siły przeciwko suwerenności i integralności
terytorialnej Ukrainy oraz jej ingerencję w wewnętrzne sprawy Ukrainy,

-

podejmując, jako członkowie NATO, kroki mające na celu ukazanie spójności
wewnętrznej NATO oraz jej gotowości do zapobiegania zagrożeniom dla NATO
i do obrony przed tymi zagrożeniami w duchu współpracy transatlantyckiej między
Rzecząpospolitą Polską a Kanadą,

-

odgrywając bardzo istotną, pionierską rolę w promowaniu wolności, demokracji, praw
człowieka oraz praworządności na Ukrainie, z którą Rzeczpospolitą Polską i Kanadę łączą
silne więzy historyczne, kulturowe i międzyludzkie,

-

zdecydowane nadal wspierać naród ukraiński w jego dążeniu do stworzenia w pełni
wolnego i demokratycznego społeczeństwa oraz, o ile będzie to możliwe i korzystne,
koordynować działania polegające na zachęcaniu rządu ukraińskiego do przeprowadzania
reform, a także wspierać ukraińskie i działające na Ukrainie demokratyczne organizacje
społeczeństwa obywatelskiego w osiąganiu tych celów,

-

potwierdzając swą gotowość do wzmożenia współpracy technicznej w ramach wspólnych
projektów realizowanych na Ukrainie w celu zapewnienia stabilności instytucji
gwarantujących demokrację oraz promowania takich wartości, jak praworządność,
poszanowanie praw człowieka, a także poszanowanie i ochrona mniejszości,

-

potwierdzając wzajemne zainteresowanie rozwijaniem
wzmacniania i urozmaicania dialogu politycznego,

współpracy

oraz

wolę

postanowiły nawiązać współpracę między innymi w następujących obszarach:
1. Wykorzystując znaczny potencjał polityczny i programowy Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej
i Ambasady Kanady w Kijowie, a także rozległą sieć konsulatów Rzeczypospolitej Polskiej
na Ukrainie, Uczestnicy zapewnią, aby ich ambasady prowadziły regularne konsultacje dwustronne
mające na celu koordynację pomocy technicznej i rozwojowej świadczonej partnerom ukraińskim,
w szczególności w ramach projektów mających na celu zwiększenie roli i skuteczności
demokratycznych organizacji społeczeństwa obywatelskiego na Ukrainie.
2. Uczestnicy deklarują, że będą dążyli do wypracowania ustaleń w zakresie współużytkowania
budynków do celów prowadzenia działalności konsularnej na Ukrainie.
3. W ramach uzupełnienia prowadzonego przez NATO kompleksowego programu pomocy w zakresie
szkoleń wojskowych ambasadorzy Uczestników na Ukrainie i w NATO oraz, w stosownych
przypadkach, inni urzędnicy mają obowiązek określić, w jaki sposób Rzeczpospolita Polska i Kanada

mogą przyczynić się do zwiększania wiedzy eksperckiej Ukraińców w zakresie reagowania
kryzysowego i operacji pokojowych.
4. Aby wspierać dążenia Ukrainy do zwiększenia wydajności w zakresie zużycia i dystrybucji energii
na poziomie krajowym oraz do dywersyfikacji zagranicznych dostaw energii na rynek ukraiński,
Uczestnicy zobowiązują się współpracować z partnerami ukraińskimi w poszukiwaniu rozwiązań
mających na celu zaspokojenie potrzeb energetycznych Ukrainy.
5. Uczestnicy zapewnią, aby ich urzędnicy regularnie konsultowali się ze sobą w celu skoordynowania
sposobów świadczenia pomocy partnerom ukraińskim w zwalczaniu korupcji i przestępczości
gospodarczej na Ukrainie, tak aby przekształcić gospodarkę Ukrainy w bardziej przejrzystą
i skuteczną gospodarkę rynkową, funkcjonującą w oparciu o jasno określone zasady i lepiej
dostosowaną do zróżnicowanej gospodarki światowej.

6. Uczestnicy nadal będą podejmować działania mające na celu znaczne rozszerzenie współpracy
i określenie konkretnych sposobów wspierania wschodnioeuropejskich partnerów chcących pogłębić
wielowymiarową integrację ze wspólnotą euroatlantycką.
7. W ramach mechanizmu umożliwiającego prowadzenie konsultacji dwustronnych na wysokim
szczeblu kwestie dotyczące polityki wschodniej (w tym Ukrainy) zostaną włączone do porządku
regularnych konsultacji politycznych między Uczestnikami. Uczestnicy będą dążyć do ożywienia
kontaktów dwustronnych na wysokim szczeblu politycznym. Wiceministrowie spraw zagranicznych
Uczestników stawiają sobie za cel spotykać się co najmniej raz do roku w swoich stolicach lub
na marginesie spotkań międzynarodowych. Uczestnicy będą dążyć do wzmocnienia kontaktów między
swoimi instytucjami rządowymi oraz zachęcać do regularnych kontaktów swoich urzędników
wyższego szczebla, swoje agencje rządowe oraz osoby sprawujące wysokie funkcje państwowe.

PODPISANO w dwóch egzemplarzach w Warszawie, dnia 24 kwietnia 2014 roku, w języku polskim,
angielskim i francuskim, przy czym każdy z tych tekstów jest jednakowo autentyczny.

W IMIENIU MINISTERSTWA SPRAW
ZAGRANICZNYCH RZECZYPOSPOLITEJ
POLSKIEJ

W IMIENIU DEPARTAMENTU SPRAW
ZAGRANICZNYCH, HANDLU I ROZWOJU
KANADY

