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Uwagi wstępne 
 

1. W październiku, przewodniczący szwedzkiego Riksdagu, Per Westerberg, jako 
obecny przewodniczący Konferencji Przewodniczących Parlamentów Unii 
Europejskiej, wystąpił z propozycją nadzwyczajnego spotkania Konferencji. 
Inicjatywa ta zyskała wymagane poparcie. 

2. Konferencja zebrała się w Sztokholmie 11-12 grudnia 2009 roku. W Konferencji 
uczestniczyli przewodniczący (lub ich przedstawiciele) z 37 izb z 27 państw 
członkowskich Unii Europejskiej oraz Przewodniczący Parlamentu Europejskiego. W 
Konferencji udział wzięli również przewodniczący parlamentów trzech państw 
kandydujących. 

3. Temat Konferencji „Przygotowanie do wejścia w życie Traktatu z Lizbony – 
konsekwencje dla parlamentów narodowych oraz dla współpracy między 
Parlamentem Europejskim a parlamentami narodowymi” został przedstawiony przez 
przewodniczącego Westerberga. 

4. Następnie odbyła się nieformalna dyskusja w trzech grupach roboczych. Grupom 
roboczym przewodniczyli Jerzy Buzek, przewodniczący Parlamentu Europejskiego, 
Bernard Accoyer, przewodniczący francuskiego Zgromadzenia Narodowego oraz 
Francis Delpérée, członek belgijskiego Senatu. Wszystkie trzy grupy robocze 
dyskutowały nad czterema głównymi tematami: 
o Środki i procedury zintensyfikowanej wymiany informacji i efektywnej kontroli 

spraw UE, szczególnie w zakresie monitorowania zasady pomocniczości, na 
przykład efektywne wykorzystanie IPEX i rola przedstawicieli parlamentów 
narodowych w Brukseli. 

o Środki i procedury dla efektywnej koordynacji spotkań międzyparlamentarnych i 
innych działań. 

o Przyszła rola i funkcja Konferencji Przewodniczących Parlamentów Unii 
Europejskiej. 

o Monitorowanie obszaru wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości. 
5. Obrady plenarne były otwarte dla publiczności i prasy. 
 

Trwający proces 
 
1. Konsekwencje dla parlamentów narodowych i dla współpracy między Parlamentem 

Europejskim a parlamentami narodowymi zostaną omówione w ramach otwartej 
debaty, koordynowanej przez prezydencję Konferencji Przewodniczących 
Parlamentów UE, w której wszystkie parlamenty narodowe są zaangażowane na 
równych zasadach. 

2. Platformą dla tej otwartej debaty będzie forum wyznaczone na stronie IPEX. 
3. W razie konieczności mogą być zwoływane dodatkowe wideokonferencje i spotkania 

ad hoc. 
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4. Przed Konferencją Przewodniczących 14-15 maja 2010 roku, prezydencja Konferencji 
przygotuje raport na temat wyników tej debaty. 

5. W ramach debaty, Konferencja zleciła prezydencji Konferencji Przewodniczących 
przygotowanie projektu odpowiedzi na list z dnia 1 grudnia, skierowany przez 
przewodniczącego i wiceprzewodniczącą Komisji do przewodniczących parlamentów 
narodowych. 

 
 

Tłumaczenie Ośrodka Informacji i Dokumentacji Europejskiej (OIDE) 
 


