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8.12.2016 A8-0344/305 

Poprawka  305 

Rainer Wieland, György Schöpflin 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Ogólny przegląd Regulaminu Parlamentu 

2016/2114(REG) 

 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Rozdział 6 – artykuł 73 a (nowy) 

 
Tekst obowiązujący Poprawka 

 Artykuł 73a  

 Artykuł 73d 

 Przebieg negocjacji 

 1. Zespołem negocjacyjnym Parlamentu 

kieruje sprawozdawca, a jego pracom 

przewodniczy przewodniczący komisji 

właściwej lub wiceprzewodniczący 

wyznaczony przez przewodniczącego. 

Zespół ten obejmuje przynajmniej 

kontrsprawozdawców z każdej grupy 

politycznej, którzy są zainteresowani 

udziałem w negocjacjach. 

 2. Każdy dokument, który ma być 

omawiany na posiedzeniu z udziałem 

Rady i Komisji (posiedzeniu 

trójstronnym), jest udostępniany 

zespołowi negocjacyjnemu na co najmniej 

48 godzin, a w pilnych przypadkach na co 

najmniej 24 godziny, przed danym 

posiedzeniem trójstronnym. 

 3. Po każdym posiedzeniu trójstronnym 

przewodniczący zespołu negocjacyjnego i 

sprawozdawca składają w imieniu zespołu 

negocjacyjnego sprawozdanie na 

następnym posiedzeniu właściwej komisji. 

 Jeżeli nie ma możliwości zwołania 

posiedzenia komisji w stosownym 

terminie, przewodniczący zespołu 

negocjacyjnego i sprawozdawca 

składają w imieniu zespołu 
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negocjacyjnego sprawozdanie na 

posiedzeniu komisji koordynatorów. 

 4. Jeżeli negocjacje prowadzą do 

wstępnego porozumienia, niezwłocznie 

informuje się o tym właściwą komisję. 

Komisji tej udostępnia się dokumenty 

przedstawiające wyniki ostatniego 

posiedzenia trójstronnego. Dokumenty te 

są także publikowane. Wstępne 

porozumienie przedkłada się właściwej 

komisji, która podejmuje decyzję w 

jednym głosowaniu większością oddanych 

głosów. Jeżeli porozumienie to zostanie 

zatwierdzone, Parlament poddaje je pod 

obrady z wyraźnym wskazaniem wszelkich 

zmian w projekcie aktu ustawodawczego. 

 5. W razie braku porozumienia między 

zainteresowanymi komisjami na mocy art. 

54 i 55 szczegółowe reguły dotyczące 

rozpoczęcia i przebiegu negocjacji ustala 

przewodniczący Konferencji 

Przewodniczących Komisji zgodnie z 

zasadami określonymi we wspomnianych 

artykułach. 

Or. en 
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8.12.2016 A8-0344/306 

Poprawka  306 

Rainer Wieland, György Schöpflin 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Ogólny przegląd Regulaminu Parlamentu 

2016/2114(REG) 

 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Rozdział 1 – artykuł 117 – ustęp 2 

 
Tekst obowiązujący Poprawka 

Parlament dokonuje wyboru 

przewodniczącego Komisji większością 

głosów swoich członków. 

Zgodnie z art. 17 ust. 7 Traktatu o Unii 

Europejskiej Parlament dokonuje wyboru 

przewodniczącego Komisji większością 

głosów posłów do Parlamentu. 

Głosowanie jest tajne. Głosowanie jest tajne. 

Or. en 
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8.12.2016 A8-0344/307 

Poprawka  307 

Rainer Wieland, György Schöpflin 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Ogólny przegląd Regulaminu Parlamentu 

2016/2114(REG) 

 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Rozdział 1 – artykuł 198 – ustęp 3 

 
Tekst obowiązujący Poprawka 

4. Wniosek o powołanie komisji 

śledczej powinien określać przedmiot 

postępowania oraz zawierać szczegółowe 

uzasadnienie jego wszczęcia. Parlament, na 

podstawie propozycji Konferencji 

Przewodniczących, podejmuje decyzję w 

kwestii powołania komisji, a w przypadku 

decyzji pozytywnej również w kwestii jej 

składu, zgodnie z postanowieniami art. 

199. 

