Шановний пане,
у відповідь на Ваш запит від 15.02.2018 щодо надання доступу до публічної інформації ми
надаємо наступні відповіді:
Запитання 1
Міністри обговорили ряд питань в галузі міжнародного порядку денного і двосторонніх
польсько-молдовських відносин. Головною темою в зв'язку з передвиборним календарем
стала підготовка до парламентських виборів, які відбулися в Молдові 24.02.2019. В цьому
контексті міністр Яцек Чапутовіч висловив занепокоєння щодо використання (під час
виборчої кампанії) дискусії, що триває у Польщі, про діяльність Фундації «Відкритий
Діалог» та її представників як політичного інструменту. Під час зустрічі жодні документи не
передавались.
Запитання 2
В цей період МЗС не співпрацювало з молдовськими структурами з питаннь діяльності
Фундації «Відкритий Діалог» і Людмили Козловської. Згідно з інформацією, наявною в
розпорядженні Міністерства закордонних справ, під час візиту маршала Сенату РП
Станіслава Карчевського в Молдову (04-06.10.2018) польська сторона була
проінформована про скликання парламентської слідчої комісії.
14.12.2018 Міністерство закордонних справ отримало від посольства Молдови ноту з
листом голови А. Канду і звіт слідчої комісії з проханням передати їх маршалу Сейму
Мареку Кухцінському. 28.12.2008 Міністерство закордонних справ направило звіт слідчої
комісії до Агентства внутрішньої безпеки.
Запитання 3
Міністерство закордонних справ не зайняло офіційної позиції щодо повідомлень
молдовських ЗМІ, які стосувалися Людмили Козловської. Представники РП, включно з
послом РП в Кишиневі, під час контактів з представниками Молдови неодноразово
закликали припинити використання Фундації «Відкритий Діалог» і Людмили Козловської
як інструмента у внутрішній політиці Молдови. Вони також повідомили, що МЗС не
володіє інформацією про те, що будь-які рішення польської влади щодо Фундації
«Відкритий Діалог» і Людмили Козловської будуть якимось чином пов'язані з політичною
ситуацією в Молдові.
Запитання 4
Спосіб внесення особистих даних в базу даних ШІС II описаний у відповідних
законодавчих актах. Міністерство закордонних справ не було заявником в Управління з
питань іноземців (UDSC) і не виносило висновок щодо внесення даних Людмили
Козловської в систему ШІС II. Міністерство закордонних справ не брало участі в процедурі
надання дозволу на проживання довгострокового резидента ЄС з цього питання.
Запитання 5
Міністерство закордонних справ не зайняло офіційну позицію щодо резолюцій
Європейського парламенту. Однак на всіх двосторонніх зустрічах з молдовською
стороною в період з серпня 2018 р. по 08.02.2019 МЗС висловлювало жаль стосовно
неповаги до демократичних принципів, закликало владу Молдови дотримуватися
процедур і приєдналося до позиції ЄС з цього питання.
Запитання 6

1.) 24.08.2018, Кишинів – зустріч Посла РП з М. Санду і А. Нестасє. Учасники оприлюднили
зміст переговорів в соціальних мережах.
2.) 04-60.10.2018, Кишинів – зустріч маршала Сенату РП С. Карчевського з молдовськими
парламентарями в присутності Посла РП і заступника Міністра закордонних справ.
3.) 05.10.2018, Кишинів – зустріч маршала Сенату Польщі С. Карчевського з М. Санду і А.
Нестасє в присутності Посла РП і заступника Міністра закордонних справ.
4.) 05.11.2018, Варшава – зустріч директора Східного департаменту МЗС з Послом
Молдови в Польщі.
5.) 19.11.2018, Кишинів – зустріч представників посольства РП і Східного департаменту
МЗС з М. Санду і А. Нестасє.
6.) 04.12.2018, Кишинів – зустріч Посла РП з Прем'єр-міністром
П. Філіпом. https://twitter.com/PLinMoldova/status/1070001743465975808
7.) 06.12.2018, Мілан – зустріч міністрів закордонних справ Польщі та Молдови в рамках
Ради міністрів ОБСЄ.
8.) 14.12.2018, Посольство Молдови направило офіційну кореспонденцію від голови
парламенту Молдови, адресовану маршалу Сейму Республіки Польща.
З повагою,
Офіс прес-секретаря
Міністерство закордонних справ
Ал. Я. Х. Шуха 23, 00-580 Варшава
Телефон: +48 22 523 9356
Факс: +48 22 523 90 99

Це повідомлення (включно з додатками до нього) є власністю Міністерства закордонних
справ і може містити службову інформацію, що охороняється відповідно до
законодавства. Якщо ви не є адресатом або отримали це повідомлення помилково,
негайно повідомте про це відправника і видаліть отримане повідомлення. Будь-яке
несанкціоноване копіювання, розголошення або поширення доданої інформації
заборонено.

