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 „Odzwierciedleniem wzrostu odpo-
wiedzialności Niemiec na arenie 
międzynarodowej jest rosnące zain-
teresowanie opinii publicznej spra-
wami polityki zagranicznej – i to 
dobrze, gdyż tylko przy akceptacji 
obywatelek i obywateli nasz kraj 
będzie mógł w przyszłości sprostać 
tej odpowiedzialności. Komisji 
Spraw Zagranicznych Bundestagu 
przypada przy tym znacząca rola.  
Do jej zadania, krytycznej obserwacji  
i współdziałania w realizacji polityki 
zagranicznej rządu federalnego, 
należy umożliwienie obywatelom 
zabierania głosu w ramach procesu 
decyzyjnego w kwestiach polityki 
zagranicznej, mającego z reguły cha-
rakter poufny, jak również branie 
pod uwagę pytań i wątpliwości wyar-
tykułowanych przez obywateli.“

dr Norbert Röttgen, CDU/CSU
Przewodniczący Komisji Spraw 
Zagranicznych



Decyzje podejmowane przez 
Niemiecki Bundestag są przy-
gotowywane w komisjach, 
ustanawianych podczas każ-
dej kolejnej kadencji parla-
mentu na nowo. Cztery z nich 
są powoływane na mocy 
Ustawy Zasadniczej; są to 
następujące komisje: Spraw 
Zagranicznych, Obrony, do 
spraw Unii Europejskiej oraz 
Komisja Petycyjna. Ustawowo 
przewiduje się również utwo-
rzenie Komisji Budżetowej 
oraz Komisji Regulaminowej. 
Zakres kompetencji komisji 
odpowiada zasadniczo 
podziałowi według resortów 
rządu federalnego. W ten spo-
sób umożliwia się parlamen-
towi skuteczną kontrolę rządu.

Komisje Bundestagu
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W komisjach prowadzone są 
obrady i rozpatruje się pro-
jekty ustaw i uchwał przeka-
zane przez zgromadzenie  
plenarne. W ramach pracy  
w gronie członków komisji  
w zakresie jej właściwości  
wyłaniane są główne tematy 
debaty parlamentarnej. Jeżeli 
jest to konieczne, wówczas 
zaprasza się dodatkowo eks-
pertów z zewnątrz, a odbywa 
się to przeważnie w ramach 
wysłuchań publicznych. 
Obrady kończą się przyjęciem 
głosami większości sprawoz-
dań i odnoszących się procesu 
decyzyjnego zaleceń, na pod-
stawie których zgromadzenie 
plenarne podejmuje swoje 
decyzje.

W ramach prowadzonej poli-
tyki Niemiecki Bundestag sta-
wia własne akcenty, poprzez 
tworzenie kolejnych komisji, 
w ramach określonych obsza-
rów tematycznych, takich jak 
sport, kultura czy turystyka. 
Ponadto mogą być powoły-
wane specjalne zespoły, takie 
jak parlamentarne ciała dorad-
cze (Parlamentarische Bei- 
räte), komisje śledcze czy  
specjalne komisje parlamen-
tarno-eksperckie (Enquete-
kommissionen). W komisjach 
zasiadają posłowie, przedsta-
wiciele wszystkich poszcze-
gólnych frakcji parlamentar-
nych. Skład komisji jest 
odzwierciedleniem proporcji 
pomiędzy ugrupowaniami 
politycznymi reprezentowa-
nymi w Niemieckim Bunde-
stagu. Również przy obsadza-
niu funkcji przewodniczących 
i ich zastępców uwzględnia 
się proporcjonalnie siłę frakcji 
parlamentarnych. Komisje 
Bundestagu XIX kadencji 
liczą od dziewięciu a czter-
dziestu dziewięciu członków.



