Bruksela, dnia 22 maja 2014 r.

Sprawozdanie nr 53/2014

Sprawozdanie ze spotkania Rady IPEX
Wilno, 25 kwietnia 2014 r.

W dniu 25 kwietnia 2014 r. w Wilnie odbyło się kolejne posiedzenie Rady IPEX. IPEX to
Międzyparlamentarna Wymiana Informacji w Sprawach UE. Na stronie internetowej IPEX
można znaleźć m.in. stanowiska parlamentów narodowych nt. projektów legislacyjnych
Komisji Europejskiej a także szereg interesujących informacji nt. aktywności parlamentów w
sprawach europejskich oraz spotkań międzyparlamentarnych - zarówno tych organizowanych
przez aktualną prezydencję, jak i przez Parlament Europejski.
www.ipex.eu
1. Powitanie i zatwierdzenie porządku obrad
Rada IPEX została zwołana po raz pierwszy w nowej formule, która została zatwierdzona
podczas spotkania Sekretarzy Generalnych parlamentów UE w dniu 27 stycznia 2014 w
Wilnie. Było to pierwsze spotkanie pod przewodnictwem litewskiego Sejmu.
Spotkanie otworzył Sekretarz Generalny Sejmu Republiki Litewskiej i zarazem nowy
przewodniczący Rady IPEX, pan Jonas Milerius. Pan Milerius powitał zgromadzonych
członków Rady IPEX i stwierdził, że po 15 latach od jego ustanowienia IPEX jest dobrze
funkcjonującą platformą służącą do wymiany informacji międzyparlamentarnej.
Podziękował niemieckiemu Bundestagowi i jego przedstawicielom - pani Birgit Von Pflug i
panu Uwe Jaensch, za cztery lata udanego przewodnictwa w Radzie IPEX.
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Następnie nowy przewodniczący Rady IPEX przedstawił zespół swoich litewskich
współpracowników, członków Rady IPEX i innych uczestników spotkania. Pan Milerius
poinformował, że podczas litewskiego przewodnictwa w skład zespołu koordynacji IPEX
litewskiego Sejmu wejdą: pani Loreta Raulinaityte - dyrektor Działu Komunikacji i
koordynatorka parlamentarnego wymiaru prezydencji Litwy, pan Matas Maldeikis - doradca
w Komisji do Spraw Europejskich i korespondent IPEX, panie Auguste Klimaityte i Ieva
Lavisiene - główne specjalistki z Działu Komunikacji, zastępczynie korespondenta IPEX.
Przedstawił również panią Renata Lygiene, szefową Biura Komisji do Spraw Europejskich,
która również wzięła udział w posiedzeniu Rady IPEX.
Rada IPEX zatwierdziła program, wraz z dodatkowym punktem, zaproponowanym przez
panią Christine Verger (dyrektor działu ds. relacji z parlamentami narodowymi w
Parlamencie Europejskim), dotyczącym konferencji międzyparlamentarnych na stronach
bazy IPEX. Zgodzono się, aby omówić ten punkt w części "Sprawy różne" porządku obrad.
2. Zatwierdzenie konkluzji ostatniego posiedzenia Rady IPEX, które odbyło się w dniu
6 grudnia 2013 r. w Brukseli
Pan Uwe Jaensch (niemiecki Bundestag) przedstawił ostatnią wersję konkluzji, w tym kilka
poprawek zaproponowanych przez parlamenty belgijski, polski i litewski, w zakresie
zagadnień dotyczących pomocniczości i konkluzji z posiedzenia Sekretarzy Generalnych w
Wilnie.
Rada zatwierdziła przedstawione konkluzje i poprosiła urzędnika informacyjnego IPEX o
opublikowanie ich na stronie internetowej IPEX.
Konkluzje z posiedzenia Rady IPEX, które odbyło się w dniu 6 grudnia 2013 roku w
Brukseli, stanowią Załącznik 1 do tego sprawozdania.
3. Sprawozdanie i podsumowanie Konferencji Przewodniczących Parlamentów UE w
dniach 6-8 kwietnia 2014 w Wilnie
Pani

Loreta

Raulinaityte

(litewski

Sejm)

przedstawiła

konkluzje

z

Konferencji

Przewodniczących Parlamentów UE, która odbyła się w Wilnie. Zauważyła, że jedna część
konkluzji została poświęcona platformie IPEX. Zwróciła uwagę na punkt 54 konkluzji, w
którym IPEX został określony jako „ważne źródło informacji dla obywateli europejskich”.
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Po krótkiej wymianie poglądów, Rada IPEX uzgodniła, że debata na temat roli IPEX
odbędzie się jeszcze w tym roku.
Konkluzje Konferencji Przewodniczących Parlamentów UE w dniach 6-8 kwietnia 2014 w
Wilnie stanowią Załącznik 2 do tego sprawozdania.
4. Harmonogram prac IPEX na 2014 rok
Sekretarz Generalny Milerius przedstawił projekt harmonogram spotkań Rady IPEX,
Jednostki Wsparcia Centralnego IPEX (ang. Central Support) i corocznego spotkania
korespondentów IPEX. Zaproponowano, aby zorganizować dwa kolejne spotkania Rady
IPEX w tym roku: 27 czerwca w Wilnie i 14 listopada w Brukseli.
Jeśli chodzi o spotkania Jednostki Wsparcia Centralnego IPEX (ang. Central Support) i
korespondentów przewodniczący Rady IPEX przedstawił następujące propozycje:


Odwołanie

spotkania

Jednostki

Wsparcia

Centralnego

IPEX

w

formie

Wsparcia

Centralnego

IPEX

w

formie

wideokonferencji w dniu 23 maja;


Zachowanie

spotkania

Jednostki

wideokonferencji w dniu 26 września;


Zorganizowanie spotkania Jednostki Wsparcia Centralnego IPEX w dniu 9
października;



Przeniesienie terminu spotkania korespondentów IPEX na 10 października.

Przewodniczący Rady IPEX zwrócił się do jej członków, czy ktoś byłby chętny do
zorganizowania spotkania Jednostki Wsparcia Centralnego IPEX w dniu 9 października i
spotkania korespondentów IPEX w dniu 10 października, jak również spotkania
korespondentów IPEX w 2015 roku. Termin składania wniosków w tej sprawie do Rady
IPEX został ustalony na 25 czerwca 2014.
Rada IPEX zatwierdziła zmieniony harmonogram prac IPEX na 2014 rok zaproponowany
przez przewodniczącego Rady. Odpowiednie zmiany zostaną wprowadzone w kalendarzu.
Zaktualizowany harmonogram prac IPEX na 2014 rok został dołączony do tego
sprawozdania, jako Załącznik 3.
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5. Procedura rekrutacji na stanowisko urzędnika informacyjnego IPEX (ang. IPEX
information officer)
Pan Milerius przedstawił kwestię konieczności zatrudnienia urzędnika informacyjnego IPEX
od dnia 1 stycznia 2015 roku. Zauważył, że umowa o pracę z obecnym urzędnikiem
informacyjnym IPEX - panem Călinem Racoti, wygasa w dniu 31 grudnia 2014 roku.
Rada IPEX została poinformowana, że ten temat był omawiany na nieformalnym spotkaniu
Sekretarzy Generalnych - reprezentujących parlamenty wchodzące w skład Rady IPEX, na
marginesie

Konferencji

Przewodniczących

Parlamentów

UE

w

Wilnie.

