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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie stosunków między Parlamentem Europejskim a parlamentami narodowymi
(2013/2185(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej (TUE), w szczególności art. 4 ust. 3 preambuły 
(lojalna współpraca między Unią a państwami członkowskimi), art. 5 (zakres kompetencji 
oraz pomocniczość), art. 10 ust. 1 (demokracja przedstawicielska) i 2 (reprezentacja 
obywateli Unii Europejskiej) oraz art. 12 (rola parlamentów narodowych),

– uwzględniając protokół nr 1 w sprawie roli parlamentów narodowych w Unii 
Europejskiej, w szczególności preambułę i tytuł II dotyczące współpracy 
międzyparlamentarnej, oraz protokół nr 2 w sprawie stosowania zasad pomocniczości i 
proporcjonalności, stanowiące załączniki do TUE oraz do Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej (TFUE),

– uwzględniając swoje rezolucje z dnia 22 maja 1997 r. w sprawie stosunków między 
Parlamentem Europejskim a parlamentami krajowymi1, z dnia 7 lutego 2002 r. w sprawie 
stosunków między Parlamentem Europejskim a parlamentami krajowymi w zakresie 
integracji europejskiej2, oraz z dnia 7 maja 2009 r. w sprawie rozwoju stosunków między 
Parlamentem Europejskim a parlamentami krajowymi w kontekście postanowień Traktatu 
z Lizbony3,

– uwzględniając sprawozdanie A7-0056/2014 z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie 
sprawności regulacyjnej UE oraz pomocniczości i proporcjonalności – 19. sprawozdanie 
w sprawie lepszego stanowienia prawa za 2011 r.,

– uwzględniając zalecenia końcowe grupy sterującej ds. parlamentów narodowych 
w kontekście postanowień Traktatu z Lizbony z dnia 20 grudnia 2011 r.,

– uwzględniając roczne sprawozdania Komisji w sprawie stosunków między Komisją 
Europejską a parlamentami narodowymi, w szczególności sprawozdanie z 2012 r.4,

– uwzględniając konkluzje Konferencji Przewodniczących Parlamentów Unii Europejskiej 
począwszy od daty wejścia w życie Traktatu z Lizbony5, zwłaszcza konferencji w 
Warszawie i w Nikozji,

– uwzględniając wkład i konkluzje posiedzeń Konferencji Komisji do Spraw Unijnych 
Parlamentów Unii Europejskiej (COSAC), jak również jej sprawozdania półroczne, 
począwszy od daty wejścia w życie Traktatu z Lizbony6, zwłaszcza posiedzenia L w 

                                               
1 Teksty przyjęte, T4-0319/1997.
2 Teksty przyjęte, P5_TA(2002)0058.
3 Teksty przyjęte, P6_TA(2009)0388.
4 COM(2013)0565.
5 http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/euspeakers/getspeakers.do.
6 http://www.cosac.eu/.
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Wilnie,

– uwzględniając XX sprawozdanie półroczne COSAC, w szczególności jego fragment 
dotyczący legitymacji demokratycznej UE oraz roli parlamentów narodowych, jak 
również dialogu politycznego oraz wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2014 r.,

– uwzględniając wkład parlamentów narodowych w trakcie Konferencji Przewodniczących 
COSAC, zorganizowanej przez parlament grecki w Atenach w dniach 26 – 27 stycznia 
2014 r.,

– uwzględniając wytyczne dotyczące współpracy międzyparlamentarnej, przyjęte podczas 
Konferencji Przewodniczących Parlamentów Unii Europejskiej w Lizbonie dnia 21 lipca 
2008 r.,

– uwzględniając konkluzje konferencji międzyparlamentarnych w sprawie wspólnej polityki 
zagranicznej i bezpieczeństwa (WPZiB) oraz wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony 
(WPBiO), które odbyły się w dniach 9 – 10 września 2012 r. w Paphos (Cypr), 24 – 26 
marca w Dublinie (Irlandia) oraz 4 – 6 września 2013 r. w Wilnie (Litwa) oraz konferencji 
międzyparlamentarnej w sprawie zarządzania gospodarką i finansami UE zgodnie z 
art. 13 Traktatu o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w unii gospodarczej i walutowej, 
która odbyła się w dniach 16 – 17 października w Wilnie (Litwa),

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie problemów 
konstytucyjnych związanych z wielopoziomowym sprawowaniem rządów w Unii 
Europejskiej1, jak również w sprawie stosunków Parlamentu Europejskiego z instytucjami 
reprezentującymi rządy krajowe2,

– uwzględniając sprawozdanie zatytułowane „W kierunku faktycznej unii gospodarczej i 
walutowej” przedstawione w dniu 5 grudnia 2012 r. przez przewodniczących Hermana 
Van Rompuya, Jean-Claude’a Junckera, José Manuela Barroso i Mario Draghiego,

