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Inicjatywa ustawodawcza Parlamentu
STRESZCZENIE Komisji Europejskiej przysługuje
nieomal wyłączność na inicjatywę ustawo-
dawczą w Unii Europejskiej (UE), natomiast
pozostałym instytucjom przysługują pewne
kompetencje w tym zakresie jedynie w okreś-
lonych wypadkach. Niemniej jednak Parlament
Europejski (PE) i Rada mogą zwracać się do
Komisji o wniesienie projektu aktu ustawodaw-
czego.
Choć ta forma „pośredniej” inicjatywy
ustawodawczej nie zobowiązuje Komisji do
wniesienia danego projektu, zgodnie
z traktatem lizbońskim Komisja ma obowiązek
przedstawić uzasadnienie odrzucenia inicjatywy
parlamentarnej. W tym kontekście często
wskazuje się, że Parlament mógłby wnieść
skargę przeciwko Komisji do Trybunału
Sprawiedliwości Unii Europejskiej, gdyby ta nie
przedstawiła takiego uzasadnienia.
Rosnący udział PE w całościowym planowaniu
politycznym, w szczególności w ramach
negocjacji dotyczących programu prac Komisji,
jest często uznawany za kolejną formę
wywierania przez Parlament wpływu na
ustawodawstwo UE.
Padają argumenty, że coraz większa rola Parla-
mentu w procedurze ustawodawczej powinna
ograniczyć potrzebę uruchamiania przez jego
posłów inicjatyw ustawodawczych. Pomimo
tego widoczna jest tendencja do szerszego
stosowania formalnych parlamen-tarnych
inicjatyw ustawodawczych, w celu wywarcia
większego wpływu na procesy polityczne.

Zawartość opracowania:

 Kompetencje Parlamentu w zakresie
inicjatywy ustawodawczej

 Prawo do zgłaszania projektów aktów
ustawodawczych

 Nowe formy wyrażania przez Parlament
opinii na temat programu prac
legislacyjnych

 Praktyczny wymiar inicjatyw Parlamentu

 Źródła dodatkowych informacji

Artykuł 225 TFUE
„Parlament Europejski może, stanowiąc
większością głosów wchodzących w jego skład
członków, żądać od Komisji przedłożenia
wszelkich właściwych propozycji w kwestiach,
co do których uważa on, że akt Unii jest
niezbędny w celu wykonania Traktatów. Jeżeli
Komisja nie przedłoży wniosku, zawiadamia o
tym Parlament Europejski, podając
uzasadnienie”.

Kompetencje Parlamentu w zakresie
inicjatywy ustawodawczej

W ramach procedur legislacyjnych w
państwach członkowskich UE projekty
aktów ustawodawczych mogą składać nie
tylko rządy, ale również parlamenty krajowe
za pośrednictwem określonej liczby posłów,
grupy partii politycznej, a nawet
poszczególnych posłów. Z kolei na szczeblu
UE prawo do wszczęcia procedury
ustawodawczej zastrzeżone jest niemal
wyłącznie dla Komisji Europejskiej (KE) (art.
17 ust. 2 TFUE).

Sugeruje się, że przyczyną wyłączności KE
w zakresie inicjatywy ustawodawczej był
brak zaufania do procesu kształtowania
polityki w powojennej Europie. W rezultacie
integracja europejska i określenie „ogólnego
interesu” Wspólnot zostały powierzone
instytucji technokratycznej, której decyzje
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12012E/TXT:PL:NOT
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miały znaleźć uzasadnienie w jej wiedzy
eksperckiej i rezultatach jej działalności1.

Choć w państwach członkowskich z
kompetencji do wnoszenia projektów
ustawodawczych korzysta głównie władza
wykonawcza, wiele osób nadal nie uważa PE
za pełnoprawnego ustawodawcę o statusie
porównywalnym do statusu legislatyw
krajowych, m.in. ze względu na jego
ograniczone kompetencje w zakresie
inicjatywy ustawodawczej.

Niemniej jednak traktat lizboński wzmocnił
prawo Parlamentu do wzywania Komisji do
wnoszenia projektów aktów
ustawodawczych. Ponadto wielu autorów
spodziewa się, że wraz z osiąganiem coraz
większej równowagi instytucjonalnej
Parlament w najbliższych latach będzie
odgrywał coraz większą rolę w procedurach
związanych z określaniem planu
politycznego i ustawodawczego UE.

Prawo do zgłaszania projektów aktów
ustawodawczych

Prawo PE do zgłaszania projektów aktów
ustawodawczych (art. 225 TFUE) zostało po
raz pierwszy określone w traktacie
z Maastricht. Niemniej jednak Parlament już
wcześniej miał wpływ na
program prac legislacyjnych
poprzez możliwość
wprowadzania pozycji do
budżetu oraz sporządzania (w
kwestiach nieustawo-
dawczych) „sprawozdań z włas-
nej inicjatywy” w celu
wywierania presji politycznej
na Komisję.

