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KONFERENCJA PRZEWODNICZĄCYCH 

 

PROTOKÓŁ 

 

posiedzenia z czwartku, 18 września 2008 r. 

 

Bruksela 

 

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Hans-Gert PÖTTERING  

otworzył posiedzenie o godz. 11.05 

 

Obecni 

 

Hans-Gert PÖTTERING, Przewodniczący 

 

 

 

Przewodniczący grup politycznych 

 

p. KARAS (p.o.) (PPE-DE) 

 

p. SCHULZ (PSE) 

 

p. KOCH-MEHRIN (p.o.) (ALDE) 

 

p. CROWLEY (współprzewodniczący) (UEN) 

 

p. JONCKHEER (p.o.) (Verts/ALE) 

 

p. TRIANTAPHYLLIDES (p.o.)    (GUE/NGL) 

 

p. BLOKLAND (p.o.)     (IND/DEM) 

 

 

Posłowie niezrzeszeni1 

 

p. BELOHORSKÁ 

 

Ponadto obecni: 

 

p. RØMER, sekretarz generalny  

                                                 
1 Obecni zgodnie z art. 23 ust. 2 Regulaminu 
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Zaproszeni do udziału w omawianiu pkt. 3: 

 

Rada 

 

 reprezentowana przez p. ARPIO 

     p. GARABELLO 

 

Komisja 

 

reprezentowana przez p. FRUTUOSO DE MELO 

p. BARANY 

 

 

Komitet Regionów  

 

 reprezentowany przez p. CHARLES-PIECK 

 

 

Komitet Ekonomiczno-Społeczny 

 

 reprezentowany przez p. DE OLIVEIRA 

 

* 

*    * 

Gabinet Przewodniczącego 

 

 p. WELLE 

 p. STOKELJ 

 p. TEASDALE 

 p. RUHRMANN  

 p. FREDSGAARD 

 p. ALPERMANN 

 p. COOLEGEM 

 p. BOKANOWSKI 

 p. MALASOMMA 

 p. FERNÁNDEZ PERLES 

 p. O'BEARA 

  

 

Gabinet Sekretarza Generalnego  

 

 p.  SUAREZ MELLA 

 p. RYAN 

 p. MIGO 

 p. LINNUS 
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 p. CHIOCCHETTI 

 

 

Sekretariat 

 

DG ds. Urzędu Przewodniczącego pp. HARLEY/ STENSBALLE/ VERGER/ DUDZINSKA/Mr 

CAHEN/ SANCHEZ RODRIGUEZ/ SCOTT/ JIMENEZ 

LOZANO 

DG ds. Polityk Wewnętrznych pp. M. RIBERA D'ALCALÁ/ VANDENBOSCH 

DG ds. Polityk Zewnętrznych pp. NICKEL/ AGUIRIANO/ ECKER 

DG ds. Polityki Informacyjnej pp. F. RATTI/ DUCH GUILLOT/ HAKALA 

DG. ds. Finansów p. VANHAEREN 

Wydział Prawny  pp. M.PENNERA/ PERILLO 

 

O. RATTI, dyrektor ds. stosunków z grupami politycznymi. 

p. BORDEZ, attaché w Gabinecie Sekretarza Generalnego 

 

 

Grupy polityczne 

 

pp. RYNGAERT/ SCRIBAN      (PPE-DE) 

pp.  COLOMBO/ VALLI/ BAPTISTA/ WINKLER   (PSE) 

p. COLERA        (ALDE) 

p. BARRETT        (UEN) 

p. TSETSI/ DENKINGER/ LINAZASORO    (Verts/ALE) 

p. D'ALIMONTE       (GUE/NGL) 

p. VAUGIER        (IND/DEM) 

p.  BUGALHO        (niezrzeszony) 

 

 

Funkcję sekretarzy posiedzenia pełnili pp. DREXLER, CZAPLICKI, PEGAZZANO i 

MANGOLD. 
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1. Przyjęcie projektu porządku dziennego 

 

Konferencja Przewodniczących 

- zapoznała się z projektem porządku dziennego (PE 410.103/CPG) i przyjęła go 

w formie wskazanej w niniejszym protokole. 
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2. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia z dnia 15 maja 2008 r. 

 

Konferencja Przewodniczących 

 

Ponieważ protokół z wyżej wymienionego posiedzenia nie był jeszcze dostępny, jego 

przyjęcie przełożono na następne posiedzenie. 
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3. Przyjęcie ostatecznego projektu porządku obrad drugiej sesji wrześniowej (w dniach 22-25 

września 2008 r. w Brukseli) oraz wstępnego projektu porządku obrad pierwszej sesji 

październikowej (8-9 października 2008 r. w Brukseli) – proponowany harmonogram 

debat priorytetowych na posiedzeniu plenarnym 

 

Konferencja Przewodniczących 

 

- rozpatrzyła ostateczny projekt porządku obrad drugiej sesji wrześniowej (22-25 

września 2008 r. w Brukseli) oraz wstępny projekt porządku obrad pierwszej sesji 

październikowej (8-9 października 2008 r. w Brukseli) w świetle notatki DG ds. 

Urzędu Przewodniczącego przedstawiającej różne opcje, rozdanej po posiedzeniu 

przygotowawczym z sekretarzami generalnymi grup politycznych w dniu 16 

września 2008 r., i przyjęła przedstawione w niej propozycje z następującymi 

zmianami: 

 

DRUGA SEJSA WRZEŚNIOWA (22-25 września 2008 r.) 