Obszary pracy,  
właściwości i zadania 

Polityka zagraniczna tradycyj-
nie jest zadaniem rządu fede-
ralnego. Tym niemniej Bunde-
stag wywiera coraz większy 
wpływ na jej kształtowanie.  
W praktyce działań Bunde-
stagu za ten obszar polityki 
odpowiada Komisja Spraw 
Zagranicznych. Należy ona do 
największych komisji parla-
mentu oraz stanowi jedną 
tych z czterech komisji, któ-
rych utworzenie nakazuje 
Ustawa Zasadnicza. Pod prze-
wodnictwem Norberta Rött-
gena (CDU/CSU) 45 członków 
komisji obraduje nad kwe-
stiami wrażliwymi polityki 
zagranicznej – i dlatego czyni 
to za zamkniętymi drzwiami.

Komisja Spraw Zagranicznych
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Krymskiego, rosnący wpływ 
Chin na politykę światową 
oraz sytuacja w Afganistanie  
i na innych obszarach, gdzie 
Bundeswehra pełni swoją 
misję. Dyskusje prowadzone 
w ramach komisji nie przebie-
gają przy tym w sposób kon-
frontacyjny, ale rzeczowy, 
mając na uwadze osiągnięcie 
konsensusu. W zakresie tema-
tów przekrojowych, takich  
jak działalność Organizacji 
Narodów Zjednoczonych, 
polityki rozbrojenia, przeciw-
działania sytuacjom kryzyso-
wym i zarządzania konflik-
tami, jak również zagranicznej 
polityki kulturalnej i eduka-
cyjnej, Komisja Spraw Zagra-
nicznych powołała specjalne 
podkomisje.

Parlamentarzyści zapoznają 
się ze sprawozdaniami rządu 
federalnego w zakresie zagad-
nień polityki zagranicznej 
oraz zajmują wobec nich sta-
nowisko w ramach debaty 
politycznej. Punkty porządku 
obrad komisji odnoszą się z 
reguły do wydarzeń polityki 
światowej z perspektywy Nie-
miec. Podstawowe kwestie 
niemieckiej polityki zagra-
nicznej, takie jak współpraca 
w ramach Unii Europejskiej, 
stosunki z europejskimi kra-
jami sąsiednimi, partnerstwo 
transatlantyckie oraz szcze-
gólne relacje z Izraelem, okre-
ślają pracę komisji w równej 
mierze jak aktualne wydarze-
nia, takie jak sytuacja w regio-
nie Bliskiego i Środkowego 
Wschodu, stosunki z Rosją na 
tle konfliktu na wschodniej 
Ukrainie i wokół Półwyspu 

 16 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  CDU/CSU
 10 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  SPD
 6 ■ ■ ■ ■ ■ ■  AfD
 5 ■ ■ ■ ■ ■  FDP
 4 ■ ■ ■ ■  LEWICA
 4 ■ ■ ■ ■  ZWIĄZEK 90/ZIELONI 

Liczba członków: 45
Przewodniczący: dr Norbert Röttgen, CDU/CSU
Wiceprzewodnicząca: dr Daniela De Ridder, SPD
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Podejmowanie właściwych 
decyzji w kwestiach polityki 
zagranicznej wymaga rozległej 
i szczegółowej wiedzy. Pod-
czas obrad trzeba przeanalizo-
wać i poddać ocenie komplek-
sowe obszary zależności. 
Zasiadający w Bundestagu 
politycy zajmujący się spra-
wami polityki zagranicznej 
muszą niejednokrotnie bardzo 
szybko i równocześnie zajmo-
wać się częstokroć bardzo 
zróżnicowanymi problemami 
i wydarzeniami, gdyż wyda-
rzenia na arenie międzynaro-
dowej nie uwzględniają kalen-
darza posiedzeń Bundestagu. 
Ilość pracy do wykonania 
oraz presja czasowa są odpo-
wiednio duże. Pozyskanie  
i analiza informacji w odpo-
wiednim czasie — również 
poufnych — jest warunkiem 
skutecznej pracy komisji.

