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1. Fenntartható fejlődés az Európa 2020 stratégiában 

1.1. A COSAC úgy véli, hogy az Európa 2020 stratégia egy megfelelően integrált és összehangolt megkö
zelítést képvisel, amelynek intelligens, fenntartható és inkluzív növekedést kell előidéznie, kellőképpen 
figyelembe véve az EU-n belüli és kívüli gazdasági és tudományos előrelépéseket, valamint azok 
társadalmi és környezetvédelmi következményeit, továbbá az emberi jogok tiszteletben tartását. 

1.2. A COSAC Európa 2020 stratégia iránti támogatása feltételhez kötött. Ezért felkéri az Európai Bizott
ságot és a Tanácsot, hogy a jövőbeni jogalkotási folyamat során tartsák szem előtt azt az igényt, hogy 
korlátozni kell a célkitűzések számát, összhangot kell teremteni a többi uniós kezdeményezéssel, 
biztosítani kell Európa energiabiztonságát, valamint el kell kerülni a termelékenység csökkenését. Az 
EURÓPA 2020 stratégiát tekintetbe kell venni az európai gazdasági irányítás reformja során. 

1.3. A COSAC felhívja a nemzeti parlamenteket és az Európai Parlamentet, hogy vállaljanak politikai 
kötelezettséget az Európa 2020 stratégia iránt azáltal, hogy aktívan nyomon követik annak végrehaj
tását. 

1.4. A COSAC egyúttal felhívja az Európai Bizottságot, a Tanácsot és az Európai Parlamentet, hogy 
fokozzák az Európai Unió fenntartható fejlődésre vonatkozó stratégiájához kapcsolódó kihívások 
jogalkotási javaslatokba és egyéb kezdeményezésekbe történő integrációját. 

1.5. A COSAC elégedettséggel nyugtázza, hogy a nemzeti parlamentek megítélése szerint a döntéshozatali 
eljárás kellőképpen szigorú és a parlamenti felügyelet megfelelően biztosított. Ebben az összefüggésben 
az egymásra gyakorolt nyomás kifejezetten fontos. 

1.6. Végezetül a COSAC az Európa 2020 stratégia nyomon követésének keretében felkéri a nemzeti 
parlamenteket, hogy tegyenek észrevételeket a nemzeti reformtervekkel kapcsolatos jövőbeni szere
püket illetően. 

2. A közös kül- és biztonságpolitika, valamint a közös biztonsági és védelmi politika (a további
akban: KKBP és KBVP) parlamenti ellenőrzése 

2.1. A COSAC hangsúlyozza, hogy szükség van mind a KKBP, mind pedig a KBVP parlamenti ellenőrzésére. 

i. a KKBP és a KBVP parlamenti felügyeletében a nemzeti parlamenteknek és az Európai Parlamentnek 
is közre kell működniük; 

ii. a KKBP és a KBVP parlamenti felügyeleti mechanizmusának értékarányos ráfordítást kell képviselnie, 
és többletértékkel kell szolgálnia a parlamentek által ezen a területen eddig elvégzett munkában; 

iii. nincs szükség új intézmények vagy szervek létrehozására; 

iv. a parlamenti felügyeletben részt kell venniük a külügyre, a védelemre és az európai uniós ügyekre 
szakosodott tagoknak. 

2.2. Következésképpen a COSAC azt szeretné, hogy 2011 folyamán megvalósuljon a KBVP új parlamenti 
felügyeleti mechanizmusának bevezetése. 

3. Gazdasági irányítás az Európai Unióban 

3.1. Miközben a COSAC örvendetesnek tartja a gazdasági irányításra vonatkozó legutóbbi javaslatokat, és a 
gyorsított végrehajtást támogató megközelítésre szólít fel, hangsúlyozza, hogy a javaslatok kiterjedt 
hatása gondos vizsgálatot igényel, és kiemeli, hogy alapos döntéshozatali eljárásra van szükség, ami 
nemzeti és uniós szinten egyaránt tényleges politikai kötelezettségvállaláshoz vezet. Semmilyen körül
mények között nem kerülhet veszélybe a nemzeti parlamentek és az Európai Parlament által végzett 
parlamenti ellenőrzés hatékonysága.
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4. A COSAC jövőbeli szerepe 

4.1. A COSAC az információk és a bevált gyakorlatok cseréje és különösen a lehetséges féléves jelentései 
révén hangsúlyozza ellenőrző szerepét. 

