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1. A Gázába tartó flotilla ellen végrehajtott izraeli katonai művelet 

1.1. A COSAC mélységesen sajnálja, hogy a Gázába tartó flotilla elleni izraeli katonai művelet során 
emberek vesztették életüket, és részvétét fejezi ki az áldozatok családtagjainak. 

1.2. A COSAC elítéli az erőszak alkalmazását. 

1.3. A COSAC támogatja a Catherine Ashton főképviselő által az EU nevében megfogalmazott azon 
követelést, hogy indítsanak azonnali, mindenre kiterjedő és független vizsgálatot az eseményekről 
és azok körülményeiről. 

1.4. A COSAC támogatja az EU azon felhívását, hogy azonnal, állandó jelleggel és feltétel nélkül nyissák 
meg a határátkelőket a humanitárius segélyek, kereskedelmi áruk és személyek Gázából, illetve Gázába 
történő ki- és beáramlása előtt. 

2. Lengyel repülőgép-szerencsétlenség 

2.1. A COSAC mélységes fájdalmát fejezik ki a Lengyel Köztársaság elnökének és a vele utazó küldöttség 
tagjainak a 2010. április 10-i repülőgép-szerencsétlenségben bekövetkezett tragikus halála miatt. A 
tragédia szimbolikus jelentőségét fokozza, hogy a katyini vérengzés 70. évfordulóján történt, amely az 
európai történelem egyik legsajnálatosabb és egy teljes nemzedék számára meghatározó jelentőségű 
eseménye volt. 

3. Gazdasági válság 

3.1. A COSAC aggodalmát fejezi ki a súlyos gazdasági válság miatt, amely jelentős hatást gyakorolt 
valamennyi európai gazdaságra és társadalomra, lassú növekedést, valamint magas fokú munkanélküli
séget és adósságot eredményezve, és amely beavatkozásra késztette a kormányokat a bankrendszer és 
a pénzügyi rendszer életben tartása, a gazdasági tevékenység fenntartása, valamint a jóléti rendszer 
biztosítása érdekében. 

3.2. A COSAC támogatja az Európai Uniónak a fenntartható növekedésre és foglalkoztatásra irányuló 
megújított stratégia iránti elkötelezettségét, amelyet az Európai Bizottság által előterjesztett és az 
Európai Tanács által támogatott Európa 2020 stratégia határoz meg. A nemzeti parlamenteket arra 
sürgetik, hogy kövessék nyomon az EU 2020 stratégiát. 

3.3. A COSAC aggasztónak találja, hogy a mai napig egyetlen eurócsoportba tartozó tagállam sem 
teljesítette a Stabilitási és Növekedési Paktumban meghatározott kritériumokat a költségvetési hiány 
és az államadósság mértékére, valamint az árstabilitásra vonatkozó követelmények tekintetében, 
jóllehet az egyes tagállamokban eltérő a helyzet. 

3.4. A COSAC elkerülhetetlennek tartja a Nemzetközi Valutaalap, az Európai Bizottság, az Európai 
Központi Bank és az euróövezet államai által Görögország pénzügyi stabilizálása céljából elfogadott 
intézkedéseket. Az euróövezet tagjai szerint az euróra szükség van, és a nemzetközi pénzügyi és 
gazdasági válság hatásai a közös fizetőeszköz nélkül még súlyosabbak lettek volna.
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3.5. A COSAC támogatja a pénzügyi piacok szabályozására és ellenőrzésére szolgáló, hatékony mecha
nizmusok kidolgozását annak érdekében, hogy a jövőben megelőzhető legyen egy hasonló válság. 

4. Az éghajlatváltozás problémája – felkészülés Cancúnra 

4.1. A COSAC tudomásul veszi az Európai Tanács 2010. március 25.–26-i ülésének következtetéseit, és 
megismétli a Stockholmban 2009. október 5 –6-án megrendezett XLII. ülésén „Az éghajlatváltozás 
problémája – felkészülés Koppenhágára” cím alatt megfogalmazott következtetéseit. 

4.2. A COSAC ezért sürgeti az EU intézményeit, hogy vállaljanak tevékeny szerepet a következő ENSZ 
klímakonferencia (COP16) előkészítésében, amelyre 2010. november 29. és december 10. között 
kerül sor a mexikói Cancúnban. A legfőbb cél továbbra is az, hogy globális és átfogó jogi megálla
podás jöjjön létre arról, hogy a hőmérséklet-emelkedés 2 Celsius-foknál nagyobb mértékben ne 
haladja meg az iparosodás előtti szintet. 