Ramy działania Bundestagu w 
zakresie polityki zagranicznej 
zostały znacząco poszerzone 
na mocy postanowień Fede-
ralnego Trybunału Konstytu-
cyjnego. W konsekwencji 
wydania orzeczenia ze strony 
trybunału rząd federalny nie 
może samodzielnie podejmo-
wać decyzji w sprawie prze-
prowadzania przez Bunde-
swehrę akcji wojskowych  
z użyciem broni; decyzje te 
wymagają demokratycznej 
legitymizacji w formie 
zatwierdzenia przez Bundes- 
tag. Komisja Spraw Zagranicz-
nych pełni wiodącą rolę w 
przygotowaniu tego rodzaju 
postanowień i do tej pory nie 
odnotowano przypadku, aby 
postanowienie zgromadzenia 
plenarnego Bundestagu odbie-
gało od zaleceń komisji.
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z całego świata, reprezentu-
jący niejednokrotnie wysokie 
kręgi władzy, w tym również 
szefowie państw i rządów,  
są zainteresowani przeprowa-
dzeniem w Berlinie rozmów  
z przedstawicielami Komisji 
Spraw Zagranicznych. Inten-
sywne są również kontakty  
z parlamentarzystami na 
całym świecie; Komisja Spraw 
Zagranicznych prowadzi regu-
larny dialog z odpowiednimi 
komisjami parlamentów we 
Francji, w Polsce i w Izraelu. 
Parlamentarzyści mają decy-
dującą przewagę na arenie 
międzynarodowej: nie wiążą 
ich zwyczaje dyplomatyczne  
i mają możność wysyłania 
sygnałów w sposób bardziej 
dyskretny, a zarazem bardziej 
wyraźny, niż jest to częstokroć 
możliwe w oficjalnej dyplo-
macji.

Członkowie komisji korzy-
stają w swojej pracy z licz-
nych źródeł informacji.  
Jakkolwiek dokumenty na 
piśmie i zebrane materiały 
stanowią bazę, tym niemniej 
nie zastąpią one bezpośred-
niej wymiany informacji  
i poglądów podczas rozmów  
i dyskusji. Przy kompleksowej 
tematyce, jeżeli jest takie zapo-
trzebowanie, wówczas Komi-
sja Spraw Zagranicznych bądź 
jej podkomisje przeprowadzają 
wysłuchania publiczne z udzia-
łem ekspertów z zewnątrz. 
Podczas podróży zagranicz-
nych parlamentarzyści wyra-
biają sobie na miejscu pogląd 
na temat aktualnych wydarzeń 
i rozwoju sytuacji oraz nawią-
zują różnorodne kontakty, 
które mogą być przydatne nie 
tylko dla pracy komisji, ale 
również dla postrzegania  
interesów Niemiec na świecie.  
Z kolei liczni rozmówcy  
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Jako członek Organizacji 
Narodów Zjednoczonych oraz 
szeregu innych organizacji 
międzynarodowych i grup 
państw, jak na przykład Świa-
towej Organizacji Handlu 
(WTO) oraz grup G7 i G20, 
skupiających czołowe potęgi 
gospodarcze, Niemcy mogą 
wywierać wpływ na kształto-
wanie porządku międzynaro-
dowego opartego na wspól-
nych regułach. Podkomisja do 
spraw Organizacji Narodów 
Zjednoczonych, Organizacji 
Międzynarodowych i Globali-
zacji pod przewodnictwem 
Ulricha Lechte (FDP) śledzi 
działalność tych organizacji  
i grup oraz politykę Niemiec 
w zakresie odnośnych gremiów 
i organów, w tym Rady Bez-
pieczeństwa Organizacji Naro-
dów Zjednoczonych, której 
członkiem Niemcy są w latach 
2019 i 2020. Zakres tema-
tyczny jest odpowiednio 
obszerny i obejmuje zarówno 
rolę Organizacji Narodów 
Zjednoczonych w pokonywa-
niu kryzysów międzynarodo-
wych, jak i przyszłość sys-
temu światowego handlu.

