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KONFERENCJA PRZEWODNICZĄCYCH 

 

PROTOKÓŁ 

 

posiedzeń w czwartek, 17 grudnia 2009 r. 

 

w godz. 9.00 - 10.00 i 10.15 - 11.30 

 

Strasburg 

 

Jerzy Buzek, przewodniczący Parlamentu Europejskiego,  

otworzył posiedzenie o godz. 9.03 

  

Obecni 

 

Jerzy BUZEK, przewodniczący  

 

 

Przewodniczący grup politycznych 

 

p.  DAUL  (PPE) 

 

p. SCHULZ  (S&D) 

 

p. VERHOFSTADT  (ALDE) 

 

p. COHN-BENDIT (współprzewodniczący)  (Verts/ALE) 

 

p. KIRKHOPE (pełniący obowiązki)   (ECR) 

 

p. BISKY       (GUE/NGL) 

 

p. SPERONI (współprzewodniczący)   (EFD) 

 

 

Ponadto obecni: 

 

p. WELLE, sekretarz generalny 
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Zaproszeni goście 

 

p. LEHNE, przewodniczący Konferencji Przewodniczących Komisji 

 

Rada1 

 

 reprezentowany przez p. ARPIO 

     p. MILTONA 

     

 

Komisja2 

 

 reprezentowany przez p. ANASTOPOULOSA 

 p. MITKA 

 p. CORDINA 

 

 

Komitet Ekonomiczno-Społeczny 

 

reprezentowany przez  p. OLIVEIRA 

 

*** 

 

Gabinet Przewodniczącego 

 

 p.  POPOWSKI 

 p. TEASDALE 

 p. O'BEARA 

 p. ALPERMANN 

 p.  STUTZMANN 

 p. POMÉS RUIZ 

 p. WORUM 

 p. GOLAŃSKI 

 p. EVISON 

 p. PARADOWSKA 

  
 

Gabinet Sekretarza Generalnego 

 

 p. DREXLER 

 p.  MANGOLD  

 p. BLAU 

 p. FREDSGAARD 

 p. SUBELACK 

                                                 
1  Obecni podczas omawiania punktu 1, 2 i 3 (część pierwsza) 
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Sekretariat 

 

DG ds. Urzędu Przewodniczącego (PRES) p. HARLEY/p. STENSBALLE/p. VERGER/p. 

DUDINSKA/p. KNUDSEN/p. CAHEN/p. 

SANCHEZ RODRIGUEZ/p. SCOTT/p. JIMENEZ 

LOZANO/p. URBIETA/p. BROGGI/p. 

GALATIOTO/p. TANESE 

     

DG ds. Polityk Wewnętrznych (IPOL) p. RIBERA D'ALCALÁ 

    p. VANDENBOSCH 

DG ds. Polityk Zewnętrznych (EXPO) p. NICKEL/p. AGUIRIANO/p. HUBER/ 

    p. STOKELJ/p. ECKER/p. BERTON 

DG ds. Polityki Informacyjnej  p. RATTI/p. DUCH GUILLOT/p. HAKALA 

    p. LANE/p. VANDENBROEKE 

DG ds. Finansów (FINS) p. VANHAEREN 

Wydział Prawny  p. PENNERA/p. SCHOO 

 

O. RATTI, dyrektor ds. stosunków z sekretariatami grup politycznych. 

 

 

Grupy polityczne  

 

p. KAMP/p. SCRIBAN/p. RYNGAERT/p. RIPOLL   (PPE) 

p. COLOMBO/p. VALLI/p. BAPTISTA/p. WINKLER   (S&D) 

p. BEELS/p. DEBEUF       (ALDE) 

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

p. BARRETT/p. ISSACS       (ECR) 

p. D'ALIMONTE/p. LEPOLA       (GUE/NGL) 

p. BORDEZ/p. VAUGIER/p. LAIKAUF     (EFD) 

p. BUGALHO        (niezrzeszony) 

 

 

 

Pp. LINNUS, SHEIL, VIILUP, SCHROEDER i CASALPRIM pełnili funkcję sekretarzy 

posiedzenia. 
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PROTOKÓŁ 

 

posiedzenia nadzwyczajnego w czwartek, 17 grudnia 2009 r. 

 

w godz. 9.00 - 10.15 

 

1. Przyjęcie projektu porządku dziennego 

Konferencja Przewodniczących 

- wysłuchała przewodniczącego, który przypomniał, że na posiedzeniu w dniu 

26 listopada 2009 r. Konferencja Przewodniczących przeprowadziła debatę na temat 

wprowadzenia w życie traktatu lizbońskiego i postanowiła wrócić do tej sprawy na 

kolejnym specjalnym posiedzeniu w celu rozpatrzenia dalszych działań 

przygotowawczych; 

 

- zapoznała się z projektem porządku dziennego posiedzenia nadzwyczajnego (PE 

432.341/CPG) i przyjęła go w formie przedstawionej w niniejszym protokole. 
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2. Wprowadzenie w życie traktatu lizbońskiego – komunikat sekretarza generalnego 

Konferencja Przewodniczących 

- zapoznała się z następującymi dokumentami: 

 komunikatem sekretarza generalnego z dnia 11 grudnia 2009 r. w sprawie 

wdrożenia traktatu lizbońskiego (PE 432.355/CPG); 

 pismem M. KAMPA z dnia 16 grudnia 2009 r., w imieniu koordynatorów grup 

politycznych, dotyczącym mianowania grupy kierowniczej ds. stosunków 

z parlamentami krajowymi (PE 432.396/CPG); 

 pismem C. CASINI z dnia 11 grudnia 2009 r., dotyczącym utworzenia Służby 

Działań Zewnętrznych oraz uprawnień komisji AFCO (PE 432.323/CPG); 

 pismem przewodniczącego Komisji Europejskiej, J.-M. BARROSO, z dnia 

8 grudnia, dotyczącym skutków wejścia w życie traktatu lizbońskiego dla 

procedur legislacyjnych (PE 432.365/CPG); 

 pismem przewodniczącego komisji AFCO, G. ALBERTINIEGO, z dnia 

3 grudnia 2009 r., dotyczącym roli wysokiego przedstawiciela/ 

wiceprzewodniczącego do spraw zewnętrznych UE (PE 432.366/CPG); 

 pismem L. MAGISTRISA, przewodniczącego Komisji Kontroli Budżetowej, z 

dnia 10 grudnia 2009 r., wnoszącym o ujęcie w składzie grupy kierowniczej ds. 

