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Konkluzje L COSAC 

Wilno, 27-29 października 2013 r. 

1. 20. raport półroczny COSAC 

1.1. COSAC z zadowoleniem przyjmuje 20. raport półroczny sporządzony przez Sekretariat 

COSAC i serdecznie dziękuje Sekretariatowi za jego świetnie wykonaną pracę. Raport 

zawiera przydatne informacje o środkach, które można zastosować w celu zapewnienia 

bardziej aktywnego zaangażowania obywateli w debatę nad przyszłością UE oraz udziału w 

wyborach europejskich w 2014 roku. Omawia również kwestię skuteczności i wzmocnienia 

demokratycznej legitymacji i odpowiedzialności oraz owocnej współpracy 

międzyparlamentarnej. 

1.2. COSAC odnotowuje wyzwania przed jakimi stanął Sekretariat COSAC wobec wielu 

spóźnionych odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu. Wzywa parlamenty, by 

starały się udzielać odpowiedzi w terminie, w celu ułatwienia prac Sekretariatu związanych z 

opracowaniem raportów półrocznych oraz prac parlamentu państwa sprawującego 

prezydencję związanych z przygotowaniem spotkań plenarnych COSAC. 

1.3. COSAC wyraża uznanie dla wprowadzonej przez irlandzką prezydencję praktyki 

organizowania nieformalnych sesji podczas spotkań plenarnych COSAC. Stwierdza, że są 

one przydatnym środkiem wymiany poglądów na temat procedur i praktyk dotyczących 

kontroli parlamentarnej oraz aktualnych spraw dotyczących Unii Europejskiej. COSAC 

dziękuje osobom uczestniczącym w posiedzeniach, które odbyły się w Wilnie i wzywa 

przyszłe prezydencje do kontynuowania działań w tym kierunku poprzez zgłaszanie tematów 

do rzeczowych nieformalnych dyskusji. 

 

2. Stały członek Sekretariatu COSAC 

2.1. COSAC przypomina, że współfinansowanie kosztów zatrudnienia obecnego stałego 

członka i biura Sekretariatu COSAC oraz utrzymania witryny internetowej kończy się 31 

grudnia 2013 roku. Irlandzka prezydencja zwróciła się w pierwszej połowie 2013 r. do 

parlamentów z prośbą o kontynuowanie ich zobowiązań wynikających z porozumienia w 

sprawie współfinansowania w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2015 roku. 

Dotychczas 40 izb z 27 parlamentów narodowych podpisało i przesłało listy intencyjne z 

deklaracją zamiaru uczestniczenia we współfinansowaniu we wspomnianym powyżej 

okresie. COSAC z zadowoleniem przyjmuje fakt, że liczba ta przekracza wymagane 

minimum, w związku z czym współfinansowanie stałego członka i biura Sekretariatu COSAC 
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oraz kosztów utrzymania witryny internetowej będzie kontynuowane. COSAC zachęca 

pozostałe nieliczne parlamenty/izby do jak najszybszego przesłania listów intencyjnych. 

2.2. COSAC dziękuje Parlamentowi Europejskiemu za zapewnienie siedziby 

Sekretariatu COSAC w Brukseli. 

2.3. COSAC wyraża wdzięczność brytyjskiej Izbie Gmin za oddelegowanie p. Libby KURIEN 

na stanowisko stałego członka Sekretariatu COSAC. COSAC serdecznie dziękuje p. Libby 

KURIEN, której kadencja wygasa z dniem 31 grudnia 2013 r., za jej pełną zaangażowania i 

owocną pracę. 

2.4. COSAC z zadowoleniem przyjmuje decyzję przewodniczących COSAC z 28 

października 2013 r. w sprawie wyboru p. Christiany FRYDY oddelegowanej przez Izbę 

Reprezentantów Republiki Cypru jako stałego członka Sekretariatu COSAC na lata 2014-

2015. COSAC wyraża przekonanie, że nowo wybrany stały członek Sekretariatu COSAC 

będzie sprawnie kontynuował kierowanie pracami Sekretariatu COSAC i przyczyni się do 

sprawnego przebiegu działalności COSAC zgodnie z pkt 9.3 regulaminu COSAC. 