W 1990 r. Parlament zażądał
przyznania mu pełnego prawa
do zgłaszania projektów aktów
ustawodawczych, niezależnie
od Komisji, tak aby uzupełnić
domniemany deficyt demokratyczny
w ówczesnych Wspólnotach. Kwestia ta
została po-nownie omówiona w ramach
Konwencji Europejskiej. Niemniej jednak

pod presją konieczności nadania takich
samych uprawnień Radzie, co – jak się
obawiano – mogłoby osłabić inicjatywę
ustawodawczą Komisji oraz skomplikować
procedurę legislacyjną, negocjatorzy
z ramienia PE wycofali żądanie „bezpoś-
redniej” inicjatywy ustawodawczej.

Charakter prawny inicjatywy
ustawodawczej Parlamentu
Inicjatywa ustawodawcza Parlamentu
wynikająca z art. 225 TFUE dotyczy wszelkich
aktów Unii określonych w traktatach i nie
jest ograniczona do obszarów, w których
akty prawne uchwalane są w ramach zwykłej
procedury ustawodawczej. Jedyny wymóg
to konieczność dysponowania przez KE
prawem do wnoszenia projektów aktów
ustawodawczych w danej dziedzinie.

„Pośredni charakter” inicjatywy ustawo-
dawczej Parlamentu
Inicjatywa ustawodawcza Parlamentu ma
charakter „pośredni”, ponieważ Parlament
może jedynie „wezwać” Komisję do
wniesienie projektu aktu prawnego.
Podobna „pośrednia” inicjatywa ustawo-
dawcza przysługuje również Radzie (art. 241
TFUE), która może zwrócić się do Komisji o
przeprowadzenie „analiz” przedustawo-
dawczych, m.in. w odniesieniu do

okoliczności ekonomicznych,
społecznych i prawnych, oraz o
przedłożenie jej wszelkich
stosownych wniosków.
Przykładem aktu prawnego
przyjętego z inicjatywy Rady
jest rozporządzenie w sprawie
rejestracji, oceny i udzielania
zezwoleń w zakresie
chemikaliów (REACH). Traktat
lizboński przyznał też inicjatywę
ustawodawczą co najmniej
jednemu milionowi obywateli
UE w ramach europejskiej
inicjatywy obywatelskiej (art. 11

ust. 4 TUE).

Traktat lizboński wzmocnił kompetencję
Parlamentu w zakresie inicjatywy ustawo-
dawczej poprzez nałożenie na Komisję

Szczególne uprawnienia
Parlamentu w zakresie

inicjatywy ustawodawczej

Zgodnie z traktatami,
Parlamentowi przysługują
pewne szczególne
uprawnienia w zakresie
inicjatywy ustawodawczej
pozwalające mu na
składanie formalnych
wniosków legislacyjnych,
głównie w odniesieniu do
organizacji, funkcji i
wyborów do PE.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12012E/TXT:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31982Y0728(01):EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX:32006R1907
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:51990IP0270:EN:NOT
http://www.europarl.europa.eu/RegData/bibliotheque/briefing/2013/130601/LDM_BRI(2013)130601_REV1_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/bibliotheque/briefing/2013/130601/LDM_BRI(2013)130601_REV1_FR.pdf
mailto:evamaria.poptcheva@ep.europa.eu


Opracowanie biblioteczne Inicjatywa ustawodawcza Parlamentu

Autor: Eva-Maria Poptcheva 130619REV2
Kontakt: evamaria.poptcheva@ep.europa.eu Strona 3 z 9

obowiązku uzasadnienia odrzucenia
wezwania do przedłożenia wniesienia
projektu aktu ustawodawczego. Co więcej,
jeszcze przed wejściem tych postanowień w
życie Parlament wzmocnił swą pozycję
względem Komisji za pomocą porozumień
między-instytucjonalnych. Przykładowo,
Komisja zobowiązała się w kodeksie
postępowania z 1995 r. do „należytego
uzasadniania w każdym przypadku” swoich
decyzji w odniesieniu do wniosków
Parlamentu2.

Obowiązek wniesienia projektu przez Komisję?
Obowiązek wniesienia przez Komisję
projektu aktu ustawodawczego po
otrzymaniu „wezwania” od Parlamentu jest
przedmiotem sporu w doktrynie. Niektórzy
autorzy podnoszą, że przyjęcie przez
Parlament sprawozdania z własnej
inicjatywy w kwestiach ustawodawczych
przez wymaganą większość
bezwzględną, jak również fakt,
że Komisja ponosi
odpowiedzialność polityczną
względem Parlamentu,
skutkuje obowiązkiem Komisji
do działania zgodnie z
wezwaniem. Większość
autorów zwraca jednak uwagę
na analogię w stosunku do
inicjatywy ustawodawczej Rady
(art. 241 TFUE), w odniesieniu
do której obowiązek taki nie
występuje, jak również na
genezę odnośnych
postanowień traktatu,
uważając, że nie kreują one
obowiązku prawnego po
stronie Komisji.

Skodyfikowanie w traktacie
lizbońskim obowiązku uza-
sadniania przez Komisję
swoich decyzji o odmowie
wniesienia projektu aktu prawnego
potwierdza, że Komisja nie jest związana
inicjatywą ustawodawczą Parlamentu.
Obowiązek poinformowania Parlamentu
o powodach odrzucenia jego wezwania jest

jednak postrzegany przez niektórych
przedstawicieli doktryny jako
odzwierciedlenie rosnących uprawnień
kontrolnych Parlamentu względem Komisji3.