 

środa, 24 września 

 

- postanowiła przesunąć oświadczenie Rady i Komisji w sprawie przygotowań do szczytu 

UE/Indie na godziny poranne tego dnia; 

 

- postanowiła dodać do porządku dziennego na posiedzenie popołudniowe, w miejsce 

wyżej wspomnianej pozycji, pytanie ustne skierowane do Rady i Komisji na temat 

monitorowania cen energii. 
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4. Komunikaty przewodniczącego 

 

4.1 2008 r. - Europejski rok dialogu międzykulturowego 

 

Konferencja Przewodniczących 

 

- wysłuchała wystąpienia przewodniczącego, który: 

 

 zwrócił uwagę Konferencji Przewodniczących na różne działania, które odbywały 

się w pomieszczeniach Parlamentu w trakcie ostatniego „Tygodnia Afrykańskiego” 

w dniach 8-12 września; 

 

 podziękował organizatorom za wspaniałą pracę; 

 

 poinformował Konferencję Przewodniczących o swojej planowanej wizycie w 

Parlamencie Panafrykańskim w Johannesburgu, w trakcie której wygłosi 

przemówienie oraz o swojej wizycie w Unii Afrykańskiej w Addis Abebie. 

 

 przypomniał o spotkaniu, którego gospodarzem będzie Parlament w trakcie 

„Tygodnia Arabskiego” w dniach 3-7 listopada 2008 r.; 

 

 poinformował zgromadzonych, że uzgodniono iż Parlament będzie gospodarzem 

specjalnego wydarzenia zorganizowanego wspólnie z Europejskim Kongresem 

Żydów dla uczczenia siedemdziesiątej rocznicy „Reichspogromnacht” w dniu 10 

listopada. 
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4.2. Spotkanie Konferencji Przewodniczących z przyszłą czeską prezydencją (4-5 grudnia 

2008 r. w Pradze) 

 

Konferencja Przewodniczących 

 

- wysłuchała przewodniczącego, który poinformował zgromadzonych o planowanej 

dacie specjalnego spotkania Konferencji Przewodniczących w Pradze w dniach 4-5 

grudnia 2008 r. z przyszłą czeską prezydencją Rady Unii Europejskiej. 

 

4.3 Budynki Parlamentu Europejskiego w Strasburgu 

 

Konferencja Przewodniczących 

 

- wysłuchała sekretarza generalnego, który: 

 

 złożył sprawozdanie ze stanu zaawansowania prac naprawczych w sali posiedzeń 

plenarnych, salach posiedzeń i korytarzach w budynku Parlamentu w Strasburgu i 

poinformował Konferencję Przewodniczących, że zasadniczo, jeśli wszystko 

pójdzie zgodnie z planem, październikowa sesja będzie mogła odbyć się w 

budynku Parlamentu Europejskiego w Strasburgu,  

 

 podkreślił, że bezpieczeństwo wszystkich użytkowników pomieszczeń Parlamentu 

jest podstawowym priorytetem, 

 

  poinformował zgromadzonych, że przyczyny oberwania się sufitu zostały ustalone 

przez niezależnych ekspertów; 

 

 oświadczył, że zakończono prace nad wymianą zawalonej części podwieszanego 

sufitu w sali posiedzeń plenarnych i zabezpieczeniem całego sufitu pod względem 

konstrukcyjnym oraz, że zainstalowano całkowicie nowy system zawieszeń, 
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zgodny z najbardziej rygorystycznymi normami. W związku z tym oczekuje się, że 

wkrótce komisja bezpieczeństwa udzieli pozwolenia na wznowienie sesji 

miesięcznych w Strasburgu; 

 

 oświadczył, że budynki Parlamentu w Brukseli będą również poddane dokładnym 

badaniom przeprowadzanym przez tych samych niezależnych ekspertów; 

 

 przypomniał, że Wydziałowi Prawnemu Parlamentu zlecono zbadanie kwestii 

odpowiedzialności prawnej w związku z incydentem w Strasburgu; 

 

- podziękowała sekretarzowi generalnemu i służbom za udane zakończenie dotychczas 

podjętych prac. 
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A. DECYZJE 

 

5. Konflikt kompetencji między komisjami JURI i TRAN odnośnie do wniosku dotyczącego 

dyrektywy w sprawie zanieczyszczenia pochodzącego ze statków oraz wprowadzenia 

sankcji w przypadku naruszenia prawa (COM(2008)134) – pismo przewodniczącego 

Konferencji Przewodniczących Komisji 

 

 

Konferencja Przewodniczących 

 

- zapoznała się z pismem z dnia 16 lipca 2008 r. skierowanym przez G. GALEOTE do 

przewodniczącego Hansa-Gerta PÖTTERINGA, dotyczącym wyżej wymienionej 

kwestii (PE 409 983/CPG); 

 

- wysłuchała sekretarza generalnego, który przedstawił historię konfliktu między 

komisjami JURI i TRAN odnośnie do wniosku dotyczącego dyrektywy w sprawie 

zanieczyszczenia pochodzącego ze statków oraz wprowadzenia sankcji w przypadku 

naruszenia prawa (COM(2008)134); 

 

-  wysłuchała M. SCHULZA, przewodniczącego grupy PSE, który zaproponował 

podzielenie sprawozdania między te dwie komisje; 

 

-  wysłuchała O. KARASA, pełniącego obowiązki przewodniczącego grupy PPE-DE, 

który wezwał do znalezienia kompromisowego rozwiązania; 

 

-  wysłuchała S. KOCH-MEHRIN, pełniącej obowiązki przewodniczącej grupy ALDE, 

która wyraziła wątpliwości dotyczące podzielenia odpowiedzialności za dyrektywę 

między zainteresowane komisje; 

 

