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Wspólne pismo niemieckich przewodniczących parlamentów  

oraz przewodniczących delegacji parlamentów 

do delegacji Sejmików Województw 

Warmińsko-Mazurskiego, Pomorskiego i Zachodniopomorskiego 

w Forum Parlamentów Regionalnych Południowego Bałtyku 

 

Jako przewodniczący parlamentów oraz przewodniczący delegacji parlamentów 

 

 

Parlament Wolnego Hanzeatyckiego Miasta Hamburga 

Parlamentu Kraju Związkowego Meklemburgii-Pomorza Przedniego oraz  

Parlament Kraju Związkowego Szlezwika-Holsztynu 

 

w Forum Parlamentów Regionalnych Południowego Bałtyku, 

 

wyrażamy naszą solidarność z naszymi polskimi partnerami, szczególnie z Warmii i 

Mazur, Pomorza i Pomorza Zachodniego. Zostali oni szczególnie mocno dotknięci 

humanitarnymi skutkami wojny w Ukrainie. Wszyscy oni wnoszą wyjątkowy wkład we 

wspieranie uchodźców. 

 

Forum Parlamentów Regionalnych Południowego Bałtyku zostało powołane do życia 

w 2004 roku w celu wzmocnienia istniejących partnerstw bilateralnych i innych 

stosunków parlamentarnych na poziomie regionalnym oraz wspólnego kształtowania 

rozwoju w regionie południowego Bałtyku. 

 

Podstawą naszej współpracy jako radnych i deputowanych jest - oprócz wzajemnego 

szacunku i poszanowania różnic regionalnych i narodowych - poszanowanie praw 

człowieka i prawa międzynarodowego oraz podstawowych zasad demokracji. Nawet 

jeżeli wartości demokratyczne, rządy prawa i prawa człowieka nie są wyraźnie 

zapisane w jednym konkretnym zbiorze zasad jako podstawa naszej współpracy, to są 

one dla nas nienaruszalnie niezbędne.  

W związku z tym ostro potępiamy nieuzasadniony atak wojskowy i inwazję dokonaną 

przez Federację Rosyjską na suwerenność, niepodległość i naród ukraiński. 

 

W związku z trwającym łamaniem podstawowych zasad prawa międzynarodowego nie 

widzimy możliwości, aby w ramach Forum Parlamentów Południowego Bałtyku przejść 

nad tym do porządku dziennego i kontynuować współpracę parlamentarną z Dumą 

Obwodu Kaliningradzkiego. Z tego powodu proponujemy zawiesić Dumę Obwodu 

Kaliningradzkiego do odwołania w prawach uczestnika dorocznej sesji oraz wszystkich 

obrad Forum Parlamentarnego Południowego Bałtyku.  

 



Chcielibyśmy zaproponować omówienie obecnej sytuacji i jej wpływu na nasze regiony 

w ramach dorocznej sesji plenarnej Forum Parlamentów w 2022 roku. Dlatego z 

naszego punktu widzenia prace nad wspólnym projektem rezolucji "Europejski Zielony 

Ład - Woda i Zmiany Klimatu" mogłyby zostać na razie zawieszone i w razie potrzeby 

podjęte ponownie późnym latem w ramach przygotowań do sesji plenarnej. 

 

W imieniu Parlamentu Wolnego Hanzeatyckiego Miasta Hamburga 

 

 

 

Carola Veit, Przewodnicząca    Astrid Hennies, deputowana 

 

 

 

 

W imieniu Parlamentu Kraju Związkowego Meklemburgii-Pomorza Przedniego 

 

 

 

Birgit Hesse, Przewodnicząca    Beate Schlupp,  

Pierwsza wiceprzewodnicząca 

 

 

 

 

W imieniu Parlamentu Kraju Związkowego Szlezwika-Holsztynu 

 

 

 

Kirsten Eickhoff-Weber,     Hartmut Hamerich, deputowany 

Pierwsza wiceprzewodnicząca 

  

 


