Udvariassági fordítás

A magyar Országgyűlés, a Cseh Köztársaság Képviselőháza és Szenátusa,
a Lengyel Köztársaság Szejmje és Szenátusa és a Szlovák Köztársaság
Nemzeti Tanácsának európai ügyekkel foglalkozó bizottságai
találkozójának
KÖVETKEZTETÉSEI
A visegrádi parlamentek európai ügyekkel foglalkozó bizottságainak
képviselői
Tekintettel a nemzeti parlamentek szerepének az EU-ban történő
megerősítésére
 rámutatnak arra, hogy a gyorsan változó világban az EU-nak és intézményeinek
igazodniuk kell a kihívásokhoz, és emlékeztetnek arra, hogy a történelem
többször igazolta, hogy az EU egy élő szervezet, amely fejlődik és kiigazítja
magát. Hangsúlyozzák, hogy a nemzeti parlamenteket be kell vonni az Európai
Unió jövőjét érintő vitákba;
 hangsúlyozzák, hogy az EU jogalkotási és politikai folyamatai feletti
demokratikus ellenőrzést mind európai, mind tagállami szinten meg kell
erősíteni és meg kell fontolni a nemzeti parlamentek jelentősebb szerepét annak
érdekében, hogy az EU döntéshozatali eljárása nagyobb legitimitással
rendelkezzen;


üdvözlik a hivatalban lévő Európai Bizottság nemzeti parlamentekkel való
kapcsolatainak javítását célzó politikáját, amit különösen a tagállamokba
irányuló nagyobb számú biztosi látogatás jelez és kiemelik, hogy ez a párbeszéd
támogatja a tagállami parlamentek nemzeti és uniós politikák terén meglévő
hatásköreinek gyakorlását;



alapvető jelentőségűnek tartják, hogy a szubszidiaritás és arányosság elvét az
uniós döntéshozatal egésze alatt teljesen tiszteletben tartsák és e tekintetben a
nemzeti parlamentek által folytatott szubszidiaritásvizsgálatok jelentik a
legfőbb garanciát;



rámutatnak arra, hogy a szubszidiaritásvizsgálatot politikai intézmények – a
nemzeti parlamentek – folytatják le, ezért az elfogadott indokolt vélemények
nem tekinthetők kizárólagosan jogi elemzésnek, hanem olyan eszköznek, amely
politikai és gazdasági összefüggéssel is rendelkezik. Az indokolt vélemények
eme kettős jellegét tovább kellene vizsgálnia az Európai Bizottság elnöke által
közelmúltban kezdeményezett munkacsoportnak;



továbbá felhívják az Európai Bizottságot, hogy csökkentse az indokolt
véleményekre adott válaszok idejét, mivel a válaszait gyakran az indokolt
vélemények megküldésétől számított több hónap után küldi meg;



meggyőződésük, hogy a hatályos jogi kereten belül a nemzeti parlamentek
számára biztosított lehetőségeket jobban ki lehet használni, különösen azáltal,
hogy a parlamentek a szubszidiaritásvizsgálat korai szakaszában javítják az
egymás közötti együttműködést;



értékelik, hogy a 2016-ban benyújtott indokolt vélemények száma (65) a
szubszidiaritásvizsgálati mechanizmus bevezetése óta a harmadik legnagyobb
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szám egy naptári éven belül, ugyanakkor hangsúlyozzák a szubszidiaritási
ügyekben a parlamenti és kormányzati szereplők közötti gyors eszmecserék
fontosságát, az eljárás javítása érdekében;


hangsúlyozzák, hogy számos nemzeti parlament fogadott el indokolt véleményt
a „Tiszta energia minden európainak” című téli energiacsomagról, többek között
azzal az indokkal, hogy a vonatkozó rendelettervezet elvonja a tagállamok saját
energiamix meghatározására vonatkozó hatáskörét. Meggyőződésük, hogy a
Szerződés rendelkezésivel összhangban, az energiamix meghatározása az állami
szuverenitás és felelősség szerves alkotó része, amit nem lehet aláásni. A
villamos energia piac tekintetében nem elfogadható olyan szabályok
megalkotása, amelyek kizárnának bármely olyan energiaforrást, amelytől egy
tagállam energiamixe és energiafüggetlensége függ;



aggodalmukat fejezik ki az EU intézmények által folytatott trilógus találkozók
miatt, amelyek a döntéshozatal mindennapi elemévé váltak, és különösen
megnehezítik a nemzeti parlamentek ellenőrzési tevékenységét;



üdvözlik a szubszidiaritási és arányossági munkacsoport létrehozására irányuló
kezdeményezést, hogy minden politikai terület érdemi vizsgálat alá kerüljön
annak biztosítása érdekében, hogy az EU csak ott jár el, ahol többletértéket
teremt és bátorítják a nemzeti parlamenteket az említett munkacsoport
munkájában való részvételre.

Tekintettel a brexit tárgyalások állására és a brexit lehetséges hatásai a
négy alapvető szabadságra
 reményüket fejezik ki, hogy az Egyesült Királyság kiválása az EU-ból szabályos
és tervezett módon valósul meg és aggodalmuknak adnak hangot a kilépési
tárgyalások lassú üteme és a jelentősebb ügyek terén az EU 27-ek és az Egyesült
Királyság közötti nézetkülönbségek miatt;
 egyetértenek azzal az alapvető elvvel, hogy az Egyesült Királyság belső piacon
való jövőbeni részvétele mind a négy alapvető szabadságának az elfogadását
tenné szükségessé. Az EU 27-eknek az Egyesült Királysággal, olyan tisztességes
megállapodásra kell törekedniük, amelyik megőrzi az EU egységét, valamint a
belső piac egységét;
 üdvözlik, hogy a polgárok jogait az első ügyek között kezelik annak érdekében,
hogy a tárgyalások korai szakaszában kölcsönös garanciákat tartalmazó, magas
szintű védelmet érjenek el, beleértve a megfelelő jogérvényesítési mechanizmus
szükségességét;


rávilágítanak arra, hogy a brexit pénzügyi következményei nem áshatják alá a
jelenlegi költségvetési keret végrehajtását;



továbbá emlékeztetnek arra, hogy a brexit az egyik olyan kihívást jelenti majd,
amellyel az EU 27-eknek szembe kell nézniük a 2021-ben kezdődő többéves
pénzügyi keret kialakítása során;



meggyőződésük, hogy az angol nyelvnek az Egyesült Királyság tagállami
tagságának megszűnése után is az EU egyik hivatalos nyelvének, illetve
munkanyelvének kell maradnia.
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Tekintettel a Tallinn-ban, 2017. november 26-28. között sorra kerülő
LVIII. COSAC témáira


felkérik a COSAC elnökségeket, hogy a részvevők megfelelő tájékoztatása
érdekében a brexit tárgyalásokat rendszeresen tűzzék a COSAC napirendjére;



javasolják, hogy megvitatásra kerüljön a szolgáltatásnyújtás szabadságára
vonatkozó alapelv megőrzése.

Sárospatak, 2017. szeptember 25.

Hörcsik Richárd

Izabela Kloc

Martin Klus

Jarosław Obremski

Václav Hampl

Lubomír Toufar
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