-  wysłuchała sekretarza generalnego, który przedstawił techniczne i proceduralne 

aspekty możliwych rozwiązań; 
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- postanowiła przekazać wniosek komisji TRAN, jako komisji przedmiotowo 

właściwej, oraz włączyć komisje JURI i ENVI w sporządzanie odpowiednich opinii, 

zgodnie z art. 46 Regulaminu, podkreślając jednocześnie, że w szczególności 

komisja TRAN powinna pracować nad tym zagadnieniem wraz z komisją JURI w 

duchu bliskiej i pozytywnej współpracy.  
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6. Drugie sprawozdanie okresowe grupy roboczej ds. reformy Parlamentu Europejskiego – 

działalność legislacyjna i stosunki międzyinstytucjonalne 

 

Konferencja Przewodniczących,  

 

- zapoznała się z następującymi dokumentami: 

 

 pismem wiceprzewodniczącej M. WALLSTRÖM z dnia 26 sierpnia 2008 r. 

(PE 410.070/CPG); 

 pismem G. GALEOTEGO, przewodniczącego Konferencji Przewodniczących 

Komisji, z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie opinii Konferencji Przewodniczących 

Komisji dotyczącej drugiego sprawozdania okresowego grupy roboczej ds. 

reformy parlamentarnej (PE 409.999/CPG); 

 pismem wiceprzewodniczącej M. WALLSTRÖM z dnia 9 czerwca 2008 r. 

skierowanym do D. ROTH-BEHRENDT (PE 406.487/CPG); 

 pismem D. ROTH-BEHRENDT z dnia 21 maja 2008 r. i częścią A drugiego 

sprawozdania okresowego – streszczenie propozycji reformy i szczegółowa 

tabela propozycji reformy (PE 406.309/CPG z załącznikami); 

 

- zapoznała się z drugim sprawozdaniem okresowym grupy roboczej ds. reformy 

Parlamentu Europejskiego dotyczącym działalności legislacyjnej i stosunków 

międzyinstytucjonalnych;  

 

- zapoznała się z wieloma kwestiami poruszonymi przez M. SCHULZA, 

przewodniczącego grupy PSE, dotyczącymi proponowanych wniosków; 

 

- wysłuchała S. KOCH-MEHRIN, pełniącej obowiązki przewodniczącej grupy ALDE 

i P. JONCKHEERA, pełniącego obowiązki przewodniczącego grupy Verts/ALE, 

którzy opowiedzieli się za jak najszybszym przyjęciem wniosków w tej sprawie; 
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-  wysłuchała O. KARASA, pełniącego obowiązki przewodniczącego grupy PPE-DE, 

który zaproponował, aby w miarę możliwości, włączyć do wniosków różne 

komentarze; 

 

- podziękowała D. ROTH-BEHRENDT i jej kolegom z grupy roboczej za 

dotychczasową doskonałą pracę; 

 

- przyjęła następujące zmiany wewnętrznych procedur i struktur Parlamentu 

Europejskiego oraz ustaleń regulujących stosunki Parlamentu z innymi instytucjami 

UE i parlamentami krajowymi: 

 

 

 

Zmiany dotyczące wewnętrznych procedur i struktur Parlamentu 

Europejskiego 

 

 

A. Reformy, które mają być wdrożone poprzez zmiany w Regulaminie 

 

Konferencja Przewodniczących 

 

- zatwierdziła następujące reformy, które przekazała Komisji Spraw Konstytucyjnych, 

aby konieczne zmiany do Regulaminu Parlamentu Europejskiego zostały 

przygotowane i wprowadzone najpóźniej do dnia 1 kwietnia 2009 r. Są to: 

 

i) przeniesienie nowego Kodeksu postępowania w sprawie negocjacji 

dokumentów przyjmowanych w procedurze współdecyzji zaproponowanego w 

drugim sprawozdaniu okresowym, do Regulaminu. 

 (Wspomniany tekst zastąpi obecne Wytyczne do pierwszego i drugiego czytania); 

  

ii) dostosowanie Regulaminu w celu właściwego uznania ról, praw i obowiązków 

sprawozdawców, kontrsprawozdawców i koordynatorów grup politycznych 

zgodnie ze wskazówkami zaproponowanymi w drugim sprawozdaniu okresowym. 
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B.  Inne wewnętrzne reformy praktyk i procedur Parlamentu: 

 

Konferencja Przewodniczących 

 

- zatwierdziła następujące zmiany innych praktyk i procedur Parlamentu 

Europejskiego i przekazała je właściwym politycznym lub administracyjnym 

organom w Parlamencie, tak aby weszły w życie najpóźniej na początku nowej 

kadencji Parlamentu 2009-2014: 

 

i) Konferencja Przewodniczących Komisji powinna przyjąć wewnętrzne wytyczne 

w sprawie przygotowywania oceny skutków przez Parlament, a sekretarz 

generalny powinien zwiększyć wsparcie działów politycznych dla procesu oceny 

skutków;  

ii) każda z komisji parlamentarnych wyznaczy na początku roku sprawozdawców 

do planowania budżetowego i legislacyjnego, a Konferencja Przewodniczących 

Komisji ustanowi grupę roboczą, w której skład wejdą wspomniani 

sprawozdawcy, w celu określenia możliwych powiązań między budżetowymi i 

legislacyjnymi priorytetami w budżecie rocznym i cyklach planowania prac 

legislacyjnych; 

