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1. Raport półroczny
COSAC z zadowoleniem przyjmuje 18. raport półroczny przygotowany przez Sekretariat COSAC i
składa Sekretariatowi serdecznie podziękowania za znakomitą pracę. Raport zawiera
wyczerpujące i użyteczne informacje na temat związków między instytucjami europejskimi a
parlamentami narodowymi, roli parlamentów w odniesieniu do Traktatu o stabilności,
koordynacji i zarządzaniu oraz zaangażowania parlamentów w ocenę projektów unijnych aktów
prawnych dotyczących transeuropejskiej infrastruktury energetycznej oraz komunikatu KE w
sprawie zarządzania jednolitym rynkiem.

2. Pomocniczość i proporcjonalność
2.1. COSAC odnotowuje, że prawie wszystkie parlamenty narodowe uwzględniają zasadę
proporcjonalności w ocenie projektów aktów prawnych UE, mimo iż w wielu przypadkach nie jest
ona traktowana na równi z zasadą pomocniczości w świetle Traktatu z Lizbony. Chociaż
parlamenty narodowe różnią się w ocenie, czy proporcjonalność jest nieodłącznym elementem
zasady pomocniczości, większość parlamentów narodowych jest zdania, że kontrola
pomocniczości nie jest wystarczająco skuteczna, jeżeli jednocześnie nie bada się, czy dany projekt
jest zgodny z zasadą proporcjonalności.
2.2. COSAC wyraża szczególne zainteresowanie szeregiem projektów przedstawionych przez
parlamenty narodowe, w których podkreślono konieczność bardziej jednolitej/spójnej
interpretacji naruszenia zasady pomocniczości oraz bardziej szczegółowego wyjaśnienia
metodologii przeprowadzania kontroli pomocniczości. Mając na uwadze różne podejście
poszczególnych parlamentów do stosowania kryteriów zasady pomocniczości w praktyce, COSAC
zachęca parlamenty do wymiany informacji dotyczących praktyk stosowanych przez nie w tym
zakresie, w celu zwiększenia skuteczności kontroli pomocniczości poprzez lepsze zrozumienie
procedur stosowanych przez poszczególne parlamenty narodowe. Nieznaczna większość
parlamentów narodowych (20-17) opowiada się ponadto za formalnym zapisaniem lub
ustaleniem konkretnych wytycznych dotyczących zakresu i treści uzasadnionych opinii.
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3. Dialog polityczny
3.1. COSAC uznaje wagę dialogu politycznego jako narzędzia służącego do budowania zaufania
między obywatelami a Unią oraz z zadowoleniem przyjmuje sugestię parlamentów narodowych,
aby ten dialog wzmocnić. W związku z tym COSAC zachęca parlamenty narodowe do
podejmowania dalszych starań w celu wzmocnienia współpracy w ramach dialogu politycznego
zgodnie z propozycjami zawartymi w 18. raporcie półrocznym.
3.2. COSAC popiera zacieśnienie współpracy między parlamentami narodowymi w celu
dyskutowania nad projektami, które są przedmiotem szczególnego zainteresowania, i w
odniesieniu do których sporządzono dużą liczbę uzasadnionych opinii, mimo iż określony w
Traktacie z Lizbony próg niezbędny do ich ponownego rozpatrzenia przez Komisję nie został
przekroczony.

4. Traktat o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w Unii Gospodarczej i Walutowej a rola
parlamentów
4.1. COSAC odnotowuje postanowienia artykułu 13 Traktatu o stabilności, koordynacji i
zarządzaniu w Unii Gospodarczej i Walutowej, podkreślając wagę wzmocnienia współpracy
międzyparlamentarnej pomiędzy Parlamentem Europejskim a parlamentami narodowymi w
obszarze zarządzania gospodarczego i podkreśla, że dotyczy to wszystkich parlamentów UE.
4.2. COSAC zainicjował dialog i wymianę poglądów na temat sposobu, w jaki można
zoptymalizować tę współpracę, zastanawiając się, jaką formę powinna przyjąć taka wzmocniona
współpraca. Wyraził tym samym pogląd, że dialog ten należy kontynuować w przyszłości.