Ustosunkowanie się Komisji do inicjatywy
ustawodawczej Parlamentu
Pomimo przysługującego Komisji
swobodnego uznania, na przestrzeni lat
Parlament uzyskał od Komisji zobowiązanie,
że będzie ona ustosunkowywała się w
określony sposób do inicjatyw ustawo-
dawczych Parlamentu.

W 2010 r. Komisja zobowiązała się na
podstawie Porozumienia ramowego w
sprawie stosunków między Parlamentem
Europejskim i Komisją Europejską4 do
informowania o konkretnych działaniach
podjętych w następstwie wszystkich
inicjatyw ustawodawczych PE w ciągu
trzech miesięcy od ich uchwalenia na sesji

plenarnej. Ponadto Komisja
zobowiązała się wnieść projekt
aktu ustawodawczego w
terminie maksymalnie jednego
roku lub wpisać wniosek do
programu prac Komisji na
następny rok (motyw 16).
Kwestię tę wielu komentatorów
oceniło jako zdecydowane
ograniczenie prawa Komisji do
decydowania w odniesieniu do
apeli Parlamentu o przedło-
żenie wniosku ustawodaw-
czego. Niektórzy podkreślają, że
Komisja nie będzie już w stanie
„grać na czas” z Parlamentem w
odniesieniu do kontrower-
syjnych inicjatyw ustawodaw-
czych. Wielu autorów
przypomina w tym kontekście
domniemaną grę na zwłokę
prowadzoną przez Komisję w
odniesieniu do wniosku

Parlamentu z 2008 r. dotyczącego
uregulowania funduszy hedgingowych.

Postanowienia porozumienia ramowego,
wraz z obowiązkiem podania przyczyn braku
przedłożenia wniosku, spowodowały, że

Dział ds. Europejskiej War-
tości Dodanej Parlamentu
sporządza oceny europej-
skiej wartości dodanej,
w których szczegółowo
uzasa-dnia wnioski
przesyłane Komisji przez PE
na pod-stawie art. 225 TFUE.
Ponadto Dział ds. Europej-
skiej Wartości Dodanej
może przeprowadzać w ra-
mach działań następczych
analizy poszczególnych naj-
ważniejszych projektów
aktów ustawodawczych
(innych niż projekty objęte
sprawozdaniami z własnej
inicjatywy w kwestiach
ustawodawczych) złożo-
nych przez Parlament
w ramach negocjacji z KE
w sprawie programu prac
Komisji.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:51995IP0501:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:51995IP0501:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32010Q1120(01)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32010Q1120(01)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32010Q1120(01)
http://www.ipolnet.ep.parl.union.eu/ipolnet/cms/op/edit/pid/3098
http://www.ipolnet.ep.parl.union.eu/ipolnet/cms/op/edit/pid/3098
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/documents.html?documentType=STUDIES&body=EAVA&action=submit
http://www.library.sso.ep.parl.union.eu/lis/site/content.form?symphonyId=151894
mailto:evamaria.poptcheva@ep.europa.eu
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wielu autorów doszło do wniosku, iż Komisja
jest zobowiązana do podjęcia działań w
związku z inicjatywą ustawodawczą
Parlamentu. Komisja powinna co najmniej
wyjaśnić sposób swojego ustosunkowania
się do inicjatywy oraz przyczyny jej
odrzucenia5.

W związku z tym wielu przedstawicieli
doktryny jest zdania, że Parlament mógłby,
zgodnie z art. 265 TFUE, wnieść skargę do
Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
na zaniechanie działania przez Komisję,
gdyby ta nie ustosunkowała się do
wezwania Parlamentu6. Wszczęcie
postępowania przed Trybunałem nie
mogłoby skutkować zobowiązaniem Komisji
do wniesienia projektu aktu
ustawodawczego objętego wezwaniem, ale
mogłoby zmusić Komisję do odniesienia się
wezwania Parlamentu7. Podnoszony jest
również argument, że polityczne
konsekwencje niewystarczającego uzasad-
nienia przez KE odrzucenia przez nią
wezwania Parlamentu mogłyby być
podstawą złożenia wniosku o wotum
nieufności dla Komisji (art. 234 TFUE)8.

Procedura
Traktaty pozostawiają Parlamentowi
określenie sposobu korzystania z inicjatywy
ustawodawczej. Zgodnie z Regulaminem
Parlamentu Europejskiego (art. 42), wniosek
o zgłoszenie inicjatywy ustawodawczej
może przedłożyć od jednego do dziesięciu
posłów. Artykuł 42 ust. 1 Regulaminu
stanowi, że rezolucja wzywająca Komisję do
wniesienia projektu aktu ustawodawczego
jest zawsze przyjmowana na podstawie
sprawozdania z własnej inicjatywy
w kwestiach ustawodawczych9. Wniosek
musi zawierać podstawę prawną
proponowanego projektu aktu
ustawodawczego. Składa się go na ręce
przewodniczącego Parlamentu, który może
skierować go do Komisji Prawnej celem
zaopiniowania wskazanej podstawy prawnej
proponowanego aktu ustawodawczego.

