
Konkluzje przyjęte przez XXXIX  spotkanie COSAC 
Brdo pri Kranju, 7-8 maja 2008 r. 

 
 
 
1. Kontrola pomocniczości i proporcjonalności 
 
1.1. Kontrole pomocniczości i proporcjonalności przeprowadzone w ramach COSAC wniosły – 

jak stwierdzono podczas XXXVII spotkania COSAC w Berlinie – wartość dodaną do 
sposobu, w jaki większość parlamentów narodowych zajmuje się sprawami Unii 
Europejskiej; w związku z tym COSAC postanawia przeprowadzać dalsze takie kontrole w 
bieżącym roku kalendarzowym. 

 
1.2. COSAC z zadowoleniem przyjmuje wyniki ostatniej kontroli pomocniczości w odniesieniu 

do projektu Decyzji ramowej Rady zmieniającej decyzję ramową 2002/475/JHA w sprawie 
zwalczania terroryzmu, przeprowadzonej  z powodzeniem w 24 izbach w 19 państwach 
członkowskich zgodnie z Protokołem w sprawie stosowania zasad pomocniczości i 
proporcjonalności, dołączonym do Traktatu z Lizbony zmieniającego Traktat o Unii 
Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską. Podczas spotkania 
przewodniczących COSAC w Lubljanie 18 lutego 2008 r. omawiano raport na temat tych 
wyników. 

 
1.3. Na spotkaniu przewodniczących COSAC w Lubljanie podjęto decyzje, by przeprowadzić 

kontrolę pomocniczości w odniesieniu do Projektu rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie obowiązującego prawa, właściwości sądowej i uznawania 
decyzji i środków administracyjnych w odniesieniu do dziedziczenia i testamentów 
(2008/JLS/122) oraz Projektu dyrektywy wdrażającej zasady równego traktowania poza 
strefą zatrudnienia (2008/EMPL/017). Przypominając tę decyzję, COSAC zauważa, że ten 
drugi projekt ma być opublikowany w czerwcu i wówczas kontrola pomocniczości zacznie 
się podczas prezydencji słoweńskiej. Sekretariat COSAC poczyni w tym celu wszelkie 
konieczne przygotowania do przeprowadzenia kontroli, którą parlamenty narodowe 
przeprowadzą w ciągu 8 tygodni od chwili przekazania projektu aktu legislacyjnego we 
wszystkich językach urzędowych UE. Wyniki tej kontroli pomocniczości będą omówione 
podczas prezydencji francuskiej.  

 
1.4. COSAC zauważa, że parlamenty narodowe powinny, zgodnie z zapowiedzią, kontynuować 

kontrole pomocniczości, ponieważ są one ważnym mechanizmem wczesnego ostrzegania. 
Jednocześnie wzywa parlamenty narodowe, by w dalszym ciągu przekazywały informacje i 
uczestniczyły w wymianie informacji. 

 
1.5. COSAC zachęca Sekretariat COSAC do nawiązania dialogu z Radą IPEX w celu 

zapewnienia bieżącej i skutecznej wymiany informacji na temat mechanizmu kontroli 
pomocniczości przewidzianego w Traktacie z Lizbony. 

 
1.6. COSAC wzywa prezydencję francuską, by opracowała listę pomysłów przedstawionych 

przez parlamenty narodowe, jak ulepszyć współpracę przy realizacji Protokołu nr 2 w 



sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności. COSAC wzywa prezydencję 
francuską, by zaprosiła grupę roboczą, składającą się z przedstawicieli parlamentów 
narodowych przy UE, której praca będzie podstawą do opracowania raportu na temat tego, 
w jaki sposób parlamenty narodowe mogą wykorzystać te pomysły oraz tego, czy będą 
potrzebne wspólne przygotowania przy jednoczesnym poszanowaniu prawa każdego 
parlamentu do decydowania o własnym trybie pracy. Raport ten, przygotowany przez 
Sekretariat COSAC, będzie stanowił podstawę do dyskusji podczas XL Spotkania COSAC 
w czasie prezydencji francuskiej. 

 
2. Mianowanie i współfinansowanie stałego członka Sekretariatu COSAC 
 
2.1. COSAC z zadowoleniem przyjmuje decyzję podjętą przez  przewodniczących na spotkaniu 

w Lubljanie 18 lutego 2008 r., by mianować Panią Loretę Raulinaityte, Stałego 
Przedstawiciela Parlamentu Litewskiego przy UE, na stanowisko stałego członka 
Sekretariatu COSAC na okres dwóch lat.  

 
2.2. COSAC z zadowoleniem przyjmuje 26 listów intencyjnych parlamentów państw COSAC, 

w których deklarują one gotowość współfinansowania stanowiska stałego członka 
Sekretariatu COSAC oraz prowadzenia biura i strony internetowej COSAC. 

 
2.3. COSAC wyraża wdzięczność Parlamentowi Europejskiemu za udostępnienie sekretariatowi 

COSAC odpowiednich pomieszczeń biurowych w swojej siedzibie w Brukseli.  
 
3. 9. Raport półroczy 
 

COSAC z zadowoleniem przyjmuje 9. raport półroczny przygotowany przez Sekretariat 
COSAC, który jak zawsze pomógł prześledzić zmiany stosowanych w UE procedur i 
praktyk dotyczących kontroli parlamentarnej. COSAC jest przekonany, że raport ten jest 
również ważnym źródłem informacji o praktycznych aspektach pracy parlamentów 
narodowych. 

 
 
Tłum. z jęz. angielskiego: Monika Chabowska 
 


	Konkluzje przyjęte przez XXXIX  spotkanie COSAC 

