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1. COSAC wyraża zadowolenie z przyjęcia zmienionego Regulaminu 
COSAC, z poprawkami dostosowującymi Regulamin do Traktatu z 
Lizbony. COSAC docenia konstruktywny wysiłek włożony przez 
wszystkie delegacje na rzecz osiągnięcia tego ważnego porozumienia. 
Zmiana Regulaminu, uzgodniona w trakcie XLV COSAC w Budapeszcie, 
jest załączona do niniejszych wniosków. Sekretariat COSAC został 
poproszony o przygotowanie jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej. 

 
2. COSAC odnotowuje sprawozdanie z ostatniej Konferencji 

Przewodniczących Parlamentów Unii Europejskiej, która odbyła się w 
Brukseli 4 – 5 kwietnia 2011 r., i wyraża poparcie dla pracy dokonanej na 
forum Konferencji Przewodniczących w celu znalezienia 
kompromisowego rozwiązania dla ustanowienia mechanizmu 
parlamentarnej kontroli nad wspólną polityką zagraniczną i 
bezpieczeństwa, włącznie ze wspólną polityką bezpieczeństwa i obrony. 

 
3. COSAC zgadza się na zorganizowanie, według uznania prezydencji, 

dorocznej debaty na temat ogólnej polityki w trakcie zwyczajnego 
posiedzenia w pierwszej połowie roku, dzięki czemu opinię COSAC 
będzie można przedstawić na tyle wcześnie, by wykorzystać ją w 
przygotowaniach orędzia o stanie Unii oraz Programu Prac Komisji na 
następny rok. Przewodniczący lub wiceprzewodniczący Komisji powinien 
być zaproszony do udziału w debacie. 

 
4. COSAC zgadza się również, że Program prac Komisji na następny rok 

powinien zostać zaprezentowany przez przewodniczącego bądź 
wiceprzewodniczącego Komisji, według uznania prezydencji, w trakcie 
zwyczajnego posiedzenia COSAC w drugiej połowie roku, po 
opublikowaniu programu. Dlatego prezydencje COSAC są proszone, by 
przy ustalaniu daty posiedzenia brać pod uwagę termin opublikowania 
Programu prac Komisji. Porządek zwyczajnego posiedzenia COSAC w 
drugim półroczu może również uwzględniać ocenę działań Komisji w 
ciągu roku. 

 
5. Po dyskusji na temat Programu prac Komisji parlamenty będą miały 

możliwość poinformować się wzajemnie o swych zamiarach 
kontrolowania projektów aktów ustawodawczych UE, ze szczególnym 



uwzględnieniem tych, które mogą budzić obawy co do zgodności z zasadą 
pomocniczości. 

 
6. COSAC przypomina, że kadencja obecnego stałego członka sekretariatu 

COSAC upływa 31 grudnia 2011 roku. COSAC podkreśla, że 
wyznaczenie nowego stałego członka powinno nastąpić w trakcie XLVI 
COSAC, dlatego parlamenty uczestniczące powinny uzgodnić ramy 
finansowe na następne dwa lata, tj. 2012-2013, możliwie szybko. 

 
7. COSAC przypomina również, że obecne współfinansowanie funkcji 

stałego członka sekretariatu COSAC oraz kosztów prowadzenia biura i 
strony internetowej COSAC kończy się 31 grudnia 2011 roku. COSAC 
wyraża zadowolenie z otrzymania 35 listów intencyjnych od parlamentów 
narodowych i izb parlamentarnych deklarujących gotowość 
współfinansowania w następnych dwóch latach, tj. w latach 2012-2013. 
COSAC z zadowoleniem przyjmuje również fakt, że osiągnięto 
minimalny próg parlamentów narodowych z 14 państw członkowskich. 
COSAC apeluje do pozostałych parlamentów i izb parlamentarnych, aby 
odnowiły swoje zobowiązanie do współfinansowania. 

 
8. COSAC przyjmuje z zadowoleniem 15. Raport półroczny przygotowany 

przez sekretariat COSAC i gorąco dziękuje sekretariatowi za doskonale 
wykonaną pracę. Raport dostarcza wyczerpujących informacji na temat 
wydarzeń parlamentarnych dotyczących Strategii Europa 2020, 
zarządzania gospodarczego, semestru europejskiego i Programu prac 
Komisji na rok 2012. 

 
 