Podczas

nieformalnego spotkania Sekretarz Generalny belgijskiego Senatu, pan Hugo Hondequin,
zgodził się wyjaśnić kwestię możliwości zawarcia umowy o pracę z urzędnikiem
informacyjnym IPEX przez Senat belgijski.
Pani Iuna Sadat, członek Rady IPEX z belgijskiego Senatu, poinformowała, że belgijski
Senat przeanalizował tę kwestię i doszedł do wniosku, że istnieje podstawa prawna
umożliwiająca zatrudnienie obywatela UE, który nie ma obywatelstwa belgijskiego, przez
belgijski Senat od 1 stycznia 2015 roku. Potwierdziła, że nie ma potrzeby organizowania
otwartego konkursu na to stanowisko. Pani Sadat zwróciła się do Rady, aby wystosowała
oficjalne pismo do Senatu belgijskiego z prośbą o zatrudnienie urzędnika informacyjnego
IPEX od dnia 1 stycznia 2015, a także w celu potwierdzenia, że wynagrodzenie oraz
wszystkie inne koszty, związane z jego funkcjonowaniem, będą równomiernie ponoszone
przez parlamenty narodowe UE.
Rada podjęła decyzję o utworzeniu grupy roboczej, która zajmie się kwestią procedury
rekrutacji urzędnika informacyjnego IPEX. W skład grupy roboczej wejdą następujące
osoby:
1. Pani Iuna Sadat (belgijski Senat, przewodnicząca grupy),
2. Pani Loreta Raulinaityte (litewski Sejm),
3. Pani Maria João Costa (Portugalia, Zgromadzenie Republiki),
4. Pan Yiannis Tsagadopoulos (grecki parlament),
5. Pani Dana-Iulia Vasiliu (rumuńska Izba Deputowanych),
6. Pani Christine VERGER (Parlament Europejski),
7. Pani Birgit Von Pflug (niemiecki Bundestag).
Grupa robocza została poproszona o przygotowanie propozycji odnośnie procedury rekrutacji
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urzędnika informacyjnego IPEX (IPEX Information Officer) i przedłożenia go Radzie do
dnia 13 czerwca 2014 roku. Propozycja zostanie omówiona na następnym posiedzeniu Rady
IPEX, które odbędzie się w dniu 27 czerwca 2014 w Wilnie.
6. Aktualny stan zaawansowania modyfikacji Wytycznych IPEX (IPEX Guidelines)
Przewodniczący grupy roboczej w sprawie modyfikacji Wytycznych IPEX, pan Richard
Mongin Forrest (duński Folketing) przedstawił wyniki prac grupy roboczej Radzie IPEX.
Poinformował, że odbyły się dwa spotkania grupy roboczej: w dniu 21 marca i 24 kwietnia
2014 r. oraz że grupa robocza zakończyła prace.
Podczas debaty członkowie grupy roboczej zwrócili uwagę na pewne problemy natury
redakcyjnej. Przewodniczący Rady IPEX - pan Milerius, zwrócił się do pana Forresta z
prośbą o zebranie poprawek redakcyjnych do dnia 9 maja 2014 roku. Zasugerowano również,
że ostateczna korekta językowa powinna być przeprowadzona przez pana Simona Patricka
(brytyjska Izba Gmin) i zakończona do dnia 15 czerwca br.
Rada IPEX zgodziła się z propozycjami przedstawionymi przez przewodniczącego grupy
roboczej i podziękowała panu Forrest i członkom grupy roboczej za ich wspaniałą pracę.
Zgodzono się, że ostateczny projekt Wytycznych IPEX zostanie omówiony na kolejnym
posiedzeniu Rady IPEX w dniu 27 czerwca. Po zatwierdzeniu projektu Wytycznych IPEX
przez Radę IPEX, zostanie on przedłożony Sekretarzom Generalnym parlamentów UE do
zatwierdzenia podczas ich posiedzenia we Włoszech.
7. Sprawy różne
Pani Loreta Raulinaityte (litewski Sejm) przedstawiła rezultaty posiedzenia Jednostki
Wsparcia Centralnego IPEX, które odbyło się w dniu 24 kwietnia 2014 roku. Po pierwsze,
przedstawiła propozycję duńskiego Folketingu, dotyczącą zorganizowania konferencji dla
użytkowników IPEX. Zaproponowano, aby taka konferencja odbyła się w listopadzie 2014 r.
lub wiosną 2015 r. Pan Forrest (duński Folketing) przygotuje propozycję w sprawie terminu,
miejsca, listy prelegentów i uczestników konferencji i przedstawi ją na najbliższym
posiedzeniu Jednostki Wsparcia Centralnego IPEX w dniu 26 czerwca br.
Pani Raulinaityte (litewski Sejm) następnie przedstawiła propozycję litewskiego Sejmu,
dotyczącą rozpatrzenia możliwości przeniesienia informacji o parlamentarnym wymiarze
prezydencji w Radzie UE ze stron parlamentów narodowych na stronę internetową IPEX.

5

Rada powierzyła Jednostce Wsparcia Centralnego IPEX przeanalizowanie różnych
możliwości i omówienie tej propozycji na najbliższym posiedzeniu Jednostki Wsparcia
Centralnego IPEX.
Ponadto Jednostka Wsparcia Centralnego IPEX omówiła również efektywność i łatwość
obsługi strony internetowej IPEX. Pan Forrest zaproponował kilka ulepszeń. Uzgodniono, że
wstępna lista propozycji ulepszenia strony internetowej IPEX zostanie rozesłana przez
litewski Sejm do członków Jednostki Wsparcia Centralnego IPEX z prośbą, aby dodali do tej
listy swoje propozycje. Propozycje ulepszeń zostaną omówione na następnym posiedzeniu
Jednostki Wsparcia Centralnego IPEX w dniu 26 czerwca.
Podczas spotkania Jednostki Wsparcia Centralnego IPEX została podniesiona kwestia
ponownego członkostwa w tej Jednostce. W konsekwencji przewodniczący Rady IPEX - pan
Milerius poprosił członków Rady IPEX, aby skonsultowali się ze swoimi parlamentami i
poinformowali Radę do czasu kolejnego posiedzenia Rady, czy któryś z nowych członków
Rady chciałby dołączyć do składu Jednostki Wsparcia Centralnego IPEX.
Pani Christine Verger (Parlament Europejski) poruszyła kwestię nazwy Konferencji
Międzyparlamentarnej, która odbywa się na mocy artykułu 13 paktu fiskalnego. Ponieważ
ostateczny tytuł konferencji nie został jeszcze zdefiniowany pani Verger zasugerowała
stosowanie ogólnej nazwy Międzyparlamentarnej Konferencji na bazie artykułu 13 (ang.
Interparliamentary Conference of Article 13), dopóki nie zostanie podjęta ostateczna decyzja
odnośnie regulaminu tej konferencji. Rada IPEX zgodziła się na tymczasową zmianę nazwy
tej konferencji na Międzyparlamentarną Konferencję na bazie artykułu 13.
Pan Gérard Hilbert (Parlament Europejski) przedstawił propozycję techniczną dotyczącą
Centrum Zasobów nt. Pomocniczości (ang. Subsidiarity Resource Centre), w odpowiedzi na
prośbę sformułowaną podczas ostatniego spotkania Rady IPEX w dniu 6 grudnia 2013 roku.
Rada zdecydowała, że debata i decyzja w sprawie propozycji zostaną zaplanowane na
następne posiedzenie Rady w czerwcu.
Projekt techniczny dla Subsidiarity Resource Centre stanowi Załącznik 4 do tego
sprawozdania.
Pani Christine Verger (Parlament Europejski) wspomniała również o liście pana Selima
Yenela, Ambasadora w Stałym Przedstawicielstwie Turcji przy Unii Europejskiej,
skierowanym do Klausa Welle, Sekretarza Generalnego Parlamentu Europejskiego. W liście
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podniesiony został problem, odnotowany przez Wielkie Zgromadzenie Narodowe Turcji,
podczas przesyłania informacji do sekcji "Aktualności" na stronę IPEX. Pan Welle przekazał
ten list do pana Mileriusa, aktualnego przewodniczącego Rady IPEX.
Po debacie pan Milerius zasugerował, że projekt odpowiedzi do tureckiego ambasadora
powinien zostać przygotowany przez litewski Sejm wraz z Parlamentem Europejskim i
parlamentem Grecji. Projekt listu zostanie wkrótce rozesłany do członków Rady IPEX.
Projekt pisma, wraz z poprawkami do wytycznych ws. Aktualności IPEX, zostaną omówione
na kolejnym posiedzeniu Rady w czerwcu.
Rada IPEX zgodziła się z tą sugestią.

