
PROTOKÓŁ W SPRAWIE ROLI PARLAMENTÓW 
PAŃSTW CZŁONKOWSKICH W UNII EUROPEJSKIEJ 

 
WYSOKIE UMAWIAJĄCE SIĘ STRONY, 
 
PRZYPOMINAJĄC, że kontrola sprawowana przez poszczególne parlamenty Państw Członkowskich nad 
ich rządami w zakresie działań Unii należy do organizacji i praktyki konstytucyjnej każdego Państwa 
Członkowskiego, 
 
PRAGNĄC jednak zachęcić parlamenty Państw Członkowskich do aktywnego udziału w 
przedsięwzięciach Unii Europejskiej i zwiększyć możliwość wyrażania ich punktu widzenia w kwestiach, 
które mogą stanowić dla nich szczególny przedmiot zainteresowania, 
 
UZGODNIŁY następujące postanowienia, które są dołączone do Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatów 
ustanawiających Wspólnoty Europejskie: 
 

I. Informacje dla parlamentów Państw Członkowskich 
 
1. Wszystkie dokumenty konsultacyjne Komisji (zielone księgi, białe księgi i komunikaty) są bezzwłocznie 
przekazywane parlamentom Państw Członkowskich. 
 
2. Projekty aktów prawnych wnoszone przez Komisję, określone przez Radę zgodnie z artykułem 151 
ustęp 3 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, są przedkładane na tyle wcześnie, by rząd 
każdego Państwa Członkowskiego mógł zapewnić, aby parlament tego państwa otrzymał je w sposób 
należyty. 
 
3. Między chwilą, kiedy projekt aktu prawnego lub projekt środka, który ma być przyjęty stosownie do 
tytułu VI Traktatu o Unii Europejskiej, jest przedstawiony we wszystkich językach przez Komisję 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie a datą jego wpisania do porządku obrad Rady w celu podjęcia 
decyzji bądź w celu przyjęcia aktu, bądź w celu przyjęcia wspólnego stanowiska, zgodnie z artykułem 
189b lub 189c Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, musi upłynąć sześć tygodni, z 
zastrzeżeniem nie cierpiących zwłoki wyjątków uzasadnionych w tym akcie lub we wspólnym stanowisku. 
 

II. Konferencja komisji wyspecjalizowanych w sprawach wspólnotowych 
 
4. Konferencja komisji wyspecjalizowanych w sprawach wspólnotowych, dalej zwana „COSAC”, 
utworzona w Paryżu 16 i 17 listopada 1989 roku, może przedkładać wszelkie uwagi, które uzna za 
właściwe, pod rozwagę instytucjom Unii Europejskiej, w szczególności na podstawie projektów aktów 
przekazanych jej na mocy zgodnej decyzji przedstawicieli rządów Państw Członkowskich, uwzględniającej 
charakter zagadnienia. 
 
5. COSAC może rozważyć każdy projekt lub inicjatywę aktu prawnego w związku z ustanowieniem 
przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości mogące mieć bezpośredni wpływ na prawa i 
wolności jednostek. Parlament Europejski, Rada i Komisja są informowane o wszelkich uwagach 
przedkładanych przez COSAC na mocy niniejszego ustępu. 
 
6. COSAC może skierować do Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji wszelkie uwagi, które uzna za 
właściwe, na temat działań legislacyjnych Unii, zwłaszcza w odniesieniu do stosowania zasady 
pomocniczości, przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości oraz zagadnień związanych z 
prawami podstawowymi. 
 
7. Uwagi przedłożone przez COSAC w żadnym razie nie wiążą parlamentów Państw Członkowskich ani 
nie przesądzają ich stanowiska. 
 


