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1. Raport półroczny 

 

1.1. COSAC z zadowoleniem przyjmuje 17. raport półroczny przygotowany przez Sekretariat 

COSAC i składa Sekretariatowi podziękowania za jego znakomitą pracę. Raport dostarcza 

wyczerpujących wiadomości na temat przepływu z i do parlamentów informacji dotyczących 

dokumentów UE oraz zaangażowania parlamentów narodowych w ożywienie jednolitego 

rynku.  

 

2. Dostęp parlamentów narodowych do dokumentów UE i dokumentów związanych ze 

sprawami UE  

 

2.1. COSAC zauważa, że wymiana informacji między parlamentami staje się coraz bardziej 

powszechna i ma zasadnicze znaczenie, jako efekt wzmocnienia roli parlamentów w 

Traktacie z Lizbony.  

2.2. COSAC podkreśla, że dostęp do dokumentów UE i dokumentów związanych ze 

sprawami UE opracowywanych przez rządy ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia 

właściwego wykonywania funkcji kontrolnych przez parlamenty narodowe.  

2.3. COSAC odnotowuje częste i różnorodne wykorzystywanie dokumentów 

przekazywanych bezpośrednio parlamentom narodowym przez Komisję Europejską oraz z 

zadowoleniem przyjmuje sformalizowane zasady ich przekazywania zawarte w Traktacie z 

Lizbony.  

2.4. COSAC potwierdza, że każde państwo członkowskie niezależnie ustala zasady dostępu 

parlamentu do dokumentów UE i dokumentów związanych ze sprawami UE. Jeżeli chodzi o 

dostęp do dokumentów Rady, COSAC zauważa, że 28 parlamentów/izb narodowych ma 

dostęp do dokumentów opatrzonych klauzulą „Limité”, co stanowi 70% wszystkich 

parlamentów/izb, a więc jest to znaczący odsetek. COSAC odnotowuje również, że 17 z 40 

parlamentów/izb narodowych ma dostęp do dokumentów opatrzonych klauzulą „EU 

Restricted”, zaś osiem parlamentów/izb ma dostęp do dokumentów opatrzonych klauzulą „EU 

Confidential”.  



2.5. COSAC podkreśla, że szereg parlamentów ma dostęp do dokumentów Rady lub 

dokumentów związanych ze sprawami UE za pośrednictwem bazy danych, ale zauważa, że 

większość parlamentów/izb w dalszym ciągu otrzymuje dokumenty przesyłane przez rząd.  

 

3 Wymiana informacji pomiędzy parlamentami  

 

3.1. COSAC z zadowoleniem przyjmuje fakt, że pracownicy znacznej większości 

parlamentów korzystają z bazy IPEX codziennie lub raz na tydzień.  

3.2. COSAC uznaje, że najpowszechniejsze źródła informacji pochodzących od innych 

parlamentów stanowią sieć przedstawicieli parlamentów narodowych w Brukseli oraz baza 

danych IPEX.  

3.3. COSAC odnotowuje, że chociaż szereg parlamentów uznaje IPEX za wiarygodne lub 

bardzo wiarygodne źródło, nieco więcej z nich sądzi, że IPEX, mimo iż jest cennym 

narzędziem, wymaga udoskonalenia. Aby zwiększyć wiarygodność bazy IPEX, COSAC 

zachęca parlamenty narodowe do terminowego zamieszczania w tej bazie bardziej 

wyczerpujących informacji oraz do poprawnego stosowania symboli IPEX.  

3.4. COSAC z przyjemnością zauważa, że przeważająca większość parlamentów/izb 

zapewnia tłumaczenia lub streszczenia istotnych decyzji w języku angielskim lub francuskim, 

oraz przyjmuje te zmiany z zadowoleniem. COSAC wyraża podziękowania Parlamentowi 

Europejskiemu za jego pracę związaną z tłumaczeniem uzasadnionych opinii na 21 języków 

urzędowych UE.  

3.5. Zdaniem COSAC korzystne jest zamieszczanie przez znaczną większość 

parlamentów/izb uzasadnionych opinii w bazie IPEX w ciągu jednego lub dwóch dni od ich 

przyjęcia. COSAC wzywa wszystkie parlamenty/izby do kierowania się tym przykładem 

najlepszej praktyki.  

3.6. COSAC z zadowoleniem przyjmuje szerokie korzystanie z dodatkowych sieci 

parlamentarnych jako źródeł informacji, takich jak ECPRD, oraz dodatkowych źródeł, takich 

jak strona internetowa COSAC, a także uznaje wszystkie próby wymiany informacji 

pomiędzy parlamentami za konstruktywne i pomocne we wzmacnianiu kontroli 

parlamentarnej nad sprawami UE.  

 

 


