Bogdan Borusewicz

Warsaw,

March, 2011

Marshal of the Senate
Republic of Poland

Thank you for the letter of February 25th, 2011 and the provided
information, which are to constitute a base for discussion during the
Conference of EU Speakers to be held in Brussels from 3 to 5 April,
2011.
With reference to your proposal related to the parliamentary oversight
on the CFSP/CSDP, I would like to express my point of view. I am
convinced that this issue should be in competence of the standing
Conference composed of representatives from National Parliaments –
six delegates per country as well as the European Parliament,
including the members of defence, foreign affairs and European Union
affairs committees, while candidate countries should be entitled to
send one observer. The Conference ought to meet bi-annually and be
presided by the country holding the Presidency, which should also
provide the secretariat. I would like to emphasize that we should
generally talk about inter-parliamentary cooperation rather than
scrutiny or control over the CFSP/CSDP. Once the Conference is set
up, meetings of COFACC and CODAC should be withheld.
I am looking forward to having an interesting discussion about the
above mentioned issues during our meeting in April.

______________________________________
H.E.
Danny Pieters
Speaker of the Belgian Senate

Brussels

H.E
André Flahaut
Speaker of the Belgian House
of Representatives
Brussels

Bogdan Borusewicz

Warszawa,

marca 2011 r.

Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Uprzejmie dziękuję za list z 25 lutego 2011 r. i otrzymane
informacje, które będą stanowiły podstawę do dyskusji, jaka będzie się
toczyć

podczas

Konferencji

Przewodniczących

Parlamentów

Unii

Europejskiej w dniach 3-5 kwietnia 2011 r.
W

nawiązaniu

do

przedstawionej

propozycji

dotyczącej

parlamentarnej kontroli nad WPZiB / WPBiO, chciałbym wyrazić swój
punkt widzenia. Jestem przekonany, że kwestie te powinny pozostawać
w kompetencjach Stałej Konferencji, składającej się z przedstawicieli
parlamentów narodowych – sześciu delegatów z każdego państwa
członkowskiego, jak i Parlamentu Europejskiego, w tym członkowie
komisji obrony, spraw zagranicznych i Unii Europejskiej, zaś kraje
kandydujące

mogłyby

być

uprawnione

do

wysyłania

jednego

obserwatora. Konferencja powinna odbywać posiedzenia dwa razy
w roku, przewodniczyłby jej kraj sprawujący prezydencję, który
zapewniałby również sekretariat. Chciałbym podkreślić, że powinniśmy
rozmawiać raczej o współpracy międzyparlamentarnej niż o kontroli
nad

obszarem

WPZiB

/

WPBiO.

Po

ustanowieniu

Konferencji,

spotkania COFACC i CODAC powinny zostać zaniechane.
Pragnę wyrazić przekonanie, że będziemy uczestnikami ciekawej
dyskusji na temat wyżej wspomnianych zagadnień w czasie naszego
spotkania w kwietniu w Brukseli.

______________________________________
J.E.
Danny Pieters
Przewodniczący Senatu Belgii

Bruksela

J.E
André Flahaut
Przewodniczący Izby
Reprezentantów Belgii
Bruksela