5. Az intézményes keret 

5.1. A COSAC – a Lisszaboni Szerződés hatálybalépése után tartott első rendes ülésén – gratulál Herman 
Van Rompuy úrnak az Európai Tanács elnöki posztjára, valamint Catherine Ashton bárónőnek az 
Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselői és az Európai Bizottság alelnöki tisztjére történt 
kinevezéséhez. 

5.2. A COSAC reméli, hogy a Lisszaboni Szerződés beváltja a hozzá fűzött reményeket, és Ashton bárónő 
kinevezésével hatékony kül- és biztonságpolitika valósul meg az Európai Külügyi Szolgálat támoga
tásával, amelynek mihamarabb meg kell kezdenie működését. 

5.3. Tekintettel e politikai terület sajátos természetére, a COSAC hangsúlyozza, hogy a nemzeti parla
mentek alapvető fontosságú szerepet kapnak a közös kül- és biztonságpolitika, valamint a közös 
biztonsági és védelmi politika parlamenti ellenőrzésében. 

5.4. A COSAC támogatja az EU csatlakozását az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló 
európai egyezményhez, amit az Európai Unióról szóló szerződés 6. cikke határoz meg, és felszólít 
arra, hogy mihamarabb folytassák le a csatlakozásról szóló tárgyalásokat. E tárgyalásoknak végső 
soron biztosítaniuk kell, hogy az Európai Unió írásos észrevételeket nyújthasson be és meghallgatá
sokon vehessen részt, ha kérelmeket terjesztenek elő az Unió jogi aktusaival kapcsolatban. A nemzeti 
parlamenteknek lehetőséget kell biztosítani arra, hogy benyújtsák észrevételeiket az Európai Bizott
sághoz annak tárgyalási mandátumával kapcsolatban. 

5.5. A COSAC tudomásul veszi a Szerződéseknek az Európai Parlament összetételére vonatkozó átmeneti 
intézkedések tekintetében történő módosítására irányuló javaslatot, amely további 18 képviselői 
hellyel bővítené az Európai Parlamentet, amely javaslatot az Európai Tanács a 2009. június 
18–19-i ülésén elfogadott. 

6. Az EU intézményi egyensúlya 

6.1. A COSAC örömmel fogadja, hogy bővültek az uniós ügyek parlamenti vizsgálatának lehetőségei, ami 
az uniós tevékenységek parlamenti dimenziójának megerősödéséből adódik, a Lisszaboni Szerződés 
eredményeként; ezzel összefüggésben tudomásul veszi, hogy a nemzeti parlamentek és az Európai 
Parlament nagyobb mértékben képesek befolyásolni az európai politikát, és szorosabb együttműkö
désre van lehetőség az európai politika demokratikus vizsgálatának biztosítása érdekében. 

6.2. A COSAC hangsúlyozza, hogy az intézményközi megállapodások semmi esetre sem befolyásolhatják 
az Unió intézményközi egyensúlyát, valamint az Európai Unióról szóló szerződés betűjét és szellemét. 

6.3. A COSAC emlékeztet arra, hogy az Európai Bizottság függetlensége nem kérdőjelezhető meg, és a 
Tanács aktusai különös jelentőséggel bírnak a nemzeti parlamentek számára, amelyek kormányaikon 
keresztül ellenőrzést gyakorolnak ezen szerv felett. A COSAC elvárja, hogy fenntartsák az uniós 
intézményeknek a Szerződésekben meghatározott, vonatkozó előjogait, ami a Tanács helyzetének 
változatlanságát jelenti, ezzel biztosítva a nemzeti parlamentek és az Európai Parlament azon képes
ségét, hogy befolyásolják az európai politikát.
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7. Regionális stratégiák 

7.1. A COSAC azt szeretné, ha az Unió a Mediterrán Térségért tagjai továbbra is a barcelonai nyilatko
zatban 15 évvel ezelőtt meghatározott és a 2008. júliusi párizsi csúcson megerősített értékekre és 
célokra építenének annak érdekében, hogy a földközi-tengeri régió a béke, a fejlődés, valamint az 
emberi és a kulturális párbeszéd térségévé váljon, ezért üdvözli az Unió a Mediterrán Térségért 2010- 
ben megrendezésre kerülő csúcstalálkozóját. 