ESDZ reprezentanta komisji COCOBU (PE 432.373/CPG); 

 pismem J.-M. BARROSO, przewodniczącego Komisji Europejskiej, oraz M. 

WALLSTROM, wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej, z dnia 1 grudnia 

2009 r., dotyczącym konsekwencji wejścia w życie traktatu lizbońskiego dla 

parlamentów krajowych (PE 432.376/CPG wraz z załącznikiem); 

 komunikatem Komisji Europejskiej – COM(2009)673 (PE 432.375/CPG); 
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 pismem G. ALBERTINIEGO z dnia 25 listopada 2009 r., dotyczącym 

utworzenia grupy kierowniczej do przeprowadzenia negocjacji w sprawie 

organizacji i funkcjonowania ESDZ (PE 432.277); 

 komunikatem sekretarza generalnego z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie 

wprowadzenia w życie traktatu lizbońskiego (PE 432.242/CPG wraz 

z załącznikami); 

 pismem K.-H. LEHNEGO, dotyczącym kwestii związanych z art. 290 i 291 

traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (PE 432.403/CPG); 

 komunikatem J.-M. BARROSO w sprawie wdrożenia art. 290 traktatu 

o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (PE 432.375/CPG); 

 załącznikiem 1: komunikatem H.-G. PÖTTERINGA z dnia 15 kwietnia 2008 r. 

w sprawie wdrożenia traktatu lizbońskiego: refleksje na temat ośmiu punktów 

rozmów z Radą i Komisją (PE 402.472/CPG), 

 załącznikiem 2: 

o rezolucją Parlamentu Europejskiego z dnia 7 maja 2009 r. w sprawie 

wpływu traktatu lizbońskiego na rozwój równowagi instytucjonalnej Unii 

Europejskiej (2008/2073(INI) – sprawozdanie DEHAENE’A); 

o rezolucją Parlamentu Europejskiego z dnia 7 maja 2009 r. w sprawie nowej 

roli Parlamentu i jego nowych obowiązków we wdrażaniu traktatu 

lizbońskiego (2008/2063(INI) – sprawozdanie LEINENA); 

o rezolucją Parlamentu Europejskiego z dnia 7 maja 2009 r. w sprawie 

rozwoju stosunków między Parlamentem Europejskim a parlamentami 

krajowymi w ramach traktatu lizbońskiego (2008/2120(INI) – sprawozdanie 

BROKA); 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/FindByProcnum.do?lang=en&procnum=INI/2008/2073
http://www.europarl.europa.eu/oeil/FindByProcnum.do?lang=en&procnum=INI/2008/2063
http://www.europarl.europa.eu/oeil/FindByProcnum.do?lang=en&procnum=INI/2008/2120


PV CPG 17.12.2009 

   

PE432.343/CPG 10/35  

PL 

o rezolucją Parlamentu Europejskiego z dnia 7 maja 2009 r. w sprawie 

aspektów finansowych traktatu lizbońskiego (2008/2054(INI) – 

sprawozdanie GUY-QUINTA); 

o rezolucją Parlamentu Europejskiego z dnia 7 maja 2009 r. wzywającą 

Komisję do przedłożenia wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady w sprawie realizacji inicjatywy obywatelskiej 

(2008/2169(INI) – sprawozdanie KAUFMANN); 

 załącznikiem 3: pismem C. MALMSTRÖM z dnia 16 listopada 2009 r., 

w imieniu prezydencji UE, w sprawie skutków wejścia w życie traktatu 

lizbońskiego do dnia 1 grudnia 2009 r. i nominacji na stanowiska 

przewodniczącego Rady i wysokiego przedstawiciela do spraw zagranicznych 

(PE 432.205/CPG); 

 załącznikiem 4: rezolucją Parlamentu Europejskiego z dnia 22 października 

2009 r. w sprawie instytucjonalnych aspektów utworzenia Europejskiej Służby 

Działań Zewnętrznych (sprawozdanie Broka); 

 załącznikiem 5: konkluzjami Rady Europejskiej z posiedzenia w dniach 29-30 

października 2009 r.; 

 załącznikiem 6: postanowieniami traktatu lizbońskiego dotyczącymi aktów 

delegowanych i aktów wykonawczych; 

 załącznikiem 7: pismem przewodniczącego J. BUZKA do A. LAMASSOURE'A 

w sprawie budżetu UE na rok 2010 (PE 432.206/CPG); 

 pismem przewodniczącego H.-G. PÖTTERINGA z dnia 20 lutego 2008 r. 

wystosowanym do przewodniczących grup politycznych w sprawie podziału 

zadań w PE przed wdrożeniem traktatu lizbońskiego – pismo do J. Jansy 

reprezentującego prezydencję Rady w sprawie skutków traktatu lizbońskiego (PE 

402.472/CPG); 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/FindByProcnum.do?lang=en&procnum=INI/2008/2054
http://www.europarl.europa.eu/oeil/FindByProcnum.do?lang=en&procnum=INI/2008/2169
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 wyciągiem z protokołu posiedzenia Konferencji Przewodniczących w dniu 

17 kwietnia 2008 r.; 

