KONFERENCJA PRZEWODNICZĄCYCH PARLAMENTÓW
PAŃSTW GRUPU WYSZEHRADZKIEJ (V4)
DEKLARACJA KOŃCOWA
SENAT PARLAMENTU REPUBLIKI CZESKIEJ - PAŁAC WALDSTEINA
PRAGA, 16 WRZEŚNIA 2011
Konferencja Przewodniczących Parlamentów Państw Grupy Wyszehradzkiej (V4) odbyła się
w Pradze w dniach 15-16 września 2011 r. pod przewodnictwem pana Milana ŠTĚCHA,
przewodniczącego Senatu Parlamentu Republiki Czeskiej.
W konferencji udział wzięli:
Milan ŠTĚCH, przewodniczący Senatu Republiki Czeskiej
Vlasta PARKANOVÁ, wiceprzewodnicząca Izby Poselskiej Republiki Czeskiej
László KÖVÉR, przewodniczący Zgromadzenia Parlamentarnego Republiki Węgierskiej
Bogdan BORUSEWICZ, marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Richard SULÍK, przewodniczący Rady Narodowej Republiki Słowackiej.
Uczestnicy przypomnieli 20. rocznicę podpisania deklaracji o współpracy Czeskiej
i Słowackiej Republiki Federacyjnej, Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Węgierskiej, która
położyła podwaliny pod powstanie Grupy Wyszehradzkiej. Ponadto stwierdzili fakt, że
wszystkie państwa członkowskie Grupy V4 w pełni zintegrowały się w ramach struktur
euroatlantyckich oraz wskazali na wyjątkowość roku 2011, w którym Węgry i Polska objęły
przewodnictwo w Unii Europejskiej.
Pierwszą sesję, na temat „Rola parlamentów narodowych w kontroli i przyjmowaniu legislacji
europejskiej po wejściu w życie Traktatu z Lizbony”, otworzyło wystąpienie pana Vladimíra
Špidli, byłego premiera Republiki Czeskiej i byłego komisarza UE ds. zatrudnienia, spraw
społecznych i włączenia społecznego.
W związku z tym tematem uczestnicy konferencji:
1.

stwierdzili, że zaangażowanie parlamentów narodowych jako prawowitych
przedstawicieli narodów państw członkowskich w procesy decyzyjne zachodzące w Unii
Europejskiej jest działaniem koniecznym dla wzmocnienia demokratycznych zasad
podejmowania decyzji przez organy Unii Europejskiej oraz ważnym elementem podziału
zadań między Unię Europejską a poszczególne państwa członkowskie, zwłaszcza w
związku ze stosowaniem zasad pomocniczości i proporcjonalności;

2.

zachęcili parlamenty i rządy państw reprezentowanych na szczycie
o do zwrócenia odpowiedniej uwagi na prowadzoną na poziomie narodowym dyskusję

nad projektami aktów prawodawczych UE oraz zwiększenia wpływu obywateli na
treść unijnych polityk;

o do dostrzeżenia faktu, że relacje pomiędzy rządem a parlamentem powinny opierać się

na partnerstwie i współpracy, nie ograniczając się jedynie do wymiany informacji
z parlamentem na temat działań rządu;

o do zwrócenia uwagi na wczesną wymianę informacji o wstępnie wybranych do

kontroli wnioskach legislacyjnych ogłoszonych przez Komisję Europejską, jako
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działania niezbędnego dla skutecznej identyfikacji dokumentów nasuwających
wątpliwości z punktu widzenia zasady pomocniczości;
o do ponownego rozpatrzenia istniejących w Traktacie z Lizbony procedur kontrolnych

w celu umożliwienia parlamentom narodowym bardziej skutecznej kontroli unijnego
procesu stanowienia prawa.

3.

wezwali parlamenty państw członkowskich UE do ścisłej współpracy za pośrednictwem
bazy danych IPEX, swoich stałych przedstawicieli w Brukseli lub z wykorzystaniem
innych właściwych kanałów, umożliwiającej uruchomienie procedury żółtej lub
pomarańczowej kartki w przypadku stwierdzenia przez większość parlamentów
wyraźnego naruszenia zasady pomocniczości.

Podczas drugiej sesji, na temat „Aktualny stan gospodarki światowej: jego wpływ na politykę
gospodarczą państw Grupy Wyszehradzkiej - możliwe rozwiązania”, która została
wprowadzona dodatkowo do porządku obrad ze względu na obecną sytuację, uczestnicy
konferencji:
4.

zważywszy na otwartość systemów gospodarczych państw Grupy V4, wyraziły
zaniepokojenie spadkiem zagranicznego popytu i poważnymi konsekwencjami
ewentualnego nawrotu kryzysu gospodarczego dla sytuacji gospodarczej poszczególnych
państw Grupy;

5.

stwierdzili, że utrzymujące się ryzyko kryzysu oraz wstrząsów w strefie euro wynikające
z zadłużenia rządów, zagrażające funkcjonowaniu unii walutowej, ma negatywny wpływ
na całą Unię Europejską;

6.

wezwali zaangażowane strony do konsekwentnego przestrzegania zasad wynikających z
traktatów akcesyjnych, w tym kryteriów z Maastricht i Traktatu z Lizbony.

Trzecia sesja, na temat „Bałkany - teraźniejszość, przyszłość i rola Grupy Wyszehradzkiej
w procesie stabilizacji”, została otwarta wystąpieniem pana Miroslava Lajčáka, byłego ministra
spraw zagranicznych Słowacji i byłego wysokiego przedstawiciela ds. Bośni i Hercegowiny.
In this context, the participants:
7.

docenili fakt, że dwadzieścia lat po zakończeniu krwawego konfliktu w byłej Jugosławii
Słowenia jest pełnym członkiem Unii Europejskiej i NATO, Chorwacja, Czarnogóra
i B.J.R. Macedonii mają status krajów kandydujących do UE, natomiast inne kraje, w
tym Albania, również dążą do członkostwa w Unii, zaś Chorwacja i Albania przystąpiły
już do NATO;

8.

podkreślili, że perspektywa europejska i euroatlantycka dla Bałkanów Zachodnich leży
w sferze wspólnych długoterminowych interesów krajów Grupy Wyszehradzkiej. Czeska
prezydencja będzie nadal wspierać działania podejmowane przez kraje bałkańskie na
rzecz integracji z Unią Europejską i NATO oraz poszukiwać konkretnych form pomocy,
jakiej mogłyby udzielić państwa Grupy;

9.

wezwali ministrów spraw zagranicznych swoich krajów, by wykorzystali spotkanie
z ministrami spraw zagranicznych państw Bałkanów Zachodnich w dniu 4 listopada
2011 r. do uzgodnienia konkretnych form zaangażowania państw Grupy Wyszehradzkiej
na Bałkanach Zachodnich, w tym wykorzystania doświadczeń Międzynarodowego
Funduszu Wyszehradzkiego;

10. podkreślili, że w interesie zarówno Unii Europejskiej jak i krajów kandydujących oraz
przygotowujących się do przystąpienia do Unii leży zapewnienie wysokiej jakości
procesu rozszerzenia w regionie Bałkanów Zachodnich przez konsekwentne stosowanie
zasady warunkowości.
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