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Konkluzje XLIII COSAC
1.

Ocena kontroli pomocniczości
1.1
COSAC z zadowoleniem przyjmuje wynik skoordynowanej kontroli pomocniczości w
sprawie wniosku Komisji Europejskiej dotyczącego rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania
orzeczeń sądowych i dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie
utworzenia europejskiego certyfikatu spadkowego.
1.2 COSAC zauważa, że zdecydowana większość parlamentów uczestniczących w kontroli jest
zadowolona z uzasadnienia Komisji Europejskiej w sprawie wniosku w zakresie jego
zgodności z zasadą subsydiarności i nie ma szczególnych uwag co do uzasadnienia.
1.3 COSAC uznaje znaczenie ośmiu kontroli pomocniczości przeprowadzonych do momentu
wejścia w życie Traktatu z Lizbony w dniu 1 grudnia 2009 r., ponieważ służą one jako
bezcenne źródło wiedzy w zakresie stosowania zasady pomocniczości.
1.4 Po wejściu w życie Traktatu z Lizbony, COSAC uważa, że skoordynowane kontrole
pomocniczości nie powinny być dłużej priorytetem Konferencji, chociaż kontrole te mogą
być przeprowadzane na zasadzie ad hoc na podstawie wniosku każdej Prezydencji.
Niemniej jednak COSAC powinna nadal koncentrować się na sprawach związanych z
poprawą efektywności nadzoru parlamentarnego w sprawach UE.
1.5 W związku z tym COSAC zachęca parlamenty narodowe do zwiększenia wykorzystania
IPEX oraz innych form współpracy, aby zapewnić wzajemny przepływ informacji w
odniesieniu do odpowiednich działań i stanowisk.

2. Raport półroczny
2.1 COSAC z zadowoleniem przyjmuje trzynasty Raport Półroczny jako cenne źródło
informacji na temat nowych uprawnień parlamentów narodowych po wejściu w życie
Traktatu z Lizbony oraz sugestii dotyczących przyszłości COSAC.
2.2 COSAC uważa, że przyszłe raporty nie powinny być przeprowadzane regularnie, ale na
podstawie wniosku Prezydencji i tylko w zakresie kwestii związanych z COSAC. Celem
raportu powinno być ustalenie istotnych spraw i / lub kontrowersji, które będą omawiane
w trakcie posiedzenia zwyczajnego COSAC.
3. Przyszłość COSAC
3.1 COSAC uznaje, że jej spotkania stwarzają niepowtarzalną okazję do wymiany najlepszych
praktyk i informacji z innymi parlamentami w sprawie monitorowania krajowej polityki
europejskiej rządów oraz do wysłuchania i zapytania o stanowisko innych parlamentów w
wielu innych sprawach UE. Ponadto, COSAC chce podkreślić, że w przyszłości powinno się
unikać dyskusji na tematy proceduralne, tak by móc skupić się na debatach politycznych w
sprawach europejskich ‐ będących przedmiotem wspólnego zainteresowania komisji ds.
UE. COSAC powinna zapraszać Przewodniczącego Rady Europejskiej, rotacyjną
Prezydencję Rady Unii Europejskiej i Przewodniczącego Komisji Europejskiej, jak również
Wysokiego Przedstawiciela Unii Europejskiej do spraw Zagranicznych i Polityki
Bezpieczeństwa oraz właściwych komisarzy do wzięcia udziału w debatach COSAC.
3.2 Jak ustalono w Regulaminie, porządek obrad każdego posiedzenia jest sporządzany przez
przewodniczącego komisji parlamentu pełniącego rolę gospodarza po wcześniejszych
konsultacjach z Trojką i przewodniczącymi COSAC. Jednakże, w przypadku gdy
prezentacja Rocznej Strategii Politycznej lub innego podobnego dokumentu przez
Przewodniczącego Komisji Europejskiej będzie przedmiotem zainteresowania
uczestników spotkania COSAC, taki punkt powinien być umieszczony w porządku obrad.
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Propozycja debaty na temat konkretnego projektu aktu ustawodawczego UE może być
zamieszczona w porządku obrad COSAC, jeżeli projekty te dotyczą w szczególności
kwestii spornych, które mogą stanowić podstawę debaty politycznej, w szczególności w
zakresie spraw europejskich. Do udziału w debatach może być zaproszony właściwy
członek Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego oraz właściwy minister z kraju
sprawującego Prezydencję w celu przedstawienia opinii.
Biorąc pod uwagę dyskusję toczącą się w ramach Konferencji Przewodniczących
Parlamentów UE, COSAC powinna rozważyć w jaki sposób można wykorzystać i
zoptymalizować nowe technologie takie jak wideokonferencje i fora takie jak IPEX w celu
wdrożenia artykułu 10 Protokołu (nr 1) w sprawie roli parlamentów narodowych w Unii
Europejskiej.
Aktualny format spotkań COSAC, w tym spotkania według klucza europejskiej afiliacji
politycznej, uznaje się za odpowiedni i nie powinien on być zmieniany. Na wniosek
Prezydencji, mogą być rozważane dyskusje w małych grupach lub panelu dyskusyjnym.
Czas wystąpień powinien być ograniczony w Regulaminie do nie więcej niż 3 minut, chyba
że Prezydencja postanowi inaczej z uwagi na szczególne okoliczności. Nie powinno być
żadnego ograniczenia w Regulaminie w odniesieniu do liczby wystąpień każdej delegacji,
chyba że Prezydencja podejmie decyzję o wprowadzeniu pewnych ograniczeń w związku
z okolicznościami danego spotkania.
Zalecana jest nieformalna wymiana informacji przed spotkaniami, w szczególności na
temat stanowiska danego parlamentu w kwestiach, które będą omawiane. Skutecznym
sposobem realizacji tej wymiany poglądów jest wykorzystanie sieci pracowników w
Brukseli. Na wniosek Prezydencji możliwe jest również formalne przygotowanie w formie
kwestionariuszy i podsumowań rozesłanych przez Sekretariat.
Wnioski i wkład są przygotowywane przez każdą Prezydencję i przyjmowane podczas
zwyczajnego posiedzenia, zgodnie z Regulaminem. Jednakże – jako zasada ogólna ‐
powinny one być krótkie i dotyczyć tylko kwestii omawianych na posiedzeniu. COSAC
może również zwrócić się do Prezydencji, aby ta wystąpiła do Komisji Europejskiej, Rady i
Parlamentu Europejskiego z prośbą o reakcję na wkład.
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