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skiej, przyszłości NATO oraz współpracy w dziedzinie europejskiego bezpieczeństwa

kraju Unii został usłyszany
ków między Paryżem a Mo-
skwą ukształtowanych za
czasów pana poprzednika
Jacques’a Chiraca?
Sojusz potwierdził w Buka-
reszcie w sposób uroczysty, że
zamierza przyjąć w swe sze-
regi Ukrainę i Gruzję. Prośba
o przyjęcie do NATO jest su-
werenną decyzją każdego
państwa i nikt poza Paktem
nie ma prawa weta w tej spra-
wie. Ze swej strony członko-
wie NATO oświadczyli Ukra-
inie i Gruzji, że są gotowi przy-
jąć je do swego grona. Jednak
takiej decyzji nie podejmuje
się nierozważnie. Uznaliśmy
również wspólnie, że kraje te
nie spełniły wszystkich wa-
runków koniecznych do przy-
znania im MAP. Przyjmując
nowych członków, jesteśmy
świadomi tego, co im dajemy,
lecz również tego, jakiego wy-
siłku to od nich wymaga. Pol-
ska przystąpiła do NATO
dziesięć lat temu. Była to wiel-
ka chwila. Przełom, do które-
go doszło zaledwie dziesięć
lat po upadku komunistycz-
nych rządów, wymagał znacz-
nych wysiłków zarówno od
Polski, jak i od jej armii. Są to
sprawy poważne i złożone.
Zmiany wymagają czasu. Jed-
nak wyznaczyliśmy sobie spo-
tkanie z Ukrainą i Gruzją. Na
tym polega porozumienie bu-
kareszteńskie. Wszyscy mie-
liśmy w tej sprawie jednolite
zdania: Francja, Polska i cały
Sojusz. 

Rosja to inna sprawa. Za-
mierzam wykorzystać naszą
prezydencję w Unii, aby po-
czynić postępy na drodze do
zawarcia ambitnego porozu-
mienia między Unią Europej-
ską i Rosją. Musimy stać się
dla siebie uprzywilejowany-
mi partnerami. Nie chcę jed-
nak porozumienia, które zo-

stałoby zawarte z krzywdą
dla któregoś z partnerów. 

Polska wysłała niedawno
swoich pierwszych żołnie-
rzy do Czadu w ramach mi-
sji UE. Czy widzi pan możli-
wość stworzenia w bliskiej
przyszłości europejskich sił
zbrojnych, które mogłyby
przeprowadzać operacje
stabilizacyjne na całym
świecie? Jeśli tak, czy nie by-
łyby one konkurencją dla
NATO?
Chciałbym pogratulować Pol-
sce uczestnictwa w misji Unii
Europejskiej w Czadzie. To
przykład waszego zaangażo-
wania we wspólną politykę
zagraniczną i bezpieczeń-
stwa Unii Europejskiej. Pol-
ska podobnie jak Francja
uczestniczy również w opera-
cjach prowadzonych przez
NATO, szczególnie ISAF w
Afganistanie. W ciągu kilku
lat zajęliście przysługujące
wam ważne miejsce w działa-
niach Europy na całym świe-
cie. Cieszy mnie to. Przy oka-
zji tych misji wojskowych, w
którch działali nasi żołnierze
ramię w ramię, odżyło fran-
cusko-polskie braterstwo
broni. To potwierdza fakt, że
Polska, która tak długo wal-
czyła o własną emancypację
polityczną i o wyzwolenie Eu-
ropy, na nowo zajęła należną
jej pozycję na naszym konty-
nencie. 

Ważne jest, aby Polska za-
jęła miejsce, które jej przy-
sługuje w misji umocnienia
europejskiej obrony. Poglądy
naszych krajów są w dużej
mierze zbieżne i podczas
francuskiej prezydencji w
Unii Europejskiej będziemy
pracowali wspólnie, gdyż
obronność europejska to je-
den z czterech jej prioryte-
tów. Jestem przekonany, że
zaangażowanie Polski i
Francji przyczyni się do po-
stępów nie tylko w obronie,
ale i partnerstwie euroatlan-
tyckim.
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O reformie Unii:
Na całym świecie nie

ma odpowiednika Unii
i powinniśmy być 

z tego dumni. Daleko
nam do doskonałości.

Europa poświęciła
zbyt wiele czasu

zastanawianiu się nad
sobą. Traktat lizboński
pozwala zakończyć tę

fazę, zamknąć
rozdział reformy

instytucjonalnej i daje
Europie prezydenta 

i wysokiego
reprezentanta, dzięki

którym jej głos będzie
słyszany na całym

świecie
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