
 

Konkluzje XLVIII COSAC  

26-28 listopada 2017, Tallin 

 

1. 28. Raport półroczny COSAC  

1.1. COSAC z zadowoleniem przyjmuje 28. raport półroczny przygotowany przez Sekretariat 

COSAC i składa Sekretariatowi serdecznie podziękowania za znakomitą pracę. Raport 

zawiera przydatne informacje na temat przyszłości Unii Europejskiej oraz zbliżania UE do 

obywateli. Omawia się w nim także sposoby wzmocnienia jednolitego rynku cyfrowego oraz 

kwestię cyfryzacji procedur parlamentarnych, a także inicjatywy w ramach strategii jednolitego 

rynku cyfrowego.  

1.2. COSAC, wzywając wszystkie parlamenty do zapewnienia większej widoczności swoich 

prac, zachęca wszystkie parlamenty do aktywnego dzielenia się przykładami najlepszych 

praktyk przedstawionych w raporcie, zarówno w parlamencie, jak i – w miarę możliwości – z 

opinią publiczną.  

 

2. Stały członek Sekretariatu COSAC  

2.1. COSAC odnotowuje, że kadencja stałego członka Sekretariatu COSAC dobiega końca 31 

grudnia 2017 roku.  

2.2. COSAC z zadowoleniem przyjmuje decyzję o powołaniu Pana Kennetha CURMI na 

stanowisko stałego członka Sekretariatu COSAC na lata 2018–2019, podjętą przez 

Przewodniczących COSAC w Tallinnie w dniu 26 listopada. COSAC wyraża przekonanie, że 

nowo wybrany stały członek Sekretariatu COSAC będzie z powodzeniem kontynuował 

kierowanie pracą Sekretariatu COSAC i przyczyni się do skutecznego rozwoju działań 

COSAC.  

2.3. COSAC wyraża wdzięczność maltańskiej Izbie Reprezentantów za oddelegowanie Pana 

Kennetha CURMI jako stałego członka na lata 2018–2019.  

2.4. COSAC serdecznie dziękuje Pani Christianie FRYDZIE, której kadencja jako stałego 

członka upływa z dniem 31 grudnia 2017, za jej zaangażowanie i owocną pracę.  

2.5. COSAC wyraża swoją wdzięczność Parlamentowi Europejskiemu za udostępnienie 

Sekretariatowi COSAC swoich pomieszczeń w Brukseli.  

 

3. Strona internetowa COSAC i współpraca w ramach platformy IPEX  

3.1. COSAC odnotowuje pismo wysłane 24 października 2017 roku przez Przewodniczącego 

Rady IPEX w odpowiedzi na pismo wysłane w dniu 3 października 2017 przez prezydencję 

estońską, zawierające propozycję połączenia strony internetowej COSAC z platformą IPEX. 

COSAC zdaje sobie sprawę, że platforma IPEX oferuje obecnie możliwość natychmiastowego 

hostowania informacji ze strony internetowej COSAC oraz wszystkich informacji zawartych na 

stronie internetowej COSAC po pogłębionej analizie.  

3.2. COSAC zachęca Sekretariat COSAC i Radę IPEX do współpracy mającej na celu 

zwiększenie wzajemnego połączenia pomiędzy stroną internetową COSAC a platformą IPEX. 



3.3. COSAC wzywa Radę IPEX do przedstawienia prezydencji COSAC w najbliższym 

dogodnym terminie i w ścisłej współpracy z Sekretariatem COSAC, analizy możliwości i 

szczegółów technicznych związanych z integracją strony internetowej COSAC z platformą 

IPEX.  

3.4. Ponadto, aby określić najlepsze i najkorzystniejsze pod względem kosztów rozwiązanie 

na przyszłość,  COSAC wzywa Sekretariat COSAC do przeanalizowania i zaproponowania 

sposobów i kosztów odnowienia strony internetowej COSAC w najbliższym dogodnym 

terminie. 

 

4. Grupa zadaniowa ds. pomocniczości, proporcjonalności i „robić mniej, ale 

efektywniej” 

4.1. COSAC odnotowuje wysłany 14 listopada list Przewodniczącego Komisji Europejskiej, w 

którym informuje on COSAC o utworzeniu grupy zadaniowej ds. pomocniczości, 

proporcjonalności i „robić mniej, ale efektywniej”. COSAC przyjmuje do wiadomości wniosek 

Komisji dotyczący wyznaczenia do końca 2017 roku trzech kandydatów reprezentujących w 

tej grupie zadaniowej parlamenty narodowe. 

4.2. COSAC wyraża ubolewanie, że list ten został wysłany na tak późnym etapie przygotowań 

do sesji plenarnej COSAC, w wyniku czego parlamenty narodowe dysponowały ograniczonym 

czasem na rozpatrzenie wniosku. COSAC wyraża zaskoczenie wielkością grupy zadaniowej i 

ograniczonym czasem na przedstawienie przez nią wyników pracy. Parlamenty narodowe nie 

stanowią osobnej instytucji, a proponowana liczba przedstawicieli nie odzwierciedla 

proporcjonalności. Ponadto, Regulamin COSAC nie zawiera przepisów, które można by 

zastosować do wyznaczenia przedstawicieli do zewnętrznego forum. 

4.3. Niemniej jednak COSAC uznaje wagę tego zadania i widząc, że w COSAC istnieje 

ugruntowana praktyka konsultacji z trojką prezydencji, COSAC proponuje, aby parlamenty 

narodowe z trojki prezydencji reprezentowały parlamenty narodowe w grupie zadaniowej. Dla 

ustalenia niezbędnego wkładu, trojka prezydencji otrzyma wskazówki od Przewodniczących 

COSAC i przedstawi im swoje relacje. 

4.4. COSAC zachęca kolejną prezydencję do utworzenia grupy roboczej zgodnie z pkt 2.6 

Regulaminu COSAC, aby ułatwić prowadzenie regularnych i kompleksowych dyskusji 

związanych z pracami grupy zadaniowej. 

4.5. Ponadto COSAC uważa, że skład grupy zadaniowej powinien zostać rozszerzony o trzech 

dodatkowych członków parlamentów narodowych, wybieranych w drodze otwartej procedury, 

pod warunkiem, że Komisja zgodzi się zwiększyć liczbę przedstawicieli. COSAC uważa 

również, że wyznaczone ramy czasowe są niewystarczające i powinny one zostać wydłużone 

do końca 2018 roku. COSAC prosi trojkę prezydencji, aby zwróciła się w obydwu kwestiach 

do Przewodniczącego Komisji Europejskiej. 

 

 