– uwzględniając konkluzje z posiedzeń Rady Europejskiej z dnia 13 i 14 grudnia 2012 r., 24 
i 25 października oraz 19 i 20 grudnia 2013 r.,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Konstytucyjnych w sprawie wdrożenia 
Traktatu z Lizbony w odniesieniu do Parlamentu Europejskiego (2013/2130(INI))3

przyjęte w dniu … lutego 2014 r.,

– uwzględniając art.48 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Konstytucyjnych (A7-0000/2014),

A. mając na uwadze, że obecne ramy instytucjonalne Unii Europejskiej określa się w TUE 
jako jeden z etapów procesu tworzenia coraz bardziej spójnej unii, uruchomionego w 
momencie ustanowienia Wspólnoty Europejskiej;

                                               
1 Teksty przyjęte, P7_TA(2013)0598.
2 Teksty przyjęte, P7_TA(2013)0599.
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B. mając na uwadze, że zgodnie z zasadą lojalnej współpracy Unia i instytucje krajowe 
wzajemnie się szanują i udzielają sobie wzajemnego wsparcia w wykonywaniu zadań 
wynikających z Traktatów, a instytucje krajowe ułatwiają Unii wypełnianie jej zadań i 
powstrzymują się od podejmowania wszelkich środków, które mogłyby zagrażać 
realizacji celów Unii;

C. mając na uwadze, że art. 12 TUE odnoszący się do funkcjonowania parlamentów 
narodowych wzmacnia zasadę lojalnej współpracy, stanowiąc, że ich celem jest aktywne 
przyczynianie się do prawidłowego funkcjonowania Unii;

D. mając na uwadze, że granice kompetencji Unii wyznacza zasada przyznania, której 
stosowanie opiera się na zasadach pomocniczości i proporcjonalności, a parlamenty 
narodowe czuwają nad przestrzeganiem zasady pomocniczości w projektach aktów 
ustawodawczych;

E. mając na uwadze, że legitymację i rozliczalność demokratyczną należy zapewnić na 
szczeblu, na którym są podejmowane i wdrażane decyzje;

F. mając na uwadze, że podstawą funkcjonowania Unii jest demokracja przedstawicielska 
oraz podwójna legitymacja demokratyczna Parlamentu Europejskiego i państw 
członkowskich reprezentowanych w Radzie przez swoje rządy, które z kolei odpowiadają 
demokratycznie przed parlamentami narodowymi albo przed swoimi obywatelami;

G. mając na uwadze, że Parlament Europejski i parlamenty narodowe są filarami podwójnej 
legitymacji europejskiej, każdy we własnym zakresie:  pierwszy z nich jako instytucja, w 
której obywatele są reprezentowani bezpośrednio na szczeblu unijnym, a drugie z nich 
jako instytucje krajowe, wobec których odpowiadają bezpośrednio rządy poszczególnych 
państw reprezentowanych w Radzie;

H. mając zatem na uwadze, że ogół parlamentów narodowych nie stanowi „trzeciej izby” w 
europejskiej strukturze konstytucyjnej, lecz raczej instrument, dzięki któremu druga izba 
Unii, czyli Rada, staje się bardziej demokratyczna;

I. mając na uwadze, że rola parlamentów narodowych w zakresie kontroli pomocniczości 
jest interpretowana przez większość parlamentów narodowych bardziej jako instrument 
„dialogu politycznego” z instytucjami europejskimi niż jako narzędzie formalno-prawne 
służące blokowaniu procesów ustawodawczych;

L. mając zatem na uwadze, że należy przyjąć taką orientację parlamentów narodowych oraz 
wziąć pod uwagę również opinie, które nie szkodzą prawidłowemu stosowaniu zasady 
pomocniczości; 

M. przypominając ponadto, jak ważne jest, aby każdy parlament narodowy lub każda izba 
parlamentu narodowego umacniała, w szczególności w ramach mechanizmu wczesnego 
ostrzegania, związek z parlamentami regionalnymi mającymi kompetencje ustawodawcze;

N. mając na uwadze, że uwzględnienie parlamentów narodowych w europejskim systemie 
parlamentarnym należy postrzegać z perspektywy podążania w kierunku coraz bardziej 
zintegrowanej, demokratycznej, przejrzystej i bliskiej obywatelom Unii;
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O. mając na uwadze, że współpraca międzyparlamentarna ma kluczowy cel, jakim jest 
wsparcie dążenia do integracji europejskiej poprzez wymianę informacji, wspólne 
zgłębianie problemów, wzajemne wzbogacanie się poprzez wspólne przemyślenia, 
ułatwienie przenoszenia przepisów europejskich do wewnętrznych systemów prawnych;