  

iii) aby wzmocnić wewnętrzne stosowanie wspólnej deklaracji w sprawie 

praktycznych uzgodnień dotyczących procedury współdecydowania, sekretarz 

generalny dostarczy sprawozdawcom i kontrsprawozdawcom „pakiet startowy” 

dotyczący dokumentów przyjmowanych w procedurze współdecyzji w ich 

własnym języku, zawierający wszystkie istotne informacje i szczegóły na temat 

wsparcia administracyjnego; zapewni również posłom możliwość ustanowienia 

ponadresortowych „administracyjnych grup wsparcia” ds. niektórych 

kluczowych spraw legislacyjnych; 
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iv) Konferencja Przewodniczących Komisji przygotuje podręcznik komitologii dla 

posłów, w celu zwiększenia zrozumienia procedur i promowania bardziej 

spójnego traktowania w Parlamencie kwestii związanych z komitologią; 

  

v) w celu skuteczniejszego monitorowania transpozycji i wdrażania prawa UE, każda 

z komisji parlamentarnych wyznaczy „sprawozdawcę(-ów) ds. wdrażania” dla 

poszczególnych aktów prawnych i/lub za pomocą sprawozdania rocznego 

(wspomniani sprawozdawcy będą wyznaczeni spośród grup politycznych zgodnie 

z systemem d'Hondta). Ponadto komisje będą organizowały regularne sesje pytań 

na temat transpozycji i wdrażania oraz będą systematycznie włączały przepisy 

dotyczące tabeli korelacji do rozpatrywanych projektów dyrektyw będących 

przedmiotem prac. 

 

- zwróciła się do sekretarza generalnego o przedłożenie sprawozdania na temat 

wdrażania tych reform do dnia 1 kwietnia 2009 r. 

 

 

Stosunki z innymi instytucjami UE i parlamentami krajowymi 

 

Konferencja Przewodniczących 

 

- przyjęła wiele zmian ustaleń regulujących stosunki Parlamentu Europejskiego z 

innymi instytucjami UE i parlamentami krajowymi oraz państwami członkowskimi. 

W niektórych przypadkach wspomniane zmiany będą wymagały negocjacji z 

właściwymi organami. 

 

 

C.  Stosunki z Komisją Europejską i Radą Unii Europejskiej: 

 

Konferencja Przewodniczących 
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- postanowiła w większym zakresie poprawić planowanie legislacyjne z dniem 1 

stycznia 2009 r. poprzez zorganizowanie rocznej debaty strategicznej w trakcie 

drugiej wrześniowej sesji miesięcznej. W centrum wspomnianej debaty znalazłyby 

się polityczne priorytety Parlamentu na nadchodzący rok, odbywałaby się ona w 

obecności całego kolegium komisarzy i byłaby zakończona opracowaniem rezolucji. 

 

- zaproponowała wprowadzenie, od dnia 1 stycznia 2009 r., nowej „tury pytań” z 

udziałem przewodniczącego Komisji Europejskiej (i innych komisarzy, w 

stosownych przypadkach) jako standardowej części miesięcznych posiedzeń 

plenarnych. Wspomniana tura pytań składałaby się z dwóch części: pierwsza część 

byłaby poświęcona uzgodnionym wcześniej zagadnieniom politycznym (ale bez 

przygotowanych wcześniej pytań); druga część odbywałaby się w sposób całkowicie 

spontaniczny. W obu częściach przewodniczący udzielaliby posłom głosu po 

zgłoszeniu przez nich chęci zabrania głosu.  

 

- postanowiła zająć się serią szczegółowych zagadnień za pośrednictwem negocjacji 

dwustronnych z Komisją i Radą, w tym w kontekście odbywających się co pięć lat 

negocjacji umowy ramowej z Komisją. (Zaproponowane zmiany byłyby 

wprowadzane niezależnie od wszelkich przyszłych rewizji traktatów). Są to: 

 

i) zastąpienie obecnie nieaktywnej grupy technicznej wysokiego szczebla, w oparciu o 

Porozumienie międzyinstytucjonalne w sprawie lepszego stanowienia prawa (2003), 

przez nowy międzyinstytucjonalny mechanizm kontaktowy, który 

funkcjonowałby zarówno na poziomie politycznym, jak i urzędowym; 

 

ii) wynegocjowanie lepszych praktycznych ustaleń na rzecz rozwiązywania 

zagadnień związanych z lepszym stanowieniem prawa – a mianowicie 

uproszczenia, miękkiego prawa, ocen skutków, komitologii, planowania 

legislacyjnego, przejrzystości i wdrażania oraz egzekwowania prawa UE – 

zarówno w odniesieniu do Komisji, jak i Rady. Konferencja Przewodniczących 
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poparła w tym kontekście szereg szczegółowych ulepszeń w tych obszarach 

zaproponowanych w drugim sprawozdaniu okresowym;  

 

iii) dostosowanie rocznego kalendarza prac legislacyjnych, aby Roczna Strategia 

Polityczna Komisji była od tej pory publikowana w styczniu;  

 

iv) zagwarantowanie, że Roczna Strategia Polityczna Komisji zawiera szczegółowe 

plany instytucji dotyczące uproszczenia, przeglądu i miękkiego prawa; 

 

v) promowanie zwiększenia obecności przedstawicieli Komisji i Rady podczas sesji 

plenarnych i posiedzeń komisji oraz zbadanie możliwości rozwoju „sesji kontroli 

parlamentarnej” na wysokim poziomie, w trakcie sesji plenarnych, w odniesieniu 

do głównych wniosków legislacyjnych i innych ważnych inicjatyw politycznych; 

  

vi) zagwarantowanie Parlamentowi lepszego dostępu na wszystkich poziomach do 

spotkań i informacji dostępnych zarówno dla Rady, jak i Komisji, popartego 

rozszerzeniem transmisji przez Internet posiedzeń Rady; 

 

vii) poprawa formuły obecnych tur pytań podczas sesji plenarnych poprzez 

ograniczenie czasu wystąpień komisarzy i ministrów, organizując dyskusję na 

podstawie dodatkowych pytań i zapewniając, że wstępne odpowiedzi będą z 

wyprzedzeniem dostarczane na piśmie. 