- wysłuchała przewodniczącego, który przedstawił temat i podkreślił w szczególności 

najważniejsze aspekty komunikatu sekretarza generalnego z dnia 11 grudnia 2009 r. 

w sprawie wdrożenia traktatu lizbońskiego; 

- przeprowadziła szeroką wymianę poglądów na wspomniane wyżej tematy 

z udziałem J. DAULA, przewodniczącego grupy PPE, M. SCHULZA, 

przewodniczącego grupy S&D, G. VERHOFSTADTA, przewodniczącego grupy 

ALDE, D. COHNA-BENDITA, współprzewodniczącego grupy Verts/ALE, 

T. KIRKHOPE’A, urzędującego przewodniczącego grupy ECR, L. BISKY’EGO, 

przewodniczącego grupy GUE/NGL, F. SPERONIEGO, współprzewodniczącego 

grupy EFD oraz K.-H. LEHNEGO, przewodniczącego Konferencji 

Przewodniczących Komisji; 

- poparła ogólne podejście, określone priorytety i propozycje działań przedstawione 

w przedmiotowym komunikacie i podjęła konkretne decyzje w odniesieniu do 

następujących kwestii:  

Europejska Służba Działań Zewnętrznych (ESDZ) 

 zwrócić się – w trybie pilnym – do Konferencji Przewodniczących Komisji 

o rozwiązywanie wszelkich ewentualnych konfliktów kompetencyjnych 

pomiędzy zaangażowanymi komisjami oraz o szybkie przekazanie Konferencji 

Przewodniczących zalecenia dotyczącego ostatecznej decyzji;  

 zwrócić się do sprawozdawców komisji właściwych przedmiotowo, 

odpowiedzialnych za trzy różne tematy legislacyjne i budżet korygujący, 

o utworzenie grupy kierowniczej ds. uzgodnień z wiceprzewodniczącym/ 

wysokim przedstawicielem i Radą Ministrów, dotyczących omawianego pakietu 

legislacyjnego, pod nadzorem przewodniczącego; grupa kierownicza powinna 
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regularnie informować Konferencję Przewodniczących o postępach oraz zwracać 

się o wytyczne; 

 zwrócić się do koordynatorów grup politycznych o rozważenie powołania grupy 

kontaktowej w celu dopełnienia tych negocjacji; 

 zwrócić się do sekretarza generalnego o zagwarantowanie odpowiedniego 

wsparcia administracyjnego dla tych negocjacji. 

Zmiana podstawy prawnej toczących się prac ustawodawczych z traktatu nicejskiego na 

traktat lizboński 

 

 zwrócić się do komisji parlamentarnych o dokonanie przeglądu proponowanych 

zmian, sprawdzenie czy proponowana zmiana podstawy prawnej jest właściwa 

oraz podjęcie decyzji co do ponownego potwierdzenia wydanych opinii 

odnoszących się do tych aktów prawnych przegłosowanych w ramach procedury 

konsultacji, w przypadku których procedura zmieniła się na współdecyzję lub 

procedurę zgody, lub co do konieczności przedstawienia Parlamentowi 

odnośnych nowych wniosków; 

 zwrócić się do Konferencji Przewodniczących Komisji o przygotowanie 

szczegółowego przeglądu stanowisk komisji parlamentarnych, na potrzeby 

decyzji podejmowanych przez Konferencję Przewodniczących oraz plenum na 

początku przyszłego roku.  

 

Przeniesienie systemu procedury komitetowej do nowego traktatu: akty delegowane 

i akty wykonawcze 

 

 zwrócić się do Konferencji Przewodniczących Komisji o dokonanie oceny 

niewiążącego standardowego sformułowania, które będzie dołączane do aktów 

delegowanych, w świetle pierwszych doświadczeń z zakresu pilnych procedur 

legislacyjnych w toku oraz – jeżeli okaże się to konieczne – o zalecenie zmiany, 

najpóźniej do końca kadencji nadchodzącej prezydencji hiszpańskiej; 
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 zwrócić się do Komisji Europejskiej o niezwłoczne przedstawienie wniosku 

dotyczącego rozporządzenia w sprawie aktów wykonawczych oraz 

w oczekiwaniu na przyjęcie rozwiązania tymczasowego przychylnie odnieść się 

do tekstu wspólnego oświadczenia załączonego do pisma przewodniczącego 

Konferencji Przewodniczących Komisji z dnia 17 grudnia 2009 r., 

przewidującego szybkie rozwiązanie jeszcze w trakcie trwania hiszpańskiej 

prezydencji w Radzie Ministrów (PE 432.403/CPG); 

 zwrócić się do Komisji Europejskiej o dokonanie przeglądu dorobku prawnego 

Wspólnoty w celu przedłożenia Parlamentowi i Radzie Ministrów propozycji 

dostosowania go do nowego systemu procedury komitetowej; 

 zwrócić się do komisji JURI o zajęcie się wszelkimi dalszymi środkami 

wykonawczymi dotyczącymi przejścia z systemu komitetowego do nowego 

systemu aktów delegowanych i aktów wykonawczych. 