P. mając ponadto na uwadze, że na aktualnym etapie integracji europejskiej parlamenty 
narodowe, mimo iż nie sprawują bezpośrednio funkcji ustawodawczej na szczeblu Unii, 
odgrywają szczególną i specjalną rolę polegającą na „konsolidowaniu” świadomości 
europejskiej w państwach członkowskich oraz na zbliżaniu obywateli do Europy;

Q. mając na uwadze, że COSAC, wobec utworzenia konferencji międzyparlamentarnych w 
sprawie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (WPZiB) oraz wspólnej polityki 
bezpieczeństwa i obrony (WPBiO) oraz konferencji międzyparlamentarnej w sprawie 
zarządzania gospodarką i finansami, jak również umacniania się międzyparlamentarnych 
posiedzeń Komisji jako preferowanego formatu posiedzeń, powinnna przyjąć rolę 
polegającą na okresowym podsumowywaniu ogólnego stanu procesu integracji;

R. mając na uwadze, że „dialog polityczny”, zwłaszcza wzmocniony dialog w ramach 
europejskiego semestru na rzecz bardziej skutecznej koordynacji ex ante polityki 
gospodarczej, ustanowionego przez Komisję Europejską wraz z parlamentami 
narodowymi, wymaga większego zaangażowania Parlamentu Europejskiego, w 
szczególności w perspektywie niezależności decyzji Parlamentu Europejskiego i 
parlamentów narodowych;

S. mając na uwadze, że nowe ramy instytucjonalne Traktatu z Lizbony precyzyjnie określają 
rolę i wkład parlamentów narodowych, natomiast ich wdrożenie przebiegło bez 
określonego wspólnego podejścia na szczeblu instytucjonalnym;

T. mając na uwadze, że to niedociągnięcie jest po części związane również z koniecznością 
bardziej precyzyjnego określenia roli Konferencji Przewodniczących Parlamentów UE 
oraz szerszego uznania tej roli na szczeblu instytucjonalnym, jako miejsca powstawania 
zachęt politycznych w stosunkach międzyparlamentarnych;

U. mając na uwadze, że po upłynięciu niemal pięciu lat od wejścia w życie Traktatu z 
Lizbony i w perspektywie przyszłej konwencji, umacnianie się oraz uporządkowana 
organizacja stosunków między Parlamentem Europejskim a parlamentami narodowymi są 
kluczową kwestią dla uniknięcia nakładania się działań oraz dla przyczynienia się do 
zapewnienia nie tylko większej legitymacji demokratycznej dla procesu integracji 
europejskiej, lecz również tego, aby kontrola demokratyczna odbywała się w 
odpowiednim momencie i na tym szczeblu, na którym decyzje są podejmowane i 
wdrażane, gwarantując tym samym odpowiednie poinformowanie wszystkich podmiotów 
uczestniczących w procesie ustawodawczym;

I. Rola parlamentów narodowych w odniesieniu do legitymacji demokratycznej Unii 
Europejskiej

1. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że zapisy Traktatów przewidują dla parlamentów 
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narodowych szereg praw i obowiązków umożliwiających im aktywny wkład w 
prawidłowe funkcjonowanie Unii; uważa, że powyższe prawa i obowiązki dotyczą:

a) aktywnego uczestniczenia w kształtowaniu prawa europejskiego (prawo do 
ratyfikowania traktatów, uczestniczenia w konwencie, o którym mowa w art. 48 TUE, 
kontrolowanie rządów krajowych, kontrolowanie zastosowania zasady pomocniczości, 
możliwość sprzeciwu w sytuacjach wyjątkowych, przenoszenie prawa europejskiego do 
wewnętrznych regulacji);

b) dialog polityczny (wielopoziomowa współpraca międzyparlamentarna, wzajemna 
wymiana informacji z instytucjami europejskimi, w szczególności z Parlamentem 
Europejskim);

2. uważa, że podwójna legitymacja – unii narodów oraz poszczególnych państw – jest 
sprawowana na szczeblu europejskim w obszarze ustawodawczym poprzez udział 
Parlamentu Europejskiego i Rady; uważa, że aby państwa były reprezentowane w swoim 
jednolitym i demokratycznym wymiarze, niezbędne jest, aby stanowisko rządów 
odzwierciedlało orientację parlamentów narodowych; podkreśla, że parlamenty narodowe, 
wykonując funkcje sterowania i monitorowania rządów poszczególnych państw, 
przyczyniają się do zwiększenia demokratyczności Rady;

3. w związku z powyższym oczekuje, że parlamenty narodowe:

a) poprawią mechanizmy sterowania i monitorowania w perspektywie zapewnienia 
zbieżności;

b) będą pełniły funkcję sterowania zapobiegawczego w odniesieniu do pracy ministrów i 
rządów poszczególnych krajów w ramach Rady;

c) będą monitorować stanowiska przyjmowane przez ministrów i rządy poszczególnych 
krajów w ramach Rady;

d) będą odgrywać rolę polegającą na skutecznym sterowaniu i monitorowaniu 
prawidłowego wdrażania dyrektyw i rozporządzeń;

oczekuje ponadto większej przejrzystości obrad ustawodawczych Rady;

