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Bratysława, 24 stycznia 2012 
 

KONKLUZJE 
  

Spotkania Komisji właściwych ds. europejskich Izby Deputowanych i Senatu Republiki 
Czeskiej, Zgromadzenia Narodowego Węgier, Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 

oraz Rady Narodowej Republiki Słowackiej 
 

Przedstawiciele komisji właściwych ds. europejskich parlamentów  
państw Grupy Wyszehradzkiej: 

 
- doceniają wkład i podkreślają spuściznę Pana Vaclava Havla, jednego z ojców idei 
współpracy wyszehradzkiej;  
 
W odniesieniu do kwestii ogólnych Unii Europejskiej: 
 
- uznają, że węgierska i polska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej stanowiły sukces 
oraz wartościowe przywództwo Unii w rozwiązywaniu kluczowych dla UE kwestii 
w 2011 r.; 
 
- wyrażają zadowolenie z podpisania Traktatu Akcesyjnego między Unią Europejską 
i Chorwacją na posiedzeniu Rady Europejskiej w dniu 9 grudnia 2011 r., a także uznają 
to wydarzenie za ważny moment w procesie stabilizacji Bałkanów Zachodnich. Zachęcają 
pozostałe parlamenty narodowe Unii Europejskiej do szybkiego i pomyślnego zakończenia 
procesu ratyfikacji Traktatu Akcesyjnego, aby przyjąć Chorwację, jako nowe  państwo 
członkowskie z dniem 1 lipca 2013 r. 
 
- wyrażają zadowolenie z postępu dokonanego przez pozostałe kraje kandydujące 
oraz potencjalnych kandydatów do członkostwa w UE, w szczególności Czarnogórę i Serbię. 
Zachęcają Czarnogórę do dalszych reform w odniesieniu do kwestii rządów prawa i praw 
człowieka. Równocześnie, zachęcają Serbię do utrzymania dotychczasowej dynamiki w 
wypełnianiu kryteriów politycznych określonych w traktatach; 
 
- popierają proces rozszerzenia UE, lecz także podkreślają konieczność spełnienia kryteriów 
przedakcesyjnych; 
 
- podkreślają potrzebę strategicznego rozwijania Partnerstwa Wschodniego i podpisania 
wynegocjowanej umowy pomiędzy UE a Ukrainą. 
  
W odniesieniu do kwestii gospodarczych i finansowych (strefa euro, zarządzanie 
gospodarcze w UE) 
 
- popierają działania zmierzające do rzeczywistej poprawy funkcjonowania strefy euro oraz 
do wzmocnienia dyscypliny fiskalnej i konsolidacji finansów publicznych; 
 
- podkreślają, że wzmocnione zarządzanie strefą euro musi być zgodne z zasadami 
chroniącymi integralność Unii Europejskiej; 
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- podkreślają, że przywrócenie zaufania do wspólnej europejskiej waluty dotyczy wszystkich 
państw członkowskich, a jednocześnie zwracają uwagę, że przywrócenie zaufania możliwe 
jest w drodze konsolidacji finansów publicznych; 
 
- popierają stanowisko, że państwa sygnatariusze paktu fiskalnego, obecni i przyszli 
członkowie strefy euro, powinny posiadać takie samo prawo do udziału w spotkaniach na 
szczycie Eurogrupy; 
 
- wspierają przestrzeganie zasad jednolitego rynku, stanowiącego sedno projektu 
europejskiego; 
 
- popierają Strategię Europa 2020 oraz bliższą współpracę między państwami członkowskimi 
UE w implementacji celów Strategii Europa 2020 w praktyce; 
 
- popierają rozwijanie i koordynację narzędzi stabilizacyjnych; 
 
- wyrażają zadowolenie z rozpoczęcia drugiego semestru europejskiego w celu wzmocnienia 
koordynacji polityki gospodarczej. 
 
W odniesieniu do nowych kompetencji parlamentów narodowych na podstawie Traktatu 
z Lizbony (zasada subsydiarności i wnoszenie uzasadnionych opinii): 
 
- z uznaniem odnoszą się do obecnych konsultacji oraz wymiany informacji między 
państwami członkowskimi Unii Europejskiej (dotyczących projektów legislacyjnych, które 
mogłyby naruszać zasadę subsydiarności) w celu osiągnięcia wymaganej większości w 
procedurze „żółtej” i „pomarańczowej” kartki; 
 
- wyrażają zadowolenie i mocno popierają wykorzystanie sieci IPEX jako przydatnego 
narzędzia wzajemnej wymiany informacji dotyczących kontroli projektów ustawodawczych 
UE; 
 
- na podstawie Programu Prac Komisji, mocno wspierają bliższą współpracę państw Grupy 
Wyszehradzkiej we wczesnej wymianie informacji na temat projektów aktów 
ustawodawczych UE, które mogłyby mieć znaczenie w odniesieniu 
do zgodności tych projektów z zasadą subsydiarności; 
 
- popierają ideę rozważenia na forum COSAC problemu niedostatecznej efektywności zasady 
subsydiarności. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tłumaczenie z j. ang.: Iga Cieślicka-Tomaszewska, BSM 


