
Konkluzje 

Paryż, 4 listopada 2008 

 

1. Udział parlamentów narodowych w kontroli działalności Europolu i ocenie 

działalności Eurojustu 

 

1.1.      COSAC podkreśla, jak wielkie znaczenie ma rozwijanie współpracy policyjnej i 

sądowej w Unii Europejskiej. Przypomina o roli, jaką parlamenty narodowe 

odgrywają w kontrolowaniu działalności policyjnej, jak również w ocenie 

działalności organów sądowniczych w państwach członkowskich. Potwierdza 

potrzebę poddania współpracy w tych dziedzinach kontroli Parlamentu 

Europejskiego z udziałem parlamentów narodowych. 

 

1.2.     W wyniku debaty z 4 listopada br. COSAC ma nadzieję, że forma, jaką może 

przybrać ten udział będzie omówiona podczas następnych spotkań. 

 

1.3.     COSAC pragnie, aby Komisja Europejska przekazywała dokument konsultacyjny 

przed zakończeniem prac nad projektami rozporządzeń dotyczących działalności 

Eurojustu i Europolu oraz udziału parlamentów narodowych.  

 

2. Ocena kontroli pomocniczości 

 

2.1.  COSAC z zadowoleniem przyjmuje wyniki ostatniej kontroli pomocniczości w 

odniesieniu do projektu dyrektywy wdrażającej zasadę równego traktowania bez 

względu na religię, przekonania, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. 

Kontrolę przeprowadziło 17 parlamentów lub izb w ciągu ośmiu tygodni. Ponadto, 

udział w kontroli pomocniczości wzięło 15 innych parlamentów lub izb z 13 

państw członkowskich, ale nie były one w stanie przeprowadzić jej w przepisanym 

terminie. 

Zdecydowana większość państw członkowskich, które przeprowadziły kontrolę 

oceniła, że badany projekt nie jest sprzeczny z zasadą pomocniczości. Jednakże 

wiele spośród nich stwierdziło, że Komisja niewystarczająco uzasadniła projekt 

jeśli chodzi o zgodność z zasadami pomocniczości i proporcjonalności. 



2.2.  COSAC odnotowuje trudności zgłaszane przez większość parlamentów 

narodowych co do harmonogramu, w związku z tym, że okres ośmiu tygodni 

przypadł na czas przerwy wakacyjnej. Uważa, że w takich przypadkach należy 

rozważyć możliwość odpowiedniego dostosowania terminu.  

 

3. Wyniki prac grupy roboczej ds. współpracy miedzy parlamentami narodowymi w 

sprawie pomocniczości i proporcjonalności 

 

3.1. Kierując się decyzjami podjętymi na XXXIX spotkaniu COSAC z 7-8 maja 2008 r. 

w Brdo pri Kranju podczas prezydencji słoweńskiej, COSAC odnotowuje 

podsumowanie prac grupy roboczej składającej się z przedstawicieli parlamentów 

narodowych przy UE, które zawiera pomysły, jak ulepszyć współpracę przy 

realizacji Protokołu nr 2 Traktatu z Lizbony w sprawie stosowania zasad 

pomocniczości i proporcjonalności, oraz dziękuje Sekretariatowi COSAC za 

przygotowanie raportu, który był materiałem wyjściowym do dyskusji na forum 

COSAC. 

 

3.2. COSAC dziękuje służbom Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego za 

współpracę z grupą roboczą oraz za ich zaangażowanie na rzecz dobrego 

stosowania Protokołu nr 2 Traktatu z Lizbony. Zauważa w szczególności 

konstruktywne podejście Komisji Europejskiej i jej wolę, by każdą uzasadnioną 

opinię parlamentu narodowego uwzględniono jako wkład w dialog polityczny 

między parlamentami narodowymi i Komisją Europejską. 

 

3.3. COSAC z zadowoleniem przyjmuje nieformalne zalecenie Komisji Europejskiej, by 

nie uwzględniać 4 tygodni sierpnia przy obliczaniu ostatecznego terminu 

przesyłania uzasadnionych opinii. COSAC wyraża nadzieję, że w przyszłości 

Komisja sformalizuje to rozwiązanie oraz apeluje do Rady i Parlamentu 

Europejskiego, by zastosowały podobne podejście.  

 

3.4. COSAC z zadowoleniem przyjmuje fakt, że parlamenty lub izby, które mają 

ewentualne zastrzeżenia w kwestii zgodności danego projektu z zasadą 

pomocniczości, wymieniają informacje o trybie działania tak szybko jak to 

możliwe. 



3.5. COSAC uważa, że IPEX jest najbardziej właściwym forum wczesnego 

przekazywania informacji na temat pomocniczości oraz oficjalnych decyzji 

parlamentów narodowych w tej kwestii. COSAC zachęca również do nieformalnej 

wymiany informacji na temat pomocniczości, np. między przedstawicielami 

parlamentów narodowych przy UE.  

 

3.6. COSAC zachęca parlamenty narodowe, by w pełni wykorzystywały sieć 

pracowników parlamentarnych działających w Brukseli. COSAC uważa, że owa 

sieć to najbardziej skuteczny kanał stałej wymiany wczesnych i nieformalnych 

informacji o wynikach działań kontrolnych podejmowanych przez parlamenty 

narodowe. COSAC zachęca Parlament Europejski, by rozważył, w jaki sposób 

chciałby współpracować z tą siecią.  

 

3.7. COSAC z zadowoleniem przyjmuje fakt, że parlamenty narodowe oceniają 

ćwiczenia pilotażowe jako działania potrzebne przed wejściem w życie Traktatu z 

Lizbony i w związku z tym zamierza je kontynuować. Uważa, że COSAC jest 

właściwym forum politycznych kontaktów w sprawie pomocniczości.  

 

3.8. COSAC uważa, że Sekretariat COSAC powinien informować parlamenty narodowe 

o osiągnięciu progu, który uruchamia procedury „żółtej kartki” lub 

„pomarańczowej kartki”. 

 

4. Raport półroczny 

 

4.1. COSAC z zadowoleniem przyjmuje przygotowany przez sekretariat COSAC 10. 

półroczny raport, który jest ważnym źródłem informacji o tym, w jaki sposób 

parlamenty narodowe i Parlament Europejski wywiązują się ze swych powinności 

oraz o przebiegu współpracy międzyparlamentarnej. 

 

 

 

Tłum. z jęz. angielskiego Monika Chabowska 
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