 

Nowe zasady współpracy między parlamentami krajowymi i Parlamentem Europejskim 

 

 zwrócić się do przewodniczącego o przeprowadzenie rozmów wstępnych 

z przewodniczącymi parlamentów krajowych, dotyczących wprowadzenia 

w życie decyzji przyjętej przez Konferencję Przewodniczących dnia 18 września 

2008 r., a na posiedzeniu plenarnym w dniu 7 maja 2009 r., w szczególności 

w ramach konferencji przewodniczących parlamentów krajowych (pierwsze 

posiedzenie w dniu 12 grudnia 2009 r., drugie w dniu 14 maja 2010 r., oba 

przygotowane przez szwedzki Riksdag), mając na celu – zgodnie z art. 12 lit. f) 

TUE oraz protokołem 1, art. 9 – ustanowienie nowego systemu współpracy 

międzyparlamentarnej do maja 2010 r. oraz regularne zdawanie Konferencji 

Przewodniczących sprawozdań z postępów; 

 zwrócić się o ustanowienie grupy kierowniczej, która w ścisłej współpracy 

z przewodniczącym będzie w omawianym wyżej okresie omawiać wszelkie 

dalsze środki odnoszące się do parlamentów krajowych i służące wprowadzeniu 
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w życie traktatu lizbońskiego, które należy przedstawić do rozważenia 

i zatwierdzenia Konferencji Przewodniczących. W skład tej grupy kierowniczej 

powinni wejść: wiceprzewodniczący odpowiedzialni za stosunki z parlamentami 

krajowymi, przewodniczący Konferencji Przewodniczących Komisji oraz po 

jednym przedstawicielu z każdej grupy politycznej, w następującym składzie: 

 PPE - Paulo RANGEL 

 S&D - Ramon JAUREGUI 

 ALDE - Andrew DUFF 

 Verts/ALE - Sandrine BELIER 

 ECR - Sir Robert ATKINS 

 GUE/NGL - Marie-Christine VERGIAT 

 EFD - Morten MESSERSCHMIDT 

Grupie tej powinien przewodniczyć najwyższy rangą wiceprzewodniczący;  

 zadecydować, by po ustanowieniu systemu współpracy międzyparlamentarnej do 

maja 2010 r. grupa kierownicza kontynuowała prace w formie przewidzianej 

w decyzji Konferencji Przewodniczących z dnia 18 września 2008 r., wspierając 

wewnętrzną koordynację działań PE w tej dziedzinie oraz przedstawiając 

regularny program działań Konferencji Przewodniczących. 

 

Wpływ na procedurę budżetową 

 

 zwrócić się do komisji BUDG o przedstawienie Konferencji Przewodniczących – 

po rozpatrzeniu przez Konferencję Przewodniczących Komisji – wniosków na 

temat konsekwencji nowej dorocznej procedury budżetowej i koniecznych 

decyzji organizacyjnych na szczeblu wewnętrznym i międzyinstytucjonalnym, 

dotyczących w szczególności nowego kalendarza oraz najlepszych możliwych 

wewnętrznych i międzyinstytucjonalnych przygotowań do ostatnich etapów 

cyklu rocznego; 

 zwrócić się do Komisji Europejskiej o przygotowanie specjalnego rozdziału dla 

budżetu nowej instytucji, „Rady Europejskiej” w ramach przedstawiania 

pierwszego projektu budżetu na rok 2011 (ad budżetu dla nowej ESDZ – por. 
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punkt 1); zwrócić się też do Komisji Europejskiej o przedstawienie w odniesieniu 

do tej sprawy odpowiednich wniosków na rok 2010; 

 zwrócić się do Komisji Europejskiej o niezwłoczne przedstawienie oceny 

funkcjonowania perspektyw finansowych, która powinna przygotować –

równolegle do średniookresowego przeglądu budżetowego oraz 

średniookresowego przeglądu programów wieloletnich – do przeglądu w celu 

zapewnienia środków budżetowych dla prawdopodobnego wdrażania nowych 

polityk na mocy traktatu lizbońskiego oraz w celu dostosowania istniejących już 

polityk; 

Programowanie  

 

Ad programowania rocznego/ krótkoterminowego:  

 

 zapoznać się z priorytetami zawartymi w decyzjach Konferencji 

Przewodniczących z kwietnia oraz września 2008 r., a także w odnośnych 

rezolucjach z marca i maja 2009 r.; 

 zwrócić się do przewodniczącego o zaangażowanie się w rozmowy 

przygotowawcze z innymi instytucjami na temat sposobów wdrażania  

zobowiązań z zakresu programowania wynikających z nowego traktatu 

i realizacji ww. priorytetów, z uwzględnieniem ewentualnego rozróżnienia 

między rocznym „programowaniem inicjatyw” (przegląd obowiązującego 

programu legislacyjnego i programu działań), za realizację którego odpowiada 

przede wszystkim Komisja, a 18-miesięcznym „programowaniem wyników” 

(przegląd obowiązującego systemu trojek w kontekście prezydencji 

i programowania PE), które współprawodawca pragnie wprowadzić;  

 zwrócić się do zespołu negocjacyjnego o dokonanie przeglądu dwustronnego 

porozumienia ramowego między Parlamentem Europejskim a Komisją, tak aby 

zbadać każdy z ww. priorytetów, w stosownych przypadkach w ramach 

negocjacji dwustronnych z Komisją;  
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Ad programowania wieloletniego: 

 

 zwrócić się do nowo powołanej Komisji Europejskiej, po jej zatwierdzeniu przez 

Parlament, o przeprowadzenie na początku swojej kadencji przeglądu wszystkich 

rozpatrywanych obecnie wniosków, tak aby zatwierdzić je w ramach swojej 

polityki lub odrzucić, na podstawie wniosków Parlamentu, oraz aby przegląd ten 

łączył się z postulatami dotyczącymi „strategicznych kierunków polityki” na 

pięcioletnią kadencję Komisji z myślą o osiągnięciu porozumienia między trzema 

instytucjami. 

Nowe stosunki między Parlamentem a Radą Ministrów  

 

 zwrócić się do przewodniczącego o rozpoczęcie rozmów przygotowawczych 

z przewodniczącym Rady Ministrów i przewodniczącym Rady Europejskiej oraz 

o zdanie z nich relacji, mając na celu określenie przyszłej strategii 

i odpowiednich działań, jakie należy podjąć; 

 zobowiązać sekretarza generalnego do zapewnienia równego traktowania 

i wzajemności w odniesieniu do wszystkich uzgodnień administracyjnych w tym 

względzie, w tym w odniesieniu do dostępu do budynków. 
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PROTOKÓŁ 

 

posiedzenia zwyczajnego w czwartek, 17 grudnia 2009 r. 