Jeśli wniosek jest dopuszczalny,
przewodniczący przekazuje go do właściwej

komisji do dalszego rozpatrzenia. Komisja
decyduje, w terminie trzech miesięcy,
o sporządzeniu sprawozdania z własnej
inicjatywy lub odmowie sporządzenia
takiego sprawozdania. Jeśli komisja
podejmie decyzję o sporządzeniu takiego
sprawozdania, musi następnie uzyskać
zgodę od Konferencji Przewodniczących,
chyba że wniosek podpisała więcej niż
połowa posłów. W takim wypadku uznaje
się, że zgoda została udzielona.

Do przyjęcia rezolucji wzywającej Komisję
do wniesienia projektu aktu
ustawodawczego wymagana jest
bezwzględna większość głosów na
posiedzeniu plenarnym. Rezolucja powinna
zawierać zalecenia co do treści projektu aktu
ustawodawczego oraz być zgodna z
prawami podstawowymi i zasadą
pomocniczości. Jeżeli wniosek pociąga za
sobą skutki finansowe, Parlament powinien
także wskazać sposób zapewnienia
odpowiednich środków finansowych.
Parlament może określić ostateczny termin
złożenia takiego wniosku przez Komisję.

Nowe formy wyrażania przez
Parlament opinii na temat programu
prac legislacyjnych

Zmiany równowagi instytucjonalnej
Ani traktat lizboński, ani wcześniejsze
traktaty nie wprowadziły formalnych zmian
w zakresie prawa Komisji do wnoszenia
projektów aktów ustawodawczych.
Niemniej jednak wielu autorów twierdzi, że
szerokie zastosowanie i konsolidacja
procedury współdecydowania, która jest
obecnie zwykłą procedurą ustawodawczą,
w praktyce doprowadziły do powolnego
zaniku wyłączności Komisji w zakresie
inicjatywy ustawodawczej. Argumentuje się,
że pomimo iż Komisji przysługuje
quasi-wyłączność, jeśli chodzi o formalne
prawo do wnoszenia projektów aktów
ustawodawczych, prawo do inicjatywy
politycznej przysługuje jej wspólnie z Radą
Europejską, Radą i PE10.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20130701+RULE-042+DOC+XML+V0//PL&navigationBar=YES
http://www.eng.notre-europe.eu/011-3068-The-Power-of-Initiative-of-the-European-Commission-A-Progressive-Erosion.html
mailto:evamaria.poptcheva@ep.europa.eu
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Niektórzy autorzy uważają jednak, że
ograniczenie roli Komisji jako jedynego
podmiotu kształtującego politykę, w tym
m.in. na rzecz instytucji wybieranej w
demokratycznych wyborach, takiej jak PE,
stanowi naturalny etap procesu
demokratyzacji i „dojrzewania systemu
instytucji Unii”11.

Rola PE w planowaniu legislacyjnym
Inne instytucje, w szczególności Parlament,
często forsują swoje inicjatywy polityczne
w ramach procesu programowania
ustawodawczego i określania planu
legislacyjnego. Pomimo, iż KE przysługuje
wyłączność w zakresie formalnej
kompetencji do wnoszenia projektów aktów
ustawodawczych, „podejmuje inicjatywy w
zakresie rocznego i wieloletniego
programowania Unii w celu osiągnięcia
porozumień międzyinstytucjonalnych”
(art. 17 ust. 1 TUE). Zgodnie z porozu-
mieniem ramowym pomiędzy Parlamentem
a Komisją z 2010 r. Komisja zobowiązana jest
uwzględniać priorytety określone przez
Parlament oraz uzasadniać wszelkie
przypadki odstąpienia od wniesienia
projektów aktów ustawodawczych
wymienionych w programie prac Komisji.
W ten sposób wkład Parlamentu
w kształtowanie programu prac Komisji
bezpośrednio skutkuje większym wpływem
politycznym na projekty aktów
ustawodawczych wnoszone przez Komisję.
Pojawiły się też głosy wzywające do dalszej
instytucjonalizacji tego procesu konsulta-
cyjnego.

Harmonogram programu prac Komisji
zawarto w załączniku IV do porozumienia
ramowego pomiędzy Parlamentem a
Komisją. Przewiduje on dialog pomiędzy
Komisją a odpowiednimi komisjami
Parlamentu. Na podstawie sprawozdania
podsumowującego Konferencji Przewodni-
czących dotyczącego wdrażania programu
prac Komisji, Parlament przyjmuje w trakcie
lipcowej sesji miesięcznej rezolucję
zawierającą jego stanowisko oraz przede

wszystkim wnioski sformułowane na
podstawie sprawozdań z własnej inicjatywy
w kwestiach ustawodawczych. Roczne
planowanie legislacyjne oparte jest na
zorganizowanym dialogu, obejmującym
zarówno aktualne, jak i przyszłe programy
prac Komisji, a także mającym na celu
zapewnienie porozumienia pomiędzy
Parlamentem a Komisją.

