Polsko - szwedzka inicjatywa wzmocnienia wschodniego wymiaru Europejskiej
Polityki Sąsiedztwa cieszy się w Europie szerokim i bezspornym uznaniem. W czerwcu
2008 roku przywódcy państw Unii Europejskiej zaaprobowali tą ideę pod nazwą
Partnerstwa Wschodniego. Jej celem jest podniesienie standardów demokratycznych,
gospodarczych i administracyjnych u wschodnich sąsiadów UE poprzez wzmocnienie
polityki unijnej wobec wschodnich partnerów w dwustronnych i wielostronnych aspektach.
Partnerstwo Wschodnie przewiduje stworzenie forum regionalnej współpracy 27 państw UE
z jej pięcioma sąsiadami wschodnimi: Ukrainą Mołdawią, Gruzją, Azerbejdżanem
i Armenią oraz - na poziomie technicznym i eksperckim - z Białorusią.
Przedstawiona przez Rząd Rzeczpospolitej

Polskiej

koncepcja wydaje

się

korespondować z dotychczasowymi działaniami podejmowanymi przez Rzecznika Praw
Obywatelskich na forum międzynarodowym. Do chwili obecnej Rzecznik, na mocy
porozumienia z Regionalnym Biurem UNDP na Europę i Kraje Wspólnoty Niepodległych
Państw, udzielał pomocy państwowym instytucjom ochrony praw jednostki m.in. Armenii,
Albanii, Czech, Gruzji, Kirgistanu, czy też Słowacji, jak również jest stroną dwustronnych
umów o współpracy z ombudsmanami Litwy, Federacji Rosyjskiej, Ukrainy oraz
Azerbejdżanu.
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Mając na uwadze dotychczasowe doświadczenie instytucji Rzecznika na forum
międzynarodowym,

noszę

się

z

zamiarem

zainicjowania

szerokiej

współpracy

ombudsmanów państw Partnerstwa Wschodniego. Celem przywołanego projektu ma być
przede wszystkim wzmocnienie zdolności urzędów ombudsmanów państw Partnerstwa
Wschodniego do partycypacji w budowie demokratycznego państwa prawa, wdrożenie
Europejskiego Kodeksu Dobrej Administracji oraz standardów poszanowania praw
jednostki. Niezwykle ważnym elementem programu powinno być także wsparcie dla
instytucji wymiaru sprawiedliwości.
W związku z powyższym z uwagą i uznaniem obserwuję inicjatywę Krajowego
Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury, której efektem jest m.in.
przyjęta w listopadzie ubiegłego roku „Karta Lubelska". Cele i założenia Karty, w tym m.in.
planowane przedsięwzięcia szkoleniowe w zakresie ochrony praw człowieka wpisują się
w przedstawioną przeze mnie koncepcję współpracy wielostronnej państw Partnerstwa
Wschodniego. Biorąc pod uwagę wspólne cele oraz obszary współdziałania, pragnę
zaoferować Panu możliwość współpracy w tym obszarze. Ponadto deklaruję swoje wsparcie
dla bilateralnych projektów realizowanych przez Krajowe Centrum. Uprzejmie proszę o
wzięcie

pod

uwagę

również

możliwości

współpracy

przy

innych

programach

szkoleniowych planowanych przeze mnie w tym roku, których partnerami są m.in.
Ombudsman Ukrainy oraz Centrum Praw Człowieka i Ombudsmani Republiki Mołdawii.
Uprzejmie informuję, iż osobą prowadzącą powyższe programy w Biurze RPO jest
Dyrektor Zespołu Prawa Konstytucyjnego i Międzynarodowego Pan Mirosław Wróblewski,
którego upoważniam do dalszych kontaktów w tej sprawie.