 

 

D. Stosunki z parlamentami krajowym 

  

Konferencja Przewodniczących, 

 

uwzględniając bieżące prace w Komisji Spraw Konstytucyjnych dotyczące stosunków 

między Parlamentem Europejskim a parlamentami krajowymi w ramach traktatu 

lizbońskiego (sprawozdanie Broka), 
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- przyjęła, niezależnie od wszelkich przyszłych rewizji traktatów, następujące reformy 

w odniesieniu do stosunków Parlamentu Europejskiego z parlamentami krajowymi, 

które wejdą w życie najpóźniej na początku nowej kadencji Parlamentu 2009-2014: 

 

i) posłowie Parlamentu odpowiedzialni za stosunki z parlamentami krajowymi od tej 

pory utworzą zespół kierujący, którego zadaniem będzie promowanie wewnętrznej 

koordynacji działań PE w tej dziedzinie i zaproponowanie regularnego programu 

działań do rozważenia i przyjęcia przez Konferencję Przewodniczących; 

 

ii) co sześć miesięcy będzie odbywało się jedno wspólne posiedzenie parlamentarne 

z parlamentami krajowymi, a głównym tematem posiedzenia jesiennego będzie 

roczny Program działalności legislacyjnej i prac Komisji;  

 

iii) komisje parlamentarne będą używały formuły wspólnego posiedzenia komisji, 

jako normalnego modelu organizacji posiedzeń na poziomie komisji z parlamentami 

krajowymi; 

  

iv) platforma elektroniczna IPEX będzie dalej rozwijana jako źródło dokumentów 

dostępnych w trybie on-line oraz sposób wymiany informacji z parlamentami 

krajowymi; 

 

v) zostaną podjęte wysiłki w celu zagwarantowania, że Parlament jest odpowiednio 

zaangażowany we współpracę Komisji Europejskiej z parlamentami 

krajowymi. 

 

- wezwała sekretarza generalnego do przedstawienia wszelkich środków, które uważa 

on za konieczne do wdrożenia tych reform przed dniem 1 kwietnia 2009 r.; 
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B. WYMIANA POGLĄDÓW 

 

7. Eksperci krajowi oddelegowani do PE – pismo M. FRASSONI, współprzewodniczącej 

grupy Verts/ALE – komunikat sekretarza generalnego 

 

Konferencja Przewodniczących,  

 

- zapoznała się z następującymi dokumentami: 

 

 z wyżej wymienionym komunikatem z dnia 9 lipca 2008 r. (PE 409.955/CPG i 

załącznik); 

 z pismem M. FRASSONI z dnia 4 czerwca 2008 r. na wyżej wymieniony temat 

(PE 406.463/CPG); 

 

- wysłuchała komunikatu sekretarza generalnego na wspomniany temat; 

 

- wysłuchała O. KARASA, pełniącego obowiązki przewodniczącego grupy PPE-DE, 

który poparł program współpracy z ekspertami krajowymi, zauważając, że obecne 

zasady są jasne i przejrzyste; 

 

- wysłuchała M. SCHULZA, przewodniczącego grupy PSE, który poparł O. 

KARASA, ale podniósł kwestie związane z geograficznym rozłożeniem kandydatów; 

zapytał czy jedynie pracownicy administracji państw członkowskich są uczestnikami 

programu w chwili obecnej oraz czy pracownicy parlamentów krajowych są w niego 

rzeczywiście zaangażowani i zapytał czy jest to program wzajemny oraz czy jest on 

ograniczony tylko do sektora publicznego; 

 

- wysłuchała S. KOCH-MEHRIN, pełniącej obowiązki przewodniczącej grupy ALDE, 

która poparła obecny program, nalegając jednocześnie na konieczność większej 

reprezentacji narodowości uczestniczących w tym projekcie; 
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- wysłuchała B. CROWLEYA, przewodniczącego grupy UEN, który wyraził poparcie 

dla programu; 

 

- wysłuchała P. JONCKHEERA, pełniącego obowiązki przewodniczącego grupy 

Verts/ALE, który poparł zasadę większej mobilności siły roboczej i podkreślił, że ten 

program może się przyczynić do lepszej transpozycji prawodawstwa UE; 

 

- zwróciła się do sekretarza generalnego o podjecie aktywnych działań na rzecz 

zachęcania większej liczby urzędników z parlamentów krajowych do wzięcia udziału 

w programie dla ekspertów krajowych oddelegowanych do Parlamentu, w tym 

poprzez zapraszanie, raz w roku, krajowych biur informacyjnych Parlamentu 

Europejskiego do polecania co roku zainteresowanych pracowników. 
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C. PROPOZYCJE DECYZJI PODEJMOWANYCH BEZ DEBATY 

 

8. Propozycja odbycia posiedzenia delegacji ds. stosunków z Chile w dniach 10-14 listopada 

2008 r. (okres posiedzeń grup politycznych) – pismo przewodniczącego odnośnej komisji 

 

Konferencja Przewodniczących, stanowiąc bez debaty, 

 

- zapoznała się z pismem z dnia 18 lipca 2008 r. skierowanym przez G. CATANIĘ, 

dotyczącym wyżej wymienionej kwestii (PE 410.030/CPG); 

 

- zauważyła, że 9. posiedzenie wspólnej komisji parlamentarnej UE-Chile w Chile, 

planowane początkowo na 24-28 listopada 2008 r. (tydzień przeznaczony na 

zewnętrzne działania parlamentarne), wpisane jest w roczny program działalności 

delegacji międzyparlamentarnych na 2008 r. przyjęty przez Konferencję 

Przewodniczących na posiedzeniu w dniu 10 stycznia 2008 r. 

