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1. A Tanáccsal és az Európai Bizottsággal való együttmű-
ködés

1.1. A COSAC nagyra értékeli az Európai Bizottság által vállalt
kötelezettség korai teljesítését, amely minden új jogalkotási
javaslatnak és konzultációs dokumentumnak a nemzeti
parlamentek felé való közvetlen továbbítására vonatkozik.
Ez a tájékoztatás azért fontos, mert lehetővé teszi a
nemzeti parlamentek számára, hogy megerősítsék a parla-
menti ellenőrzést, és javítsák a politikák kialakításának
folyamatát.

1.2. A COSAC szintén nagyra értékeli az Európai Bizottság
azon felhívását, hogy a nemzeti parlamentek tegyenek
észrevételeket a jogalkotási javaslatokkal és konzultációs
dokumentumokkal kapcsolatban, és az az irányú elkötele-
zettségét, hogy figyelembe vegye a kifejezésre juttatott véle-
ményeket, különös tekintettel a szubszidiaritás és az
arányosság elvére. Az EU döntéshozásában a nemzeti parla-
mentek jövőbeli befolyása attól fog függeni, hogy milyen
mértékben hajlandóak, illetve képesek felvállalni felelőssé-
güket az Európai Bizottság javaslatainak megvizsgálásában.

1.3. Annak biztosítása érdekében, hogy a nemzeti parlamentek
a kellő időben tudjanak reagálni, megkérik az Európai
Bizottságot, hogy adjon részletesebb információt a javasla-
tairól, hogy ezáltal a nemzeti parlamentek jobban tudják
ütemezni elemzéseiket. Ez a tájékoztatás a vonatkozó
hatásvizsgálatokkal együtt lehetővé teszi majd a nemzeti
parlamentek számára, hogy megvitassák az Európai
Bizottság lényeges politikáinak irányát, amint azt Barroso
elnök kezdeményezésében célul kitűzte, és az Európai
Tanács jóváhagyta.

1.4. A COSAC üdvözli az Európai Bizottság 2007. évi jogalko-
tási és munkaprogramjáról szóló közlemény minden hiva-
talos nyelven való közzétételét is.

1.5. A COSAC felhívja a Tanácsot, hogy tartsa tiszteletben azt a
hathetes időtartamot, amely eltelik egy-egy új jogalkotási
javaslat minden hivatalos nyelven való elérhetővé válása és
annak a Tanács napirendjére kerülése között.

1.6. A COSAC bátorítja a Tanácsot, hogy folytassa a jogszabály-
tervezeteket megvizsgáló és azokról szavazó ülések nyilvá-
nossá tételének folyamatát, hogy ezáltal csökkentse a
polgárok és az Unió közötti távolságot, és lehetővé tegye a
nemzeti parlamentek számára, hogy hatékonyabban ellen-
őrizhessék a Tanács döntéseit. A COSAC felhívja a soron
következő elnökségeket és az Európai Bizottságot is, hogy
aktívan működjék közre a dokumentumok nyilvános
hozzáférhetőségének javításában, mivel a dokumentu-
mokhoz való hozzáférés joga az EU intézményei munká-
jának egyik legfőbb elve kell, hogy legyen. Ebben az össze-
függésben a COSAC a Bizottság európai átláthatósági
kezdeményezésének fontosságát is hangsúlyozza.

2. Az Európai Unió jövője

2.1. A COSAC felhívja a finn és a német elnökséget, hogy az
alkotmányos megállapodás elérése érdekében biztosítsák a
mérlegeléstől a tettekig való eljutást. A 2006. december 4.–
5-i közös parlamenti találkozó újra kitűnő színteret nyújt a
nemzeti parlamentek és az Európai Parlament képvise-
lőinek, hogy folytassák az Európai Unió jövőjéről szóló
tanácskozást, valamint a Tanáccsal és az Európai Bizott-
sággal való eszmecserét. A COSAC felhívja a német elnök-
séget, hogy kérje ki a nemzeti parlamentek és az Európai
Parlament véleményét, és vegye azokat számításba, amikor
a Római Szerződés 50. évfordulójára a berlini nyilatkozatot
elkészíti.
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2.2. A COSAC üdvözli az olasz parlament által a Római Szer-
ződés 50. évfordulóját ünneplendő, 2007. március 22.–23-
ára tervezett kezdeményezést. A kezdeményezés lehetővé
fogja tenni mind a nemzeti parlamentek, mind az Európai
Parlament képviselői számára, hogy felhívják a figyelmet
egy ilyen fontos dátumnak az általuk képviselt népek élet-
ében betöltött jelentőségére, valamint hozzájáruljanak az
európai integráció fellendítésének lehető legjobb módjaira
vonatkozó közös gondolkodáshoz.

2.3. Ezen intézményi kérdéseken túl a COSAC elengedhetet-
lennek tartja a növekedést és foglalkoztatást szolgáló lissza-
boni folyamat újjáélesztését. Az éves politikai stratégiának
tartalmaznia kell ehhez a célhoz kapcsolódó konkrét intéz-
kedéseket.

2.4. A COSAC támogatja az EU csatlakozását az Emberi Jogok
Európai Egyezményéhez. Minden uniós tagállam ratifikálta
az Emberi Jogok Európai Egyezményét, és támogatja az
Alapjogi Chartát, ahogy azt Nizzában, 2000-ben kinyilvá-
nították.