4.2. A COSAC úgy véli, hogy az Európai Bizottság munkaprogramjával kapcsolatos átfogó vita saját 
programjának alapvető fontosságú és állandó részét képezi. Ezért a COSAC arra ösztönzi a soron 
következő elnökségeket, hogy az Európai Bizottság munkaprogramjával kapcsolatos vitát építsék be a 
COSAC rendes üléseinek napirendjébe. Felkérik a COSAC elnökségeit, hogy az ülések időpontjának 
kitűzésekor vegyék figyelembe az Európai Bizottság munkaprogramja közzétételének időpontját. 

4.3. A COSAC – amely fórumot biztosít az eszmecseréhez – a megfelelő szerv az egyes európai politikák és 
kérdések megvitatásához. A COSAC keretében folytatott megbeszélések rávilágítottak arra, hogy a 
nemzeti parlamentek és az Európai Parlament részéről egyaránt érdeklődés mutatkozik az ilyen jellegű 
viták iránt. 

4.4. A COSAC arra ösztönzi a nemzeti parlamenteket, hogy játsszanak aktív szerepet az Európai Unió 
zökkenőmentes működésében azáltal, hogy a Lisszaboni Szerződésben számukra biztosított valamennyi 
lehetőséget kihasználják. A COSAC különösen a következőkre ösztönzi az Európai Unió parlamentje
inek kamaráit: 

a) a Szerződésekhez csatolt 2. sz. jegyzőkönyvben ismertetett eljárásokkal összhangban kísérjék figye
lemmel a szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazását; 

b) folytassák az Európai Bizottsággal a politikai párbeszédet, amely nem csupán a jogalkotási javasla
tokra korlátozódik, és jelentősen túlmutat a szubszidiaritás kérdésén. 

A COSAC a jövőben figyelembe veszi az említett tevékenységek eredményeit annak érdekében, hogy 
megossza az információkat és a bevált gyakorlatokat a nemzeti parlamentek körében. 

5. Együttműködés az európai uniós intézményekkel 

5.1. A COSAC rendkívül nagyra értékeli, hogy az Európai Tanács elnöke, Herman VAN ROMPUY első 
alkalommal részt vett a találkozón. Meggyőződése, hogy a Tanáccsal és az Európai Tanáccsal való 
együttműködése továbbra is ugyanolyan szívélyes lesz, mint amilyen eredményes is. 

5.2. Ami „a jogalkotási aktus tervezetének” fogalommeghatározását illeti, a COSAC a XLIII. COSAC hozzá
szólásaira hivatkozik, és felkéri a Tanácsot, hogy gondolja újra eredeti álláspontját. 

5.3. A COSAC örömére szolgál, hogy hallhatta az Európai Bizottság elnöke, José Manuel BARROSO 
beszédét, és örvendetesnek tartja az ezt követően folytatott vitát az Unió előtt álló jövő évi kihívá
sokról. A COSAC reméli, hogy ez a közvetlen párbeszéd a COSAC napirendjének rendszeres elemévé 
válik majd, hogy a nemzeti parlamentek és az Európai Parlament nyílt beszélgetést folytathassanak az 
Európai Bizottsággal. 

5.4. A COSAC hangsúlyozza, hogy az Európai Parlament és az Európai Bizottság közötti keretmegállapodás 
alkalmazása folytonos jogi ellenőrzést igényel. 

5.5. A COSAC kiemeli, hogy valamennyi intézménynek tiszteletben kell tartania a Szerződések betűjéből és 
szelleméből fakadó intézményi egyensúlyt. 

5.6. Tekintettel az Europollal és az Eurojusttal kapcsolatos, rövidesen rendelkezésre álló konzultációs doku
mentumokra és jogalkotási javaslatokra, a COSAC hangsúlyozza annak kifejezett szükségességét, hogy 
az Európai Bizottság széles körű és kellő időben történő előzetes konzultációt folytasson a nemzeti 
parlamentekkel. A COSAC felkéri az Európai Bizottságot, hogy egyidejűleg tegye közzé az Europolról 
és az Eurojustról szóló jogalkotási javaslatokat. 

5.7. A COSAC felkéri az Európai Bizottságot, a Tanács elnökségét és az Európai Parlamentet, hogy reagáljon 
ezen hozzászólásokra.
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