Podkomisje Komisji Spraw 
Zagranicznych

Odzwierciedleniem różnorod-
ności polityki zagranicznej są 
zadania realizowane przez 
cztery podkomisje, z których 
każda składa się z dziewię-
ciorga członków, a które zostały 
utworzone przez Komisję 
Spraw Zagranicznych. Człon-
kowie Podkomisji do spraw 
Rozbrojenia, Kontroli Zbrojeń 
i Nierozprzestrzeniania pod 
przewodnictwem Matthiasa 
Höhna (Lewica) obradują na 
temat aktualnych kierunków 
rozwoju oraz kwestii długo-
okresowych, takich jak  
międzynarodowe starania  
o prowadzenie kontroli nad  
światowym handlem bronią, 
rozszerzanie zasięgu stosowa-
nia broni strzeleckiej w regio-
nach dotkniętych kryzysem 
czy też rola rozbrojenia i kon-
troli zbrojeń jako elementy 
tworzenia globalnej architek-
tury bezpieczeństwa. Również 
negocjacje w zakresie wzmoc-
nienia międzynarodowego 
systemu nierozprzestrzenia-
nia broni jądrowej oraz kon-
troli zbrojeń w Europie należą 
do porządku obrad tej podko-
misji.
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a jako „trzeci filar“ polityki 
zagranicznej stanowi stały ele-
ment agendy Komisji Spraw 
Zagranicznych. Z tego względu 
ponownie utworzono Podko-
misję do spraw Zagranicznej 
Polityki Kulturalnej i Eduka-
cyjnej, której obecnie prze-
wodniczy Thomas Erndl 
(CDU/CSU). Podkomisja ta 
zapoznaje się regularnie  
z informacjami rządu federal-
nego na temat działań w zakre-
sie kultury i edukacji za gra-
nicą. Dlatego też członkowie 
tego zespołu skupiają swoją 
uwagę szczególnie na pracy  
i umacnianiu działań tak zwa-
nych organizacji pośredniczą-
cych, które realizują zadania 
na zlecenie rządu federalnego. 
Do grona tych organizacji 
należy między innymi Insty-
tut Goethego, Niemiecka Cen-
trala Wymiany Akademickiej 
(DAAD), Instytut Stosunków 
Zagranicznych oraz niemieckie 
szkoły zagraniczne, Fundacja 
Aleksandra von Humboldta, 
Niemiecki Instytut Archeolo-
giczny oraz inne organizacje  
i fundacje.

Ottmar von Holtz (Zwią-
zek 90/Zieloni) kieruje  
Podkomisją do spraw Cywil-
nej Prewencji Kryzysów, 
Transformacji Konfliktów  
i Działań Powiązanych. Podko-
misja ta wspiera integrowanie 
cywilnej prewencji kryzysów 
w praktykę działań polityki 
zagranicznej. Jej pracy przy-
świeca myśl, że prewencja, 
pokonywanie konfliktów  
i dalszy monitoring sytuacji 
konfliktowej mogą funkcjono-
wać w XXI wieku tylko wów-
czas, gdy działania militarne  
i cywilne będą ze sobą powią-
zane. Należy do tego na przy-
kład pośredniczenie pomiędzy 
stronami konfliktu, programy 
rozbrojenia, wspierania demo-
kracji oraz pomoc przy two-
rzeniu instytucji wymiaru 
sprawiedliwości, administra-
cji i policji. Zagraniczna poli-
tyka kulturalna i edukacyjna, 
jako środek do porozumienia 
pomiędzy narodami, zyskuje 
coraz bardziej na znaczeniu,  
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Członkowie Komisji
45 członków Komisji Spraw Zagranicznych

dr Norbert Röttgen,
CDU/CSU
Przewodniczący
Adwokat,
ur. 2.7.1965
w Meckenheim;
żonaty, troje dzieci.
Członek Bundestagu  
od 1994 roku

dr Daniela De Ridder, 
SPD
Wiceprzewodnicząca
Konsultantka bizne-
sowa,
ur. 27.11.1962
w Kilonii; zamężna, 
dwoje dzieci.
Członkini Bundestagu 
od 2013 roku
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Manfred Grund,
CDU/CSU
Dyplomowany  
inżynier elektryk,
ur. 3.7.1955 
w Zeitz; 
żonaty, czworo dzieci.
Członek Bundestagu  
od 1994 roku 