4. w związku z powyższym ubolewa nad brakiem przejrzystości obrad ustawodawczych 
Rady oraz nad asymetrią informacyjną między Parlamentem Europejskim a Radą; wzywa 
Radę, aby dostosowała swój poziom przejrzystości do poziomu gwarantowanego przez 
Parlament Europejski, w szczególności na etapie przygotowawczym procesu 
ustawodawczego;

5. uważa, że brak przejrzystości obrad ustawodawczych Rady wyklucza faktyczną 
odpowiedzialność rządu wobec właściwego zgromadzenia narodowego;

6. stwierdza, że do chwili obecnej w zakresie monitorowania zastosowania zasady 
pomocniczości zostały zgłoszone tylko dwie „żółte kartki” i żadna „czerwona kartka” oraz 
przypomina, że celem mechanizmu wczesnego ostrzegania nie jest blokowanie 
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europejskiego procesu podejmowania decyzji, a poprawa prawodawstwa unijnego;

7. w związku z powyższym uważa, że monitorowanie zastosowania zasady pomocniczości 
przez parlamenty narodowe i instytucje UE nie stanowi ograniczenia, ale obowiązek, 
ponieważ pomaga w dostosowywaniu form i treści europejskich działań ustawodawczych 
do potrzeb obywateli;

8. uważa, że mechanizm wczesnego ostrzegania powinien zostać opracowany i być 
stosowany jako ważny instrument aktywnej współpracy między instytucjami europejskimi 
a instytucjami krajowymi;

9. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w praktyce dostosowuje się taki instrument do 
systemu konsultacji i dialogu opartego na współpracy między różnymi szczeblami 
instytucjonalnymi wielopoziomowego systemu europejskiego;

10. uważa, że w perspektywie dynamicznego wymiaru zasady pomocniczości uzasadnione 
opinie przekazane przez parlamenty narodowe powinny być brane pod uwagę przez 
instytucje, również po to, aby zrozumieć, jakie działania powinna podjąć Unia, aby w 
optymalnym stopniu spełnić założenia planowanych działań ustawodawczych oraz wzywa 
Komisję, aby ta w szybki i rzetelny sposób odpowiadała na uzasadnione opinie oraz na 
wkład parlamentów narodowych;

II. Stosunki międzyparlamentarne w kontekście stopniowej integracji europejskiej

11. przypomina, że współpraca międzyparlamentarna w Europie nie zastępuje zwykłej 
kontroli parlamentarnej, jaką Parlament Europejski prowadzi w zakresie kompetencji 
powierzonych mu na mocy Traktatów oraz jaką parlamenty narodowe prowadzą w 
odniesieniu do rządów poszczególnych państw w zakresie spraw europejskich; uważa, że 
taka współpraca ma na celu:

a) wspieranie wymiany informacji oraz dobrych praktyk między parlamentami 
narodowymi a Parlamentem Europejskim w celu wzmocnienia monitorowania, wkładu i 
kontroli parlamentów na wszystkich szczeblach, bez uszczerbku dla ich kompetencji;

b) zagwarantowanie efektywnego wykonywania kompetencji parlamentarnych w 
kwestiach związanych z UE;

c) wspieranie wymiaru parlamentarnego i autentycznie europejskiej polityki;

d) wspieranie współpracy z parlamentami państw trzecich;

12. uważa, że posiedzenia międzyparlamentarne są „punktami łączącymi” polityki 
europejskie z polityką krajową i usprawniają ich efektywne przenikanie się; uważa, że 
mają one na celu w szczególności umożliwienie parlamentom narodowym uwzględnienia 
w debatach organów narodowych perspektywy europejskiej, a Parlamentowi 
Europejskiemu, w debatach europejskich, perspektyw poszczególnych krajów; powtarza, 
że celem takiej współpracy nie jest utworzenie nowego, mieszanego organu 
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parlamentarnego, który zostanie wprowadzony w bieżące cykle decyzyjne Unii, co byłoby 
zarówno nieefektywne, jak i niezgodne z prawem z punktu widzenia demokracji i 
konstytucji;

13. przypomina, że oryginalny europejski system międzyparlamentarny in fieri wymaga 

bardziej uporządkowanych ram prawnych i praktyk, które powinny zostać ustanowione w 

porozumieniu z parlamentami narodowymi, w celu zapewnienia postępów w procesie 

parlamentaryzacji Unii Europejskiej oraz umacniania wielopoziomowego systemu 

parlamentarnego;

14. uważa, że wspomniana współpraca nie może być oderwana od zobowiązania docelowego, 
polegającego na „aktywnym przyczynianiu się do prawidłowego funkcjonowania Unii” i 
w związku z powyższym pożądana jest większa koordynacja posiedzeń 
międzyparlamentarnych i instrumentów współpracy mająca na celu zwiększenie ich 
efektywności i jakości oraz podkreślenie ich funkcji wspierania dążeń do integracji;

