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Konkluzje LII Konferencji COSAC 

(Rzym, 30 listopada - 2 grudnia 2014) 

 

1. Raport półroczny 

 

1.1.COSAC z zadowoleniem przyjmuje 22 raport półroczny przygotowany przez sekretariat COSAC i 

składa sekretariatowi podziękowania za jego znakomitą pracę. 

 

1.2.Raport dostarcza przydatnych informacji na temat propozycji parlamentów Unii Europejskiej na 

temat:  

a) przeglądu śródokresowej strategii Europa 2020, który zostanie zakończony na wiosnę 2015;  

b) przyszłości Unii Europejskiej kształtowanej przez istotne innowacje i trendy oraz na wpływie 

zmian w procesie integracji europejskiej na parlamenty państw UE po upływie pięciu lat od 

wejścia w życie Traktatu z Lizbony;  

c) roli parlamentów Unii Europejskiej w stosunkach z  jej śródziemnomorskimi partnerami;  

d) oceny roli, funkcji i mechanizmów rozliczania agencji UE przez parlamenty narodowe. 

 

2. Nowe instrumenty oraz idee mające na celu włączenie parlamentów narodowych w proces 

decyzyjny UE 

 

2.1.COSAC z zadowoleniem przyjmuje rosnące zaangażowanie parlamentów narodowych w proces 

decyzyjny UE. W związku z tym należy położyć specjalny nacisk na przeprowadzanie debat  z 

własnymi rządami przed  /lub po posiedzeniach Rady Europejskiej, oraz rozpoczynania dialogu 

politycznego z Komisją na wczesnym etapie unijnego procesu decyzyjnego, w celu wywarcia 

wpływu na stanowiska krajowe. Spotkania półroczne COSAC mogą być również zwoływane na 

krótko przed posiedzeniami Rady Europejskiej. 

 

2.2.COSAC zauważa, że większość parlamentów / izb zajmuje pozytywnie stanowisko wobec 

tworzenia nowych instrumentów, które będą miały na celu zaangażowanie parlamentów 

narodowych w proces decyzyjny UE bez potrzeby jakichkolwiek formalnych zmian traktatów. Do 

pomysłów wartych dalszego rozważenia należy zaliczyć możliwość wprowadzenia „zielonej 

kartki", aby dać parlamentom narodowym narzędzie rekomendowania nowych aktów prawnych 

oraz  wzmocnienia współpracy między parlamentami narodowymi a Parlamentem Europejskim, w 

drodze dialogu  politycznego na temat aktów ustawodawczych i aktów o charakterze 

nieustawodawczym, które nie budzą zastrzeżeń co do zasady pomocniczości. 

 

2.3. COSAC zachęca Parlament Europejski, aby brał pod uwagę opinie parlamentów narodowych na 

temat treści projektów aktów ustawodawczych oraz innych rozpatrywanych dokumentów 

europejskich. 

 

2.4. COSAC zauważa, że czternaście parlamentów / izb utworzyło konkretne narzędzia i procedury w 

odniesieniu do zawierania umów międzyrządowych w dziedzinie zarządzania gospodarczego, a 

dwanaście parlamentów/izb opracowało specyficzne narzędzia i procedury dotyczące włączenia 

parlamentów w negocjacje dotyczące umów  handlowych. COSAC zachęca wszystkie inne 

parlamenty / izby, aby w pełni wykorzystały swoje uprawnienia w stosunku do własnych rządów 

w tym zakresie, zwłaszcza w odniesieniu do negocjacji  umowy Transatlantyckiego Partnerstwa w 
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zakresie Handlu i Inwestycji (TTIP). 

 

3. Skuteczniejsze wykorzystanie kontroli zasady pomocniczości 

 

3.1.COSAC zauważa, że większość parlamentów narodowych / izb uważa kontrolę zasady 

pomocniczości za ważne narzędzie, które wraz z dialogiem politycznym, wpływa na treść polityk i 

decyzji UE. COSAC zauważa jednak, że niektóre parlamenty / izby nie są w pełni zadowolone z tej 

kontroli. Zachęca się zatem przyszłe prezydencje COSAC, aby rozważyły dalsze sposoby 

skuteczniejszego wykorzystania tej kontroli. 

 

3.2. Biorąc pod uwagę odpowiedzi zawarte w 22 półrocznym  raporcie, parlamenty / izby sugerują, że 

bardziej efektywne wykorzystanie kontroli zasady pomocniczości można osiągnąć poprzez: 

- stworzenie przed 31 stycznia listy priorytetowych projektów z rocznego programu prac Komisji; 

- wczesne informowanie o ustaleniach poszczególnych parlamentów/izb -  zwłaszcza poprzez 

IPEX i sieć stałych przedstawicieli parlamentów narodowych w  Brukseli . 

 

4. Głosowanie nad konkluzjami i uwagami COSAC 

 

4.1.Uwzględniając projekt pisma dystrybuowanego przez niektóre parlamenty / izby z  okazji spotkania 

przewodniczących, które odbyło się w Rzymie 18 lipca 2014 roku, oraz po analizie przeprowadzonej 

przez prezydencję, przy wsparciu sekretariatu, zaktualizowano dokument dotyczący praktycznych 

aspektów głosowania nad uwagami, który został opracowany przez stałego członka sekretariatu 

COSAC w 2012 roku. 

 


