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Ryszard Stemplowski
Nastêpny krok w strategicznym partnerstwie
litewsko-polskim?

Referat wyg³oszony na konferencji „Litwa i Polska: perspektywy partnerstwa strategicznego” w Instytucie Stosunków Miêdzynarodowych Uniwersytetu Wileñskiego, Wilno, 29 czerwca 2001 r.

Polski Instytut Spraw Miêdzynarodowych dopiero niedawno
móg³ przyst¹piæ do krytycznego przegl¹du stosunków Rzeczypospolitej Polskiej, okreœlanych mianem strategicznych, tote¿ przedstawiana tu opinia ma charakter wstêpny i osobisty i jest wyra¿ana
publicznie po raz pierwszy.
Strategiczne partnerstwo to taki stosunek miêdzy pañstwami,
który przekracza typowy dla tych pañstw poziom ich wspó³pracy
miêdzynarodowej z innymi pañstwami, nie jest jednak ani prawn¹
pochodn¹ cz³onkostwa w NATO lub UE, ani miêdzynarodowo
upodmiotowionym prawnie zwi¹zkiem pañstw; ³¹czy partnerów
równoprawnych, jest okreœlany specjalnym mianem (partnerstwo
strategiczne, stosunki specjalne itp.) i wyposa¿ony w instytucjê
zdoln¹ do wywierania wp³ywu na to partnerstwo.
Strategiczne partnerstwo polsko-litewskie spe³nia wiêkszoœæ
kryteriów ustanowionych w podanej tu definicji, nie wszystkie,
a jego funkcjonowanie zas³uguje na baczn¹ uwagê i ocenê ze strony
obydwóch pañstw.
Jednym ze sposobów pog³êbienia strategicznego partnerstwa
polsko-litewskiego mog³oby siê staæ utworzenie Rady Litewsko-Polskiej (RL-P.):
– postulowana RL-P. powinna sk³adaæ siê z dziesiêciu cz³onków;
prezes Rady Ministrów ka¿dego pañstwa partnerskiego delegowa³by do niej nastêpuj¹cych przedstawicieli: ministra spraw zagranicznych jako wspó³przewodnicz¹cego Rady, przedstawiciela
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prezydenta, czterech przedstawicieli partii politycznych, reprezentowanych w parlamencie (w tym przedstawiciela najwiêkszej
partii opozycyjnej), ni¿szego rang¹ cz³onka rz¹du jako sekretarza wykonawczego (podsekretarz stanu w Kancelarii Prezesa
Rady Ministrów?). Prace RL-P. winien regulowaæ jej statut;
– do zadañ RL-P. nale¿a³oby: 1) dokonywanie okresowego
przegl¹du stosunków zagranicznych Litwy i Polski, ze szczególnym uwzglêdnieniem stosunków polsko-litewskich; 2) wysuwanie projektów wzorowanych na zasadach okreœlaj¹cych wspó³pracê
wzmocnion¹ w Unii Europejskiej; 3) podejmowanie uchwa³ (consensus) w zakresie stosunków polsko-litewskich i przedstawianie
ich radom ministrów Litwy i Polski;
– uchwa³y RL-P. by³yby rozpatrywane przez rady ministrów Polski i Litwy, które nastêpnie zawiadamia³yby Radê o wydanych
w zwi¹zku z tym rozporz¹dzeniach albo uchwa³ach.
Polacy i Litwini powinni wydobyæ wiêcej korzyœci ze swej
wspó³pracy. Obecna formu³a polsko-litewskiego strategicznego
partnerstwa nie jest dostatecznie produktywna, a poniewa¿ oczekiwania bywaj¹ wysokie albo niesymetryczne, wkrótce mog¹ siê pojawiæ skutki odwrotne od oczekiwanych.
Odpowiednio rozwiniête strategiczne partnerstwo Polski i Litwy
przyczyni siê do uzyskania przez Litwê cz³onkostwa w NATO, lepszego funkcjonowania obydwóch pañstw w Pakcie oraz do szybszego uzyskania statusu cz³onkowskiego w Unii Europejskiej, poprawiaj¹c tym samym po³o¿enie Polski i Litwy w systemie œwiatowym.
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