15. uważa, że rozwój ustrukturyzowanych konferencji międzyparlamentarnych powinien mieć 
na względzie wspólne ramy funkcjonowania z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych 
krajów;

16. oczekuje, że aby unikać nakładania się działań, obniżyć koszty i zwiększyć efektywność 
posiedzeń i konferencji międzyparlamentarnych, zostanie zwiększona koordynacja 
wewnętrzna i zewnętrzna między programem zaproponowanym przez parlament państwa 
członkowskiego sprawującego w danym momencie prezydencję w Radzie Europy a 
programem prac poszczególnych komisji Parlamentu Europejskiego;

17. zwraca uwagę na konieczność, aby współpraca międzyparlamentarna przy poszanowaniu 
kompetencji poszczególnych konferencji, posiedzeń i spotkań, wiązała się z większymi 
zachętami politycznymi oraz z ramami strukturalnymi ustanowionymi przez Konferencję 
Przewodniczących Parlamentów Unii Europejskiej;

18. podkreśla ponadto, że posiedzenia międzyparlamentarne komisji w większym stopniu 
spełniają wymagania efektywności, i oczekuje również zacieśnienia współpracy w 
poszczególnych kwestiach ustawodawczych na szczeblu sprawozdawców;

19. wyraża opinię, że również w świetle nowych konferencji międzyparlamentarnych w 
sprawie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (WPZiB) oraz wspólnej polityki 
bezpieczeństwa i obrony (WPBiO) oraz konferencji międzyparlamentarnej w sprawie 
zarządzania gospodarką i finansami, COSAC powinna się wyspecjalizować i stać się 
przede wszystkim forum, na którym będą odbywały się dialog i konsultacje na temat stanu 
Unii;

20. z zadowoleniem przyjmuje rolę, jaką odgrywa platforma IPEX, przede wszystkim jako 
instrument wymiany informacji dotyczących procedur kontroli parlamentarnej, mimo 
trudności, jakie pojawiają się czasami w związku z trudnościami językowymi; oczekuje, 
że w celu optymalizowania dialogu między parlamentami, parlamenty narodowe będą 
przywiązywały szczególną wagę do zasady wielojęzyczności;
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21. podkreśla, że współpraca międzyparlamentarna musi być otwarta i integracyjna i wyraża 
obawy w związku z jednostronną organizacją ograniczonych posiedzeń 
międzyparlamentarnych, które wykluczają niektóre parlamenty i które mają na celu 
kumulację stanowisk pod kątem nieuwzględniającym współpracy w odniesieniu do 
działań UE; zauważa, że taka praktyka jest sprzeczna z treścią i z duchem Traktatów, i 
podkreśla, że te same obserwacje mają zastosowanie do współpracy 
międzyparlamentarnej na szczeblu administracyjnym;

22. stwierdza, że „dialog polityczny” (czy „inicjatywa Barroso”, uruchomiona w 2006 r.) oraz 
mechanizm wczesnego ostrzegania są dwiema stronami tego samego medalu; odnotowuje 
rozwój szerokiego spektrum stosunków między parlamentami narodowymi a Komisją 
Europejską oraz utworzenie „wzmocnionego dialogu politycznego” w zakresie 
europejskiego semestru na rzecz bardziej skutecznej koordynacji ex ante polityki 
gospodarczej; zobowiązuje się do uważnego śledzenia stosunków między Komisją 
Europejską a parlamentami narodowymi;

23. oczekuje uważnego zastanowienia się nad stosunkami między Komisją a parlamentami 
narodowymi oraz oczekuje, że zgodnie z duchem Traktatów stopień zaangażowania 
Parlamentu Europejskiego w stosunki między Komisją a parlamentami narodowymi 
ulegnie zwiększeniu;

III. Zmiany i propozycje

24. proponuje, aby opracować porozumienie międzyparlamentarne między parlamentami 
narodowymi a Parlamentem Europejskim w celu uregulowania zorganizowanej i 
efektywnej współpracy, na mocy art. 9 protokołu nr 1 do Traktatu z Lizbony oraz art. 130 
Regulaminu, obejmujące:

a) ogólne zasady współpracy międzyparlamentarnej;

b) wspólne ramy funkcjonowania;

c) kwestie europejskie będące przedmiotem wspólnego zainteresowania, o charakterze 
ogólnym lub sektorowym;

d) wymianę informacji, dokumentów oraz najlepszych praktyk;

e) ułatwienia na zasadzie wzajemności mające na celu usprawnienie kontaktów 
międzyparlamentarnych;

25. oczekuje, że w ramach współpracy międzyparlamentarnej w ramach Unii będą miały 
miejsce regularne i efektywne posiedzenia grup politycznych i europejskich partii 
politycznych;