Wielu autorów twierdzi, że rola Parlamentu
w określaniu planu politycznego UE
zwiększyła się dzięki nowym zasadom
wyboru przewodniczącego Komisji, z
uwzględnieniem wyborów do PE (art. 17 ust.
7 TUE). W doktrynie podnosi się, że może to
prowadzić do dyskusji nie tylko na temat
tego, jaką wizję Unii proponuje dany
kandydat, ale również bardziej szczegóło-
wego określenia programu ustawoda-
wczego dla całej kadencji12.

Praktyczny wymiar inicjatywy
ustawodawczej Parlamentu

Więcej ustawodawstwa, mniej inicjatyw
Wielu autorów dostrzega zależność
pomiędzy liczbą inicjatyw (ustawodawczych
i nieustawodawczych) zgłaszanyych przez
posłów do Parlamentu Europejskiego
a poszerzeniem kompetencji ustawodaw-
czych Parlamentu. Niektórzy przedstawiciele
doktryny twierdzą, że gdy Parlamentowi nie
przysługiwały kompetencje ustawodawcze,
ówczesne „sprawozdania z własnej
inicjatywy” (w kwestiach
nieustawodawczych) oraz oświadczenia
pisemne były jedynymi środkami, za
pomocą których Parlament mógł publicznie
prezentować swoje stanowisko13.
Obciążenie pracą i odpowiedzialność
związane ze wzrostem kompetencji
ustawodawczych Parlamentu doprowadziły
zdaniem wielu autorów do tego, że
Parlament poświęca znaczną część swojej
pracy udziałowi w toczących się
procedurach ustawodawczych, w związku
z czym mniej czasu pozostaje na
opracowywanie nowych wniosków14.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32010Q1120(01)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32010Q1120(01)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32010Q1120(01)
http://www.europarl.europa.eu/the-secretary-general/resource/static/files/2013/2013-06-26-klaus-welle-at-ceps---speech.pdf
http://www.europarl.europa.eu/the-secretary-general/resource/static/files/2013/2013-06-26-klaus-welle-at-ceps---speech.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20130701+RULE-123+DOC+XML+V0//PL&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20130701+RULE-123+DOC+XML+V0//PL&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20130701+ANN-14+DOC+XML+V0//PL&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20130701+ANN-14+DOC+XML+V0//PL&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20130701+ANN-14+DOC+XML+V0//PL&navigationBar=YES
mailto:evamaria.poptcheva@ep.europa.eu
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Pojawiły się też sugestie, by Parlament
wywierał coraz większy wpływ polityczny na
planowanie legislacyjne, w mniejszym
stopniu korzystając z bardziej skompliko-
wanych pod względem proceduralnym
„oficjalnych” sprawozdań z własnej
inicjatywy w kwestiach ustawodawczych.

Korzystanie przez Parlament z inicjatywy
ustawodawczej i reakcje Komisji
Niemniej jednak badania
pokazują pewien wzrost liczby
inicjatyw ustawodawczych
Parlamentu w poprzedniej
kadencji (2004–2009). Kwestia
ta jest powszechnie wiązana
z pozytywną tendencją
w reakcjach Komisji na
inicjatywy Parlamentu.
W przyjętej w 2000 r. rezolucji w
sprawie rocznego programu
działalności legislacyjnej Komisji
Parlament podkreślił, że Komisja
wykazała „znikomą staranność
w składaniu wniosków
ustawodawczych w odpowiedzi
na apele Parlamentu”. Z kolei w
badaniu z 2009 r. wskazano, że zdaniem
urzędników Parlamentu w latach 2004–2009
Komisja sprawnie i pozytywnie odnosiła się
do inicjatyw Parlamentu15.

Za źródło tej pozytywnej tendencji uważa
się coraz bardziej aktywną rolę Parlamentu
nie tylko w zakresie inicjatywy
ustawodawczej, ale także pod względem
prób wywierania większego wpływu
politycznego na ogół planowania
legislacyjnego. Mimo to padają głosy, że
Komisja czasami włącza inicjatywy
Parlamentu do swoich własnych działań
priorytetowych oraz że działa w odniesieniu
do nich szczególnie szybko16.

Do najważniejszych kwestii, w stosunku do
których Parlament skorzystał z (formalnej)
inicjatywy ustawodawczej, należą: zmiana
rozporządzenia z 2001 r. w sprawie
publicznego dostępu do dokumentów,
statut europejskiej spółki prywatnej,
międzynarodowe dziedziczenie i testamenty

oraz statut dla europejskich partii
politycznych. Jeśli chodzi o dyrektywę
z 1997 r. w sprawie „telewizji bez granic”
oraz dyrektywę z 1998 r. w sprawie zakazu
reklamowania tytoniu, to chociaż nie zostały
one uchwalone, formalnie rzecz biorąc,
w oparciu o inicjatywę ustawodawczą
Parlamentu, to jednak akty te zostały
wydane z inicjatywy PE.17

W latach 1994–2009
Parlament przyjął 29
inicjatyw ustawodawczych18.
Od początku siódmej
kadencji w 2009 r.
sporządzono 18 sprawozdań
z własnej inicjatywy
w kwestiach ustawodaw-
czych zawierających apele
do Komisji o przedłożenie
wniosków (zob. załącznik)19.