Opracowała:
Dr Magdalena Skulimowska

Załączniki:
 Załącznik nr 1 - Konkluzje z posiedzenia Rady IPEX, które odbyło się w dniu 6 grudnia
2013 roku;
 Załącznik nr 2 - Konkluzje Konferencji Przewodniczących Parlamentów UE, która odbyła
się w dniach 6-8 kwietnia 2014 roku;
 Załącznik nr 3 - Zaktualizowany harmonogram prac IPEX na 2014 rok;
 Załącznik nr 4 - Projekt techniczny dla Subsidiarity Resource Centre
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Draft
Conclusions
IPEX Board
Date:

6 December 2013, 09.30 – 13.30 hrs

Location:

European Parliament, Brussels, Paul Henri Spaak
Building, Room PHS 1C047

Participants:
Attachment 1
1. Welcome and approval of the agenda
Before beginning with the agenda, the head of the German
Bundestag’s Liaison Office in Brussels, Ms Vesna Popovic,
informed the participants that the Secretary General of the
German Bundestag, Mr Horst Risse, and the German Board
member, Ms Ines Mockenhaupt-Gordon had fallen ill and could
not attend the meeting. The Board agreed that the meeting should
be chaired by Mr Uwe Jaensch. On behalf of the European
Parliament, the Director responsible for Relations with National
Parliaments, Ms Christine Verger, welcomed the participants to
the meeting and invited them to a lunch later on. On behalf of
the Board, the Chair thanked the European Parliament for its
hospitality and for organizing the third Board meeting in 2013,
following a good tradition.
The Board approved the agenda and decided to split item 2 of the
agenda into two separate items as shown in
Attachment 2.
2. Approval of the conclusions of the last Board meeting,
20 September 2013, Lisbon
The Board approved the conclusions with some minor
amendments. The conclusions are appended as
Attachment 3.
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3. Proposal of the Central Support for a Subsidiarity Resource
Centre in IPEX
The Board debated the proposal of the Central Support referring
to a Subsidiarity Resource Centre in IPEX (sent out to the Board
on 27 November 2013) and additional proposals tabled by the
Polish Sejm (sent out to the Board on 3 December 2013). The
Polish Board member, Ms Regina Wąsowicz, explained her
additional proposals.
After a debate, underlining the need of the best use of available
resources rather than creating a costly subsidiarity resource
centre, the Board decided to task the IPEX Information Officer
together with the IT department of the European Parliament with
presenting a proposal based on the Belgian Federal Parliament’s
suggestion to enhance the IPEX search engine in order to make
possible retrieving those EC proposals which had received a
yellow/orange card. The PT member of the Board pointed out
that IPEX should not concentrate only on subsidiarity but should
dedicate more space also to the political dialogue.
In this context, the Board concluded that it would be necessary
to debate at future meetings the question "WHAT IS IPEX FOR?",
i.e. whether IPEX should remain merely a platform for the
exchange of information between parliaments, or broaden its
scope, becoming also a platform on national parliaments showing
the work/contribution of the national parliaments to the “good
functioning of the European Union".
4. Report by the Chair about the last working period, including
the meeting of the IPEX Correspondents in Brussels
The Board received a report about the latest developments since
20 September 2013.
The Chair reported on the letter written to the Lithuanian
Presidency of the Speakers Conference in order to find a
successor to the German Chair of the IPEX Board. This letter was
answered by the Secretary General of the Lithuanian Seimas who
confirmed his Parliament's willingness to submit its candidacy
for the IPEX Board Chair in 2014. A second letter had been
written to the Croatian Parliament asking for participation in the
financing of the IPEX information officer in 2014. The Board was
furthermore informed that all Presidencies hosting current and
future interparliamentary conferences for the CFSP/CSDP and
under Article 13 of the Fiscal Compact (Lithuania, Greece, Italy)
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had agreed to send related documents and information to the
respective IPEX subsite which had been successfully created for
this purpose.
The Chair informed the Board of an exchange of emails between
the IPEX Information Officer and the Turkish and Greek IPEX
Correspondents about the name used when writing about the
Former Yugoslav Republic of Macedonia in news published on
IPEX. In addition, the European Parliament reported that the
Ambassador of the Permanent Delegation of Turkey to the
European Union had written a letter to the Secretary General of
the European Parliament with reference to this issue.
The Board received a report given by the Belgian Board members,
Iuna Sadat and Carlos Demeyere, about the outcome of the 2013
Correspondents meeting, held on 7/8 November 2013 in the
Belgian Federal Parliament in Brussels. The Board thanked the
Belgian Federal Parliament for hosting the meeting and approved
the Report annexed as
Attachment 4.
The Board decided to publish it on the IPEX website under
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/about/aboutIpexl.do.
Furthermore, the Board received a report about the work carried
out by the Central Support during the period of time since the
last Board meeting, 20 September 2013.
5. Preparation of the Chair’s IPEX Report 2013 and the 2014
Secretaries General meeting in Vilnius
The Board heard a briefing about the main topics of the Chair’s
IPEX report to the Secretaries General, delivered by Ms Vesna
Popovic on behalf of the Secretary General of the German
Bundestag. She underlined that the report would give an
overview of the whole tenure of the German IPEX Board Chair on
the basis of the priorities approved by the Board in 2011. She
informed the Board about the intention of the Chair to submit to
the Secretaries General the Lithuanian Seimas as the successor
for the IPEX Chair from 2014 onwards. The Board gave its
consent to this proposal.
The Board debated the draft Conclusions on IPEX annexed as
Attachment 5.
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The Board agreed that requests concerning the report of the Chair
in terms of contents and further input to the draft Conclusions on
IPEX should be made by 20 December 2013.
6. Report and follow-up to the Partnership Project groups
The Board received reports from some of the facilitators of the
Partnership Project groups, namely Mongin Forrest, Iuna Sadat,
Carlos Demeyere and Uwe Jaensch. The Board agreed to continue
this project on the basis of the positive experiences
acknowledged and expressed by the Correspondents during their
meeting in Brussels.
7. Modification of the IPEX Guidelines
The Danish Board member, Mr Mongin Forrest, presented the
draft of the IPEX Guidelines and justified it in terms of contents
and procedure. He especially stressed the idea of a rotating Chair
of the Board, which would create a greater feeling of ownership
amongst the national Parliaments towards IPEX. The Board
debated different models of rotation. Since there was no clear
tendency in support of one of the rotation models, the Board
spoke in favour of maintaining the existing rule, i.e. asking for
voluntary candidates. Furthermore, the Board debated the
suggested abolition of the Central Support, whose role in former
times was to serve as a collective webmaster, rather than to be a
preparatory body for Board meetings. Other objections dealt with
the possibility of establishing working groups instead of the
Central Support. Some national Parliaments were critical about
the pressure of having to present the draft Guidelines to the
Secretaries General as early as January 2014 for approval. The
Chair which had taken part in the drafting process emphasised
the fact that the future Chair will need certainty about the
conditions concerning the hiring of an IPEX Information Officer
after the contract of the current officer has expired by the end of
2014. Concluding, the Board decided

to continue the debate about the Guidelines by establishing
a working group composed of Belgium, Denmark, France,
Germany, Italy, Lithuania, Poland, Portugal, the United
Kingdom and the European Parliament, the working group
shall be chaired by Denmark;

to add a paragraph to the draft Conclusions on IPEX (see
Attachment 5) with the wording “The IPEX Board shall be
responsible for adopting provisions for the hiring and daily
administration of the IPEX Information Officer. The Board
shall notify the Secretaries General of the modalities of the
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provisions for the administration of the IPEX Information
Officer.”
8. Any other business
The Chair asked all members of the Board to check if their
Parliaments would be willing to volunteer for the next Board.
The Board made clear that, if the rotation scheme for the Chair of
the Board was not introduced into the future IPEX Guidelines, all
voluntary members of the Board ought to be willing to chair it.

Litewska Prezydencja
w Radzie Unii Europejskiej
1 lipca – 31 grudnia 2013 r.
WYMIAR PARLAMENTARNY

KONKLUZJE PREZYDENCJI
KONFERENCJA PRZEWODNICZĄCYCH PARLAMENTÓW UNII EUROPEJSKIEJ
Wilno, 6-8 kwietnia 2014 r.

Uwagi wstępne
1.

Konferencja Przewodniczących Parlamentów Unii Europejskiej odbyła się w dniach 6-8
kwietnia 2014 r. w Seimasie Republiki Litewskiej w Wilnie. W Konferencji wzięli udział
przewodniczący lub przedstawiciele 27 parlamentów narodowych, Wiceprzewodniczący
Parlamentu Europejskiego, jeden przewodniczący i jeden wiceprzewodniczący państw
kandydujących oraz czterech przewodniczących lub przedstawicieli parlamentów państw
Partnerstwa Wschodniego.

2.

Konferencję otworzyła J. E. pani Loreta GRAUŽINIENĖ, Przewodnicząca Seimasu
Republiki Litewskiej, która przewodniczyła obradom. J. E. pan José Manuel BARROSO,
Przewodniczący Komisji Europejskiej, powitał przewodniczących w wystąpieniu wideo.

