VI SPOTKANIE PRZEWODNICZĄCYCH PARLAMENTÓW
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WSPÓLNE OŚWIADCZENIE
Przewodniczący parlamentów państw Partnerstwa Regionalnego uczestniczący w VI
spotkaniu w dniu 26 czerwca 2006 roku w Warszawie∗ - Przewodniczący Rady Narodowej
Austrii pan Andreas Khol, Przewodnicząca Bundesratu Austrii pani Sissy Roth-Halvax,
Przewodniczący Senatu Republiki Czeskiej pan Přemysl Sobotka, Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej pan Marek Jurek, Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej pan
Bogdan Borusewicz, Przewodniczący Parlamentu Słowenii pan France Cukjati,
Wiceprzewodniczący Węgierskiego Zgromadzenia Narodowego pan Laszlo Mandur, oraz
uczestniczący jako Specjalni Goście Przewodniczący Parlamentu Bułgarii pan Georgi
Pirinski, Sekretarz Prezydium Senatu Rumunii pan Gavrila Vasilescu oraz Kwestor Izby
Deputowanych Rumunii pan Valeriu Stefan Zgonea, przyjęli Wspólne Oświadczenie, w
którym:
1) witają z zadowoleniem postanowienia Rady Europejskiej z dnia 15 i 16 czerwca 2006 roku
w Brukseli;
stwierdzają, że:
2) zasady subsydiarności i proporcjonalności są podstawowymi zasadami funkcjonowania
Unii Europejskiej, ponieważ podobnie jak metoda wspólnotowa realizują fundamentalną dla
Europy zasadę podziału kompetencji. Dlatego też witają z zadowoleniem odpowiednie
odniesienie do roli parlamentów narodowych w konkluzjach Rady Europejskiej z 15 – 16
czerwca 2006.
Tym samym inicjatywa przewodniczących parlamentów Partnerstwa Regionalnego w 2005 r.
została zaakceptowana przez Radę Europejską.
3) zapowiadana na marzec przyszłego roku uroczysta deklaracja polityczna w 50. rocznicę
podpisania Traktatu Rzymskiego powinna przypomnieć wszystkim członkom Unii
Europejskiej o zasadzie solidarności, która była podstawową duchową motywacją ojców
założycieli Unii Europejskiej;
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4) stwierdzają, że wzmacnianie rodziny powinno być priorytetem europejskiej polityki
społecznej;
5) z uznaniem przyjmują stanowisko Rady Europejskiej w sprawie wdrożenia europejskiej
polityki energetycznej;
6) przedłużony okres dwutorowej refleksji nad przyszłym kształtem Unii powinien stać się
okazją do zainicjowania ściślejszej niż dotąd współpracy parlamentów narodowych.
Współpraca parlamentów narodowych jest zarazem wartością samą w sobie. Struktury
horyzontalne, takie jak Konferencja Przewodniczących, COSAC oraz platforma
elektronicznej wymiany informacji IPEX, stanowią jedną z dróg do przezwyciężenia deficytu
demokracji w Unii Europejskiej;
7) poprawa współpracy międzyparlamentarnej powinna mieć zastosowanie także do realizacji
inicjatywy Komisji Europejskiej dotyczącej przekazywania dokumentacji bezpośrednio
poszczególnym parlamentom narodowym. Stanowiska parlamentów narodowych zwłaszcza
w odniesieniu do kontroli subsydiarności i proporcjonalności powinny być w związku z tym
przekazywane Komisji Europejskiej za pomocą platformy informatycznej IPEX;
8) w ramach wymiaru wschodniego Unii Europejskiej, proces ujawniania się europejskich
dążeń państw sąsiadujących z Unią, objętych europejską polityką sąsiedztwa, powinien
prowadzić do przedstawienia perspektywy członkostwa tym z nich, które mają ambicję
dalszej integracji z Unią Europejską oraz wolę prowadzenia reform niezbędnych do spełnienia
odpowiednich kryteriów;
9) parlamenty państw członkowskich z Europy Środkowej, ze względu na niedawne
doświadczenie w zakresie transformacji ekonomicznej i ustrojowej oraz przyjmowania
dorobku prawnego Wspólnot, są szczególnie przygotowane do pomocy młodym i nowo
powstającym demokracjom w krajach objętych europejską polityką sąsiedztwa;
10) istniejące acquis communautaire kryje w sobie rezerwy, które powinny zostać ujawnione
poprzez wdrażanie swobód jednolitego rynku oraz uznanie za priorytet tworzenia lepszego
otoczenia prawnego. Równocześnie weryfikacja inicjatyw legislacyjnych już w czasie trwania
procesu legislacyjnego nie powinna być przedsięwzięciem jednorazowym;
11) popierają otwarcie posiedzeń Rady dla publiczności, co jest wielkim krokiem w kierunku
uczynienia UE bardziej przejrzystą;
12) wyrażają przekonanie, że Bułgaria i Rumunia przystąpią do Unii Europejskiej z dniem 1
stycznia 2007 roku i apelują do parlamentów państw członkowskich o przyspieszenie
procedur w celu zakończenia procesu ratyfikacji Traktatu Akcesyjnego na czas;
13) odnotowują z zadowoleniem zapowiedź przyjęcia Słowenii do strefy euro od 1 stycznia
2007 r. i wyrażają przekonanie, że wszystkie kraje członkowskie, bez wyjątków, spełnią
kryteria z Maastricht;
14) witają z zadowoleniem podjęcie dialogu przez Komisję Europejską z autorytetami
religijnymi, co powinno przynieść wzrost poczucia wartości wspólnego dziedzictwa
chrześcijańskiego Europy;
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15) wyrażają przekonanie, że do końca 2007 roku wszystkie państwa współpracujące w
ramach Partnerstwa Regionalnego przyłączą się do obszaru Schengen;
16) popierają utworzenie w ramach Unii Europejskiej oraz we współpracy z pozostałymi
zainteresowanymi państwami nowych instrumentów służących wspieraniu w krajach
sąsiadujących z Unią Europejską zasad demokracji, państwa prawa, niezależnych sądów,
wolności prasy i wolności politycznej;
17) opowiadają się za przyjęciem przez Unię Europejską własnej strategii w kwestii
globalizacji, wyprowadzonej z wartości fundamentalnych dla Europy;
18) postanawiają, że kolejne Spotkanie Przewodniczących Parlamentów Partnerstwa
Regionalnego odbędzie się w Wiedniu, 23-24 listopada 2006 roku.