 

w godz. 10.15 - 11.30 

1. Przyjęcie projektu porządku dziennego 

Konferencja Przewodniczących 

- zapoznała się z projektem porządku dziennego (PE 432 341/CPG) i przyjęła go 

w formie przedstawionej w niniejszym protokole. 
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2. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia w dniu 10 grudnia 2009 r.  

Konferencja Przewodniczących 

- zapoznała się z protokołem posiedzenia, które odbyło się w Brukseli w dniu 

10 grudnia 2009 r. (PE 432.282/CPG), i przyjęła go. 
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3. Przyjęcie ostatecznego projektu porządku obrad pierwszej sesji styczniowej (w dniach 18-

21 stycznia 2010 r.) oraz wstępnego projektu porządku obrad nadzwyczajnej sesji w dniu 

26 stycznia 2010 r. – harmonogram debat priorytetowych na posiedzeniu plenarnym 

Konferencja Przewodniczących 

- zapoznała się z pismem K.-H. LEHNEGO, przewodniczącego Konferencji 

Przewodniczących Komisji, z dnia 16 grudnia 2009 r., dotyczącym propozycji 

Konferencji Przewodniczących Komisji odnoszących się do porządku obrad sesji 

styczniowej (18-21 stycznia 2009 r.) (PE 432.394/CPG wraz z załącznikiem); 

- rozpatrzyła ostateczny projekt porządku obrad pierwszej sesji styczniowej 2010 r. 

(od poniedziałku 18 do czwartku 21 stycznia 2010 r.) w świetle komunikatów 

sporządzonych przez DG ds. Urzędu Przewodniczącego zawierających szereg 

różnych opcji, które rozpowszechniono po spotkaniu przygotowawczym w dniu 

16 grudnia 2009 r. z sekretarzami generalnymi grup politycznych; 

- zapoznała się z propozycjami przedstawionymi w ww. komunikatach i zatwierdziła 

je po wprowadzeniu następujących zmian:  

Wtorek 19 i środa 20 stycznia 2010 r. 

 

- postanowiła, większością głosów i po przeprowadzeniu szerokiej wymiany poglądów 

z udziałem J. DAULA, przewodniczącego grupy PPE, M. SCHULZA, 

przewodniczącego grupy S&D, G. VERHOFSTADTA, przewodniczącego grupy 

ALDE, D. COHNA-BENDITA, współprzewodniczącego grupy Verts/ALE, 

T. KIRKHOPE’A, urzędującego przewodniczącego grupy ECR, L. BISKY’EGO, 

przewodniczącego grupy GUE/NGL i F. SPERONIEGO, współprzewodniczącego 

grupy EFD: 

  przewidzieć debaty – w terminach do określenia na kolejnym posiedzeniu 

Konferencji Przewodniczących – w sprawie sytuacji w Bułgarii w odniesieniu do 
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używania języków mniejszości w telewizji publicznej oraz w sprawie wolności 

demokratycznych w Turcji; 

 zamknąć debatę w sprawie Jemenu głosowaniem nad projektem rezolucji. 

 

4. Komunikaty przewodniczącego 

4.1 Posiedzenie z udziałem przewodniczącego Rady Europejskiej Hermana VAN ROMPUYA 

- wysłuchała przewodniczącego, który poinformował zebranych, że w dniu 11 grudnia 

2009 r. odbył spotkanie z przewodniczącym Rady Europejskiej Hermanem VAN 

ROMPUYEM, podczas którego: 

 omówił udział Hermana VAN ROMPUYA w sesjach i posiedzeniach Parlamentu 

Europejskiego, w szczególności posiedzeniach Konferencji Przewodniczących, 

a także stałe zaproszenie przewodniczącego Parlamentu na posiedzenia Rady 

Europejskiej (oficjalne i nieoficjalne); przedyskutował stanowisko Parlamentu co 

do pełnej wzajemności między instytucjami w odniesieniu do ustaleń dotyczących 

uczestnictwa w posiedzeniach i dostępu do ich budynków; 

 uzgodnił, iż Herman VAN ROMPUY powinien uczestniczyć w posiedzeniu 

Konferencji Przewodniczących w dniu 4 lutego 2010 r.; 

 uzgodnił, że ponowne spotkanie nastąpi w połowie 15 stycznia 2010 r. 

 

4.2 Porozumienie w sprawie systemu SWIFT między UE a USA 

- wysłuchała przewodniczącego, który poinformował zebranych, że ww. sprawa 

została przekazana Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw 

Wewnętrznych (LIBE) oraz że będzie przez nią rozpatrzona na najbliższym 

posiedzeniu w dniu 11 stycznia 2010 r.; 

- wysłuchała G. VERHOFSTADTA, przewodniczącego grupy ALDE, który 

zaproponował, by Parlament głosował nad umową przejściową jeszcze przed jej 

wejściem w życie w dniu 1 lutego 2010 r., oraz by przewodniczący skontaktował się 
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z prezydencją Rady w celu przekazania informacji o gotowości Parlamentu do 

wyrażenia zgody na umowę w styczniu pod warunkiem uwzględnienia w umowie 

długoterminowej obaw wyrażonych w odnośnych rezolucjach Parlamentu oraz pod 

warunkiem zagwarantowania Parlamentowi pełnego dostępu do tych samych 

dokumentów, do których w ramach tego procesu ma dostęp Rada; 

- wysłuchała D. COHN-BENDITA, współprzewodniczącego grupy Verts/ALE, który 

podkreślił znaczenie skorzystania z okazji do głosowania nad umową przejściową 

w styczniu, przed jej wejściem w życie w lutym 2010 r.; 

- zatwierdziła odpowiednio wspomniane wyżej podejście. 

 

4.3 Przesłuchanie publiczne na temat „Światowego ocieplenia i polityki żywnościowej: mniej 

mięsa to mniejsze ocieplenie” w dniu 3 grudnia 2010 r. 

