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Konkluzje  

 

W dniach 23 i 24 listopada 2004 r. w Wiedniu odbyło się siódme spotkanie 

przewodniczących parlamentów krajów Partnerstwa Regionalnego, któremu przewodniczyła 

Barbara Prammer, przewodnicząca Rady Narodowej Austrii. W konferencji uczestniczyli: 

France Cukjati (przewodniczący Zgromadzenia Narodowego Słowenii), Pavol Paška 

(przewodniczący Rady Narodowej Słowacji), Maciej Płażyński (Wicemarszałek Senatu 

Polski), Přemysl Sobotka (przewodniczący Senatu Czech), Janez Sušnik (przewodniczący 

Rady Narodowej Słowenii), Katalin Szili (przewodnicząca Zgromadzenia Narodowego 

Węgier), Miloslav Vlček (przewodniczący Izby Deputowanych Czech).  

 

1. Współpraca pomiędzy parlamentami Partnerstwa Regionalnego została 

zapoczątkowana w 2003 roku  w związku z perspektywą rozszerzenia Unii 

Europejskiej. W tym kontekście, przewodniczący parlamentów za szczególne zadanie 

Partnerstwa Regionalnego uważają zapewnienie zakończenia procesu rozszerzenia 

Unii Europejskiej o kraje Europy Środkowej i Wschodniej. W związku z tym, 

przewodniczący parlamentów przeprowadzili dyskusję nad zbliżającym się 

poszerzeniem obszaru Schengen i strefy euro.  

2. Uczestnicy konferencji przyjęli do wiadomości deklarację końcową w sprawie 

„Zagrożeń związanych z możliwym odłożeniem w czasie poszerzenia obszaru 

Schengen”, przyjętą przez przewodniczących parlamentów Grupy Wyszehradzkiej na 

spotkaniu w Koszycach 13 listopada 2006 roku. Przewodniczący parlamentów 

stwierdzili, że warunki do przystąpienia do obszaru Schengen w zaplanowanym 

terminie w październiku 2007 r. muszą zostać stworzone zarówno po stronie Komisji 

Europejskiej, poprzez uruchomienie odpowiedniego systemu informacyjnego (SIS II 

lub alternatywnego systemu Schengen One for All), jak i po stronie państw 

członkowskich poprzez spełnienie wszystkich wymagań określonych w dorobku 

prawnym Schengen.  

3. Uczestnicy konferencji przeprowadzili dyskusję nad stanem przygotowań do 

przystąpienia do strefy euro. Przyjęli z zadowoleniem fakt, że Słowenia dołączy do 

strefy euro zgodnie z planem 1 stycznia 2007 r. oraz fakt, że Czechy, Polska, 



Słowacja i Węgry również wprowadzą euro jako swoją walutę po spełnieniu kryteriów 

konwergencji.  Uczestnicy byli zgodni co do tego, że wspólna waluta stanowi ważny 

krok w kierunku integracji europejskiej i ma wielkie znaczenie dla konkurencyjnej siły 

europejskiej gospodarki. 

4. Z inicjatywy Marszałka polskiego Sejmu, przewodniczący parlamentów przeprowadzili 

dyskusję nad polityką zagraniczną Unii Europejskiej w odniesieniu do energetyki. 

Przewodniczący parlamentów wyrazili poparcie dla priorytetów określonych w celu 

zapewnienia trwałego, konkurencyjnego i bezpiecznego zaopatrzenia w energię: 

zakończenia procesu tworzenia wewnętrznych europejskich rynków elektryczności i 

gazu; zwiększenia solidarności pomiędzy państwami członkowskimi w przypadku 

braków w zaopatrzeniu; bardziej trwałej, wydajnej i zdywersyfikowanej struktury 

dostaw energii; kompleksowego podejścia do wyzwań jakie stawia zmiana klimatu 

poprzez poprawę wydajności energetycznej i zwiększenie wykorzystania 

odnawialnych źródeł energii; strategicznego europejskiego planu technologii w 

dziedzinie energetyki i wspólnej zewnętrznej polityki energetycznej. 

5. Na poprzednim spotkaniu 25 i 26 czerwca 2006 r. w Warszawie, przewodniczący 

parlamentów przeprowadzili szczegółową dyskusję nad udziałem parlamentów 

narodowych w sprawach unijnych. Na życzenie parlamentów narodowych i przy 

wsparciu Rady Europejskiej, Komisja Europejska przesyła od 1 września 2006 r. 

wszystkie ważne projekty legislacyjne bezpośrednio do parlamentów narodowych, tak 

aby dać im okazję do przedstawienia komentarzy. Parlamenty narodowe są proszone 

o rozpatrywanie projektów unijnych pod kątem zgodności z zasadami pomocniczości i 

proporcjonalności. Przewodniczący parlamentów przedyskutowali wstępne rezultaty 

tych przeglądów w ich parlamentach. Doszli do wniosku, że współpraca musi być 

dalej rozwijana w ramach COSAC (Konferencja Komisji Wyspecjalizowanych w 

Sprawach Wspólnotowych Parlamentów UE), tak aby umożliwić rozwój uczestnictwa 

parlamentów narodowych w sprawach Unii Europejskiej.  

6. Przewodniczący parlamentów uzgodnili, że ich ósme spotkanie odbędzie się  

w kwietniu 2007 r. w Pradze. 

 

 


