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1. Mianowanie i współfinansowanie stałego członka Sekretariatu COSAC 

1.1 COSAC dziękuje pani Lorecie Raulinaityte za cztery lata intensywnej i owocnej pracy na 

stanowisku stałego członka Sekretariatu COSAC. W trakcie dwóch kadencji pani Loreta 

Raulinaityte w sposób rzetelny, sumienny i zaangażowany wykonywała swoje zadania, 

przyczyniając się do zacieśniania i rozwoju współpracy międzyparlamentarnej w Unii 

Europejskiej. 

 

1.2 COSAC z zadowoleniem przyjmuje decyzję, podjętą przez przewodniczących na 

spotkaniu plenarnym w Warszawie w dniu 3 października 2011 r., o mianowaniu pani Libby 

Kurien na stanowisko stałego członka Sekretariatu COSAC na dwuletni okres od dnia 1 

stycznia 2012 do 31 grudnia 2013, zgodnie z art. 9.3 Regulaminu COSAC. 

 

1.3 COSAC z zadowoleniem przyjmuje deklaracje 38 parlamentów/izb o gotowości 

współfinansowania stanowiska stałego członka Sekretariatu COSAC oraz prowadzenia biura 

i strony internetowej COSAC. 

 

1.4 Ponadto COSAC wyraża wdzięczność Parlamentowi Europejskiemu za udostępnianie 

Sekretariatowi COSAC odpowiedniego zaplecza biurowego w jego siedzibie w Brukseli. 

 

2. Raport półroczny 

2.1 COSAC z zadowoleniem przyjmuje 16. półroczny raport przygotowany przez Sekretariat 

COSAC i wyraża podziękowania Sekretariatowi za jego wspaniałą pracę. Raport zawiera 

obszerne informacje na temat obecnej i przyszłej roli parlamentów narodowych w zakresie 

współpracy z rządami oraz ich kontroli w procesie ustanawiania nowych wieloletnich ram 



finansowych UE uwzględniających cele strategii „Europa 2020”, a także ocenę 

parlamentarnych doświadczeń i najlepszych praktyk w implementacji Traktatu z Lizbony. 

 

2.2 COSAC jest przekonany, że 16. półroczny raport będzie stanowić cenne źródło wiedzy 

na temat współpracy międzyparlamentarnej i wyznaczać nowe kierunki dalszej współpracy 

parlamentów z instytucjami unijnymi. 

 

3. Strona IPEX 

3.1 COSAC dziękuje Radzie IPEX oraz Parlamentowi Europejskiemu za zmodernizowanie 

strony internetowej IPEX i uruchomienie jej w dniu 28 czerwca 2011 r. oraz pozytywnie 

ocenia nowe możliwości techniczne tej platformy. 

 

3.2 COSAC zachęca parlamenty narodowe do terminowego publikowania i regularnego 

aktualizowania informacji zamieszczanych na stronie IPEX. Przekazywanie wyczerpujących i 

wiarygodnych informacji przyczyni się do lepszej i efektywniejszej współpracy. COSAC 

zachęca parlamenty narodowe do ponownego przeanalizowania roli korespondentów IPEX 

w świetle nowych zadań związanych z obsługą nowej strony internetowej, tak aby IPEX stał 

się bardziej wiarygodnym źródłem informacji. 

 

3.3 COSAC wyraża przekonanie, że sprawna międzyparlamentarna wymiana informacji za 

pośrednictwem IPEX przybliża problematykę funkcjonowania Unii Europejskiej obywatelom 

oraz zwiększa ich wiedzę o sprawach unijnych. 