7.2. A COSAC ismételten hangsúlyozza, hogy támogatja az Európai Unió és Latin-Amerika közötti 
kapcsolatok megerősítését. A COSAC üdvözli a május 18–19-én Madridban megrendezett 6. 
EU–Latin-Amerika és Karib-térség konferencia eredményeit. 

7.3. A COSAC üdvözli a balti-tengeri régióra vonatkozó uniós stratégia elindítását, amely fontos makro
regionális stratégia, mivel sikeres végrehajtása és félidős értékelése utat nyit egy erőteljesebb regionális 
együttműködés felé. 

7.4. A COSAC megerősíti az európai szomszédságpolitika és a keleti partnerség iránti tartós támogatását, 
ideértve a keleti partnerség parlamenti dimenziójának alakítását is. 

7.5. A COSAC érdeklődéssel veszi tudomásul a Duna-stratégiáról folytatott nyilvános konzultációkat, 
amelyek célja, hogy 2011 során megvalósuljon ezen stratégia elfogadása és elindítása. 

8. Bővítés 

8.1. A COSAC üdvözöl az európai uniós tagságra irányuló minden jelenlegi kérelmet. A COSAC emellett 
felhív arra, hogy megfelelő módon folytassák a tárgyalásokat az összes tagjelölt országgal, ameny
nyiben teljesülnek az e téren meghatározott elvek, különös tekintettel a koppenhágai kritériumokra. 

9. A jogalkotási aktusok tervezeteinek meghatározása 

9.1. A COSAC aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy az, amit a Bizottság és a Tanács a „jogalkotási aktus 
tervezetének” tekint, a (2.) Jegyzőkönyv értelmében kizárná a nemzeti parlamenteket bizonyos jogal
kotási aktusok vizsgálatából, amelyek lényegüket tekintve jogalkotási jellegűek és a szubszidiaritáshoz 
kapcsolódó kérdéseket vethetnek fel. A COSAC felszólítja a Bizottságot és a Tanácsot álláspontjuk 
felülvizsgálatára. 

10. A COSAC jövőbeli szerepe 

10.1. A Lisszaboni Szerződés – 2009. december 1-jétől – lehetővé teszi, hogy az EUMSz. 289. cikkének (3) 
bekezdésében meghatározott jogalkotási aktusok tervezeteit vizsgálatnak vessék alá az eljárások során, 
a szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló (2.) jegyzőkönyvben meghatározott 
következményekkel. A COSAC gratulál az Európai Bizottságnak és a Tanácsnak válaszukhoz, amely 
eddig elősegítette az új (2.) Jegyzőkönyv zökkenőmentes alkalmazását. A COSAC hasonlóképpen 
üdvözli az Európai Bizottsággal folytatott politikai párbeszédet. A nemzeti parlamentek szerepének 
nyomon követése, amelyet különösen az Európai Unióról szóló szerződés 12. cikke és a vonatkozó 
jegyzőkönyvei határoznak meg, továbbra is a COSAC egyik kiemelt feladata lesz. 

10.2. Az úgynevezett „korai figyelmeztető rendszernek”, amelyet a (2.) Jegyzőkönyv határoz meg, valamint 
a nemzeti parlamentek közötti koordinációs mechanizmusnak megfelelő szerepet kell kapniuk a 
COSAC-ban. Ezért a COSAC szükségesnek tartja, hogy a rendes üléseken eszmecserére kerüljön sor 
a politikailag érzékeny kérdésekről az Európai Bizottság és a Tanács illetékeseivel, az Európai Tanács 
elnökével, az Európai Bizottság elnökével, valamint a Tanács elnökével a COSAC törvényes szere
pének összefüggésében. 

10.3. A COSAC rendes ülései során az Európai Bizottság elnöke tartson előadást intézményének éves 
munkaprogramjáról az első félévben, valamint a Bizottság éves tevékenységének értékeléséről a 
második félévben. 

10.4. A COSAC ezenkívül arra kéri az Európai Bizottságot, a Tanács elnökségét és az Európai Parlamentet, 
hogy reagáljon ezekre az észrevételekre.
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