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Uwzględniając: 

− aktywną rolę parlamentów narodowych w przyczynianiu się do prawidłowego 

funkcjonowania Unii Europejskiej, 

− znaczenie prezydencji Unii Europejskiej oraz możliwości i wyzwania, jakie niesie ona 

dla każdego z państw członkowskich, 

 

Izby Parlamentów Polski, Danii i Cypru deklarują zdecydowaną wolę współpracy oraz 

wzajemnego wspierania się podczas przygotowywania i realizacji prezydencji Unii 

Europejskiej, przypadających na okres osiemnastu miesięcy, od 1 lipca 2011 do 31 grudnia 

2012. 

 

Odnosząc się do zasady poszanowania autonomii każdego parlamentu zaangażowanego  

we współpracę międzyparlamentarną, Izby deklarują: 

− wzajemne wsparcie podczas przygotowywania i realizacji parlamentarnego wymiaru 

prezydencji, na poziomie przewodniczących Parlamentów trio, komisji spraw 

europejskich oraz innych organów parlamentarnych, jeśli będzie to konieczne  

dla wdrożenia programu prezydencji; 

− wymianę informacji na temat programów, tematów i formuł spotkań organizowanych 

podczas prezydencji; 

− koordynowanie współpracy z Parlamentem Europejskim w sprawach związanych  

z realizacją wymiaru parlamentarnego, biorąc pod uwagę systemy sprawowania 

prezydencji Konferencji Przewodniczących Parlamentów Unii Europejskiej oraz 

Konferencji Organów Parlamentarnych Wyspecjalizowanych w Sprawach Unii (COSAC). 

 

Realizacja niniejszej deklaracji obejmuje: 

− spotkania robocze przedstawicieli Izb i/lub spotkania organizowane przy okazji spotkań 

międzyparlamentarnych w ramach UE, mających na celu przedyskutowanie bieżących 

spraw związanych z realizacją parlamentarnego wymiaru prezydencji; 



− spotkania robocze przedstawicieli administracji Izb w celu wzajemnych konsultacji, 

wymiany najlepszych praktyk i przygotowania spotkań na szczeblu politycznym; 

− bliższą współpracę między przedstawicielami Parlamentów narodowych w Brukseli; 

− możliwość ustanowienia stałych grup roboczych na szczeblu politycznym  

i administracyjnym. 

 

Sekretarze Generalni Parlamentów państw członkowskich trio podejmą wszelkie konieczne 

środki w celu wdrożenia postanowień niniejszej deklaracji. 

 

Podpisano w Sztokholmie 15 maja 2010 w czterech identycznych egzemplarzach. 
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