Sposób, w jaki Komisja
odnosi się do wniosków
Parlamentu, różni się w
poszczególnych przypad-
kach. Co do zasady Komisja

umieszcza w swoim projekcie aktu
ustawodawczego (jeśli postanowi go
wnieść) odniesienie do apelu Parlamentu
o wydanie danego aktu prawnego.

Dotychczas Komisja tylko w jednym
przypadku stwierdziła brak ekonomicznego
uzasadnienia dla wniesienia projektu aktu
ustawodawczego w związku z apelem
Parlamentu – było to wezwanie do przyjęcia
dyrektywy w sprawie transgranicznego
przeniesienia siedziby spółki. W uzasadnieniu
Komisja stwierdziła, że „istniejące ramy
prawne gwarantują mobilność spółek”. Dział
ds. Europejskiej Wartości Dodanej, który
wówczas został ustanowiony, po głosowaniu
Parlamentu nad jego sprawozdaniem w 2012
r. ponownie podjął tę kwestię, publikując
ocenę w 2013 r. Ocena ta zawiera nowe
argumenty ekonomiczne, polityczne i prawne
na rzecz proponowanego aktu prawnego,
stanowiąc przeciwwagę dla oceny skutków
przeprowadzonej przez Komisję w 2007 r. 20

W swojej rezolucji z 2012 r. PE
wezwał posłów do odejścia od
oświadczeń pisemnych
dotyczących wniosków
o podjęcie działań ustawo-
dawczych na rzecz sporządza-
nia sprawozdań z inicjatywy
własnej w kwestiach
ustawodawczych, odnotowu-
jąc że chociaż oświadczenia
pisemne skutecznie zwiększają
świadomość publiczną, to
właśnie inicjatywy ustawodaw-
cze dają „rzeczywistą
możliwość wpływania na
legislację Unii”.

http://www.publications.parliament.uk/pa/ld200708/ldselect/ldeucom/150/150.pdf
http://www.oeil.ep.parl.union.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2010/2201(INI)&l=en
http://www.oeil.ep.parl.union.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2010/2201(INI)&l=en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:31997L0036
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:31997L0036
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31998L0043:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31998L0043:EN:NOT
http://www.epc.eu/documents/uploads/539093269_EPC Issue Paper 58 - Strength in numbers.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0502+0+DOC+XML+V0//PL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+P5-RC-2000-0228+0+DOC+XML+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0019+0+DOC+XML+V0//PL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0019+0+DOC+XML+V0//PL
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2011/2046(INI)
http://www.oeil.ep.parl.union.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2004/2125(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2006/2013(INI)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2006-0496+0+DOC+XML+V0//PL
mailto:evamaria.poptcheva@ep.europa.eu
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Źródła dodatkowych informacji

P. Ponzano, C. Hermanin, D. Corona, The Power of
Initiative of the European Commission: A
Progressive Erosion?, "Notre Europe Studies and
Research" nr 89/2012

Zastrzeżenie prawne i prawa autorskie

Niniejsze opracowanie stanowi streszczenie
opublikowanych informacji, które niekoniecznie
odzwierciedla poglądy autora lub stanowisko Parlamentu
Europejskiego. Dokument ten przeznaczony jest wyłącznie
do wykorzystania przez posłów do Parlamentu
Europejskiego oraz jego pracowników w ramach
wykonywanej przez nich pracy parlamentarnej. Łącza do
źródeł informacji podane w tym dokumencie mogą być
niedostępne z miejsc znajdujących się poza siecią
Parlamentu Europejskiego. © Unia Europejska, 2013 r.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

http://www.library.ep.ec
http://libraryeuroparl.wordpress.com

Przypisy
1 P. Broin, P. M. Kaczyński, The Treaty of Lisbon: A Second Look at the Institutional Innovations, Brussels 2010, s. 53. Niektórzy

twierdzą, że główną przyczyną, dla której PE – w przeciwieństwie do rozwiązań stosowanych w poszczególnych państwach –
nie został pomyślany jako organ dysponujący inicjatywą ustawodawczą, był fakt, że mniejsze państwa członkowskie nie były
w nim reprezentowane w stopniu pozwalającym im bronić swoich interesów. Zob. np. P. Ponzano, C. Hermanin, D. Corona,
The Power of Initiative of the European Commission: A Progressive Erosion?, "Notre Europe Studies and Research" nr 89/2012, s. 7.

2 Kodeksy postępowania z 1990 r. i 1995 r. zostały zastąpione ramowymi porozumieniami międzyinstytucjonalnymi pomiędzy
Parlamentem a Komisją.

3 R. Geiger, D.-E. Khan, M. Kotzur, Kommentar zum Vertrag über die Europäische Union und Vertrag über die Arbeitsweise der
Europäischen Union, München 2010, komentarz do art. 225, s. 736.