Jürgen Hardt,
CDU/CSU 
Rzecznik Komisji 
Spraw Zagranicznych
Dyplomowany  
ekonomista,
ur. 30.5.1963
w Hofheim am Taunus;
żonaty, jedno dziecko.
Członek Bundestagu  
od 2009 roku

Peter Beyer, 
CDU/CSU 
Adwokat, 
ur. 25.12.1970 
w Ratingen; 
dwoje dzieci.
Członek Bundestagu  
od 2009 roku

Thomas Erndl, 
CDU/CSU
Inżynier elektryk,
ur. 22.7.1974 
w Osterhofen; 
żonaty, troje dzieci.
Członek Bundestagu  
od 2017 roku

Markus Grübel,
CDU/CSU
Pełnomocnik rządu 
federalnego
do spraw wolności 
religijnej na świecie,
były parlamentarny 
sekretarz stanu,
Notariusz w stanie 
spoczynku, ur. 
15.10.1959 
w Esslingen am Neckar;
żonaty.
Członek Bundestagu  
od 2002 roku

Roderich Kiesewetter,
CDU/CSU
Przewodniczący  
frakcji CDU/CSU w 
ramach Komisji Spraw 
Zagranicznych
Diplom-Kaufmann 
(odpowiednik magistra 
w dziedzinie zarzą-
dzania),
ur. 11.9.1963
w Pfullendorf (powiat 
Sigmaringen);
żonaty, dwoje dzieci.
Członek Bundestagu  
od 2009 roku
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dr Andreas Nick,
CDU/CSU
Diplom-Kaufmann 
(odpowiednik magistra 
w dziedzinie zarzą-
dzania),
Master of International 
Public Policy,
ur. 26.4.1967
w Koblencji- 
Moselweiß;
żonaty, jedno dziecko.
Członek Bundestagu  
od 2013 roku

Michaela Noll,
CDU/CSU
Adwokatka,
ur. 24.12.1959  
w Düsseldorfie;
zamężna.
Członkini Bundestagu 
od 2002 roku

Markus Koob,
CDU/CSU
Politolog,
ur. 5.12.1977
w Kronberg im Taunus;
stanu wolnego.
Członek Bundestagu  
od 2013 roku

Nikolas Löbel,
CDU/CSU
Bachelor of Arts (B.A.),
ur. 17.5.1986
w Mannheim; 
stanu wolnego.
Członek Bundestagu  
od 2017 roku

Gisela Manderla,
CDU/CSU
Konsultantka techniki 
ochrony środowiska,
ur. 11.2.1958
w Düsseldorfie;
zamężna,
troje dzieci.
Członkini Bundestagu 
od 2013 roku

Elisabeth Motschmann,
CDU/CSU
była radczyni 
państwowa,
ur. 13.10.1952  
w Lubece;
zamężna, troje dzieci.
Członkini Bundestagu 
od 2013 roku
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Dagmar Freitag,
SPD
Nauczycielka,
ur. 3.3.1953 
w Letmathe.
Członkini Bundestagu 
od 1994 roku

dr Barbara Hendricks,
SPD
była minister federalna,
ur. 29.4.1952  
w Kleve;
zamężna.
Członkini Bundestagu 
od 1994 roku

Alexander Radwan,
CDU/CSU
Adwokat,
Inżynier Dyplomowany
ur. 30.8.1964  
w Monachium;
stanu wolnego.
Członek Bundestagu  
od 2013 roku

Josip Juratovic, 
SPD
Mechanik  
samochodowy,
ur. 15.1.1959  
w Koprivnicy/ 
Chorwacja;
żonaty, 
troje dzieci.
Członek Bundestagu  
od 2005 roku

Christian Schmidt 
(Fürth),
CDU/CSU
Adwokat,
ur. 26.8.1957
w Obernzenn;
żonaty, dwoje dzieci.
Członek Bundestagu  
od 1990 roku