3.

Podczas sesji I, zatytułowanej „Rola parlamentów w przeciwdziałaniu skutkom kryzysu
gospodarczego i finansowego”, zabrali głos następujący mówcy: J. E. pan Algirdas
BUTKEVICIUS, Premier Republiki Litewskiej, J. E. pan Mogens LYKKETOFT,
Przewodniczący Folketingu Królestwa Danii oraz pan Miguel Angel MARTÍNEZ
MARTÍNEZ, Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego, przemawiający w imieniu
J. E. pana Martina SCHULZA, Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego.

4.

Podczas sesji II, zatytułowanej „Pięć lat po wejściu w życie Traktatu z Lizbony: wnioski z
kontroli pomocniczości prowadzonej przez parlamenty”, głos zabrali następujący mówcy:
J. E. pan Milan ŠTĚCH, Przewodniczący Senatu Republiki Czeskiej, J. E. pan Pietro
GRASSO, Przewodniczący Senatu Republiki Włoskiej, J. E. pani Anouchka VAN
MILTENBURG, Przewodnicząca Izby Reprezentantów Królestwa Niderlandów oraz Lord
Timothy BOSWELL, Przewodniczący Komisji ds. Unii Europejskiej Izby Lordów
Wielkiej Brytanii.

5.

Podczas sesji III, zatytułowanej „Współpraca międzyparlamentarna z państwami
Partnerstwa Wschodniego”, głos zabrali następujący główni mówcy: J. E. pani Loreta
GRAUŽINIENĖ, Przewodnicząca Seimasu Republiki Litewskiej i J. E. pani Solvita
ĀBOLTIŅA, Przewodnicząca Saeimy Republiki Łotewskiej. Swoje uwagi przedstawili
również: J. E. pan Ołeksandr TURCZYNOW, Przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy,
J. E. pan Igor CORMAN, Przewodniczący Parlamentu Republiki Mołdawii, J. E. pan
Dawid USUPASZWILI, Przewodniczący Parlamentu Gruzji, J. E. pan Howik
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ABRAHAMIAN, Przewodniczący Zgromadzenia Narodowego Republiki Armenii oraz J.
E. pan Stanisław SZUSZKIEWICZ, były Przewodniczący Rady Najwyższej Białorusi.
6.

Przed rozpoczęciem sesji IV przewodniczący uczcili Międzynarodowy Dzień Romów. Z
tej okazji przemówienie wygłosiła J. E. pani Barbara PRAMMER, Przewodnicząca Rady
Narodowej Republiki Austrii. Przyjęto deklarację z okazji Międzynarodowego Dnia
Romów (zob. załączony aneks).

7.

Podczas sesji IV, zatytułowanej „Współpraca międzyparlamentarna w obszarze wolności,
bezpieczeństwa i sprawiedliwości”, głos zabrali następujący główni mówcy: J. E. pan
Ewangelos-Wasileios MEIMARAKIS, przewodniczący greckiego parlamentu, J. E. pani
Ewa KOPACZ, Marszałek Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, J. E. pani Laura BOLDRINI,
Przewodnicząca Izby Deputowanych Republiki Włoskiej oraz J. E. pan Per
WESTERBERG, Przewodniczący Riksdagu Królestwa Szwecji.

Rola parlamentów w walce ze skutkami kryzysu gospodarczo-finansowego
8.

Przewodniczący stwierdzają, że gospodarka UE wykazuje oznaki łagodnego ożywienia i
powrotu do równowagi makroekonomicznej. Wzrost gospodarczy, nawet bardzo
nieznaczny, oraz odzyskanie zaufania przedsiębiorców i konsumentów powinny
ostatecznie doprowadzić do powstania większej liczby miejsc pracy.

9.

Przewodniczący pozostają jednak głęboko zaniepokojeni stanem gospodarki, a zwłaszcza
sytuacją społeczną w UE, ponieważ ponad 26 milionów osób w całej Unii pozostaje bez
pracy, a poziom bezrobocia wśród młodych ludzi w dalszym ciągu stanowi szczególnie
dotkliwy problem. Poziom bezrobocia wśród młodych ludzi, sięgający 22,9 procent w
lutym 2014 r., ponad dwukrotnie przewyższał poziom bezrobocia wśród osób dorosłych,
wynoszący 10,6 procent1. Przewodniczący popierają działania podjęte w celu zwalczania
bezrobocia, w szczególności wśród młodych, takie jak program Gwarancja dla młodzieży
czy Europejski sojusz na rzecz przygotowania zawodowego, ale wzywają też instytucje do
poszukiwania bardziej dynamicznej równowagi między dyscypliną fiskalną a priorytetami
dotyczącymi wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy. Przewodniczący z
zadowoleniem przyjmują decyzję Rady Europejskiej o przyznaniu 6 miliardów euro na
realizację Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych na lata 2014-2020.
Przewodniczący podkreślają, że rozwiązywanie problemu bezrobocia wśród młodzieży
przyczyni się też do poprawy niepokojącej sytuacji demograficznej w Europie.

10. Przewodniczący stwierdzają, że brak równowagi makroekonomicznej stanowi jedno z
największych wyzwań dla strefy euro. W związku z tym przewodniczący uważają, że w
celu przywrócenia stabilnego wzrostu gospodarczego, stworzenia nowych miejsc pracy i
usunięcia nierówności makroekonomicznych, państwa członkowskie powinny nadal dążyć
do osiągania celów dotyczących deficytu budżetowego poprzez wdrażanie niezbędnych
reform strukturalnych, w szczególności w zakresie rynku pracy, systemu podatkowego i
opieki społecznej, a także w zakresie zmniejszenia obciążeń administracyjnych dla
przedsiębiorców, zwłaszcza MŚP, działań na rzecz poprawy administracji publicznej
poprzez jej uszczuplenie i usprawnienie, jak również przeciwdziałania oszustwom
podatkowym i unikaniu opodatkowania.
1

