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KONKLUZJE XLIX KONFERFENCJI COSAC 
Dublin, 23-25 czerwca 2013 r.  

 
 

1. Raport półroczny 
 

1.1. COSAC z zadowoleniem przyjmuje 19. raport półroczny sporządzony 
przez Sekretariat COSAC i dziękuje Sekretariatowi za wykonaną pracę. Raport 
zawiera przydatne informacje nt. zaangażowania parlamentów w ramach Unii 
Gospodarczej i Walutowej, semestru europejskiego oraz procesu rozszerzenia UE. 
Raport poddaje również analizie kontrolę poszanowania zasady pomocniczości 
przeprowadzaną w parlamentach i dokumentuje zakres międzyparlamentarnej 
współpracy w tym zakresie. 

 

2. Ostatnie spotkania parlamentarne 
 

2.1. COSAC z zadowoleniem przyjmuje Konkluzje prezydencji z ostatniej Konferencji 

Przewodniczących Parlamentów UE, która odbyła się w dn. 21-23 kwietnia 2013 r. 

w Nikozji, oraz wyraża swoje poparcie dla porozumienia zawartego w sprawie 

powołania Konferencji zgodnie z art. 13 Traktatu o stabilności, koordynacji 

i zarządzaniu w Unii Gospodarczej i Walutowej, co mogłoby nastąpić w oparciu 

o istniejące modele współpracy międzyparlamentarnej według formuły 

Międzyparlamentarnej Konferencji ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej 

i Bezpieczeństwa oraz Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony. COSAC 

oczekuje na inauguracyjne posiedzenie Międzyparlamentarnej Konferencji 

w sprawie Zarządzania Gospodarczego i Finansowego Unii Europejskiej, które 

odbędzie się w Wilnie w dniach 16-18 października 2013 r. i apeluje o dokładne 

rozważenie ustaleń dotyczących tej oraz następnej konferencji, która będzie 

współorganizowana w Brukseli.  

 

2.2. COSAC z zadowoleniem przyjmuje sprawozdanie z nieformalnego spotkania 
w Kopenhadze w dniu 11 marca 2013 r. w sprawie roli parlamentów narodowych 
w UE jako forum otwartej dyskusji i wymiany idei. 
 

2.3. COSAC z zadowoleniem przyjmuje propozycje wykorzystania wideokonferencji 
na potrzeby współpracy międzyparlamentarnej oraz na potrzeby usprawnienia 
wymiany informacji między parlamentami narodowymi, a także propozycję 
wykorzystania w szerszym zakresie Sekretariatu COSAC oraz przedstawicieli 
parlamentów narodowych w Brukseli. 
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2.4. COSAC odnotowuje ważną rolę parlamentów narodowych w krajowych procesach 
decyzyjnych w sprawach UE. Wiele państw wypracowało metody 
i procedury dotyczące włączenia spraw UE do codziennego funkcjonowania i pracy 
parlamentów narodowych. Te doświadczenia i dobre praktyki mogą stanowić 
inspirację dla innych w zakresie usprawniania kontroli spraw UE i wzmacniania 
odpowiedzialności również na poziomie narodowym  

 

3. Rzeczywista Unia Gospodarcza i Walutowa 
 

3.1. COSAC odnotowuje, że w większości parlamentów toczy się aktywna debata 
na temat najważniejszych dokumentów UGW i większość parlamentów w taki lub 
inny sposób monitoruje spotkania i/lub konkluzje z posiedzeń Rady Europejskiej. 
COSAC uważa, że należy zrobić więcej dla rozwoju debaty międzyparlamentarnej 
dotyczącej tych kwestii oraz szerzej, na temat fundamentalnych zagadnień 
demokracji w UE. COSAC wzywa przyszłe prezydencje do opracowania najlepszej 
metody wspierania takiej debaty, szczególnie w kontekście nowej konferencji 
na podstawie art. 13 Traktatu o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w Unii 
Gospodarczej i Walutowej. 

