
 
 

KONKLUZJE 
 

Haga 
XXXII COSAC, wtorek 23 listopada 2004 r. 

 
 

COSAC: 
 

Konstytucja dla Europy 
1) z satysfakcją przyjmuje fakt podpisania Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla 

Europy oraz jego ratyfikację przez Litwę, a także wzywa parlamenty pozostałych państw 
członkowskich oraz obywateli Europy do przyjęcia Traktatu, który jest niezbędny dla  
prawidłowego funkcjonowania Unii Europejskiej 25 lub większej liczby członków; 

 
Komisja Europejska 

2) z satysfakcją przyjmuje wybór nowej Komisji Europejskiej oraz podkreśla ważną rolę, 
jaką przy jej powołaniu odegrał Parlament Europejski, który dzięki temu przyczynił się 
do wzmocnienia  demokracji europejskiej; 

 
Strategia lizbońska 

3) wzywa wszystkie państwa członkowskie, aby wykazały się silną polityczną determinacją 
we wdrażaniu strategii lizbońskiej, zgodnie z raportem Koka. COSAC apeluje do 
rządów UE, aby postępowały zgodnie z założeniami strategii lizbońskiej, zapewniając 
większą elastyczność i prawidłowe funkcjonowanie rynków pracy, jednocześnie mając 
na względzie spójność społeczną, większe nakłady na edukację i badania, więcej 
lepszych miejsc pracy, dalszą redukcję emisji gazów cieplarnianych, w pełni uznając 
prawo państw członkowskich do utrzymania lub wprowadzenia bardziej 
rygorystycznych przepisów dotyczących ochrony środowiska, w celu przestrzegania 
zasady zrównoważonego rozwoju; ponadto podkreśla potrzebę aktywnego 
zaangażowania parlamentów narodowych; 

 
Raport półroczny  

4) z zadowoleniem przyjmuje najnowszy półroczny raport sekretariatu COSAC  na temat 
rozwoju  procedur i praktyk w Unii Europejskiej odnoszących się do kontroli 
parlamentarnej i uważa go za istotne źródło informacji dla parlamentów narodowych, 
pomocne przy realizacji ich zadań związanych z problematyką europejską; 

 
Zasada subsydiarności 

5) z zadowoleniem przyjmuje mechanizm wczesnego ostrzegania zawarty w dołączonym 
do projektu Traktatu  Konstytucyjnego Protokole w sprawie stosowania zasad 
pomocniczości i proporcjonalności. COSAC podjęła decyzję o przeprowadzeniu 
eksperymentalnego testu subsydiarności w stosunku do propozycji jednego z aktów 
prawnych przedstawionych przez Komisję Europejską. Wyniki tego eksperymentu 
zostaną poddane analizie podczas spotkania przewodniczących COSAC  
poprzedzającego XXXIII posiedzenie COSAC w Luksemburgu; 

 
Wymiana informacji  

6) wprowadza zasadę współpracy z grupą sterującą do spraw Międzyparlamentarnej 
Wymiany Informacji w Sprawach Unii Europejskiej (IPEX); odnotowuje, że jej raport 
zostanie przedstawiony na Konferencji Przewodniczących Parlamentów w maju 2005 r. 
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oraz zwraca się z prośbą do Prezydencji Luksemburskiej o wzięcie pod uwagę tego 
raportu podczas XXXIII posiedzenia COSAC;  
 

Debata Europejska w państwach członkowskich 
7) zwraca uwagę na deklarację w sprawie świadomości europejskiej w parlamentach 

narodowych, a także wzywa Konferencję Przewodniczących Parlamentów UE do jej 
szybkiej realizacji i zaproponowania, w porozumieniu z Parlamentem Europejskim, 
konkretnego tygodnia, w którym wszystkie parlamenty narodowe przedyskutują roczny 
plan legislacji i program pracy Komisji Europejskiej. 

 
Tłum. z jęz. ang.:  A. Kubik, M. Skrzyńska 