 

- zapoznała się z wnioskiem delegacji do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Chile o 

przełożenie tego posiedzenia na 10-14 listopada 2008 r. (tydzień posiedzeń grup 

politycznych), biorąc pod uwagę, że tydzień od 3 do 7 listopada 2008 r. jest 

przewidziany na posiedzenia komisji Eurolat w Brukseli; 

 

- postanowiła, nawiązując do swojej decyzji z dnia 10 stycznia 2008 r., przychylić się 

do tego wniosku.  
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9. Propozycja komisarza J. FIGLA w sprawie organizacji, wraz z Komisją Kultury, wspólnej 

debaty na temat polityki wobec młodzieży w dniu 5 listopada 2008 r. w Brukseli – pismo 

przewodniczącego odnośnej komisji  

 

Konferencja Przewodniczących, stanowiąc bez debaty, 

 

- zapoznała się z powyższym pismem K. BATZELI z dnia 1 lipca 2008 r. na wyżej 

wymieniony temat - kosztorys - (PE410.042/CPG i załącznik); 

 

- uzgodniła, że Parlament zorganizuje wraz z Komisją Europejską, w ramach 

Europejskiego Tygodnia Młodzieży 2008, „Debatę na temat europejskiej polityki 

wobec młodzieży”, która odbędzie się w pomieszczeniach Parlamentu w środę 5 

listopada 2008 r. 
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10. Wniosek delegacji ds. stosunków z Półwyspem Koreańskim o udzielenie zezwolenia na 

wyjazd do Korei Południowej w dniach 26-31 października 2008 r. – pismo 

przewodniczącego odnośnej komisji  

 

Konferencja Przewodniczących, stanowiąc bez debaty 

 

- zapoznała się z pismem H. PIRKERA z dnia 3 lipca 2008 r. na wyżej wymieniony 

temat (PE 409.953/CPG); 

 

-  zapoznała się z wnioskiem delegacji ds. stosunków z Półwyspem Koreańskim o 

udzielenie zezwolenia na wyjazd do Korei Południowej w dniach 26-31 października 

2008 r. i o odwołanie, z powodu braku oficjalnego zaproszenia, wizyty w Korei 

Północnej; 

 

-  zauważyła, że zaproponowane nowe terminy przypadają na okres przeznaczony na 

zewnętrzne działania parlamentarne („tydzień turkusowy”);  

 

- wyraziła zgodę na termin przedmiotowej wizyty. 
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11. Wniosek delegacji ad hoc w sprawie wizyty u Tareqa AZIZA, byłego wicepremiera Iraku, 

w celu oceny warunków jego przetrzymywania i procesu w Bagdadzie – misja poza 

rocznym limitem – wniosek przewodniczącej Podkomisji Praw Człowieka 

 

Konferencja Przewodniczących, stanowiąc bez debaty 

 

- zapoznała się z następującymi dokumentami: 

 pismem, z dnia 16 września 2008 r., Baroness NICHOLSON of 

WINTERBOURNE popierającym inicjatywę H. FLAUTRE (PE 410.150/CPG), 

 pismem, z dnia 1 września 2008 r., przewodniczącego Hansa-Gerta 

PÖTTERINGA w odpowiedzi na pismo H. FLAUTRE z dnia 18 lipca 2008 r. na 

wyżej wymieniony temat (PE 410.087CPG wraz z załącznikiem); 

 

- zapoznała się z wnioskiem Podkomisji Praw Człowieka w sprawie wysłania 

delegacji ad hoc z wizytą do Tareqa AZIZA, byłego wicepremiera Iraku; 

 

-  zwróciła się o opinie komisji AFET oraz „stałej delegacji ad hoc” do Iraku w tej 

sprawie w celu wypracowania skonsolidowanego stanowiska na kolejnym 

posiedzeniu Konferencji Przewodniczących, wraz z najbardziej aktualną analizą 

sytuacji w zakresie bezpieczeństwa w Iraku, zarówno ze strony służb ochrony 

Parlamentu oraz SITCEN; 

 

-  postanowiła wrócić do tej kwestii na kolejnym posiedzeniu.  
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12. Wniosek o udzielenie zezwolenia trzem członkom delegacji ds. stosunków ze Stanami 

Zjednoczonymi na udział w 3. posiedzeniu Transatlantyckiej Rady Gospodarczej w dniu 

16 października 2008 r. w Waszyngtonie – kosztorys– pismo przewodniczącego odnośnej 

delegacji 

 

Konferencja Przewodniczących, stanowiąc bez debaty, 

 

- zapoznała się z pismem, dnia 9 września 2008 r., J. EVANSA dotyczącym wyżej 

wymienionej kwestii - kosztorys - (PE 410.112/CPG); 

 

-  zapoznała się z wnioskiem o udzielenie zezwolenia trzem członkom delegacji ds. 

stosunków ze Stanami Zjednoczonymi na udział w 3. posiedzeniu Transatlantyckiej 

Rady Gospodarczej w dniu 16 października 2008 r. w Waszyngtonie; 

 

-  zauważyła, że zaproponowany termin przypada na okres przeznaczony na 

posiedzenia komisji i grup politycznych („tydzień różowy i niebieski”);  

 