3. A szabadság, a biztonság és a jog érvényesülésének
térsége

3.1. A COSAC felhívja a Tanácsot, hogy növelje az illegális
bevándorlás problémájának megoldására irányuló erőfeszí-
téseit, és ugyanakkor dolgozza ki a legális bevándorlás
koherens stratégiáját. A bevándorlási politika alapvető
kérdés az Európai Unió jövője szempontjából, és egy átfo-
góbb, a fejlesztési és kereskedelmi politikákkal összehangolt
politikán kell alapulnia. A közös megoldás megtalálása
minden tagállamnak és az EU-nak mint egésznek egyaránt
nélkülözhetetlen. Egy ilyen megoldás különösen fontos,
főként az afrikai kontinensről érkező bevándorlás tekinte-
tében, és kézzelfogható nyomon követést fog biztosítani a
2006 júliusában, Rabatban tartott konferenciához, amelyen
származási, átutazási, illetve célországok képviselői adtak
egymásnak találkozót.

3.2. A COSAC hangsúlyozza a szabadság, a biztonság és a jog
érvényesülése térsége előmozdításának fontosságát. A
polgárok biztonságuk garantálását illetően hatékonyságot
várnak az Uniótól. Mindazonáltal egyensúlynak kell lennie
a biztonság és az alapvető jogok között, különösen az
adatvédelem területén. A polgárok szabad mozgásának,
biztonságának és az igazságszolgáltatáshoz való hozzáféré-
sének garantálása hatékonyabb végrehajtást követel a tagál-
lamoktól. Szilárdabb politikai elköteleződés és egymás igaz-
ságügyi rendszerében való bizalom szükséges ahhoz, hogy
megfeleljünk polgáraink elvárásainak.

3.3. A COSAC emlékeztet arra, hogy a schengeni vívmányok az
európai vívmányok részét képezik, amelyek minden
tagállam előtt nyitva állnak, amelyek csatlakozni kívánnak,
és hajlandóak teljesíteni a kritériumokat. Míg sajnálattal
veszi tudomásul a megvalósulásban mutatkozó, most már
elkerülhetetlen késést, a COSAC nyomatékosítja a SIS II egy
új és szigorú menetrend szerinti fejlesztésének jelentőségét.

3.4. Mivel az EU belső határellenőrzéseinek a megfelelő időben
történő eltörlése polgárai számára szerfelett fontos, a
COSAC felhív arra, hogy minden lehetséges erőfeszítést
tegyenek meg, amely lehetővé teszi a schengeni térség kibő-
vülését az Európai Tanács által 2006 júniusában megerősí-
tett eredeti menetrendnek megfelelően. A COSAC tehát
üdvözli, hogy az Európai Bizottság és az Európai Unió
Tanácsa alaposan mérlegeli a kezdeményezést, amely lehe-
tővé teszi a schengeni térség időben történő kiterjesztését a
jelenlegi SIS I+ alapján.

3.5. A COSAC tudomásul veszi az elnökség és az Európai
Bizottság által tett, az igazságügyi és belügyi kérdéseket
illető döntéshozatal javítására irányuló erőfeszítéseket,
különösen a harmadik pillérrel kapcsolatos ügyekben. Ez a
kérdés fontos az EU hatékonysága tekintetében, amellyel a
polgárok biztonságát védi.

4. Bővítés

4.1. A COSAC üdvözli Bulgária és Románia 2007. január 1-jei
uniós csatlakozását, és mindkét országban bátorítja a képvi-
selőtársakat, hogy dolgozzanak hatékonyan a csatlakozás
végső előkészületein. A COSAC felhívja az Európai Taná-
csot, hogy a további bővítés összes aspektusát őszintén
vitassa meg, ideértve az Unió integrációs kapacitását és az
eddig gyűjtött pozitív tapasztalatokat. A bővítési folyamat
jótékony hatásait megfelelően el kell magyarázni a közvéle-
ménynek.

5. Az EU és Oroszország

5.1. A COSAC támogatja az új PCA (partnerségi és együttműkö-
dési megállapodás) érdekében Oroszországgal folytatott
széles körű párbeszédet. Az EU-nak és Oroszországnak
vannak közös érdekek, és tanácsos lenne folytatni a szoros
együttműködést. Üdvös volna továbbá, ha az együttmű-
ködés gazdasági kérdéseken túl környezetvédelmi, energia-
ügyi, egészségügyi, valamint jóléti kérdésekre is összponto-
sítana. A COSAC hangsúlyozza, hogy a PCA-ról szóló jövő-
beli tárgyalásoknak a demokrácia, a jogállamiság, az emberi
jogok és alapvető szabadságok kérdéseiről is szólni kellene,
valamint ki kellene aknázniuk az Európa Tanács már létező
eszközeit. Ezen értékek fontosságát néhány közelmúltban
lezajlott, elfogadhatatlan esemény is nyomatékosítja, neve-
zetesen Anna Politkovszkaja meggyilkolása.

5.2. A COSAC úgy véli, hogy a PCA-nak olyan egyenrangú
partnerségen kell alapulnia egyrészről az EU és tagállamai,
másrészről Oroszország között, amely közös értékeken és
kölcsönös érdekeken alapszik. Az Európai Unió és tagál-
lamai közötti szolidaritás alapvető elv, amelyet szükséges
lenne alkalmazni az EU közös kereskedelempolitikájában
is, különösen a más országokkal való kereskedelmi
vitákban, mint amilyen például a jelenlegi lengyel-orosz
vita.
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