 
3.2. COSAC zachęca parlamenty do większego wykorzystania istniejących narzędzi 

oraz do opracowywania nowych mechanizmów na poziomie narodowym 
i europejskim, tak aby zapewnić demokratyczną legitymizację UGW, 
a w szczególności, aby zapewnić, że demokratyczna legitymizacja 
i odpowiedzialność pozostają na poziomie, na którym są podejmowane i wdrażane 
decyzje. 

 
3.3. COSAC zachęca Parlament Europejski oraz parlamenty narodowe sprawujące 

prezydencję w Radzie UE w pierwszej połowie roku do przeanalizowania 
konstruktywnych komentarzy zawartych w 19. raporcie półrocznym w związku 
z organizacją „Europejskiego tygodnia parlamentarnego”.  

 

4. Wymiana informacji między parlamentami w sprawie kontroli poszanowania 
zasady pomocniczości 

 

4.1. COSAC z zadowoleniem przyjmuje ciągły rozwój procedur i praktyk związanych 
z kontrolą poszanowania zasady pomocniczości. Należy w szczególności podkreślić 
wzrost wymiany informacji pomiędzy administracjami poszczególnych 
parlamentów, większą współpracę pomiędzy przedstawicielami parlamentów 
narodowych w Brukseli oraz stałą wysoką frekwencję na konferencjach 
międzyparlamentarnych. 
 

4.2. COSAC z zadowoleniem przyjmuje istotny wzrost wymiany informacji pomiędzy 
parlamentami i izbami na temat kontroli poszanowania zasady pomocniczości, 
z zastosowaniem różnych metod i sieci wymiany informacji, w szczególności bazy 
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danych IPEX oraz przedstawicieli parlamentów narodowych w Brukseli. COSAC 
wyraża zadowolenie z powodu skutecznej intensyfikacji międzyparlamentarnej 
wymiany informacji od momentu wejścia w życie Traktatu z Lizbony, która 
w wielu wypadach przekłada się na konkretne wyniki w zakresie kontroli 
poszanowania zasady pomocniczości. COSAC przypomina parlamentom 
narodowym o znaczeniu skutecznego przeprowadzania kontroli poszanowania 
zasady pomocniczości i zachęca do współpracy w celu osiągnięcia, gdy jest to 
właściwe, progów przez parlamenty narodowe. 

 

4.3. W kontekście tej zwiększonej wymiany informacji, COSAC odnotowuje możliwość 
wprowadzenia dalszych usprawnień, takich jak: wymiana informacji pomiędzy 
parlamentami na jeszcze wcześniejszych etapach kontroli; poprawa zawartości 
strony internetowej IPEX, tak aby pokazywać istotne przyczyny złamania zasady 
pomocniczości oraz – w odniesieniu do parlamentów - zapewnić dokładną 
informację we właściwym czasie, a także publikowanie dokładniejszych 
streszczeń lub tłumaczeń istotnych dokumentów 
w języku angielskim i/lub francuskim; zwiększanie wymiany informacji między 
parlamentarzystami na forum i/lub przy okazji spotkań Konferencji COSAC. 

 
5. Stały członek Sekretariatu COSAC 

 

5.1. COSAC przypomina, że bieżąca kadencja obecnego stałego członka Sekretariatu 
COSAC wygasa z dniem 31 grudnia 2013 roku. COSAC podkreśla, 
że powołanie nowego stałego członka powinno odbyć się podczas L Konferencji 
COSAC, dlatego też wzywa prezydencję litewską o przygotowanie 
powołania nowego stałego członka. 
 

5.2. COSAC przypomina również, że bieżące współfinansowanie stałego członka 
Sekretariatu COSAC oraz kosztów prowadzenia biura i strony internetowej COSAC 
wygaśnie z dniem 31 grudnia 2013 roku. COSAC z zadowoleniem przyjmuje listy 
intencyjne od 22 parlamentów narodowych wyrażające zobowiązanie 
do współfinansowania przez kolejne dwa lata, czyli w okresie 2014-2015. Ponadto 
COSAC z zadowoleniem przyjmuje fakt, że osiągnięta została minimalna liczba 
14 parlamentów państw członkowskich deklarujących współfinansowanie. COSAC 
wzywa pozostałe parlamenty/izby do odnowienia swoich zobowiązań w sprawie 
współfinansowania. 

 