26. odnotowuje zmiany wprowadzone do Regulaminu, które są odzwierciedleniem nowości 
wynikających z Traktatu z Lizbony w odniesieniu do roli parlamentów narodowych w 
UE;
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27. zaleca, aby przewidzieć odpowiednią linię budżetową mającą na celu wspieranie 
efektywnej i odpowiedniej współpracy międzyparlamentarnej w odniesieniu do 
poszczególnych kwestii ustawodawczych na szczeblu komisji i sprawozdawców;

28. podkreśla, że współpraca międzyparlamentarna musi zawsze dążyć do jednoczenia 
„właściwych osób we właściwym momencie, na właściwy temat”, tak aby umożliwić 
wzbogacenie decyzji we właściwych obszarach kompetencji wartością dodaną dialogu i 
konfrontacji;

29. uważa, że głównym zadaniem COSAC jest okresowa, pogłębiona dyskusja na temat 
stanu Unii w perspektywie stopniowej integracji narodów i państw europejskich;

30. proponuje, aby COSAC zajmowała się również szczegółową oceną problemów, jakie 
napotykają parlamenty narodowe w wykonywaniu uprawnień przysługujących im na 
mocy Traktatu z Lizbony;

31. oczekuje kontynuacji konferencji w sprawie wspólnej polityki zagranicznej i 
bezpieczeństwa (WPZiB), wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (WPBiO) oraz w 
sprawie zarządzania gospodarką i finansami;

32. oczekuje ustanowienia efektywnej współpracy międzyparlamentarnej w zakresie 
Eurojustu i Europolu;

33. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i 
Komisji, a także rządom i parlamentom państw członkowskich.
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UZASADNIENIE

Celem niniejszego sprawozdania jest zwrócenie szczególnej uwagi na kluczowy aspekt w 
dążeniu do większej integracji UE. Zachodzi bowiem konieczność odnowienia związku 
między obywatelami a Europą: co wobec tego mogą zrobić instytucje? Do instytucji 
europejskich należy zaliczyć również parlamenty państw członkowskich UE. Faktycznie 
stanowią one część „europejskiego systemu parlamentarnego”. Można by wręcz stwierdzić, 
że są one nie tylko organami danych państw, lecz również organami UE. W istocie ich 
zadaniem jest doprowadzenie do sytuacji, w której organ, który może być postrzegany jako 
druga izba UE, czyli Rada, stanie się w pełni demokratyczny, oraz przybliżenie obywateli do 
Europy.

Parlament Europejski (PE) poświęcił wiele uwagi roli parlamentów narodowych w celu 
znalezienia odpowiedzi na hipotezę zakładającą istnienie „deficytu demokratycznego” w UE 
oraz znalezienia odpowiedniego wsparcia w tworzeniu świadomości europejskiej. Niedługo 
po wejściu w życie Traktatu z Lizbony została ustanowiona grupa sterująca ds. stosunków z 
parlamentami narodowymi. W przeszłości PE trzykrotnie zajmował się tą kwestią:  w 1997 r. 
w sprawozdaniu Annemie Neyts-Uyttebroeck, w 2002 r. w sprawozdaniu Georgio Napolitano 
oraz w 2009 r. w sprawozdaniu Elmara Broka. Rola parlamentów narodowych była tematem 
wielu posiedzeń COSAC w trakcie obecnej kadencji, a kwestionariusz przeprowadzony w 
ramach 21. sprawozdania śródrocznego, który ma być przedstawiony w trakcie następnego 
posiedzenia COSAC w czerwcu w Atenach, zawiera rozdział poświęcony właśnie współpracy 
między parlamentami narodowymi a PE.

W ramach tych szeroko zakrojonych rozważań nad stosunkami między PE a parlamentami 
narodowymi to sprawozdanie przypada na moment kryzysu oraz braku zaufania obywateli 
wobec Europy, w związku z czym zachodzi pilna potrzeba dalszej „europeizacji” 
parlamentów narodowych.
Zasadniczo należy zadać sobie pytanie, w jakim zakresie został wdrożony Traktat z Lizbony 
w odniesieniu do roli parlamentów narodowych, co należy skorygować lub dodać oraz, 
przede wszystkim, w jaki sposób parlamenty narodowe powinny zostać ujęte w ogóle działań 
instytucji europejskich.