Dane Eurostatu.
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11. Przewodniczący wyrazili poparcie dla stworzenia unii bankowej w strefie euro i z
zadowoleniem przyjęli wstępne porozumienie w sprawie jednolitego mechanizmu
restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków zawarte pomiędzy Parlamentem
Europejskim a Radą 26 marca 2014 roku. Przewodniczący z niecierpliwością czekają też
na uruchomienie jednolitego mechanizmu nadzoru jesienią 2014.
12. Przewodniczący mają świadomość daleko idących reform w architekturze unijnego
zarządzania gospodarczego i finansowego, które miały miejsce w ciągu ostatnich pięciu
lat, oraz roli Parlamentu Europejskiego w tym kontekście. Przewodniczący podkreślają, że
reformy te powinny być poparte udoskonalonymi mechanizmami skutecznej kontroli
parlamentarnej oraz demokratycznej legitymacji i odpowiedzialności nowych struktur
zarządzania.
13. Przewodniczący z zadowoleniem przyjmują zobowiązanie Komisji do nawiązania
„wzmocnionego dialogu politycznego” z parlamentami narodowymi w ramach semestru
europejskiego, który odbywałby się dwa razy do roku, i oczekują skutecznej realizacji tej
propozycji. Przewodniczący podkreślają również, że parlamenty narodowe powinny
przyjąć bardziej proaktywną rolę w ramach semestru europejskiego, zwłaszcza jeśli
chodzi o kontrolę nad krajowymi programami reform oraz programami stabilności i
konwergencji przed przedłożeniem ich Komisji Europejskiej.
14. Przewodniczący stwierdzają, że osiągnięto postęp w zakresie organizacji nowej
Konferencji Międzyparlamentarnej przewidzianej w art. 13 Traktatu o stabilności,
koordynacji i zarządzaniu w Unii Gospodarczej i Walutowej (TSKZ). Przewodniczący
odnotowują spotkanie inauguracyjne konferencji pod nazwą „Międzyparlamentarna
Konferencja ds. Zarządzania Gospodarczego i Finansowego w Unii Europejskiej”, które
odbyło się w dniach 16-17 października 2013 r. w Wilnie podczas litewskiej prezydencji
w Radzie UE, oraz drugie spotkanie konferencji pod nazwą „Międzyparlamentarna
Konferencja ds. Zarządzania Gospodarczego w Unii Europejskiej”, zorganizowane
wspólnie przez Parlament Europejski i parlament grecki, które odbyło się w dniach 20-22
stycznia 2014 r. w Brukseli w ramach Europejskiego Tygodnia Parlamentarnego. Chociaż
rola, zakres i tytuł konferencji wciąż nie zostały sprecyzowane, na tym etapie jasne już
jest, że może ona stanowić przydatne forum parlamentarne dyskusji oraz wymiany idei,
informacji i najlepszych praktyk. Przewodniczący uważają, że konferencja może mieć
własny regulamin i przyjmować niewiążące konkluzje. Przewodniczący przywołują art. 11
konkluzji KPPUE, która odbyła się w Nikozji w 2013 r., dotyczący przeglądu ustaleń w
sprawie konferencji międzyparlamentarnej przewidzianej w art. 13 TSKZ przez
Konferencję Przewodniczących mającą się odbyć w 2015 r. w Rzymie. Ponadto
przewodniczący z zadowoleniem przyjmują inicjatywę Seimasu Republiki Litewskiej
dotyczącą przyjmowania niewiążącego dokumentu politycznego na zakończenie każdego
spotkania wymiaru parlamentarnego prezydencji litewskiej w Radzie UE w drugiej
połowie 2013 r. i uważają, że zwyczaj ten mógłby być kontynuowany w przyszłości.
Pięć lat po wejściu w życie Traktatu z Lizbony: wnioski z kontroli pomocniczości
prowadzonej przez parlamenty
15. Przewodniczący z zadowoleniem przyjmują większe zaangażowanie parlamentów
narodowych w proces legislacyjny UE w ciągu ostatnich pięciu lat, które wynika
bezpośrednio z nowych uprawnień i instrumentów przyznanych im przez Traktat z
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Lizbony.
16. Przewodniczący odnotowują, że parlamenty narodowe coraz aktywniej korzystają z prawa
do wydawania uzasadnionych opinii; w okresie od wejścia w życie Traktatu z Lizbony do
10 marca 2014 r. parlamenty narodowe wydały w sumie 278 uzasadnionych opinii.
17. Przewodniczący stwierdzają, że 14 izb 11 parlamentów narodowych przedstawiło w
październiku 2013 r. drugą „żółtą kartkę” w odniesieniu do projektu Komisji w sprawie
ustanowienia Prokuratury Europejskiej (EPPO), a Komisja podjęła decyzję o utrzymaniu
projektu, w oparciu o ocenę, że wiele spośród podnoszonych argumentów nie dotyczyło
pomocniczości. Zdaniem przewodniczących uzasadnione opinie powinny także prowadzić
do dialogu z Komisją na temat wszelkich obaw wyrażonych w tych opiniach.
18. Przewodniczący podkreślają, że obecny system kontroli pomocniczości w efekcie
ogranicza parlamenty narodowe jedynie do wyrażenia pozytywnej lub negatywnej opinii
w sprawie pomocniczości. Dlatego też należy podjąć wysiłki zmierzające do bardziej
konstruktywnego zaangażowania parlamentów narodowych w proces legislacyjny w Unii
Europejskiej, tak aby miały one rzeczywisty wpływ na kształtowanie prawa UE.
19. Przewodniczący uważają, że skuteczniejsza współpraca międzyparlamentarna,
intensywniejsza wymiana najlepszych praktyk, w tym dotyczących kontroli
pomocniczości, i większe zaangażowanie parlamentów narodowych w kontrolę ex-ante
flagowych inicjatyw Komisji przyczyniłyby się do większej spójności i wydajności
procesu kontroli pomocniczości oraz skuteczniej zaangażowałyby parlamenty narodowe w
proces kształtowania polityki unijnej.
20. Przewodniczący popierają dialog polityczny zapoczątkowany w 2006 r. przez
Przewodniczącego Komisji Europejskiej, pana José Manuela BARROSO, i zachęcają
nową Komisję, która powstanie po wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 r., do
kontynuowania tej ważnej inicjatywy. Przewodniczący podkreślają jednak, że odpowiedzi
Komisji na opinie parlamentów narodowych wyrażane w ramach dialogu politycznego
oraz odpowiedzi na uzasadnione opinie mogłyby być udzielane szybciej i bardziej
szczegółowo.
21. Przewodniczący przypominają, że – zważywszy jak istotna jest wymiana uwag na temat
wniosków legislacyjnych pomiędzy parlamentami – ośmiotygodniowy termin złożenia
przez parlamenty narodowe uzasadnionej opinii nie zawsze jest wystarczający, zwłaszcza
jeżeli termin ten zbiega się z dniami wolnymi od pracy i wakacjami parlamentarnymi.
22. Przewodniczący uważają, że obecne niedociągnięcia procesu kontroli pomocniczości
powinny być usuwane w pierwszej kolejności w ramach dialogu politycznego, poprzez
pełne wykorzystanie istniejących narzędzi, bez konieczności wprowadzania zmian do
Traktatu. Przewodniczący proponują, aby zbadaniem możliwości skuteczniejszego
wykorzystania kontroli pomocniczości zajął się COSAC, zaś następna Konferencja
Przewodniczących mogłaby uwzględnić wszelkie prace tego typu wykonane przez
COSAC. Konsekwentna praca w ramach COSAC mogłaby stanowić pozytywny bodziec
dla systematycznej poprawy systemu kontroli pomocniczości, a przewodniczący byliby
regularnie informowani o postępach i podjętych działaniach podczas Konferencji
Przewodniczących. W przypadku jakichkolwiek zmian traktatowych w przyszłości należy
rozważyć wydłużenie terminu na przedstawienie uzasadnionej opinii. Jeszcze przed
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wprowadzeniem takich zmian należałoby zawrzeć porozumienie polityczne z Komisją w
celu usprawnienia istniejącej procedury kontroli pomocniczości, w tym wydłużenia tego
terminu.
Współpraca międzyparlamentarna z krajami Partnerstwa Wschodniego
23. Przewodniczący wyrażają głębokie zaniepokojenie z powodu kryzysu na Ukrainie i jego
konsekwencji dla bezpieczeństwa międzynarodowego, międzynarodowych rządów prawa
i ładu globalnego. Przewodniczący potępiają interwencję zbrojną Rosji na Krymie i jego
nielegalne przyłączenie do Rosji, podważające prawo międzynarodowe i stojące w
sprzeczności z istniejącymi obowiązkami i zobowiązaniami Rosji, w tym z Kartą
Narodów Zjednoczonych, Aktem Końcowym KBWE i Memorandum Budapeszteńskim.
Przewodniczący uznają, że tak zwane referendum, które odbyło się na Krymie w dniu 16
marca, jest niekonstytucyjne i potępiają w najmocniejszych słowach wszelkie działania,