Frank Steffel,
CDU/CSU
Diplom-Kaufmann 
(odpowiednik magistra 
w dziedzinie zarzą-
dzania),
ur. 2.3.1966  
w Berlinie;
żonaty, dwoje dzieci.
Członek Bundestagu  
od 2009 roku
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Aydan Özoğuz,
SPD
Filolożka,
ur. 31.5.1967  
w Hamburgu;
zamężna, jedno 
dziecko.
Członkini Bundestagu 
od 2009 roku

Thomas Oppermann,
SPD
Prawnik,
ur. 27.4.1954  
w Freckenhorst, powiat 
ziemski Warendorf;
czworo dzieci.
Członek Bundestagu  
od 2005 roku

dr Nils Schmid,
SPD
Przewodniczący frakcji 
SPD w ramach Komisji 
Spraw Zagranicznych
Prawnik,
ur. 11.7.1973  
w Trewirze;
żonaty, 
dwoje dzieci.
Członek Bundestagu  
od 2017 roku

dr Bärbel Kofler,
SPD
Językoznawca,
ur. 24.5.1967  
w Freilassing.
Członkini Bundestagu 
od 2004 roku

Christoph Matschie,
SPD
Teolog, mechanik
ur. 15.7.1961  
w Mühlhausen;
troje dzieci.
Członek Bundestagu  
w latach 1990 – 2004  
i od 2017 roku

Dietmar Nietan,
SPD
Pracownik umysłowy,
ur. 25.5.1964  
w Düren;
żonaty,
dwoje dzieci.
Członek Bundestagu  
w latach 1998 – 2005  
i od 2009 roku
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dr Roland Hartwig,
AfD
Adwokat,
ur. 22.9.1954  
w Berlinie;
rozwiedziony,  
pięcioro dzieci.
Członek Bundestagu  
od 2017 roku

Waldemar Herdt,
AfD
Inżynier rolnictwa,
ur. 28.11.1962  
w Sabelowka,  
w Kazachstanie;
żonaty, czworo dzieci.
Członek Bundestagu  
od 2017 roku

Paul Viktor Podolay,
AfD
Technik aparatury 
medycznej,
ur. 30.5.1946
w Bratysławie;
żonaty, dwoje dzieci.
Członek Bundestagu  
od 2017 roku

Petr Bystron,
AfD
Przewodniczący frakcji 
AfD w ramach Komisji 
Spraw Zagranicznych
Dyplomowany poli-
tolog,
ur. 30.11.1972  
w Olmütz;
żonaty,
dwoje dzieci.
Członek Bundestagu  
od 2017 roku

dr Anton Friesen,
AfD
Pracownik naukowy,
ur. 15.6.1985 
w Uspenska,  
w Kazachstanie; 
stanu wolnego.
Członek Bundestagu  
od 2017 roku

Armin-Paulus Hampel,
AfD
Dziennikarz,
ur. 23.7.1957
w Bielefeld;
żonaty, czworo dzieci.
Członek Bundestagu  
od 2017 roku
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Ulrich Lechte,
FDP
Ekonomista (absolwent 
Akademii Administra-
cji i Ekonomii),
ur. 26.8.1977  
w Sinsheim;
stanu wolnego.
Członek Bundestagu  
od 2017 roku

Frank Müller-Rosentritt,
FDP
Dyplomowany  
ekonomista,
ur. 13.6.1982  
w Chemnitz;
żonaty,
troje dzieci.
Członek Bundestagu  
od 2017 roku

Renata Alt, 
FDP
Dyplomowana  
inżynier chemik,
ur. 27.8.1965  
w Skalicy;
zamężna.
Członkini Bundestagu 
od 2017 roku

Bijan Djir-Sarai,
FDP
Przewodniczący frakcji 
FDP w ramach Komisji 
Spraw Zagranicznych
Diplom-Kaufmann 
(odpowiednik magistra 
w dziedzinie zarzą-
dzania),
ur. 6.6.1976  
w Teheranie, Iran.
Członek Bundestagu  
w latach 2009 – 2013  
i od 2017 roku

