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Jednym z priorytetów węgierskiej prezydencji grupy V4 jest wspieranie współpracy między 

członkami Grupy Wyszehradzkiej. Uczestnicy spotkania wymienili poglądy na temat 

propozycji przewodniczącego węgierskiej Komisji Spraw Zagranicznych, mającej na celu 

wzmocnienie współpracy parlamentów Grupy Wyszehradzkiej. W rezultacie, delegacje 

przedkładają poniższą wspólną propozycję przewodniczącym parlamentów państw Grupy 

Wyszehradzkiej, w celu wzmocnienia wymiaru parlamentarnego grupy V4. Głównym celem 

nowej koncepcji jest zbudowanie mocniejszych stosunków pomiędzy parlamentami tych 

państw i zapewnienie profesjonalnych konsultacji dla komisji wyspecjalizowanych  

w kwestiach strategicznych. Nowe ramy współpracy parlamentarnej funkcjonowałyby  

w połączeniu z istniejącymi już spotkaniami przewodniczących i komisji. 

 

Nowa koncepcja jest oparta na następujących głównych filarach: 

 Spotkania komisji do spraw europejskich powinny nadal odbywać się co sześć 

miesięcy. 

 Spotkania w ramach nowego wymiaru parlamentarnego powinny odbywać się raz  

w roku, jeden dzień przed spotkaniem przewodniczących parlamentów, w państwie 

sprawującym rotacyjną prezydencję Grupy Wyszehradzkiej. 

 Priorytetowymi obszarami nowej współpracy parlamentarnej powinna być polityka 

zagraniczna i obrony oraz kwestie gospodarcze i rozwoju regionalnego. 

 Delegacje powinny składać się z 10 parlamentarzystów z każdego państwa, w tym 

przynajmniej po dwóch z każdej komisji. 

 Państwo-gospodarz może zaprosić członków innych komisji, jednak liczba delegatów 

z każdego państwa nie powinna przekroczyć 10. 

 W pierwszej części konferencji uczestnicy powinni spotkać się w sekcjach 

tematycznych. Po spotkaniach wyspecjalizowanych powinna odbyć się sesja plenarna 

z udziałem wszystkich 40 delegatów, na którą powinni zostać zaproszeni 

przewodniczący komisji do spraw europejskich. 

 Sesji plenarnej powinien przewodniczyć przewodniczący komisji spraw 

zagranicznych państwa-gospodarza, który ma poinformować następnego dnia 

konferencję przewodniczących parlamentów grupy V4 o przyjętych propozycjach. Po 



dyskusji nad propozycjami, przewodniczący powinni przyjąć memorandum w drodze 

konsensu. 

 Na spotkaniu, zgodnie z praktyką przyjętą na Konferencji Przewodniczących 

Parlamentów UE, państwo-gospodarz zapewnia zaplecze dla tłumaczeń oraz 

tłumaczenie na język angielski, a delegacje parlamentów uczestniczących organizują 

tłumaczenie na języki ojczyste. Delegacje pokrywają koszty swojego zakwaterowania 

i transportu. 

 Sygnatariusze przekazują niniejsze porozumienie przewodniczącym swoich 

parlamentów. 

 

Uczestnicy uzgodnili, że niniejsze porozumienie zostanie wysłane do przewodniczącego 

Zgromadzenia Narodowego Węgier, który przedstawi je do dyskusji i zatwierdzenia 

przewodniczącym parlamentów państw Grupy Wyszehradzkiej, które odbędzie się 27-28 

lutego. 
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