które naruszają integralność terytorialną i suwerenność Ukrainy. Przewodniczący głęboko
wierzą, że w XXI wieku w Europie nie ma miejsca na stosowanie siły i przymusu w celu
zmiany granic. Przewodniczący odnotowują także z uznaniem rezolucje wyrażające
solidarność i wsparcie ze strony wielu parlamentów UE i zachęcają inne parlamenty UE
do rozważenia podobnych kroków.
24. Przewodniczący, wspierając ukraiński rząd w wysiłkach na rzecz ustabilizowania sytuacji
w kraju, podjęcia reform i odbudowy gospodarki, wyrażają zdecydowane poparcie dla
suwerenności, niepodległości i integralności terytorialnej Ukrainy. Przewodniczący
chcieliby zaprosić ukraińskie władze, partie polityczne i społeczeństwo obywatelskie do
uczestnictwa w prawdziwym dialogu narodowym i współpracy włączającej wszystkich,
poszanowaniu różnorodności regionalnej i zapewnieniu pełnej ochrony praw osób
należących do mniejszości narodowych. Przewodniczący zdecydowanie potępiają
wszelkie działania separatystyczne i prowokacje podsycane przez zewnętrzne siły liczące
na destabilizację sytuacji we wschodniej Ukrainie i w całym kraju.
25. Przewodniczący uważają, że referendum, które odbyło się 16 marca 2014 r. w
Autonomicznej Republice Krymu w sprawie jej statusu prawnego, było niekonstytucyjne i
dlatego jego wyniki mogą być traktowane jedynie jako bezprawne i nieważne.
26. Przewodniczący popierają pakiet pomocy finansowej dla Ukrainy w wysokości do 11
miliardów euro zaproponowany przez Komisję Europejską i przyjęty przez Radę
Europejską w 6 marca 2014 r. oraz inicjatywy udzielenia dodatkowej pomocy finansowej
Ukrainie przez USA i innych partnerów międzynarodowych, jak również
międzynarodowe instytucje, takie jak MFW, Bank Światowy i EBOR. Przewodniczący
zachęcają odpowiednie organy do jak najszybszego przekazania Ukrainie pierwszej
transzy wsparcia finansowego, aby zapewnić stabilność gospodarczą kraju i przyspieszyć
wdrożenie niezbędnych reform strukturalnych.
27. Przewodniczący popierają sankcje przyjęte przez UE przeciw rosyjskim urzędnikom,
którzy są bezpośrednio odpowiedzialni za interwencję zbrojną na Krymie i przyjmują do
wiadomości decyzję G7 o zawieszeniu członkostwa Rosji w G8 do czasu zmiany przez nią
kursu. Przewodniczący apelują do Rosji o podjęcie wyraźnych kroków w celu
załagodzenia kryzysu i popierają dodatkowe środki, w tym sankcje gospodarcze, w
przypadku podjęcia przez Federację Rosyjską dalszych kroków w celu destabilizacji
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sytuacji na Ukrainie. Przewodniczący z zadowoleniem przyjmują niedawne wysłanie misji
OBWE na Ukrainę i wspierają wysiłki podejmowane przez wszystkie strony w celu
ułatwienia rzeczywistego dialogu i zaangażowania w rzeczywisty dialog z udziałem
Ukrainy i Rosji, w celu znalezienia politycznego rozwiązania.
28. Przewodniczący z zadowoleniem przyjmują podpisanie części politycznej umowy
stowarzyszeniowej pomiędzy UE a Ukrainą 21 marca 2014 r. i mają nadzieję, że pozostałe
postanowienia, obejmujące pogłębioną i kompleksową umowę o strefie wolnego handlu
(DCFTA), zostaną podpisane wkrótce po wyborach prezydenckich na Ukrainie
zaplanowanych na 25 maja 2014 roku.
29. Przewodniczący podkreślają strategiczne znaczenie Europejskiej Polityki Sąsiedztwa, w
tym krajów Partnerstwa Wschodniego, dla UE i szerszego obszaru Europy oraz
zaznaczają, że długoterminowa stabilność i bezpieczeństwo tych krajów zostaną
zagwarantowane dopiero poprzez konsolidację demokracji, praworządności,
poszanowania praw człowieka, gospodarki rynkowej i dobrego zarządzania – wartości i
zasad, które stoją u podstaw polityki Partnerstwa Wschodniego, i które zostały
przypomniane podczas szczytu Partnerstwa Wschodniego w Wilnie.
30. Przewodniczący podkreślają potrzebę wzmocnienia strategicznego charakteru programu
Partnerstwa Wschodniego i zagwarantowania jego ciągłości, wzmocnienia i dalszej
realizacji poprzez jak najskuteczniejsze wykorzystywanie istniejących instrumentów:
stosunków dwustronnych i wielostronnych, działań sektorowych, platform tematycznych,
współpracy formalnej i nieformalnej oraz wzmacniania bezpośrednich kontaktów
międzyludzkich. Przewodniczący potwierdzają suwerenne prawo każdego kraju
Partnerstwa Wschodniego do swobodnego decydowania o swojej przyszłości oraz
ambicjach i celach w kontekście budowania swoich relacji z UE.
31. Przewodniczący gratulują Mołdawii realizacji planu działania na rzecz liberalizacji reżimu
wizowego (VLAP) i wydanych wskutek tego decyzji Komisji Europejskiej, Parlamentu
Europejskiego i Rady UE o przyznaniu Mołdawii prawa bezwizowego wjazdu na teren
UE, które powinno wejść w życie 28 kwietnia 2014 roku. Przewodniczący chwalą
również postępy osiągnięte w negocjacjach VLAP z Gruzją i Ukrainą.
32. Przewodniczący odnotowują wysiłki przywódców politycznych i społeczeństwa
obywatelskiego Gruzji i Mołdawii w celu utrzymania silnego i konsekwentnego kursu
proeuropejskiego w okresie poprzedzającym szczyt Partnerstwa Wschodniego w Wilnie w
listopadzie 2013 r., a także później. Przewodniczący uznają, że długoterminowe
bezpieczeństwo i dobrobyt tych krajów zależą od jakości związków politycznych i
integracji gospodarczej z UE.
33. Przewodniczący odnotowują też pomyślne zawarcie i parafowanie umowy
stowarzyszeniowej/DCFTA z Gruzją i Mołdawią podczas szczytu Partnerstwa
Wschodniego w Wilnie w listopadzie 2013 i spodziewają się podpisania umów przy
najbliższej okazji, nie później jednak niż w czerwcu 2014 roku.
34. Przewodniczący z zadowoleniem przyjmują pomyślne zawarcie umowy o ułatwieniach w
wydawaniu wiz (VFA) i umowy o readmisji z Armenią, które weszły w życie 1 stycznia
2014 roku.
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35. Przewodniczący odnotowują postępy osiągnięte w negocjacjach z Azerbejdżanem w
sprawie umowy stowarzyszeniowej od 2010 r. i oczekują zakończenia tego procesu w
najszybszym możliwym terminie. Przewodniczący z zadowoleniem przyjmują podpisanie
umowy o ułatwieniach w wydawaniu wiz (VFA) i umowy o readmisji z Azerbejdżanem i
oczekują na ich ratyfikację. Jednocześnie przewodniczący spodziewają się dalszego
rozwoju współpracy na mocy obowiązujących porozumień pomiędzy UE a
Azerbejdżanem.
36. Przewodniczący z zadowoleniem przyjmują rozpoczęcie w styczniu 2014 r. negocjacji z
Białorusią w sprawie umowy o ułatwieniach w wydawaniu wiz i umowy o readmisji i
uważają, że funkcjonujące ułatwienia wizowe z Białorusią mogłyby znacznie wzmocnić
kontakty międzyludzkie z tym ważnym krajem europejskim, w którym od prawie dwóch
dziesięcioleci nie wybrano rządu ani parlamentu w demokratycznych wyborach.
37. Przewodniczący przypominają, że kraje Partnerstwa Wschodniego mają perspektywę
europejską i mogą się ubiegać o członkostwo w Unii pod warunkiem, że będą przestrzegać
zasad demokracji, szanować podstawowe swobody, prawa człowieka i mniejszości oraz
zapewniać praworządność. Przewodniczący uważają, że wdrożenie umów
stowarzyszeniowych/DCFTA to ważny krok w realizacji tych europejskich aspiracji.
38. Przewodniczący podkreślają fundamentalną rolę społeczeństwa obywatelskiego w okresie
przejściowym reform demokratycznych i są przekonani, że zaangażowanie i włączenie
społeczeństw obywatelskich, zarówno w UE, jak i w krajach Partnerstwa Wschodniego,
ma kluczowe znaczenie dla powodzenia polityki Partnerstwa Wschodniego i dlatego
konieczne jest dalsze wzmacnianie komunikacji i współpracy na wszystkich szczeblach i
zapewnienie skutecznego wdrażania strategii w celu zwiększenia widoczności UE w
krajach Partnerstwa Wschodniego.
39. Przewodniczący pochwalają starania i efekty misji monitorującej Parlamentu
Europejskiego na Ukrainie, która odbyła łącznie 27 wizyt na Ukrainie w okresie od
czerwca 2012 r. do listopada 2013 r. oraz odnotowują wysiłki pana Pata COXA, byłego
Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, i pana Aleksandra KWAŚNIEWSKIEGO,