-  postanowiła, w drodze wyjątku, zatwierdzić wniosek z uwagi na kluczowe znaczenie 

zapewnienia zaangażowania parlamentu i Kongresu w proces negocjacyjny 

Transatlantyckiej Rady Gospodarczej. 
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13. Wniosek o udzielenie delegacji ds. stosunków ze Stanami Zjednoczonymi zezwolenia na 

odbycie 65. posiedzenia międzyparlamentarnego PE/Kongres USA i Transatlantyckiego 

Dialogu Ustawodawców w dniach 7-9 grudnia 2008 r. (dni posiedzeń grup politycznych) 

w Miami – kosztorys – pismo przewodniczącego odnośnej delegacji 

 

Konferencja Przewodniczących, stanowiąc bez debaty, 

 

- zapoznała się z pismem, z dnia 9 września 2008 r., J. EVANSA dotyczącym wyżej 

wymienionej kwestii - kosztorys - (PE 410.114/CPG); 

 

- zapoznała się z wnioskiem o udzielenie delegacji ds. stosunków ze Stanami 

Zjednoczonymi zezwolenia na odbycie 65. posiedzenia międzyparlamentarnego 

PE/Kongres USA w dniach 7-9 grudnia 2008 r. w Miami; 

 

- zauważyła, że zaproponowany termin przypada na okres przeznaczony na 

posiedzenia komisji i grup politycznych („tydzień różowy i niebieski”);  

 

- postanowiła, w drodze wyjątku, zatwierdzić wniosek o wysłanie delegacji z uwagi na 

kluczowe znaczenie utrzymywania kontaktów z Kongresem USA i podtrzymanie 

Transatlantyckiego Dialogu Ustawodawców bezpośrednio po wyborach 

prezydenckich w USA. 
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14. Wniosek podkomisji DROI o udzielenie zgody na wyjazd dziewięcioosobowej (a nie 

maksymalnie sześcioosobowej) delegacji do Hongkongu (27 i 28 października 2008 r.) i 

do Pekinu (29-31 października 2008 r.) – wstępny program – kosztorys – pismo 

przewodniczącej odnośnej podkomisji 

 

Konferencja Przewodniczących, stanowiąc bez debaty, 

 

- zapoznała się z pismem, z dnia 1 września 2008 r., skierowanym przez 

H. FLAUTRE do przewodniczącego Hansa-Gerta PÖTTERINGA, dotyczącym 

wyżej wymienionej kwestii oraz sprawozdaniem finansowym (PE 410.098/CPG); 

 

- zapoznała się z wnioskiem Podkomisji Praw Człowieka o zgodę na wysłanie 

delegacji do Chin w dniach 27-31 października 2008 r.; 

 

- zauważyła, że zaproponowane terminy przypadają na okres przeznaczony na 

zewnętrzne działania parlamentarne („tydzień turkusowy”);  

 

- przypomniała, że art. 6 przepisów dotyczących wyjazdów delegacji komisji poza trzy 

miejsca pracy Parlamentu Europejskiego, przyjętych przez Prezydium w dniu 2 

października 2000 r., przewiduje, że delegacjom, które muszą odbyć daleką podróż, 

mogą zostać przyznane, poza trzema dniami pobytu w miejscu docelowym, dwa dni 

na podróż; 

 

- zatwierdziła wniosek podkomisji o udzielenie zgody na wyjazd dziewięcioosobowej 

delegacji do Hongkongu i Pekinu; 

 

- przekazała sprawę do ostatecznej decyzji Prezydium. 
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15. Wniosek prezydiów delegacji do Wspólnych Komisji Parlamentarnych UE-Chile i UE-

Meksyk o umożliwienie odbycia wspólnego posiedzenia w Meksyku w dniach 27-31 

października 2008 r. – kosztorys – pismo przewodniczących odnośnych delegacji 

 

Konferencja Przewodniczących, stanowiąc bez debaty 

 

- zapoznała się z pismem, z dnia 4 września 2008 r., E. MANN i G. CATANII 

dotyczącym wyżej wymienionej kwestii i związanego z nią kosztorysu - (PE 

410.101/CPG); 

 

- zapoznała się ze wspólnym wnioskiem delegacji do Wspólnych Komisji 

Parlamentarnych UE-Chile i UE-Meksyk o wysłanie delegacji w celu spotkania się 

ze swoimi odpowiednikami na marginesie posiedzenia Wspólnych Komisji 

Parlamentarnych UE-Meksyk w Meksyku, w dniach 27-31 października 2008 r.; 

 

- zauważyła, że zaproponowane terminy przypadają na okres przeznaczony na 

zewnętrzne działania parlamentarne („tydzień turkusowy”);  

 

- postanowiła zatwierdzić wniosek. 
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16. Wniosek o wysłanie delegacji na obserwację wyborów parlamentarnych w Azerbejdżanie 

w dniu 15 października 2008 r. – zaproszenie – kosztorys – pismo przewodniczących 

grupy koordynującej 

 

Konferencja Przewodniczących, stanowiąc bez debaty, 

 

- zapoznała się z pismem, z dnia 12 września 2008 r., J. SARYUSZA-WOLSKIEGO i 

J. BORRELLA dotyczącym wyżej wymienionej kwestii i związanego z nią 

kosztorysu - (PE 410.130/CPG); 

 

- zezwoliła na wysłanie misji obserwacji wyborów parlamentarnych, które odbędą się 

w Azerbejdżanie w dniu 15 października 2008 r. Delegacja składać się będzie z 

siedmiu członków, wyznaczonych przez grupy polityczne wg systemu d'Hondta z 

uwzględnieniem również posłów niezrzeszonych. 
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17. Zalecenia Konferencji Przewodniczących Komisji dotyczące procedur obejmujących 

zaangażowane komisje (art. 47) – pismo urzędującego przewodniczącego wspomnianej 

konferencji 

 

Konferencja Przewodniczących, stanowiąc bez debaty, 

 

- zapoznała się z pismem z dnia 3 września 2008 r. skierowanym przez Ph. 