4 Międzyinstytucjonalne porozumienia ramowe są w większości przypadków porozumieniami dwustronnymi, a nie
zawieranymi pomiędzy trzema powyższymi instytucjami, a także są zawierane na początku nowej kadencji Parlamentu i mają
na celu uregulowanie stosunków pomiędzy nową Komisją a nowym Parlamentem. Zob. Y. Mény, Building Parliament: 50 years
of European Parliament history: 1958–2008, Luxembourg 2009, s. 196.

5 R. Streinz, T. Kruis, W. Michl, Kommentar zum Vertrag über die Europäische Union und Vertrag über die Arbeitsweise der
Europäischen Union, München 2012, komentarz do art. 225, nb. 4.

6 Ibid., nb. 5. Parlament złożył skargę na zaniechanie działania ze strony Komisji w 1993 r. w związku z brakiem przedłożenia
przez nią wniosku ustawodawczego w zakresie wdrożenia swobody przemieszczania się osób w UE. Niemniej jednak skarga
ta nie była oparta na prawie Parlamentu do inicjatywy ustawodawczej. Trybunał zawiesił rozpatrywanie skargi po złożeniu
przez Komisję w latach 1994–1995 kilku wniosków ustawodawczych w sprawie dyrektyw o swobodzie przemieszczania się.

7 C.O. Lenz, K.D. Borchardt, J. Bitterlich, EU-Verträge Kommentar, Köln 2013, komentarz do art. 225, , s. 2512.
8 H. Grabitz, Das Recht der EU. EU Arbeitsweisevertrag, Nettesheim, 2013, komentarz do art. 225, nb. 14.
9 Sprawozdania z własnej inicjatywy w kwestiach ustawodawczych są jednym z kilku rodzajów sprawozdań z własnej

inicjatywy. Procedura udzielania komisjom zgody na sporządzanie sprawozdań z własnej inicjatywy została określona w
decyzji Konferencji Przewodniczących z dnia 12 grudnia 2002 r.

10 P. Broin, P. M. Kaczyński, The Treaty of Lisbon..., op. cit., s. 52.
11 Ibid., s. 53-54.
12 P. Craig, G. de Búrca, EU law: text, cases, and materials, Oxford 2011, s. 122. Zob. także Sekretarz Generalny Parlamentu

Europejskiego, Preparing for complexity. European Parliament in 2025, Brussels 2013, s. 192.
13 C. von Buttlar, Das Initiativrecht der Europäischen Kommission, Berlin 2003, s. 222.
14 Ibid.. Zob. też A. Maurer, The European Parliament after Lisbon: Policy-making and Control, ekspertyza sporządzona w ramach

sieci "EU-CONSENT", 2008, s. 17.
15 S. Hagemann, Strength in numbers? An evaluation of the 2004-2009 European Parliament, EPC Issue Paper nr 58/2009, s. 15.
16 House of Lords, European Union Committee, 22nd Report of Session 2007–08: Initiation of EU Legislation, s. 101.
17 R. Corbett, F. Jacobs, M. Shackleton, The European Parliament, London 2011, s. 267.
18 Ibid., s. 265–266.
19 Niektóre z tych sprawozdań stanowiły kontynuację prac z poprzedniej kadencji.
20

http://www.eng.notre-europe.eu/011-3068-The-Power-of-Initiative-of-the-European-Commission-A-Progressive-Erosion.html
http://www.eng.notre-europe.eu/011-3068-The-Power-of-Initiative-of-the-European-Commission-A-Progressive-Erosion.html
http://www.eng.notre-europe.eu/011-3068-The-Power-of-Initiative-of-the-European-Commission-A-Progressive-Erosion.html
http://www.library.ep.ec/
http://libraryeuroparl.wordpress.com/
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http://www.eng.notre-europe.eu/011-3068-The-Power-of-Initiative-of-the-European-Commission-A-Progressive-Erosion.html
http://www.library.sso.ep.parl.union.eu/lis/site/content.form?symphonyId=146759
http://www.library.sso.ep.parl.union.eu/lis/site/content.form?symphonyId=146759
http://www.library.sso.ep.parl.union.eu/lis/site/content.form?symphonyId=140334
http://www.library.sso.ep.parl.union.eu/lis/site/content.form?symphonyId=140334
http://www.library.sso.ep.parl.union.eu/lis/site/content.form?symphonyId=186655
http://www.library.sso.ep.parl.union.eu/lis/site/content.form?symphonyId=186655
http://curia.europa.eu/juris/fiche.jsf?id=C%3B445%3B93%3BRD%3B1%3BP%3B1%3BC1993%2F0445%2FO&pro=&lgrec=en&nat=&oqp=&dates=&lg=&language=en&jur=C%2CT%2CF&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%25
http://www.library.sso.ep.parl.union.eu/lis/site/content.form?symphonyId=201097
http://www.library.sso.ep.parl.union.eu/lis/lisrep/01-ADMINISTRATION/Databases/BeckOnline.htm
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20130701+ANN-18+DOC+XML+V0//PL&navigationBar=YES
http://www.ceps.eu/book/treaty-lisbon-second-look-institutional-innovations
http://www.library.sso.ep.parl.union.eu/lis/site/content.form?symphonyId=170181
http://www.europarl.europa.eu/the-secretary-general/resource/static/files/2013/preparing-for-complexity---the-european-parliament-in-2025--draft-.pdf
http://www.library.sso.ep.parl.union.eu/lis/site/content.form?symphonyId=91408
http://www.eu-consent.net/library/deliverables/D19.pdf
http://www.epc.eu/documents/uploads/539093269_EPC Issue Paper 58 - Strength in numbers.pdf
http://www.publications.parliament.uk/pa/ld200708/ldselect/ldeucom/150/150.pdf
http://www.library.sso.ep.parl.union.eu/lis/site/content.form?symphonyId=168605
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Załącznik: Sprawozdania z własnej inicjatywy w kwestiach ustawodawczych
zawierające apele do Komisji o wniesienie projektów aktów ustawoczych przyjęte
w siódmej kadencji

