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1. 24 półroczny raport COSAC 
 

COSAC z zadowoleniem przyjmuje 24 raport półroczny przygotowany przez Sekretariat 
COSAC i składa Sekretariatowi podziękowania za jego znakomitą pracę. 
 

2. „Żółta kartka” 
 

2.1. COSAC odnotowuje, że grupa robocza ds. pogłębienia dialogu politycznego 
poprzez wprowadzenie „zielonej kartki” oraz ulepszenie procedury uzasadnionej 
opinii („żółta kartka”), sugeruje, by w uzasadnionej opinii wymieniano projekt 
legislacyjny, którego ta opinia dotyczy, by   jasno wskazywać, że dany tekst jest 
uzasadnioną opinią, dołączać tłumaczenie lub streszczenie w języku angielskim i 
francuskim, jak również podsumowanie argumentacji, podstawę prawną oraz 
uzasadnienie.  
 

2.2. COSAC zachęca parlamenty narodowe, aby przy poszanowaniu swoich 
wewnętrznych procedur wzięły pod uwagę te elementy w czasie prac nad 
uzasadniona opinią. 
 
. 

3. Sekretariat COSAC 
 

3.1. COSAC zauważa, że kadencja obecnego stałego członka Sekretariatu COSAC 
wygasa z dniem 31 grudnia 2015 roku. 
 
COSAC z zadowoleniem przyjmuje decyzję przewodniczących podjętą w 
Luksemburgu 1 grudnia 2015 r., dotyczącą ponownego powołania pani Christiany 
Frydy na stanowisko stałego członka Sekretariatu COSAC na lata 2016-2017. 
 
COSAC wyraża podziękowanie Izbie Reprezentantów Cypru za oddelegowanie 
pani Christiany Frydy na stanowisko  stałego członka Sekretariatu COSAC w 
latach 2014-2015 i za ponowne zaangażowanie w poparcie jej kandydatury na 
lata 2016-2017. COSAC wyraża przekonanie, że Pani Fryda będzie nadal 
sprawnie koordynować pracę Sekretariatu COSAC. 
 

3.2. COSAC przypomina, że współfinansowanie stałego członka i biura Sekretariatu 
COSAC oraz strony internetowej kończą się 31 grudnia 2015. 
Prezydencja luksemburska zachęca parlamenty do odnowienia zobowiązań 
finansowych dotyczących umowy o dofinansowanie za okres od 1 stycznia 2016 do 
31 grudnia 2017 roku. 
 
COSAC zauważa, że do tej pory 25 z 28 izb parlamentów narodowych podpisało i 
wysłało listy intencyjne deklarujące gotowość współfinansowania w wyżej 
wymienionym okresie. 
 
COSAC z zadowoleniem przyjmuje również fakt, że osiągnięto minimalny próg 
parlamentów narodowych i izb parlamentarnych deklarujących gotowość 
współfinansowania. W związku z tym współfinansowanie funkcji stałego członka 
Sekretariatu COSAC oraz koszty prowadzenia biura i strony internetowej COSAC 
będą kontynuowane. 
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COSAC zachęca pozostałe parlamenty i izby parlamentarne do złożenia listów 
intencyjnych tak szybko jak to możliwe. 
  

3.3. COSAC dziękuje Parlamentowi Europejskiemu za udostępnienie Sekretariatowi 
COSAC odpowiedniego zaplecza biurowego w jego siedzibie w Brukseli.  
 
 

 

 