- wysłuchała przewodniczącego, który poinformował zebranych, że w dniu 3 grudnia 

2010 r. Prezydium, z inicjatywy wiceprzewodniczącego E. McMILLANA-SCOTTA, 

zorganizowało w siedzibie Parlamentu przesłuchanie na ww. temat;  

- wysłuchała M. SCHULZA, przewodniczącego grupy S&D, oraz J. DAULA, 

przewodniczącego grupy PPE, którzy pytali o decyzję podjętą przez kwestorów 

i dotyczącą serwowania w tym dniu na stołówkach Parlamentu w połowie 

wegetariańskiego menu; wysłuchała przewodniczącego, który odpowiedział, że 

spotkanie z Sir Paulem Mc Cartneyem było zdarzeniem jednorazowym i miało na 

celu szersze uświadomienie omawianego problemu. 

 

4.4 Posiedzenie plenarne EuroLatu w dniach 13-15 maja 2010 r. 

- wysłuchała przewodniczącego, który przypomniał, że na swoim ostatnim 

posiedzeniu Konferencja Przewodniczących odrzuciła wniosek o przeprowadzenie 

posiedzenia plenarnego Zgromadzenia Parlamentarnego EuroLat w dniach 13-15 
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maja 2010 r. w Sewilli, w Hiszpanii; przewodniczący poinformował zebranych, że 

Prezydium zajęło się tą sprawą na posiedzeniu w dniu 14 grudnia 2009 r. (PE 

432.356/CPG wraz z załącznikiem) i zaleciło, by zatwierdzić przeprowadzenie tego 

posiedzenia w Sewilli, zważywszy na znaczenie tego wydarzenia w kontekście 

zbliżającej się prezydencji hiszpańskiej, podkreślając jednakże, iż jest to sytuacja 

wyjątkowa; 

- wysłuchała M. SCHULZA, przewodniczącego grupy S&D, który zaznaczył, że 

zgodnie z obowiązującymi odnośnymi przepisami posiedzenia na terytorium Unii 

Europejskiej powinny odbywać się wyłącznie w trzech miejscach pracy Parlamentu 

i stwierdził, że mimo możliwości wyjątkowego zatwierdzenia tego wniosku 

w kontekście prezydencji hiszpańskiej nie należy stwarzać precedensu dla wszelkich 

przyszłych posiedzeń tego typu; 

- zatwierdziła odnośny wniosek, w drodze wyjątku i bez ustanawiania precedensu. 

 

4.5 Posiedzenie konferencji przewodniczących parlamentów UE w dniach 11-12 grudnia 

2009 r. w Sztokholmie 

- wysłuchała wystąpienia przewodniczącego, który: 

 poinformował zebranych, że uczestniczył w posiedzeniu konferencji 

przewodniczących parlamentów UE w Sztokholmie w dniach 11-12 grudnia 

2009 r., której dyskusje toczyły się wokół współpracy między parlamentami 

krajowymi, w szczególności posiedzeń COSAC i posiedzeń na tematy szczególne 

organizowanych w Parlamencie Europejskim oraz, w związku z wejściem w życie 

traktatu z Lizbony, potrzeby jak najlepszego wykorzystania istniejących struktur 

współpracy międzyparlamentarnej; 

 zauważył, że dwa główne wnioski z tego posiedzenia przedstawiają się 

następująco: 

 nie należy tworzyć nowych instytucji ani nowych procedur; 
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 spotkania przewodniczących parlamentów krajowych powinny stać się 

częścią metody wspólnotowej. 
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5. Program przesłuchań kandydatów na komisarzy – pismo K.-H. LEHNEGO, 

przewodniczącego Konferencji Przewodniczących Komisji 

Konferencja Przewodniczących 

- zapoznała się z następującymi dokumentami: 

 pismem K.-H. LEHNEGO z dnia 10 grudnia 2009 r. na ww. temat 

(PE 432.359/CPG); 

 pismem przewodniczącego PE do J.-M. BARROSO, przewodniczącego Komisji 

Europejskiej, z dnia 3 grudnia 2009 r., w sprawie procedury odnoszącej się do 

przesłuchań komisarzy (PE 432.329/CPG); 

 pismem J.-M. BARROSO, przewodniczącego Komisji Europejskiej, z dnia 

1 grudnia 2009 r., zawierającym listę kandydatów na komisarzy na lata 2009-

2014 (PE 432.326/CPG wraz z załącznikiem); 

 wyciągami z decyzji Konferencji Przewodniczących z dnia 26 listopada 2009 r.; 

 załącznikiem XVII do Regulaminu Parlamentu Europejskiego; 

 

- przeprowadziła szczegółową wymianę poglądów z udziałem J. DAULA, 

przewodniczącego grupy PPE, M. SCHULZA, przewodniczącego grupy S&D, G. 

VERHOFSTADTA, przewodniczącego grupy ALDE, D. COHNA-BENDITA, 

współprzewodniczącego grupy Verts/ALE, T. KIRKHOPE’A, urzędującego 

przewodniczącego grupy ECR, L. BISKY’EGO, przewodniczącego grupy 

GUE/NGL, F. SPERONIEGO, współprzewodniczącego grupy EFD oraz K.-H. 