MORILLONA (zastępującego G. GALEOTEGO) dotyczącym wyżej wymienionej 

kwestii (PE 410.095/CPG z załącznikiem); 

 

- zatwierdziła w odniesieniu do wniosku Konferencji Przewodniczących Komisji 

zastosowanie procedury obejmującej zaangażowane komisje w przypadku 

sprawozdań legislacyjnych znajdujących się na liście załączonej do pisma z dnia 3 

września 2008 r. skierowanego przez P. MORILLONA, pełniącego obowiązki 

przewodniczącego Konferencji Przewodniczących Komisji, których przygotowanie 

już zostało zatwierdzone. 
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18. Sprawy różne i pilne 

 

18.1  Grupa robocza ds. strategii lizbońskiej 

 

Konferencja Przewodniczących  

 

- wysłuchała O. KARASA, pełniącego obowiązki przewodniczącego grupy PPE-DE, 

który zaproponował wznowienie prac grupy roboczej ds. strategii lizbońskiej; 

 

-  postanowiła rozważyć te kwestię bardziej szczegółowo na swoim następnym 

spotkaniu. 

 

 

18.2  Międzyinstytucjonalny panel ds. Galileo 

 

Konferencja Przewodniczących 

 

- wysłuchała O. KARASA, pełniącego obowiązki przewodniczącego grupy PPE-DE, 

który zaproponował włączenie kwestii składu delegacji Parlamentu do nowego 

międzyinstytucjonalnego panelu ds. Galileo do porządku dziennego następnego 

posiedzenia; 

 

- postanowiła wrócić do tej kwestii na swoim następnym spotkaniu. 

 

 

18.3  Tłumaczenie i uzasadnienie poprawek 

 

Konferencja Przewodniczących 

 



   PV CPG 18.09.2008 

 

PE 410.107/CPG 36/39 PV\754341PL.doc 

PL 

- wysłuchała M. SCHULZA, przewodniczącego grupy PSE, który zwrócił uwagę 

Konferencji Przewodniczących na pismo wysłane przez służby w sprawie ograniczeń 

w tłumaczeniu uzasadnień i poprawek; 

 

- wysłuchała sekretarza generalnego, który podkreślił zobowiązania Parlamentu do 

przestrzegania zasady wielojęzyczności i poinformował zgromadzonych, że 

ograniczenia mają charakter tymczasowy; 

 

- z zadowoleniem przyjęła sugestię sekretarza generalnego, który zobowiązał się do 

przygotowania sprawozdania, które zostanie przedstawione Konferencji 

Przewodniczących. 
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19. Sprawy tytułem informacji 

 

Konferencja Przewodniczących 

 

- zapoznała się z następującymi dokumentami: 

 

Korespondencja 

międzyinstytucjonalna 

 

 

Korespondencja 

zewnętrzna 

 

 

Korespondencja 

wewnętrzna 

  

-  komunikat sekretarza generalnego z dnia 11 września 2008 r. w sprawie wniosku o 

zezwolenie na tłumaczenie ustne podczas posiedzenia Prezydium Zgromadzenia 

Parlamentarnego Euromed, które odbędzie się dnia 11 października w Ammanie w 

Jordanii (posiedzenie plenarne w dniach 12 i 13 października 2008 r.) 

(PE 410.127/CPG), 

 

-  pismo z dnia 9 września 2008 r. M. ISLER-BEGUIN przekazujące sprawozdanie 

delegacji wysłanej do obserwacji wyborów w Gruzji w maju 2008 r.  

(PE 410.129/CPG z załącznikiem), 

 

-  pismo z dnia 25 kwietnia 2008 r. i odpowiedź J. BORRELLA, z dnia 2 września 

2008 r., w sprawie decyzji po zamachu stanu w Mauretanii o niewysyłaniu delegacji 

DEVE do regionu Sahel (Mauretania i Senegal) w dniach 28 września - 2 

października 2008 r. – otwarta możliwość zmiany terminów (PE 406.402/CPG), 
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-  pismo z dnia 13 czerwca i odpowiedź J. BORRELLA z dnia 2 września 2008 r. w 

sprawie odwołania misji delegacji ad hoc na Forum Wysokiego Szczebla na temat 

skuteczności pomocy (Akra, Ghana od 2 do 4 września 2008 r.) w następstwie 

niemożności udzielenia gwarancji, że członkowie delegacji będą mogli zabrać głos - 

kosztorys - (PE 409.880/CPG), 

 

-  pismo z dnia 28 sierpnia i 1 września 2008 r. M. SCHULZA, P. LICANDRA i 

A. BEELSA w sprawie zmian w mianowaniu stałych członków i zastępców komisji i 

delegacji Parlamentu z grupy PSE (PE 410.108/CPG), 

 

- sprawozdanie z dnia 27 sierpnia 2008 r. H. MARKOVA w sprawie prac delegacji ad 

hoc INTA/DEVE, które uczestniczyła w 12. konferencji UNCTAD, które odbywała 

się w dniach 20 do 25 kwietnia 2008 r. w Akrze (Ghana) (PE 410.090/CPG). 
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20. Termin i miejsce następnego posiedzenia 

  

 Konferencja Przewodniczących 

 

- postanowiła, że następne posiedzenie zwyczajne odbędzie się w czwartek, 25 

września 2008 r., w godz. 10.00-12.00 w sali 6 B01 budynku Paul-Henri SPAAK w 

Brukseli. 

 

 

*          * 

* 

 

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 12.30. 

 

*         * 

* 

 