Pomysł „europejskiego systemu parlamentarnego” wydaje się zasadny w oparciu o art. 12 
TUE, na mocy którego „parlamenty narodowe aktywnie przyczyniają się do prawidłowego 
funkcjonowania Unii”. Również w protokole nr 1 funkcja parlamentów narodowych jest 
postrzegana jako aktywne działanie przyczyniające się do integracji europejskiej, do tego 
stopnia, że umawiające się strony podzielają cel zakładający zachęcenie parlamentów 
narodowych „do bardziej aktywnego udziału w działaniach Unii Europejskiej”. Naturalnie 
postrzeganie roli parlamentów narodowych zależy w znaczącym stopniu od koncepcji 
integracji europejskiej. Jeśli zgodnie z art. 1 TUE aktualna sytuacja regulacyjna UE nie 
opisuje osiągniętego celu, a jedynie punkt w trwających dążeniach, odbiór aktywnej roli 
parlamentów narodowych należy rozumieć jako wkład w dążenia do „Unii coraz bardziej 
zbliżającej narody Europy” (art. 1 TUE), a jeśli tworzenie Unii jest postrzegane jako ambitny 
projekt polityczny niezbędny dla wspierania pokoju, wartości i dobrobytu narodów Unii (art. 
3 TUE), nie jest niewłaściwym mówienie o wymiarze europejskim jako o niezbędnym 
elemencie każdego działania parlamentarnego oraz stosunków między PE a parlamentami 
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narodowymi i nie może opierać się na rywalizacji lub kontraście, ale na współpracy.

W znanym orzeczeniu niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 czerwca 2009 r., 
które otworzyło drogę dla ratyfikacji Traktatu z Lizbony przez Niemcy, znajduje się 
stwierdzenie, że państwa pozostają „panami Traktatów”. To logiczne stwierdzenie, jednak 
jeśli wymiar europejski jest niezbędną cechą parlamentów narodowych, to rozumie się, że ich 
udział w suwerenności państw w odniesieniu do działań, jakie należy podjąć w dążeniu do 
integracji poprzez nowe traktaty, wiąże się z zaangażowaniem, które wykracza poza 
niezmienne uprawnienie do interwencji w sprawie ratyfikacji. Z powyższego wynika udział 
parlamentów narodowych w konwencie, o którym mowa w art. 48 TUE, oraz przysługujące 
im prawo do otrzymywania z wyprzedzeniem określonych informacji dotyczących każdego 
wniosku o rozszerzenie Unii.

Wydaje się jednak, że takie dostosowanie pierwotnych uprawnień parlamentów narodowych 
rozumianych jako organy państwowe, o których mowa w art. 12 lit. d) i e) TUE nie 
przekształca ich w organy latu sensu struktur europejskich. I odwrotnie w preambule 
protokołu nr 1 precyzyjnie określa się dwie kategorie obowiązków parlamentów narodowych 
wewnątrz struktury UE: kontrola nad rządami poszczególnych państw oraz wkład w 
konsultacje.

Weryfikacja sama w sobie oraz jako pierwszy aspekt wprowadzany w życie ma kluczowe 
znaczenie dla koncepcji, zgodnie z którą w UE już istnieje pewien rodzaj dwuizbowości: 
obok PE, będącego przedstawicielem narodów, istnieje Rada, będąca kolegialnym 
przedstawicielem państw. Jednak aby państwa były reprezentowane w swoim jednolitym i 
demokratycznym wymiarze, niezbędne jest, aby stanowisko rządów odzwierciedlało 
orientację parlamentów. Powinny one zatem prowadzić dialog z właściwymi ministrami przed 
każdym posiedzeniem Rady i po nim. Taka działalność nie jest tylko wewnętrzną potrzebą 
poszczególnych państw, lecz ma wymiar autentycznie europejski. Należy zatem ponownie 
podkreślić, że parlamenty narodowe nie stanowią trzeciej izby w europejskiej strukturze 
konstytucyjnej, ale są organami zwiększającymi demokratyczność drugiej izby, czyli Rady.

Niemniej jednak uprawnienie do podejmowania działań autonomicznych i bezzwłocznie 
przynoszących efekty w postaci skutków prawnych wydawałoby się przysługiwać 
parlamentom narodowym w przypadku kontroli zastosowania zasady pomocniczości. Jednak 
taką kontrolę można interpretować nie jako narzędzie służące hamowaniu i blokowaniu 
działań, mimo wielu ograniczeń opisanych w protokole nr 2, ale bardziej jako okazję do 
aktywnej i wspierającej współpracy, nawet jeśli tylko na poziomie konsultacji, a nie na 
poziomie obrad. Przy głębszym zbadaniu sprawy dochodzi się do wniosku, że pomocniczość 
stanowi w istocie rację bytu UE, a nie ograniczenie. UE istnieje, ponieważ państwa 
członkowskie samodzielnie nie są w stanie zrealizować celów związanych z pokojem i 
dobrobytem ustanowionych w art. 2 TUE. W związku z tym różne „uzasadnione opinie” 
powinny być interpretowane nie jako wskaźnik negatywny dotyczący tego, czego UE nie 
powinna robić, lecz raczej jako pozytywna sugestia dotycząca tego, co zrobić powinna.