LEHNEGO, przewodniczącego Konferencji Przewodniczących Komisji, która 

dotyczyła proponowanego kalendarza oraz zmienionego podziału zakresów 

odpowiedzialności komisji parlamentarnych dla potrzeb prowadzenia przesłuchań 

kandydatów na komisarzy; 
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- zatwierdziła w tym kontekście propozycje przekazane przez sekretarza generalnego 

po konsultacji z sekretarzami generalnymi grup politycznych, z następującymi 

zmianami: 

 

 odpowiedzialność za przygotowanie przesłuchania kandydatki na komisarz, 

V. REDING, będzie spoczywać na trzech komisjach: Komisji Wolności 

Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE), Komisji 

Prawnej (JURI) oraz Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia (FEMM), bez 

możliwości zaangażowania lub uczestnictwa żadnej innej komisji, oraz przy 

następującym podziale czasu: 

 1 godzina 15 minut – komisja LIBE 

 1 godzina 15 minut – komisja JURI 

 30 minut – komisja FEMM 

 

 odpowiedzialność za przygotowanie przesłuchania kandydata na komisarza, 

M. BARNIERA, będzie spoczywać na Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony 

Konsumentów (IMCO) oraz na Komisji Gospodarczej i Monetarnej (ECON), przy 

następującym podziale czasu: 

 1 godzina 30 minut – komisja IMCO 

 1 godzina 30 minut – komisja ECON 

 

- stwierdziła, że do organizacji przesłuchania kandydata na komisarza, 

J. LEWANDOWSKIEGO, dołączona zostanie Komisja Rozwoju Regionalnego jako 

komisja uczestnicząca; 

- potwierdziła również swoje wcześniejsze decyzje podjęte dnia 22 października 

i 26 listopada 2009 r., dotyczące organizacyjnych aspektów przesłuchań kandydatów 

na komisarzy, a w szczególności fakt, że przesłuchania będą oceniane przez 

Konferencję Przewodniczących na podstawie poufnych pism oceniających 

przekazanych przez przewodniczących komisji oraz uzgodniła, że w czasie trwania 
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posiedzenia plenarnego zaplanowanego na dzień 26 stycznia 2010 r. nie będą 

odbywać się żadne inne posiedzenia. 
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6. Strategia dotycząca porozumienia ramowego między PE a Komisją Europejską na lata 

2009-2014 – wprowadzenie K.-H. LEHNEGO, przewodniczącego grupy roboczej w PE 

 

Punkt ten został przełożony na następne posiedzenie Konferencji Przewodniczących. 

 



PV CPG 17.12.2009 

   

PE432.343/CPG 28/35  

PL 

7. Wniosek Komisji IMCO o zorganizowanie wymiany poglądów z parlamentami krajowymi 

w dniu 27 kwietnia 2010 r. w sprawie dyrektywy usługowej oraz w dniu 26 października 

2010 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych 

Stanowiąc bez debaty, Konferencja Przewodniczących 

- zapoznała się z pismem M. HARBOURA z dnia 2 grudnia, w którym zwrócił się on 

o wydanie zgody na organizację dwóch spotkań służących wymianie poglądów 

z parlamentami krajowymi na temat dyrektywy usługowej oraz dyrektywy w sprawie 

kwalifikacji zawodowych, w okresie zwyczajnych posiedzeń komisji, tj. 

odpowiednio w dniach 27 kwietnia oraz 26 października 2010 r. (PE 432.316/CPG 

wraz z załącznikami); 

 

- wyraziła zgodę na oba wspomniane wydarzenia. 
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8. Wniosek o wyznaczenie dwóch niezależnych ekspertów oraz dwóch zastępców do zarządu 

Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA) – pismo 

Juana Fernando LOPEZA AGUILARA, przewodniczącego Komisji LIBE 

 

Punkt ten został przełożony na następne posiedzenie Konferencji Przewodniczących. 
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9. Sprawozdanie w sprawie posiedzenia inauguracyjnego grupy kontaktowej wysokiego 

szczebla ds. stosunków ze wspólnotą turecko-cypryjską zamieszkującą północną część 

wyspy (CYTR) oraz w sprawie projektu kalendarza posiedzeń i wyjazdów tej grupy na 

2010 r. – kosztorys – pismo L. ROUČEKA, wiceprzewodniczącego i koordynatora grupy 

kontaktowej wysokiego szczebla 

Stanowiąc bez debaty, Konferencja Przewodniczących 

- zapoznała się z wyżej wymienionym pismem z dnia 2 grudnia 2009 r. 

(PE 432 321/CPG); 

- zapoznała się ze sprawozdaniem z posiedzenia inauguracyjnego grupy kontaktowej 

wysokiego szczebla oraz z projektem kalendarza posiedzeń i wyjazdów na 2010 r., 

przedstawionymi przez L. ROUČEKA, koordynatora i wiceprzewodniczącego PE; 

- przyjęła do wiadomości, że na posiedzeniu inauguracyjnym grupa jednogłośnie 

wyznaczyła posłankę F. GROSSETĔTE na zastępcę koordynatora, a w skład grupy 

weszli też posłowie G. WATSON (ALDE), F. KELLER (Verts/ALE), M. 

YANNAKOUDAKIS (ECR), W. MEYER (GUE/NGL), N. SALAVRAKOS (EFD) 

i A. WERTHMANN (niezrzeszona); 

- zatwierdziła zasadniczo zaproponowany kalendarz posiedzeń i wyjazdów na 2010 r., 

zgodnie z odnośnymi obowiązującymi przepisami, i jednocześnie zwróciła się do 

grupy kontaktowej o dostarczenie Konferencji Przewodniczących dalszych 

informacji dotyczących programów tych wizyt. 
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10. Kwestie pilne i sprawy różne 

10.1 18 dodatkowych posłów do PE w następstwie przyjęcia traktatu lizbońskiego 

Konferencja Przewodniczących 

- zapoznała się z wnioskiem D. COHN-BENDITA, przewodniczącego grupy 

Verts/ALE, w którym zwrócił się on o wypracowanie konsensusu w sprawie 

18 dodatkowych posłów do PE, którzy zasiądą w Parlamencie po wejściu w życie 

traktatu lizbońskiego w dniu 1 grudnia 2010 r. oraz odnośnych zmian w prawie 

pierwotnym;  

- wysłuchała M. SCHULZA, przewodniczącego grupy S&D, którego zdaniem decyzja 

w tej sprawie powinna zostać odroczona do momentu wybrania przez Komisję 

Spraw Konstytucyjnych sprawozdawcy dla tego zagadnienia; 

- wysłuchała przewodniczącego, który poinformował zebranych, że złożył formalny 

wniosek do Rady Europejskiej w sprawie pilnego rozwiązania kwestii 18 nowych 

posłów do PE, jednak nie otrzymał jeszcze na ten wniosek odpowiedzi; 

- postanowiła przełożyć ten punkt obrad na kolejne posiedzenie. 