Alexander Kulitz,
FDP
Przedsiębiorca,  
adwokat,
ur. 12.8.1981  
w Tybindze;
stanu wolnego,  
jedno dziecko.
Członek Bundestagu  
od 2017 roku
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Sevim Dağdelen,
LEWICA.
Dziennikarka,
ur. 4.9.1975  
w Duisburgu;
stanu wolnego.
Członkini Bundestagu 
od 2005 roku

Heike Hänsel,
LEWICA.
Dyplomowana  
ekotrofolożka,
ur. 1.1.1966  
w Stuttgarcie;
stanu wolnego.
Członkini Bundestagu 
od 2005 roku

Stefan Liebich,
LEWICA.
Przewodniczący frakcji 
LEWICY w ramach 
Komisji Spraw Zagra-
nicznych
Dyplomowany ekono-
mista (absolwent wyż-
szej szkoły zawodowej),
ur. 30.12.1972  
w Wismarze;
rozwiedziony.
Członek Bundestagu  
od 2009 roku

Kathrin Vogler,
LEWICA.
Sekretarz związku,
ur. 29.9.1963  
w Monachium;
zamężna,  
jedno dziecko.
Członkini Bundestagu 
od 2009 roku
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Jürgen Trittin,
ZWIĄZEK 90/ZIELONI
Dyplomowany specja-
lista w zakresie nauk 
społecznych,
ur. 25.7.1954  
w Bremie;
żonaty,
jedno dziecko.
Członek Bundestagu  
od 1998 roku

Omid Nouripour,
ZWIĄZEK 90/ZIELONI
Przewodniczący frakcji 
ZWIĄZKU 90/ZIE-
LONYCH w ramach 
Komisji Spraw Zagra-
nicznych
Samodzielny  
konsultant,
ur. 18.6.1975
w Teheranie, Iran;
żonaty, jedno dziecko.
Członek Bundestagu  
od 2006 roku

Manuel Sarrazin,
ZWIĄZEK 90/ZIELONI
Historyk,
ur. 6.2.1982  
w Dortmundzie;
dwoje dzieci.
Członek Bundestagu  
od 2008 roku

dr Frithjof Schmidt, 
ZWIĄZEK 90/ZIELONI
Specjalista w zakresie 
nauk społecznych,
ur. 17.4.1953  
w Bad Harzburg.
Członek Bundestagu  
od 2009 roku
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Informacje w Internecie

Komisja Spraw Zagranicznych
www.bundestag.de/auswaertiges

Ministerstwo Spraw Zagranicznych 
www.auswaertiges-amt.de

UE
http://europa.eu/index_de.htm

ONZ
www.un.org

NATO
www.nato.int

Fundacja Nauki i Polityki (SWP)
www.swp-berlin.org

Niemieckie Towarzystwo Polityki Zagranicznej t. z.
https://dgap.org/de
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Dane kontaktowe sekretariatu Komisji

Deutscher Bundestag
Auswärtiger Ausschuss
Platz der Republik 1
D-11011 Berlin
Telefon: +49 30 227-32416, -35075
Faks: +49 30 227-36131, -36728
E-mail: auswaertiger-ausschuss@bundestag.de
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W Niemieckim Bundestagu podejmowane są decyzje  
w sprawie niejednokrotnie bardzo kompleksowych i 
spornych projektów ustaw oraz inicjatyw parlamentu 
obejmujących wszelkie obszary polityki. Komisje odgry-
wają kluczową rolę w obradach parlamentu. Tutaj 
bowiem posłowie toczą zmagania o uzyskanie kompro-
misów i konsultują się z rzeczoznawcami, zanim złożą 
swoje sprawozdania i przekażą zalecenia odnoszące się 
do procesu decyzyjnego podczas połączonych z głoso-
waniem posiedzeń Bundestagu. 

www.bundestag.de/ausschuesse


