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Wilno, 13–14 kwietnia 2014 

 

KONKLUZJE ZE SPOTKANIA 

 

Biorąc pod uwagę projekt programu LI COSAC oraz inne istotne kwestie związane z Unia 

Europejską wpisane do porządku spotkania 13-14 kwietnia 2014 r. w Trakai, przewodniczący 

komisji do spraw europejskich parlamentów narodowych Estonii, Listy, Łotwy i Polski przyjęli 

konkluzje i zwrócili się do LI COSAC, podkreślając potrzebę podjęcia następujących działań: 

 

W SPRAWIE LEGITYMACJI DEMOKRATYCZNEJ I PRZYWÓCTWA 

EUROPEJSKIEGO: DZIEŃ PO WYBORACH DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 

 

 Wzywają parlamenty narodowe do natychmiastowego rozpoczęcia budowania 

konstruktywnych, zrównoważonych i zorientowanych na rezultaty stosunków z 

Parlamentem Europejskim w nowej kadencji po wyborach do Parlamentu Europejskiego w 

2014 roku; 

 Zachęcają parlamenty narodowego do aktywnego uczestnictwa w tworzeniu polityki Unii 

Europejskiej poprzez przejęcie inicjatywy w ramach Unii i zaproponowanie wizji 

przyszłej Europy; 

 Podkreślają, że w celu skutecznego kontynuowania integracji i konsolidacji UE, obywatele 

europejscy powinni czuć się właścicielami europejskiego projektu; 

 Odnotowują, że mechanizm podejmowania decyzji w Unii Europejskiej musi stać się 

efektywny, wystarczająco prosty i przejrzysty. Istnieje potrzeba stworzenia prawdziwego 

partnerstwa z sektorem pozarządowym w celu zapewnienia legitymacji decyzji w oczach 

obywateli; 

 Zapraszają parlamenty narodowe do wychowania nowego pokolenia europejskich 

polityków, którzy opowiedzą się za wartościami moralnymi i etycznymi, będą zdolni do 

wolnego i innowacyjnego myślenia, a także chętnie wezmą na siebie odpowiedzialność  za 

podejmowanie decyzji, nie pozostawiając miejsca dla populizmu, nacjonalizmu i retoryki 

dyskryminacyjnej w polityce europejskiej. 

 

W SPRAWIE PARTNERSTWA WSCHODNIEGO 

 

 Z zadowoleniem przyjmują decyzję Rady Europejskiej o podpisaniu wcześniej, niż to było 

planowane umowy stowarzyszeniowej UE – Mołdawia;  

 Wzywają parlamenty narodowe, Parlament Europejski i inne instytucje UE do 

wzmocnienia poparcia dla reform w ramach Partnerstwa Wschodniego, szczególnie w 

tych państwach partnerstwa, w których wdrażane są reformy związane z umowami 

stowarzyszeniowymi, w tym umowami o pogłębionych i kompleksowych strefach 

wolnego handlu; 

 Przyjmują do wiadomości potrzebę przeglądu i zrewidowania celów Partnerstwa 

Wschodniego zdefiniowanych we wspólnej deklaracji przyjętej na szczycie Partnerstwa 

Wschodniego w Pradze poprzez zapewnienie uczestniczącym państwom indywidualnego 



 

 

podejścia i uwzględnienie europejskich aspiracji oraz rzeczywistego postępu w każdym 

państwie, a także oczekują na czwarty szczyt Partnerstwa Wschodniego w Rydze; 

 

 Wzywają parlamenty narodowe, Parlament Europejski i inne instytucje UE do 

poszukiwania sposobów wzmocnienia współpracy pomiędzy UE a państwami Partnerstwa 

Wschodniego w obszarze polityki zagranicznej bezpieczeństw i obrony; 

 Uznają potrzebę istnienia demokratycznych, obiektywnych I niezależnych źródeł 

informacji w języku rosyjskim, które opierają się na silnych wartościach dziennikarskich I 

działają niezależnie, w oparciu o wartości wolnych mediów; zapraszają Komisję 

Europejską do znalezienia sposobu alokacji środków finansowych dla tworzenia i 

utrzymania takich stacji telewizyjnych i innych mediów w Europie wschodniej; 

 Popierają inicjatywę i wskazaną mapę drogową zaproponowaną przez byłych i obecnych 

dziennikarzy, zawarte w liście do przewodniczącego Komisji Europejskiej José Manuela 

Barroso z 11 kwietnia 2014 r., w którym zaproponowano stworzenie, finansowanej przez 

UE, stacji TV w języku rosyjskim, wstępnie nazwanej Głos Europy (The Voice of Europe), 

która działałaby w oparciu o wartości wolnych mediów, zapewniałaby informacje oparte 

na faktach i służyła jako platforma dyskusji i rozrywki wysokiej jakości. 

 

ODNOŚNIE DO UKRAINY 

 Popierają wysiłki Ukrainy, aby wzmocnić polityczne i gospodarcze stowarzyszenie z UE 

oraz potrzebę zapewnienia Ukrainie jasnej perspektywy członkostwa w UE; 

 Wzywają parlament grecki do włączenia do programu LI spotkania COSAC punktu 

dotyczącego Partnerstwa Wschodniego, jak uzgodniono to podczas ostatniego spotkania 

przewodniczących COSAC w Atenach oraz do zaproszenia delegacji władz Ukrainy oraz 

przedstawicieli UE do udziału w LI spotkaniu COSAC; 

 Wzywają LI COSAC do zwrócenia się do Rady Europejskiej, aby, w świetle nowych 

wyzwań dla bezpieczeństwa, które pojawiły się po aneksji Krymu przez Federacje 

Rosyjską, pilnie wrócić do kwestii wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony UE oraz 

szukać bliższej współpracy z NATO. 

 


