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Spotkanie Teresy Piotrowskiej z Thomasem de Maizière

Minister  Teresa  Piotrowska  spotkała  się  z  Thomasem  de  Maizière,  Ministrem  Spraw
Wewnętrznych  Republiki  Federalnej  Niemiec  w  ramach polsko-niemieckich  konsultacji
międzyrządowych. W spotkaniu uczestniczył także Andrzej Halicki, Minister Administracji i Cyfryzacji.

Tematem rozmów była kwestia wejścia w życie umowy o współpracy służb policyjnych, granicznych i
celnych między Polską a Niemcami oraz współpraca w zakresie wykorzystywania nowoczesnych
technologii  w  administracji.  Podczas  spotkania  poruszono  także  problematykę  zwalczania
terroryzmu  i  nielegalnej  migracji  oraz  sytuacji  na  Ukrainie.

Po  spotkaniu  ministrowie  spraw  wewnętrznych  przyjęli  wspólne  oświadczenie,  podsumowujące
poczynione ustalenia, dotyczące dalszej współpracy, a następie udali się do Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów na część plenarną konsultacji międzyrządowych z udziałem Premier Ewy Kopacz oraz
Kanclerz Angeli Merkel. 

O polsko-niemieckich konsultacjach międzyrządowych

W  poniedziałek  (27  kwietnia)  w  Warszawie  odbyły  się  13.  polsko-niemieckie  konsultacje
międzyrządowe. Rozmowy premier Ewy Kopacz z kanclerz Angelą Merkel dotyczyły m.in. relacji
dwustronnych i polityki energetyczno-klimatycznej.

Wśród tematów rozmów szefowych rządów Polski i Niemiec były również polityka wschodnia,
kwestie unijne i bezpieczeństwa.

Dwustronne porozumienia

W ramach konsultacji zaplanowane było podpisanie dokumentów dwustronnych, w tym umowy o
wspólnej poprawie sytuacji na drogach wodnych na pograniczu polsko-niemieckim (ochrona
przeciwpowodziowa, warunki przepływu i żeglugi).

Trzynasta edycja

Były to 13. polsko-niemieckie konsultacje międzyrządowe. Konsultacje odbywają się od 1997 r. i
stanowią główny instrument kontaktów na szczeblu rządowym między oboma krajami.

http://msw.gov.pl/download/1/22588/deklaracjapl.pdf


W konsultacjach w Warszawie wzięło udział większość członków Rady Ministrów obu państw, co
pokazuje, jak duże znaczenie oba rządy przykładają do dwustronnych stosunków.

Polskę reprezentowali:

premier Ewa Kopacz
wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński,
wicepremier, minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak
minister spraw zagranicznych Grzegorz Schetyna
minister spraw wewnętrznych Teresa Piotrowska
minister edukacji narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska
minister kultury i dziedzictwa narodowego Małgorzata Omilanowska
minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz
minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki
minister środowiska Maciej H. Grabowski
minister administracji i cyfryzacji Andrzej Halicki
minister finansów Mateusz Szczurek
minister sprawiedliwości Cezary Grabarczyk
minister nauki i szkolnictwa wyższego Lena Kolarska-Bobińska
minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak    
sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, koordynator ds. polsko-niemieckiej
współpracy przygranicznej i regionalnej Piotr Stachańczyk      
podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Konrad Pawlik
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