3. Legitymacja demokratyczna i rola parlamentów 

3.1. COSAC popiera ściślejszą i bardziej konstruktywną współpracę międzyparlamentarną i 

aktywny udział parlamentów w kształtowaniu polityki UE. COSAC zachęca parlamenty do 

aktywnej wymiany najlepszych praktyk i informacji oraz do dyskusji nad problemami 

politycznymi UE stanowiącymi przedmiot wspólnego zainteresowania. 

3.2. COSAC przyjmuje do wiadomości odpowiedzi parlamentów na pytania opracowane na 

potrzeby raportu półrocznego, postulujące ustawiczne rozwijanie demokracji parlamentarnej 

w UE, ponieważ ściślejsza integracja europejska powinna przewidywać większe 

zaangażowanie parlamentarne. COSAC z zadowoleniem przyjmuje apel o wzmocnienie 

istniejących mechanizmów, w tym dialogu międzyparlamentarnego, oraz do lepszego 

wykorzystywania formuły dialogu politycznego przez parlamenty narodowe. 

3.3. COSAC wzywa parlamenty do powoływania kolejnych parlamentarnych grup 

tematycznych do badania konkretnych zagadnień dotyczących kształtowania polityki UE i 

serdecznie dziękuje duńskiemu Folketingowi za podjęcie tej inicjatywy. 

3.4. COSAC wyraża nadzieję, że zostanie wkrótce podjęta pełna debata na temat 

wzmocnienia demokratycznej legitymacji Unii i fundamentalnej dla dobrego funkcjonowania 

Unii roli parlamentów narodowych, jak również nad sposobami dalszego wzmocnienia tej 

roli. COSAC wzywa przyszłe prezydencje do rozważenia możliwości włączenia tego tematu 

do programu kolejnych spotkań COSAC 

4. Współpraca makroregionalna 

 

4.1. COSAC przyjmuje z zadowoleniem inicjatywę Seimasu Republiki Litewskiej, jako 

parlamentu państwa sprawującego prezydencję, zwołania parlamentarzystów państw 

członkowskich regionu Morza Bałtyckiego w ramach nieformalnej dyskusji poświęconej 

przyszłości makroregionalnej strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego. 

4.2. COSAC przyjmuje z zadowoleniem sprawozdanie Komisji Europejskiej na temat 
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wartości dodanej strategii makroregionalnych1 oraz pogląd, że strategie makroregionalne 

zapewniają elementy regionalne wykorzystywane przy tworzeniu polityki ogólnounijnej, 

dzięki czemu podejścia krajowe są bardziej spójnie realizowane. COSAC popiera 

wzmocnienie parlamentarnego wymiaru realizacji strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego 

i innych strategii makroregionalnych, co ma przyczynić się do tworzenia całościowej 

współpracy regionalnej i jej promowania. 

5. Forum Kobiet COSAC 

5.1. COSAC z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę Seimasu Republiki Litewskiej w 

sprawie zwołania Forum Kobiet COSAC w celu zachęcenia parlamentarzystek do większego 

zaangażowania w działalność konferencji COSAC i podkreśla potrzebę wezwania partii 

politycznych państw członkowskich UE do skupienia się w większym stopniu na kwestiach 

równości płci, polityki równych szans, tworzenia równowagi płci w społeczeństwie oraz 

szerszego włączenia kobiet do polityki. COSAC wzywa parlamenty do uwzględniania 

równowagi płci przy ustalaniu składu delegacji parlamentarnych a partie polityczne do 

promowania lepszej reprezentacji kobiet na listach wyborczych do Parlamentu 

Europejskiego w 2014 roku. 

5.2. COSAC z zadowoleniem przyjmuje aktywne uczestnictwo w Forum Kobiet COSAC w 

Wilnie i zachęca kobiety-polityków do wykorzystywania istniejących form współpracy 

międzyparlamentarnej i większego angażowania się w działalność COSAC poprzez 

uczestniczenie w Forum Kobiet COSAC i prowadzenie debaty nad aktualnymi problemami 

politycznymi UE. 

5.3 Zważywszy na fakt, że demokratyczny proces polityczny w UE może opierać się 

zarówno na formalnych, jak i nieformalnych strukturach, COSAC zachęca parlamenty 

przyszłych prezydencji do kontynuacji i rozwijania inicjatywy wspierania zaangażowania 

parlamentarzystek w działalność COSAC. 
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