
VI kadencja

opis sprawy

Interpelacja nr 20956

do prezesa Rady Ministrów

w sprawie informacji o realizacji na arenie międzynarodowej zapowiedzianych działań

organów władzy państwowej RP w związku z wypowiedziami prezesa Rady Ministrów

oraz ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego po publikacji raportu

końcowego Międzypaństwowego Komitetu Lotniczego (MAK) z siedzibą w Moskwie w

styczniu 2011 r.

   Po publikacji raportu końcowego przez Międzypaństwowy Komitet Lotniczy z siedzibą w Moskwie z dnia 12

stycznia br., komentując ów dokument, prezes Rady Ministrów pan Donald Tusk oświadczył, cytuję: Konwencja

daje nam scenariusz dalszego postępowania, a także dochodzenia czy szukania szansy na wspólne stanowisko,

a więc w dalszym ciągu strona polska ma możliwości ubiegania się o uwzględnienie naszych uwag. Konwencja

chicagowska daje precyzyjne procedury, a także opisuje obowiązki i uprawnienia każdej ze stron uczestniczącej w

postępowaniu. W związku z tym będziemy wykorzystywali tę możliwość. Gdyby była taka potrzeba, także

możliwości odwołania się do instytucji międzynarodowych, jeśli rozmowy nie doprowadzą do uzgodnienia

wspólnego stanowiska, co także przewiduje przyjęta przez nas konwencja chicagowska (wystąpienie premiera z

dnia 13 stycznia 2011 r.).

   Pan Radosław Sikorski, minister spraw zagranicznych, w dniu 13 stycznia w wypowiedzi na antenie TVN24

stwierdził, iż, cytuję: Należy skorzystać z możliwości odwołania się. Ta możliwość odwołania się istnieje tylko

dzięki konwencji. A więc to już wiemy, że zdecydowanie się na konwencję chicagowską to była słuszna decyzja.

Dalej stwierdził, cytuję: Dzięki konwencji mamy wersję rosyjską, a jeżeli nie zgadzamy się z nią i nie uda się

ustalić wspólnego tekstu raportu, to możemy się odwołać - art. 84 załatwianie sporów, art. 85 postępowanie

rozjemcze. Bez konwencji tego by nie było.

   Zważyć należy, że strona polska, działając poprzez akredytowanego przedstawiciela Rzeczypospolitej Polskiej,

wielokrotnie zwracała się do strony rosyjskiej o udostępnienie wielu danych i dokumentów istotnych z punktu

widzenia badania przyczyn wypadku lotniczego, nie otrzymała większości z nich do chwili obecnej.

   Zważyć należy, że na mocy decyzji obydwu państw przepisy konwencji chicagowskiej powinny być stosowane

bez ograniczeń.

   A także zważywszy, że uwagi strony polskiej do projektu raportu końcowego MAK nie zostały uwzględnione, a

komisja ta uznała badanie katastrofy lotniczej z 10 kwietnia 2010 r. za zakończone, zwracam się do Pana

Premiera po upływie pięciu tygodni od publikacji raportu z następującymi pytaniami:

   1. Kiedy władze Rzeczypospolitej Polskiej wniosą do rady organizacji lotnictwa międzynarodowego zastrzeżenie

nieporozumienia w trybie art. 84 i 85 konwencji, które było zapowiadane przez Pana Premiera Donalda Tuska po

publikacji raportu MAK?

   2. Czy władze Rzeczypospolitej Polskiej sporządziły oficjalne stanowisko wskazujące naruszenia konkretnych

postanowień załącznika 13 konwencji chicagowskiej, jakich w ocenie strony polskiej dopuszczono się w czasie

badania wypadku przez komisję MAK, i czy takie stanowisko jest gdziekolwiek znane opinii publicznej w Polsce i

na arenie międzynarodowej?

   3. Czy nie jest kompromitacją państwową sytuacja, w której w sześć tygodni po publikacji raportu końcowego

MAK rząd nie może wyegzekwować prawnego obowiązku, aby uwagi Rzeczypospolitej Polskiej do treści raportu

były nadal dostępne na stronie internetowej MAK wyłącznie w języku polskim, a nie w języku rosyjskim, w którym

przekazano uwagi do raportu końcowego?

   Z poważaniem

   Poseł Jerzy Polaczek

   Warszawa, dnia 24 lutego 2011 r.
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