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A KKBP ellenőrzése

1. A COSAC üdvözli a Tanács azon döntését, hogy közzéteszi az arra vonatkozó információkat, hogy
melyik tagállam melyik KKBP/EBVP misszióban vesz részt, és felkéri a Tanácsot ezen helyes gyakorlat
folytatására, amely növeli a nyitottságot, és elősegíti a parlamenti ellenőrzést.

Jobb szabályozás: hatásvizsgálat

2.1. A COSAC üdvözli a jobb szabályozásra irányuló kezdeményezést, és felkéri a Bizottságot, hogy
készítsen átfogó hatásvizsgálatot munkaprogramjának valamennyi fő kezdeményezésére vonatkozóan,
a „Jobb szabályozás a növekedés és a munkahelyteremtés területén az Európai Unióban” című közle-
ményben (COM(2005) 97 végleges) javasoltaknak megfelelően.

2.2. A COSAC kéri a Bizottságot, hogy valamennyi hatásvizsgálatból készítsen egyoldalas összefoglalót
annak érdekében, hogy segítse a dokumentum gyors és hatékony megértését; kéri, hogy fordítsa le
ezen összefoglalókat a Közösség valamennyi hivatalos nyelvére; és haladéktalanul küldje el azokat a
nemzeti parlamenteknek.

2.3. A COSAC kéri a Bizottságot, hogy küldje el valamennyi hatásvizsgálatot és útitervet közvetlenül a
nemzeti parlamenteknek, és hogy hatásvizsgálatait és útiterveit a Közösség valamennyi nyelvén tegye
közzé. Miután a biztosok testülete azokat elfogadta, a Bizottság dokumentumait a lehető leghamarabb
hozzáférhetővé kell tenni a nyilvánosság számára.

2.4. A COSAC kéri az EU intézményeit és a tagállamokat, hogy alakítsanak ki közös megközelítést az
adminisztratív költségek kezelésében.

2.5. A COSAC arra ösztönzi az Európai Parlamentet és a Miniszterek Tanácsát, hogy készítsenek hatásvizs-
gálatokat a jogszabálytervezetek lényeges módosítására irányuló javaslataikhoz. A COSAC javasolja,
hogy a Bizottság, az Európai Parlament és a Tanács állapodjon meg arról, hogy egy módosító javas-
lathoz milyen körülmények fennállása esetén szükséges hatásvizsgálat. A COSAC kéri, hogy az együtt-
döntési eljárás során a Bizottság tegye naprakésszé hatásvizsgálatát az Európai Parlament első olvasata,
a Tanács közös álláspontja és az Európai Parlament második olvasata után, valamint az egyeztető
bizottság ülése előtt.

2.6. A COSAC hangsúlyozza, fontos, hogy a hatásvizsgálatok objektívek legyenek.

2.7. A COSAC felkéri a Bizottságot, hogy hatásvizsgálataiban összpontosítson a lisszaboni stratégia három
elemére, azaz a gazdasági, társadalmi és környezeti hatásokra.
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2.8. A COSAC felkéri a Bizottságot, hogy készítsen hatásvizsgálatot az általa visszavonásra szánt jogalko-
tási javaslatokra vonatkozóan.

2.9. A COSAC kéri a Bizottságot, hogy hozzon létre olyan nyilvános adatbázist, amely magában foglalja
az éves jogalkotási munkaprogramban szereplő valamennyi javaslatot azok hatásvizsgálatát és útitervét
tartalmazó linkekkel együtt.

Átláthatóság a Tanácsban

3. A COSAC felkéri a Miniszterek Tanácsát, hogy azonnal változtassa meg eljárási szabályzatát, és tegye
nyilvánossá azon üléseit, melyek során jogszabálytervezeteket vizsgál és szavaz meg, hogy ezáltal
csökkentse a polgárok és az Unió közötti távolságot, és lehetővé tegye a nemzeti parlamentek
számára, hogy hatékonyabban ellenőrizhessék a miniszterek döntéseit, valamint hogy orvosolja azt a
tűrhetetlen helyzetet, hogy titkosan történik a jogszabályok vitája és az azokról való megállapodás.

Szubszidiaritás és arányosság

4. Azoknak a nemzeti parlamenteknek, amelyek részt kívánnak venni, szubszidiaritási és arányossági
vizsgálatot kell végezniük az EU soron következő jogalkotási javaslatára, illetve javaslataira vonatko-
zóan, amely során át kell alakítaniuk jelenlegi ellenőrző szerepüket az Amszterdami Szerződéshez
csatolt, a nemzeti parlamentek szerepéről szóló jegyzőkönyvben elismerteknek megfelelően, hogy
lehetővé váljon számukra a szubszidiaritásra és az arányosságra vonatkozó döntéshozatali rendszereik
tesztelése és a Bizottság által benyújtott indokolások vizsgálata, valamint hogy hangsúlyozni tudják a
Bizottság számára a nemzeti parlamentek szubszidiaritáshoz kapcsolódó szerepét.

Vita Európa jövőjéről

5. A COSAC egyetért azzal, hogy a jelenlegi uniós válság olyan széleskörű vitát igényel, amely az unió
polgárait is bevonja, nemcsak az intézményeket és az elitet. Ezt a vitát valamennyi szinten – helyi,
regionális, nemzeti és európai szinten – le kell folytatni. E törekvésért külön felelősséggel tartoznak a
nemzeti parlamentek és az Európai Parlament. Találkozók sorozatának kell ösztönöznie, irányítania és
egységbe foglalnia az egyes vitákat, felébresztenie az Európa-tudatot, és elvezetnie az EU szerepének
és céljainak az európai polgárok által megértett és elfogadott, világos meghatározásához. Mindez
megkönnyítené az Alkotmányról szóló szerződés jövőjére vonatkozó későbbi döntések meghozatalát.
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