STOWARZYSZENIE EURO-ATLANTYCKIE
zaprasza 20 lipca (wtorek) 2021 r. w godz. 15.30 - 16:30 do siedziby SEA (pałac Lubomirskich) przy
pl. Żelaznej Bramy 10 na

spotkanie z Ambasadorem Ukrainy w Polsce Andrijem Deszczycią
Paneliści:
Andriej Deszczycia - ambasoador Ukrainy w Polsce, politolog, dyplomata, były p.o. ministra Spraw
Zagranicznych Ukrainy.

Moderator:
Jacek Kluczkowski - ambasador Polski na Ukrainie, polityk, dziennikarz.
Podczas debaty pragniemy odnieść się m.in. do następujących zagadnień:
1. Relacje Ukraina – Unia Europejska.
- Jak przebiega realizacja porozumienia Ukrainy z UE o stowarzyszeniu i wolnym handlu i jak
kształtują się relacje pomiędzy Kijowem a Brukselą? Jakie są obecnie główne problemy związane
z realizacją tej umowy, czy planowane są zmiany w jej tekście?
- Kiedy Ukraina zamierza wystąpić oficjalnie o uzyskanie statusu kandydata do członkostwa w Unii
Europejskiej? Czy istnieje w tej kwestii koordynacja wysiłków z Gruzją i Mołdową? Jakie nadzieje
dyplomacja ukraińska wiąże w związku z tym ze zbliżającymi się prezydencjami Polski i Litwy w Radzie
UE?
2. Perspektywa członkostwa w NATO, stosunki z USA
- Po raz kolejny Sojusz Północnoatlantycki potwierdził na niedawnym szczycie w Brukseli swoją
gotowość do pogłębiania współpracy z Ukrainą. Jak w Kijowie ocenia się obecnie możliwość uzyskania
kolejnych kroków na drodze do członkostwa w NATO i kiedy można oczekiwać na konkrety?

- Stosunki amerykańsko – ukraińskie znalazły się obecnie w bardzo interesującym momencie. W obu
krajach mówi się o możliwości „nowego otwarcia” po planowanym spotkaniu prezydentów Bidena
i Zełenskiego. Czego dotyczą oczekiwania Kijowa wobec USA przed tym spotkaniem?
3. Ocena skuteczności aktywności międzynarodowej Kijowa.
- Międzynarodowa presja nie doprowadziła do tej pory do zauważalnych postępów w rozwiązaniu
konfliktu Ukrainy z Rosją. Czy planowana jest zmiana międzynarodowego formatu wsparcia procesu
pokojowego?
- Konflikt polityczny i represje na Białorusi są przyczyną zamrożenia stosunków pomiędzy Kijowem
i Mińskiem. Czy jest możliwa zmiana tej sytuacji?
- Jakie miejsce w polityce zagranicznej Ukrainy zajmują europejscy partnerzy i sąsiedzi? W ostatnich
latach wzrosło znaczenie współpracy Ukrainy z Niemcami zarówno w wymiarze politycznym jak
i gospodarczym. Jaka jest perspektywa dalszego rozwoju współpracy z Berlinem w kontekście zbliżających
się wyborów do Bundestagu i odejścia Angeli Merkel z polityki? Jak wyglądają perspektywy poprawy
relacji z Węgrami i Rumunią?
4. Relacje polsko - ukraińskie
- Stosunki polsko – ukraińskie znalazły się w latach 2016 – 2019 w obliczu niełatwych wyzwań
wynikających m. in. z nowej asertywnej postawy Polski w kwestiach polityki historycznej. Jak Ambasada
ocenia obecny stan tych stosunków? W jakich sprawach udało się osiągnąć postęp, jakie problemy
rozwiązano, jakie kwestie nadal dzielą partnerów?

Zapis z przebiegu debaty w formie audiowizualnej będzie opublikowany i dostępny dla każdego na
stronach internetowych Stowarzyszenia. Uczestnictwo w debacie oznacza wyrażenie zgody na jej
nagrywanie oraz opublikowanie zapisów z jej przebiegu.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych w postaci: imię, nazwisko, adres kontaktowy jest Fundacja
Stowarzyszenie Euro-Atlantyckie, Plac Żelaznej Bramy 10, 00-136 Warszawa. Pani/Pana dane osobowe
przetwarzane są na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody w celu informowania Pani/Pana o
działalności Stowarzyszenia i przesyłania zaproszeń na organizowane przez Stowarzyszenie wydarzenia.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia Pani/Pana zgody na ich przetwarzanie
lub zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym
odbiorcom.
Ma Pani/Pan prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania oraz do przenoszenia danych. W każdej chwili ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę na
przetwarzanie swoich danych osobowych. Wycofanie zgody nie będzie rzutowało na zgodność z prawem
przetwarzania ww. danych w oparciu o zgodę przed jej cofnięciem.
Przysługuje Pani/Panu skarga do właściwego organu nadzorczego. Ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu
w związku z przetwarzaniem w/w danych na potrzeby przesyłania informacji o działalności Stowarzyszenia.

