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Konkluzje z LVII POSIEDZENIA COSAC
Malta, 28 – 30 maja 2017 r.

COSAC przyjmuje do wiadomości fakt, że Parlament Republiki Malty został rozwiązany z
dniem 1 maja 2017 r., a wybory powszechne zostały zarządzone na 3 czerwca 2017 r.
COSAC docenia wysiłki Izby Reprezentantów Republiki Malty włożone w organizację LVII
posiedzenia COSAC w dniach 28 - 30 maja 2017 r. Pomimo faktu, że na skutek rozwiązania
parlamentu delegacja maltańska nie mogła uczestniczyć w tej konferencji
międzyparlamentarnej.
COSAC
pragnie
podziękować
przewodniczącemu
Izby
Reprezentantów za wywiązanie się z zobowiązania w ramach parlamentarnego wymiaru
prezydencji maltańskiej w Radzie, a także dziękuje parlamentom Trojki (Słowacji, Estonii i
Parlamentowi Europejskiemu) za wspieranie prezydencji maltańskiej w tych wyjątkowych
okolicznościach.
COSAC rozumie postanowienia konstytucyjne Izby Reprezentantów Republiki Malty, a zatem
respektuje decyzję Izby Reprezentantów Malty, aby nie wnosić Wkładu w LVII posiedzenie
COSAC.
COSAC z zadowoleniem przyjmuje owocne dyskusje przeprowadzone w ramach LVII
konferencji COSAC i dziękuje prezydencji maltańskiej za umieszczenie w jej agendzie kwestii
najistotniejszych w tym krytycznym momencie dla Unii Europejskiej.
1. 27 półroczny raport COSAC
1.1. COSAC z zadowoleniem przyjmuje 27 raport półroczny przygotowany przez Sekretariat
COSAC i składa Sekretariatowi podziękowania za jego znakomitą pracę.
2. Stały członek COSAC oraz Sekretariat COSAC
2.1. COSAC przypomina, że kadencja obecnego stałego członka Sekretariatu COSAC
wygasa z dniem 31 grudnia 2017 r. COSAC podkreśla, że powołanie nowego stałego
członka powinno odbywać się podczas LVIII posiedzenia COSAC, w związku z czym
zwraca się do prezydencji estońskiej o przygotowanie się takiego powołania.
2.2. COSAC przypomina, że współfinansowanie obecnego stałego członka i biura
Sekretariatu COSAC oraz strony internetowej kończy się 31 grudnia 2017 r.
Prezydencja maltańska poprosiła parlamenty o odnowienie zobowiązań finansowych
dotyczących umowy o współfinansowanie na okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia
2019 r. Konferencja COSAC zauważa, że dotychczas 23 izby z 20 parlamentów
narodowych podpisały i wysłały listy intencyjne deklarujące gotowość
współfinansowania w wyżej wymienionym okresie. COSAC zachęca pozostałe
parlamenty / izby do jak najszybszego składania listów intencyjnych.

2.3. COSAC z zadowoleniem przyjmuje fakt, że osiągnięto minimalny próg warunkujący
wejście w życie uzgodnień dotyczących współfinansowania, dlatego współfinansowanie
funkcji stałego członka Sekretariatu COSAC oraz koszty prowadzenia biura i strony
internetowej będą kontynuowane we wskazanym okresie.