W zakresie tego, co nazywane jest „funkcją doradczą”, ale co można by określić lepiej jako 
„dialog polityczny”, stosunki między PE a parlamentami narodowymi są szczególnie 
intensywne i powinny podlegać bardziej precyzyjnej regulacji, której struktura będzie opierała 
się nie na logice zastąpienia lub dopełnienia w kwestiach decyzyjnych, ale na wartości 
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dodanej dla działań politycznych i ustawodawczych PE. Kwestia współpracy 
międzyparlamentarnej podlega zapisom art. 12 lit. f) oraz, w szczególności, art. 9 i 10 
protokołu nr 1.

Liczba konferencji międzyparlamentarnych stopniowo wzrasta, zarówno na szczeblu 
posiedzeń ogólnych, jak i na szczeblu komisji. Najistotniejszą zmianą było zainicjowanie 
regularnych posiedzeń dotyczących polityki zagranicznej i wspólnego bezpieczeństwa oraz 
obszaru zarządzania gospodarką i finansami w ramach wdrażania art. 13 Traktatu o 
stabilności, koordynacji i zarządzaniu (tzw. paktu fiskalnego), rozpoczęto natomiast prace nad 
koncepcją systematycznych konferencji międzyparlamentarnych dotyczących kontroli nad 
Europolem.

Takie mnożenie się posiedzeń rodzi problem upraszczania mającego na celu unikanie 
nakładania się działań oraz zapewnienie konkretnych rezultatów. Należy również zrozumieć, 
do czego sprowadza się funkcja pełniona przez COSAC oraz czy pełni ona w ogóle 
jakąkolwiek funkcję. Wydaje się, że bardziej zasadne są posiedzenia mające określony temat. 
Są one przydatne zawsze, ponieważ umożliwiają wzajemne poznanie się ustawodawców oraz 
wymianę doświadczeń w odniesieniu do dobrych praktyk parlamentarnych. Jednak aby 
zapewnić efektywną współpracę zalecaną w art. 2 protokołu nr 1, należy zrobić znacznie 
więcej. Chodzi tu o formułowanie opinii dotyczących określonych projektów 
ustawodawczych oraz konkretnych wyborów politycznych, tak że posiedzenia komisji wydają 
się być najbardziej odpowiednią formą spotkań. Ich wartość dodana pod względem 
demokracji umożliwia rozszerzenie zakresu oraz pogłębienie rozważań na etapie 
przedustawodawczym.

W celu uregulowania tej kwestii art. 9 protokołu nr 1 stanowiącego załącznik do TUE 
sugeruje „porozumienie międzyinstytucjonalne”, a art. 130 odpowiednio zmienionego 
Regulaminu PE wyraźnie je przewiduje. To jedno z zaleceń zawartych w Traktacie z Lizbony, 
które nie zostało jeszcze wdrożone, którym należy się zająć w następnej kadencji 
parlamentarnej.
Najbliższe sprawozdanie śródroczne, które zostanie przedstawione COSAC w czerwcu, 
będzie dotyczyło przyszłości COSAC. Konferencje w sprawie wspólnej polityki zagranicznej 
i bezpieczeństwa (WPZiB), wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (WPBiO) oraz w 
sprawie zarządzania gospodarką i finansami przynoszą dobre rezultaty, ale błędem byłoby 
oczekiwanie, że doprowadzą one do zniesienia funkcji COSAC. Jeśli UE w obecnej formie 
nie stanowi osiągniętego celu, ale jeden z etapów dążenia do integracji, to potrzebny jest 
planista, który będzie okresowo weryfikował postępy prac. COSAC powinna być rozumiana 
jako forum, na którym podejmuje się rozważania na temat stanu Unii.

Należy również zrozumieć znaczenie wyraźnej intensyfikacji i instytucjonalizacji przekazów 
informacyjnych między PE a parlamentami narodowymi. Najwyraźniej wzajemne 
informowanie się umożliwia parlamentom narodowym przekazywanie PE bardziej 
uzasadnionych ocen, a PE umożliwia przyjmowanie decyzji przy szerokim poparciu, w 
związku z czym również parlamenty narodowe będą mogły szybciej i bardziej efektywnie 
przenosić przepisy europejskie do wewnętrznych systemów prawnych. Powyższe nie zmienia 
jednak faktu, że zadaniem intensywnej sieci informacyjnej jest wprowadzenie na stałe 
„europejskiego myślenia” do wszystkich działań parlamentów narodowych. Można mówić o 
pewnym rodzaju „odwróconej pomocniczości”: parlamenty narodowe mogą znacznie lepiej 
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kształtować świadomość europejską niż PE. W momencie, kiedy zbliżają się wybory do 
Parlamentu Europejskiego, które mogą zdecydować o przyszłości UE, to co mówią politycy 
w poszczególnych państwach obywatelom, których reprezentują, odgrywa pierwszorzędną 
rolę. W tym kontekście tworzenie prawdziwie europejskich partii politycznych zyskuje 
ogromne znaczenie.