byłego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, na rzecz rozwiązania problemów
dotyczących wybiórczej sprawiedliwości i ułatwienia koniecznych do przeprowadzenia
reform sądownictwa na Ukrainie.
40. Przewodniczący powtarzają, że należy zbadać kwestię reprezentacji parlamentów
narodowych w ZP Euronest, ponieważ niektóre parlamenty narodowe wyraziły wolę
zaangażowania się w pracę zgromadzenia.
41. Przewodniczący zachęcają do aktywniejszej wymiany pomiędzy parlamentami
narodowymi i parlamentami krajów Partnerstwa Wschodniego poza obowiązującymi
strukturami formalnymi, a w szczególności w kontekście wymiaru parlamentarnego
prezydencji Rady UE. W związku z tym przewodniczący z zadowoleniem przyjmują
inicjatywę Seimasu Republiki Litewskiej zorganizowania wraz z Parlamentarnym Forum
na rzecz Demokracji spotkania przewodniczących komisji spraw zagranicznych
parlamentów UE podczas litewskiej prezydencji w Radzie UE w dniach 27-28 listopada w
Wilnie, w przededniu III szczytu Partnerstwa Wschodniego, oraz osobnej sesji podczas
niniejszej Konferencji Przewodniczących wspólnie z przewodniczącymi parlamentów
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krajów Partnerstwa Wschodniego. Parlamenty narodowe mogą poszukiwać różnych
innych form międzyparlamentarnego dialogu z parlamentami krajów Partnerstwa
Wschodniego w mniejszych grupach, w tym na szczeblu partyjnym.
42. Przewodniczący zauważają też, że po podpisaniu umów stowarzyszeniowych/DCFTA z
pierwszą grupą krajów Partnerstwa Wschodniego, parlamenty UE odegrają szczególną
rolę w ratyfikacji tych umów. Aby wysłać zdecydowany sygnał o wsparciu dla krajów
Partnerstwa Wschodniego, przewodniczący biorą na siebie odpowiedzialność za płynny
przebieg procesu ratyfikacyjnego.
43. Przewodniczący zachęcają parlamenty UE do udzielania wsparcia i pomocy na szczeblu
dwustronnym parlamentom krajów Partnerstwa Wschodniego poprzez dzielenie się swoim
doświadczeniem w zakresie reform demokratycznych, praworządności, przyjmowania i
konsolidacji europejskich tradycji prawnych.
Międzyparlamentarna współpraca w zakresie wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości
44. Przewodniczący dostrzegają osiągnięcia wieloletniego programu sztokholmskiego w
zakresie wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości (PWBiS) w ciągu ostatnich pięciu
lat. Przewodniczący wyrażają ubolewanie, że przyjęcie przez Radę Europejską
strategicznych wytycznych w zakresie planowania ustawodawczego i operacyjnego w
ramach PWBiS (zgodnie z Artykułem 68 TFUE) podczas nadchodzącego posiedzenia w
czerwcu 2014 r. może odbyć się bez odpowiednich konsultacji z parlamentami
narodowymi i Parlamentem Europejskim. Przewodniczący, przekonani, że parlamenty
powinny wnieść istotny wkład w dyskusję na temat priorytetów PWBiS w nadchodzącym
okresie, z zadowoleniem przyjmują wysiłki greckiego parlamentu związane ze
zorganizowaniem spotkania przewodniczących komisji ds. sprawiedliwości i spraw
wewnętrznych w dniach 16-17 lutego 2014 roku w Atenach oraz wspólnego posiedzenia
komisji z Komisją Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
Parlamentu Europejskiego („Priorytety na lata 2014-2019 w obszarze wolności
obywatelskich, sprawiedliwości i spraw wewnętrznych”) 19 marca 2014 roku w Brukseli.
45. Przewodniczący są zdania, że nowe strategiczne wytyczne w ramach PWBiS powinny
wzmocnić PWBiS po zakończeniu programu sztokholmskiego. Istniejące polityki i
przepisy powinny być lepiej wdrażane zarówno na szczeblu UE, jak i na szczeblu
krajowym, co wymaga odpowiednich działań wszystkich instytucji UE i państw
członkowskich, a w szczególności Komisji, która stoi na straży Traktatów, jak też
ukończenia prac nad tymi projektami przedstawionymi w ramach programu
sztokholmskiego, które nie zostały jeszcze sfinalizowane.
46. Przewodniczący podkreślają też, że strategiczne wytyczne powinny odzwierciedlać
gospodarcze i społeczne potrzeby Unii. Na przykład, mimo że zagwarantowanie
cyberbezpieczeństwa i zwalczanie cyberprzestępczości powinno być jednym z priorytetów
samych w sobie, to ochrona cyberprzestrzeni ma również ważny wymiar gospodarczy w
tym sensie, że może zachęcić konsumentów do korzystania z internetu w szerszym
zakresie. Komisja Europejska oszacowała, że wdrożenie nowych zasad dotyczących
ochrony danych i bezpieczeństwa w internecie może przynieść UE ponad 2 miliardy euro
dodatkowego przychodu rocznie. Kolejnym priorytetem w PWBiS o pozytywnych
zewnętrznych efektach gospodarczych jest wspólna polityka wizowa, która mając
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zastosowanie w przypadku państw członkowskich będących stroną układu z Schengen,
mogłaby pomóc UE przyciągnąć bardzo potrzebną wykwalifikowaną siłę roboczą z
zagranicy.
47. Przewodniczący podkreślają potrzebę promocji pełnego wdrożenia wspólnej polityki
imigracyjnej oraz działań na zewnętrznych granicach Unii Europejskiej, które powinny
przyczynić się do ratowania życia na morzu przy jednoczesnym zwalczaniu handlu
ludźmi; podkreślają także potrzebę promowania solidarności i uczciwego podziału
odpowiedzialności pomiędzy państwa członkowskie.
48. Przewodniczący mają nadzieję, że w nowych wytycznych strategicznych w ramach
PWBiS odpowiednio dużo uwagi zajmie kwestia wzmocnienia pozycji kobiet, likwidacji i
przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet oraz zasadzie braku dyskryminacji i równości
osób i grup społecznych. Przewodniczący wspierają także ustanowienie skutecznych
mechanizmów w celu zapewnienia poszanowania praw podstawowych w państwach
członkowskich.
49. Przewodniczący zauważają, że parlamenty narodowe wraz z Parlamentem Europejskim są
upoważnione do wspólnego tworzenia i wdrażania procedur na rzecz kontroli działań
Eurojustu i Europolu, jak określono w art. 12 TUE oraz w art. 85 i 88 TFUE, a także
przywołują art. 9 Protokołu 1 do Traktatu z Lizbony.
50. Przewodniczący przypominają, że drugą „żółtą kartkę” przedstawiono w reakcji na
wniosek w sprawie ustanowienia Prokuratury Europejskiej (EPPO), i odnotowują
komunikat Komisji na temat „żółtej kartki” z 27 listopada 2013 roku.
O pracy IPEX (Międzyparlamentarnej Wymiany Informacji w sprawach UE)
51. Przewodniczący z zadowoleniem przyjmują wnioski ze spotkania sekretarzy generalnych
parlamentów Unii Europejskiej, które odbyło się w dniach 26-27 stycznia 2014 r. w
Wilnie, w sprawie stworzenia na stronie przewodniczących parlamentów UE nowych
podstron poświęconych nowym konferencjom międzyparlamentarnym. Przewodniczący z
satysfakcją odnotowują także gotowość parlamentów narodowych przewodniczących tym
konferencjom do wymiany istotnych informacji i dokumentów za pośrednictwem IPEX.
52. Przewodniczący pragną podziękować niemieckiemu Bundestagowi za udane
przewodnictwo w Radzie IPEX podczas ostatnich czterech lat. Przewodniczący z
zadowoleniem zauważają, że właśnie w tych latach IPEX stał się rzetelnym i skutecznym
narzędziem wymiany dokumentów i informacji dotyczących współpracy
międzyparlamentarnej, również dzięki ciągłemu wsparciu finansowemu i kadrowemu ze
strony Parlamentu Europejskiego. Przewodniczący gratulują Seimasowi Republiki
Litewskiej objęcia przewodnictwa w Radzie IPEX po zakończeniu tej konferencji i życzą
mu pomyślnego wypełniania mandatu przewodniczącego.
53. Przewodniczący przyjmują do wiadomości decyzję Komisji, na mocy której dokumenty
wcześniej przekazywane przez nią tylko Radzie będą przekazywane parlamentom
narodowym, Parlamentowi Europejskiemu i IPEX.
54. Ponadto, przewodniczący dostrzegają wysiłki podejmowane przez organy IPEX i
korespondentów IPEX na rzecz promocji poprawnego korzystania z symboli i
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poprawnego zamieszczania na stronie istotnych dokumentów, dzięki czemu IPEX ma
pozostać
rzetelnym
narzędziem
służącym
do
współpracy
i
wymiany
międzyparlamentarnej, a także ważnym źródłem informacji dla obywateli UE.