Data
ogłoszenia

skierowania
sprawy do
komisji na

posiedzeniu
plenarnym

Właściwa
komisja

11.11.2009 r.
Zmiana rozporządzenia (WE) nr 864/2007 dotyczącego prawa właściwego dla
zobowiązań pozaumownych (Rzym II)
– rezolucja z dnia 10 maja 2012 r.

JURI

11.11.2009 r.
Proponowane środki przejściowe dotyczące zamrażania i ujawniania aktywów
dłużników w sprawach transgranicznych
– rezolucja z dnia 10 maja 2011 r.

JURI

21.1.2010 r. Transgraniczne zarządzanie kryzysowe w sektorze bankowym
– rezolucja z dnia 7 lipca 2010 r. ECON

8.7.2010 r.
Poprawa zarządzania gospodarką i ramy stabilności Unii, w szczególności w strefie
euro
– rezolucja z dnia 20 października 2010 r.

ECON

20.1.2011 r. Postępowania upadłościowe w kontekście prawa spółek UE
– rezolucja z dnia 15 listopada 2011 r. JURI

10.3.2011 r.
14. dyrektywa o prawie spółek dotycząca transgranicznego przeniesienia siedziby
spółki
– rezolucja z dnia 2 lutego 2012 r.

JURI

17.11.2011 r.
Stosowanie zasady równości wynagrodzeń dla pracowników płci męskiej i
żeńskiej za taką samą pracę lub pracę o tej samej wartości
– rezolucja z dnia 24 maja 2012 r.

FEMM

15.3.2012 r. Dostęp do podstawowych usług bankowych
– rezolucja z dnia 4 lipca 2012 r. ECON

15.3.2012 r. Statut europejskiego towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych
– rezolucja z dnia 14 marca 2013 r. JURI

15.3.2012 r. Prawodawstwo dotyczące postępowania administracyjnego w Unii Europejskiej
– rezolucja z dnia 15 stycznia 2013 r. JURI

20.4.2012 r.
Informowanie pracowników i konsultowanie się z nimi, przewidywanie
restrukturyzacji i zarządzanie nimi
– rezolucja z dnia 15 stycznia 2013 r.

EMPL

13.9.2012 r.
W kierunku faktycznej unii gospodarczej i walutowej
– rezolucja z dnia 20 listopada 2012 r. ECON

25.10.2012 r. Lepsze zarządzanie jednolitym rynkiem
– rezolucja z dnia 7 lutego 2013 r. IMCO

17.1.2013 r.
Przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet
– oczekuje na decyzję komisji FEMM

18.4.2013 r. Koordynacja darczyńców unijnych w zakresie pomocy rozwojowej
– oczekuje na decyzję komisji DEVE

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0200+0+DOC+XML+V0//PL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0193+0+DOC+XML+V0//PL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-0276+0+DOC+XML+V0//PL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-0377+0+DOC+XML+V0//PL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0484+0+DOC+XML+V0//PL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0019+0+DOC+XML+V0//PL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0225+0+DOC+XML+V0//PL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0293+0+DOC+XML+V0//PL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0094+0+DOC+XML+V0//PL
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10.6.2013 r.

Prawa przysługujące Parlamentowi w procedurze mianowania przyszłych
dyrektorów wykonawczych Europejskiej Agencji Środowiska – zmiana art. 9
rozporządzenia (WE) nr 401/2009 w sprawie Europejskiej Agencji Środowiska oraz
Europejskiej Sieci Informacji i Obserwacji Środowiska
– rezolucja z dnia 11 września 2013 r.

ENVI

13.6.2013 r. Przegląd europejskiego nakazu aresztowania
– oczekuje na decyzję komisji LIBE

12.9.2013 r. Europejski system przeglądu nadzoru finansowego
– oczekuje na decyzję komisji ECON

Uwaga: prace Komisji Prawnej nad sprawozdaniem dotyczącym „Europejskiego kodeksu
międzynarodowego prawa prywatnego” zostały zatwierdzone przez Konferencję Przewodniczących w
2012 r., ale sprawozdanie zostało przełożone na kolejną kadencję. Ponadto powyższy wykaz nie obejmuje
sprawozdań Komisji Spraw Konstytucyjnych w obszarach objętych określonymi w traktatach
szczególnymi uprawnieniami Parlamentu w zakresie inicjatywy ustawodawczej, zgodnie z procedurą
określoną w art. 41 Regulaminu.
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