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NAJLEPSZE PRAKTYKI
•

Kwestia akronimu: jak ustalono na konferencji w Atenach, Konferencja
Międzyparlamentarna ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa
oraz Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony przyjmuje praktykę używania
akronimu KM WPZiB/WPBiO.

•

Kwestia udziału w Konferencji Międzyparlamentarnej: regulamin określa
wyraźnie, że każdy parlament narodowy może wyznaczyć do udziału w
Konferencji Międzyparlamentarnej najwyżej sześciu delegatów, a Parlament
Europejski najwyżej szesnastu delegatów właściwych komisji parlamentarnych.
Każdy parlament określa liczebność i skład swojej delegacji w ramach tych
limitów.

•

Kwestia

prezydencji:

prace

nad

przygotowaniem

Konferencji

Międzyparlamentarnej, a w razie potrzeby również nad skoordynowaniem
stanowisk dotyczących aktualnych lub pilnych kwestii związanych z
Konferencją

Międzyparlamentarną,

prowadzi

parlament

sprawujący

prezydencję, w ścisłej współpracy z Parlamentem Europejskim oraz z
poprzednią i następną prezydencją. Prezydencja współpracuje w najszerszym
możliwym zakresie z delegacjami narodowymi, a każdy wkład jest zawsze mile
widziany. Aby zapewnić efektywność i optymalizację kosztów, parlament
sprawujący prezydencję zapewnia obsługę konferencji przez sekretariat.
Publikacja wszelkich oficjalnych dokumentów powinna stanowić prerogatywę
parlamentu

sprawującego

prezydencję

i

powinna

być

rozpatrywana

indywidualnie w poszczególnych przypadkach.
•

Kwestia komunikacji i współpracy między delegacjami: istniejące sieci

(przedstawiciele parlamentów w Brukseli, sieci w stolicach, IPEX) okazały się
skutecznym i odpowiednim narzędziem ułatwiania komunikacji i współpracy
między delegacjami.
•

Kwestia jakości debat: Konferencja Międzyparlamentarna zmieniła już
skutecznie swoją formułę poprzez organizowanie debat na aktualne tematy,
grup roboczych i dyskusji w mniejszych grupach. Formy te należy dalej rozwijać
jako przydatne narzędzie zwiększania skuteczności i jakości dyskusji między
delegatami. Pozytywnie oceniono również wkład ze strony ekspertów
zapraszanych do udziału w Konferencji Międzyparlamentarnej w ramach
warsztatów. W tym samym duchu należy rozważyć sugestie dotyczące
przesunięcia punktu ciężkości z długich prezentacji wygłaszanych przez
mówców podczas sesji plenarnych na debaty w postaci sesji pytań i
odpowiedzi, w szczególności pomiędzy delegatami, aby umożliwić każdemu
parlamentowi/każdej izbie obecnej na konferencji udział w każdej debacie.

•

Kwestia zasady konsensu: zgodnie z zasadą konsensu nie należy dopuszczać
żadnych wyjątków w procesach decyzyjnych.

•

Kwestia

projektu

konkluzji

Konferencji

Międzyparlamentarnej:

panuje

powszechna zgoda co do tego, że należy kontynuować praktykę rozsyłania
projektu konkluzji (w języku angielskim i francuskim) z odpowiednim
wyprzedzeniem przed danym spotkaniem Konferencji Międzyparlamentarnej.
Mając jednak na uwadze potrzebę reagowania na bieżące wydarzenia i
aktualne kwestie, nie wydaje się właściwe wyznaczanie nierealistycznych
terminów; należy przestrzegać zasady udostępniania projektu konkluzji z jak
największym

wyprzedzeniem

przed

Konferencją

Międzyparlamentarną.

Zmiany projektu konkluzji można przesyłać z wyprzedzeniem lub składać w
trakcie konferencji, z zachowaniem terminu wyznaczonego przez prezydencję
na początku konferencji.
•

Kwestia obecności Wysokiego Przedstawiciela: stałe uczestnictwo Wysokiego
Przedstawiciela w Konferencji Międzyparlamentarnej a następnie dyskusja

okazały się zarówno owocne, jak i przydatne w debacie o priorytetach i
strategiach UE w obszarze WPZiB-WPBiO. Wyznaczenie oddzielnej sesji
plenarnej dla Wysokiego Przedstawiciela również zostało uznane za przydatne
narzędzie umożliwiające poruszanie nieprzewidzianych aktualnych kwestii.
Konkluzje przyjęte przez Konferencję Międzyparlamentarną będą załączane do
przesyłanego Wysokiemu Przedstawicielowi zaproszenia do udziału w
kolejnym spotkaniu, jako bodziec do dalszej dyskusji i komentarza. Delegacje
pozytywnie oceniają wszelki dodatkowy wkład ESDZ w Konferencję
Międzyparlamentarną.
•

Kwestia grup politycznych: prezydencja zapewniła już miejsce dla grup
politycznych zorganizowanych na wzór europejskich partii politycznych w celu
zwoływania

nieformalnych

spotkań

przed

posiedzeniami

Konferencji

Międzyparlamentarnej.
•

Kwestia

udostępniania

dokumentów

spotkania:

parlament

sprawujący

prezydencję zapewnia udostępnianie na stronie internetowej IPEX wszystkich
dokumentów dotyczących posiedzenia Konferencji Międzyparlamentarnej, za
które jest odpowiedzialny.