Litewska Prezydencja
w Radzie Unii Europejskiej
1 lipca – 31 grudnia 2013 r.
WYMIAR PARLAMENTARNY

ANEKS
Deklaracja
Konferencji Przewodniczących Parlamentów Unii Europejskiej
z okazji Międzynarodowego Dnia Romów
Wilno, 8 kwietnia 2014 r.
My, przewodniczący parlamentów państw członkowskich UE i Przewodniczący Parlamentu
Europejskiego –


Dzisiaj,

z

okazji

Międzynarodowego

Dnia

Romów,

upamiętniającego

pierwszy

międzynarodowy Kongres Romów, który odbył się w Londynie w dniu 8 kwietnia 1971 r.,
podczas

którego

utworzono

Unię

Romów

jako

międzynarodową

organizację

przedstawicielską;


Mając na uwadze fakt, że w Europie żyje w przybliżeniu od dziesięciu do dwunastu milionów
Romów, co stanowi jedną z największych grup znajdujących się w trudnej sytuacji, przy
czym około połowa z nich to obywatele Unii Europejskiej;



Zaniepokojeni faktem, że Romowie spotykają się na co dzień z uprzedzeniami, nietolerancją,
dyskryminacją i wykluczeniem społecznym i stanowią zmarginalizowaną grupę, żyjącą w
skrajnie trudnych warunkach społecznych i ekonomicznych;



Wyrażając uznanie dla poczynionych dotychczas – zwłaszcza przez Unię Europejską, Radę
Europy i OBWE – wysiłków na rzecz wdrożenia rozwiązań na szczeblu europejskim;



Wyrażając szczególne uznanie dla przyjętych w 2011 r. unijnych ram dotyczących krajowych
strategii integracji Romów do 2020 roku oraz podjętych już przez państwa członkowskie UE
kroków zmierzających do ich wdrożenia w formie krajowych strategii dalszej integracji
Romów;

1.

Uważamy, że różnorodność kulturowa i językowa stanowi fundamentalną cechę Unii
Europejskiej, zaś Romowie przyczyniają się do wzbogacenia tej różnorodności;

2.

Uważamy, że wspieranie integracji Romów jest przedmiotem wspólnej troski i
zainteresowania państw członkowskich i UE, zaś współpraca na szczeblu unijnym przynosi
znaczną wartość dodaną, podczas gdy odpowiedzialność za wdrożenie odpowiednich środków

Gedimino pr. 53, LT-01109 Wilno, LITWA
Tel. + 370 5 239 6762 E-mail: presidency@lrs.lt
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spoczywa w pierwszej kolejności na państwach członkowskich, zważywszy na różnorodność
sytuacji panujących w poszczególnych krajach i to, że Romowie stanowią przede wszystkim
mniejszości w zamieszkiwanych przez siebie krajach i nie tworzą jednorodnej grupy;
3.

Uważamy, że strategie przyjęte przez poszczególne państwa członkowskie muszą być
ukierunkowane na zapewnienie akceptacji Romów oraz na ich integrację z danym
społeczeństwem;

4.

5.

Uważamy, że konieczne jest podjęcie konkretnych działań w następujących obszarach:
a.

dostęp do edukacji,

b.

dostęp do zatrudnienia,

c.

dostęp do opieki zdrowotnej,

d.

dostęp do mieszkań i podstawowych usług.

Uważamy, że strategie mające na celu poprawę sytuacji Romów należy wdrażać nie tylko na
rzecz Romów, ale również we współpracy z nimi, zaś integracja Romów możliwa jest jedynie
przy współudziale ich samych, ich przedstawicieli i organizacji, co z kolei uwarunkowane jest
odpowiednim poziomem ich społecznego, gospodarczego, politycznego i kulturowego
uczestnictwa w społeczeństwie.
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Proposal for implementing a
Subsidiarity Resource Center in IPEX
by fine tuning the possibilities for extending the search possibilities
v1.1

Following an initial proposal detailing a new section to be created on the IPEX
website and submitted to the Board for discussion in the meeting in December 2013,
the Board decided that the IPEX Information Officer together with the IT department
of the European Parliament will present a new proposal based on less manual input
and more use of existing data, by refining and enhancing the IPEX search engine.
Hereafter are a number of proposals implementing such refined search possibilities
with different levels of sophistication. Enlarged copies of the mock-ups included in
the text are available in the annex.
Proposal 1 'Yellow/Orange/Red card' only
Requirement:
-

make documents, where the number of reasoned opinions has reached a
threshold as defined in the Lisbon treaty, distinctive and easily searchable

Idea:
-

provide a mean to search for those documents that have reached a certain
threshold of number of reasoned opinions

-

emphasize this with graphical elements on the respective documents

Impact:
-

the Information Officer will have the possibility to flag specific documents
once a certain threshold has been acknowledged by the institution that
submitted the draft legislative act

Implementation and mock-ups:
A new field will be added in the document section of the IPEX back-office. This field
will be using a drop-down list of values to indicate the level of threshold reached.

Mock-up #1
Also another new field (allowing for text to be provided in all navigation languages of
the website) will be added for allowing to provide extra editorial information relating
to a specific document (to be noted: while this new possibility for text will be
specifically highlighted in the case of a certain threshold having been reached, it can
also be used for providing additional editorial information for any other text).
Stating that a threshold has been reached will:
- trigger special colouring of that specific document when viewed
- trigger special colouring of the (new additional) text
- allow to specifically searching for such documents

Examples of the document page:

Mock-up #2

Mock-up #3

Examples of the search:
(a) Using facets only
This is the most reliable search as it will always show the number of
documents in relation to the other search criteria

Mock-up #4
(b) Using also a specific search criteria in the search form
This is prone to have empty results lists

Mock-up #5

Proposal 2 - Fine tuning the search for indicators by year
Requirement:
-

when extracting annual statistics, ensure that only reasoned opinions
submitted during a specific period are taken into account.
Issue: currently statistics take the reference year of the document or the
related dossier, which in the case of documents transmitted in the last 8
weeks of a given year, may create some differences in statistics (of
reasoned opinions, versus statistics on reasoned opinions by documents
of a chosen year)

Idea:
-

provide means to search for a specific timespan in connection with a
specific filter (Reasoned Opinion, Political Dialogue, Veto)

Impact:
-

as a number of documents may be registered in IPEX in connection with
either the Reasoned opinions, the Political Dialogue or a Veto, it becomes
necessary for the correspondent to identify which specific transmission is
the one to be taken into account for the statistical query.
Also: in order to make the website search reliable, such information need
to be manually complemented on existing scrutiny entries which have
been submitted so far.

-

on the website query interface new fields need to be added for allowing to
search for a timespan.

-

if it shall be possible to search for combined timespans related to any of
the indicators, it might become necessary to add as many timespans as
there are indicators

Back office change:

Mock-up #6
Changes to the Search interface:

Mock-up #7

Mock-up #8

Rules applying to the Search:
1. The user can check none, one or multiple of the three criteria: Reasoned
Opinions/Political Dialogue/Veto
2. If none of the criteria's is checked, and even though the transmission date
range is filled, the criteria are not taken into account for the query
3. If any of the three criteria is checked, but the transmission date fields are
empty, the search result includes all scrutiny pages, having that criteria,
combined with any other criteria set for the same search
4. If any of the criteria is checked and the dates have been filled for the
transmission date range, then the search result includes all scrutiny pages
having that criteria in the specific timespan, combined with any other criteria
(f.i. chamber) set for the same search
5. If only one of the two dates for the transmission date range are provided, the
second one is supposed to be in the far past or future (i.e. if only the end date
is specified the result list will include all scrutiny pages having that criteria up
to that date)
6. If multiple criteria are checked together and a transmission date range is
given by either start and/or end date, then the same date range applies for all
of the criteria.
7. The search result includes only scrutiny pages, referring to EU documents,
that match all of the criteria that are in the query.
As a result to the above, IPEX will launch a query on all the scrutiny entries in the
database.
This query will look as the example hereafter:
(Reasoned opinion is checked AND Political Dialogue is checked AND (transmission where real
date is between 01/01/2012 and 31/12/2012))

ANNEX with enlarged mock-ups:
Mock-up #1:

Mock-up #2:

Mock-up #3:

Mock-up #4:

Mock-up #5:

Mock-up #6:

Mock-up #7:

Mock-up #8:

