
Dokument roboczy ze spotkania przewodniczących parlamentów państw założycielskich 

UE oraz Parlamentu Europejskiego
1
 w Luksemburgu z 11 stycznia 2013 r. 

 

 

Przewodniczący parlamentów państw założycielskich UE oraz Parlamentu Europejskiego 

zebrani na nieformalnym spotkaniu dnia 11 stycznia 2013 r. w Luksemburgu w celu wymiany 

poglądów na temat współpracy międzyparlamentarnej i demokratycznej kontroli w zakresie 

unii gospodarczej i walutowej, 

a) mając na uwadze Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności art. 12 i Tytuł II 

odnoszący się do postanowień o zasadach demokratycznych; 

b) mając na uwadze art. 3 ust. 3 akapit 3, zgodnie z którym Unia „wspiera spójność 

gospodarczą, społeczną i terytorialną oraz solidarność między Państwami 

Członkowskim”; 

c) mając na uwadze Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności Tytuł 

VIII odnoszący się do polityki gospodarczej i pieniężnej; 

d) mając na uwadze Protokół nr 1 w sprawie roli parlamentów narodowych w Unii 

Europejskiej, w szczególności art. 9; 

e) mając na uwadze Traktat o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w unii gospodarczej 

i walutowej, będący w trakcie procesu ratyfikacji, w szczególności jego art. 13, który 

przewiduje utworzenie i promowanie konferencji przedstawicieli odpowiednich 

komisji Parlamentu Europejskiego i przedstawicieli odpowiednich komisji 

parlamentów narodowych; 

f) biorąc pod uwagę rezolucję Parlamentu Europejskiego z 20 listopada 2012 r. 

zawierającą zalecenia dla Komisji dotyczące sprawozdania przewodniczących Rady 

Europejskiej, Komisji Europejskiej, Europejskiego Banku Centralnego i Eurogrupy pt. 

„W kierunku faktycznej unii gospodarczej i walutowej”; 

g) biorąc pod uwagę komunikat Komisji Europejskiej „Plan działania na rzecz 

pogłębionej i rzeczywistej unii gospodarczej i walutowej. Otwarcie debaty 

europejskiej”, COM(2012) 777, opublikowany 30 listopada 2012 r.; 

h) biorąc pod uwagę raport przewodniczącego Rady Europejskiej Hermana van 

Rompuy’a przygotowany w bliskiej współpracy z Jose Manuelem Barroso, 

przewodniczącym Komisji Europejskiej, Jean-Claudem Junckerem, przewodniczącym 

Eurogrupy i Mario Draghim, prezesem Europejskiego Banku Centralnego  

„W kierunku faktycznej unii gospodarczej i walutowej”; 

i) biorąc pod uwagę konkluzje Rady Europejskiej z 13-14 grudnia 2012 r.; 

 

                                                           
1
 Bundestag i Bundesrat Republiki Federalnej Niemiec, Izba Reprezentantów i Senat Królestwa Belgii, 

Zgromadzenie Narodowe i Senat Republiki Francuskiej, Izba Deputowanych Wielkiego Księstwa Luksemburga, 
Izba Reprezentantów i Senat Stanów Generalnych Królestwa Niderlandów, Senat Republiki Włoskiej, Parlament 
Europejski. Izba Deputowanych Republiki Włoskiej nie uczestniczyła w spotkaniu i nie zatwierdza dokumentu 
roboczego. 



1. przypominają o roli parlamentów przewidzianej w art. 12 TUE, podkreślając  

w szczególności współpracę międzyparlamentarną między parlamentami narodowymi 

i Parlamentem Europejskim, zgodnie z Protokołem nr 1 w sprawie roli parlamentów 

narodowych w Unii Europejskiej;  

2. podkreślają centralną rolę parlamentów jako suwerenów budżetów; 

3. przypominają, że ogólnym celem w bardziej zintegrowanej,  zrównoważonej i opartej 

na solidarności UGW jest demokratyczna legitymacja i możliwość rozliczania na tym 

szczeblu, na którym są podejmowane i wdrażane decyzje, zarówno na szczeblu 

europejskim, jak i narodowym; 

4. przypominają, że, biorąc pod uwagę rolę parlamentów w zakresie legitymizacji  

i rozliczalności, wszelkiemu dalszemu wzmacnianiu europejskiej polityki 

gospodarczej i pieniężnej musi towarzyszyć mocna demokratyczna kontrola, w tym  

parlamentów narodowych i Parlamentu Europejskiego; 

5. z zadowoleniem przyjmują, że w planie działania Komisji Europejskiej, raporcie 

przewodniczącego Rady Europejskiej i konkluzjach Rady Europejskiej podkreślono, 

że wszelkim krokom w kierunku umocnienia unii gospodarczej i walutowej muszą 

towarzyszyć konkretne środki wzmacniające legitymację i rozliczalność, poprzez 

wzmocnienie parlamentów w tym kontekście; 

6. uważają, że aby poddać pogłębioną unię gospodarczą i walutową parlamentarnej 

kontroli, należy utworzyć konferencję zgodnie z art. 13 Traktatu o stabilności, 

koordynacji i zarządzaniu w unii gospodarczej i walutowej. Skład konferencji 

obejmowałby przedstawicieli z parlamentów narodowych i Parlamentu Europejskiego, 

w szczególności z właściwych komisji. Co do liczebności konferencji, to powinna być 

ona porównywalna z uzgodnioną ostatnio przez przewodniczących parlamentów 

państw członkowskich UE Międzyparlamentarną Konferencją ds. Wspólnej Polityki 

Zagranicznej i Bezpieczeństwa oraz Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony; 

7. podkreślają, że konferencja omawiałaby aktualne problemy dotyczące unii 

gospodarczej i walutowej, w  tym porozumienia w ramach semestru europejskiego, 

aby wzmocnić dialog pomiędzy parlamentami narodowymi i Parlamentem 

Europejskim. Jednak wiążące decyzje mogłyby być podejmowane tylko na 

właściwym szczeblu; 

8. proponują, aby w związku z tym konferencja zbierała się co najmniej dwa razy do 

roku, szczególnie przed Radą Europejską w czerwcu, przed przyjęciem lub po 

przyjęciu odpowiednich dokumentów – zwłaszcza zaleceń dotyczących programów 

stabilności i reform, kierunków polityki gospodarczej, analizy wzrostu gospodarczego 

i sprawozdania przedkładanego w ramach mechanizmu ostrzegania; 

 

proponują, aby przynajmniej jedno z tych spotkań odbywało się w Parlamencie 

Europejskim w Brukseli; 

 

aa) konferencji powinien przewodniczyć parlament państwa członkowskiego 

sprawującego prezydencję w Radzie UE i powinna być ona organizowana wspólnie  

z Parlamentem Europejskim; 



bb) konferencja powinna omawiać ocenę Komisji Europejskiej dotyczącą polityk 

budżetowych uczestniczących państw członkowskich na kolejny rok i wnosić wspólny 

wkład w rozwój unii gospodarczej i walutowej, poprzez dyskusję, przede wszystkim 

nad roczną analizą wzrostu przedstawianą przez Komisję, jak również oceną  

krajowych programów reform czy programów stabilności i konwergencji oraz zaleceń 

sformułowanych w tym zakresie; 

cc) członkowie konferencji mogliby również odbywać wysłuchania przewodniczącego 

Komisji Europejskiej, przewodniczącego Rady Europejskiej, przewodniczącego 

Eurogrupy, prezesa Europejskiego Banku Centralnego, jak również właściwych 

komisarzy; 

dd) skład konferencji powinien odzwierciedlać kompromisowe porozumienie zawarte  

w sprawie Międzyparlamentarnej Konferencji ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej  

i Bezpieczeństwa oraz Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony („6+16”). 

 

 

 

Prof. Dr Norbert LAMMERT  

Przewodniczący Bundestagu Republiki Federalnej Niemiec 

 

Winfried KRETSCHMANN  

Przewodniczący Bundesratu Republiki Federalnej Niemiec 

 

André FLAHAUT  

Przewodniczący Izby Reprezentantów Królestwa Belgii 

 

Claude BARTOLONE 

Przewodniczący Zgromadzenia Narodowego Republiki Francuskiej  

 

Laurent MOSAR  

Przewodniczący Izby Deputowanych Wielkiego Księstwa Luksemburga 

 

Anouchka VAN MILTENBURG  
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Sporządzono w Luksemburgu 11 stycznia 2013 r. 


