WSPÓLNA DEKLARACJA PREZYDENTÓW POLSKI I LITWY
Spotkawszy się w Wilnie w dniu 16 kwietnia 2009 r., prezydenci Polski i Litwy oświadczają, co
następuje:
Partnerstwo strategiczne Polski i Litwy oraz wspólne instytucje na szczeblu prezydenckim,
parlamentarnym i rządowym obu państw stanowią przykład dobrosąsiedzkiej i dwustronnej współpracy
w dzisiejszej Unii Europejskiej.
Polska i Litwa są zdecydowane działać wspólnie w celu umacniania wzajemnego zrozumienia,
bezpieczeństwa i stabilności regionalnie, Europie i na świecie, poświęcając najwyŜszą uwagę na
współdziałaniu przy tworzeniu polityki wschodniej i bezpieczeństwa energetycznego UE i NATO, a
takŜe na rozwoju relacji transatlantyckich.
Ścisła współpraca pomiędzy Polską i Litwą ma kluczowe znaczenie dla wdraŜania waŜnych z punktu
widzenia regionu i całej Unii Europejskiej projektów związanych z bezpieczeństwem energetycznym
oraz rozwojem infrastruktury transportowej. Prezydenci popierają wzmacnianie więzi transatlantyckich
na
polu
bezpieczeństwa
i
gospodarki
oraz
w
ramach
wyzwań
o charakterze globalnym. Rozwój transatlantyckiej polityki energetycznej powinien być w tym
przypadku kluczowym celem.
Jednym z najwaŜniejszych celów dwustronnej współpracy jest zacieśnianie więzi pomiędzy narodami
współpracujących ze sobą państw tworząc moŜliwie szerokie powiązania między organizacjami
młodzieŜowymi i pozarządowymi oraz członkami społeczności akademickich. Prezydenci z uznaniem
odnoszą się do działalności Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany MłodzieŜy oraz wspierają
ustanowienie forum intelektualistów, zainicjowane przez rządy polski i litewski.
Oba kraje przygotowane są na otwartą dyskusję pomiędzy historykami i osobami publicznymi, która
umoŜliwiłaby uczciwą publiczną ocenę wydarzeń historycznych bolesnych dla Polski
i Litwy.
Mniejszości narodowe – polska na Litwie i litewska w Polsce – odgrywają kluczową rolę
w kształtowaniu relacji pomiędzy tymi dwoma krajami. Prezydenci potwierdzają swoją wolę i gotowość
do rozwiązywania wszelkich problemów, przed którymi stają mniejszości.
Polska i Litwa popierają inicjatywę Partnerstwa Wschodniego Unii Europejskiej oraz wyraŜają swoją
głęboką wiarę, Ŝe pomoŜe ona umacniać europejskie demokratyczne wartości wśród wschodnich
sąsiadów, promować współpracę z nimi oraz zbliŜy ich do Unii Europejskiej. Polska i Litwa popierają
politykę
otwartych
drzwi
NATO
oraz
będą
popierać
rozszerzenie
NATO
w kierunkach Adriatyckim i Wschodnim.
Rosja jest jednym z najwaŜniejszych partnerów Unii Europejskiej, z którym konstruktywna współpraca
musi być rozwijana na podstawie silnego poszanowania wzajemnych zobowiązań, prawa
międzynarodowego oraz wartości europejskich. Celem zapewnienia relacji odpowiednio skutecznych,
nalegamy na przeprowadzenie debaty strategicznej dotyczącej polityk UE wobec Rosji.