 

10.2 Przegląd procedury tury pytań do przewodniczącego Komisji Europejskiej 

Konferencja Przewodniczących 

- zapoznała się z wnioskiem G. VERHOFSTADTA, przewodniczącego grupy ALDE, 

w którym zwrócił się od do Konferencji Przewodniczących o dokonanie oceny 

funkcjonowania tury pytań do przewodniczącego Komisji Europejskiej, oraz jeżeli 

okaże się to konieczne – o podjęcie decyzji w sprawie różnorakiego przeglądu tej 

procedury; 

- postanowiła przełożyć ten punkt obrad na kolejne posiedzenie. 
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10.3 Wizyta delegacji PE w Ramallah, Jerozolimie i Gazie 

Konferencja Przewodniczących 

 

- wysłuchała L. BISKY'EGO, przewodniczącego grupy GUE/NGL, który 

poinformował, że w dniu 9 grudnia 2010 r. Delegacji ds. stosunków z Palestyńską 

Radą Legislacyjną odmówiono z krótkim wyprzedzeniem wjazdu do Gazy podczas 

wizyty delegacji w Ramallah, Jerozolimie i Gazie, mimo uprzedniej zgody wydanej 

przez władze Izraela; L. BISKY przypomniał, że podniósł tę sprawę już na 

poprzednim posiedzeniu i zwrócił się do przewodniczącego o wyjaśnienie 

okoliczności tego zdarzenia; 

 

- wysłuchała przewodniczącego, który poinformował zebranych, że skierował już 

pismo w tej sprawie do premiera Izraela B. NETANYAHU i że kopia tego pisma 

znajduje się w dokumentach przygotowanych na bieżące posiedzenie; wysłuchała 

przewodniczącego, który stwierdził też, że będzie informował grupy polityczne 

o dalszym rozwoju wypadków. 
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11. Sprawy tytułem informacji 

11.1 Korespondencja międzyinstytucjonalna 

Konferencja Przewodniczących 

- zapoznała się z następującymi dokumentami: 

 pismami z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie obsady stanowisk w Europejskiej 

Agencji Chemikaliów (PE 432.386/CPG) 

11.2 Korespondencja zewnętrzna 

Konferencja Przewodniczących 

- zapoznała się z następującymi dokumentami: 

11.3 Korespondencja wewnętrzna 

Konferencja Przewodniczących 

- zapoznała się z następującymi dokumentami: 

 pismem K.-H. LEHNEGO, przewodniczącego Konferencji Przewodniczących 

Komisji, z dnia 16 grudnia 2009 r., dotyczącym wniosku komisji parlamentarnych 

o sporządzanie sprawozdań z własnej inicjatywy (PE 432.392/CPG wraz 

z załącznikiem); 

 pismem K.-H. LEHNEGO, przewodniczącego Konferencji Przewodniczących 

Komisji, z dnia 16 grudnia 2009 r., dotyczącym listy wniosków na mocy 

art. 50 Regulaminu PE odnoszącego się do procedury obejmującej zaangażowane 

komisje (PE 432.391/CPG wraz z załącznikiem); 

 pismem K.-H. LEHNEGO, przewodniczącego Konferencji Przewodniczących 

Komisji, z dnia 16 grudnia 2009 r., dotyczącym zaktualizowanych list aktów 

w ramach współdecyzji (PE 432.397/CPG wraz z załącznikiem); 
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 komunikatem DG EXPO z dnia 10 grudnia 2009 r. dotyczącym wdrożenia 

programu delegacji komisji parlamentarnych poza trzy miejsca pracy instytucji 

w drugim półroczu 2009 r. (PE 432.358/CPG); 

 pismem J. DAULA z dnia 8 grudnia 2009 r. dotyczącym listy ustanawianych 

obecnie intergrup – które muszą spełnić warunek jak najszybszego przekazania 

(działowi ds. Działalności Poselskiej) dowodu na to, że intergrupa spełnia 

wszystkie warunki ustanowione w art. 4 przepisów ad hoc (Kompendium 3.4) (PE 

432.338/CPG);  

 pismem E. MAZZONI z dnia 2 grudnia 2009 r., dotyczącym przesłuchań, które 

mają się odbyć przez mianowaniem Europejskiego Rzecznika Praw 

Obywatelskich w styczniu 2010 r. (PE 432.322/CPG); 

 projektem decyzji z dnia 11 grudnia 2009 r., zgodnym z procedurą pisemną 

i dotyczącym przyznania grupom politycznym wyjątkowego zezwolenia na 

przeprowadzenie posiedzeń w Strasburgu, by ich członkowie mogli spotkać się 

z kandydatami mianowanymi do nagrody im. Sacharowa w dniu 16 grudnia 2009 

r. (PE 432.372/CPG). 



PV CPG 17.12.2009 

 

 35/35 PE432.343/CPG 

 PL 

12. Termin i miejsce następnego posiedzenia 

Konferencja Przewodniczących 

- zdecydowała, że kolejne zwyczajne posiedzenie Konferencji Przewodniczących 

odbędzie się w godz. 11.00 - 13.00 w czwartek, 14 stycznia 2010 r. w sali 6B01, 

w budynku Paul-Henri Spaak w Brukseli. 

 

 

 

*          * 

* 

 

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 11.25. 

 

*          * 

* 