3. Wniosek o powołanie komisji 

śledczej powinien określać przedmiot 

postępowania oraz zawierać szczegółowe 

uzasadnienie jego wszczęcia. Parlament, na 

podstawie propozycji Konferencji 

Przewodniczących, podejmuje decyzję w 

kwestii powołania komisji, a w przypadku 

decyzji pozytywnej również w kwestii jej 

składu liczbowego. 

Or. en 
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8.12.2016 A8-0344/308 

Poprawka  308 

Rainer Wieland, György Schöpflin 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Ogólny przegląd Regulaminu Parlamentu 

2016/2114(REG) 

 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Rozdział 1 – artykuł 199 – ustęp 1 – akapit 1 – litera a (nowa) 

 
Tekst obowiązujący Poprawka 

 a) 1a. Skład komisji odzwierciedla w 

miarę możliwości skład Parlamentu. 

Podział miejsc w komisjach między 

grupami politycznymi i posłami 

niezrzeszonymi musi stanowić najbliższą 

liczbę całkowitą powyżej albo najbliższą 

liczbę całkowitą poniżej obliczonej 

proporcji. 

 Jeżeli grupom politycznym nie uda się 

osiągnąć porozumienia co do należnego 

im udziału w komisji lub komisjach, 

decyzję podejmuje Konferencja 

Przewodniczących. 

 1b. Jeżeli jakaś grupa polityczna 

postanowi nie zasiadać w komisji lub 

jeżeli jakiejś grupie politycznej nie uda się 

wyznaczyć swoich członków w terminie 

wyznaczonym przez Konferencję 

Przewodniczących, miejsca w komisji 

pozostają wolne. Nie zezwala się na 

wymianę miejsc między grupami 

politycznymi. 

 1c. Jeżeli fakt zmiany grupy politycznej 

przez jednego z posłów zakłóca 

proporcjonalny podział miejsc w komisji 

zgodnie z ust. 1a, a grupom politycznym 

nie udaje się dojść do porozumienia, aby 

zapewnić zgodność z obowiązującymi 

przepisami, Konferencja 

Przewodniczących podejmuje niezbędne 
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decyzje. 

 1d. O wszelkich postanowionych 

zmianach dotyczących wyznaczania przez 

grupy polityczne lub posłów 

niezrzeszonych należy informować 

przewodniczącego, który ogłasza je 

Parlamentowi najpóźniej na początku 

kolejnego posiedzenia. Decyzje te wchodzą 

w życie z dniem ich ogłoszenia. 

 1e. Grupy polityczne i posłowie 

niezrzeszeni mogą wyznaczyć do każdej 

komisji zastępców w liczbie 

nieprzekraczającej liczby członków, jaką 

grupa polityczna lub posłowie niezrzeszeni 

mają prawo wyznaczyć do danej komisji. 

Przewodniczący musi zostać 

poinformowany o wyznaczeniu zastępców. 

Zastępcy są uprawnieni do uczestnictwa w 

posiedzeniach komisji, zabierania głosu, a 

także do głosowania w razie nieobecności 

członka komisji. 

 1f. W razie nieobecności członka komisji 

oraz w przypadku gdy nie wyznaczono 

jego zastępców lub są oni nieobecni, 

członek komisji może wyznaczyć do 

zastępowania go na posiedzeniach innego 

posła z tej samej grupy politycznej lub – 

gdy członek jest posłem niezrzeszonym – 

innego posła niezrzeszonego, z prawem do 

głosowania. Należy zgłosić nazwisko 

zastępcy przewodniczącemu komisji 

najpóźniej przed rozpoczęciem 

głosowania. 

 Uprzedniego zgłoszenia, o którym mowa w 

ostatnim zdaniu ustępu 1f, należy 

dokonać przed końcem debaty lub przed 

rozpoczęciem głosowania nad punktem 

(punktami) obrad, w odniesieniu do 

którego (których) członek komisji 

wyznaczył zastępcę. 

 Zgodnie z tym artykułem: 

 – status członka lub zastępcy zależy 

jedynie od przynależności do danej grupy 

politycznej; 
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 – jeśli zmianie ulega liczba członków 

komisji reprezentujących w niej daną 

grupę polityczną, takiej samej zmianie 

ulega maksymalna liczba stałych 

zastępców, których grupa ta może 

wyznaczyć; 

 – jeśli poseł zmienia grupę polityczną, nie 

może on zachować w komisji funkcji 

członka lub zastępcy powierzonej mu 

przez poprzednią grupę; 

 – członek komisji nie może w żadnym 

wypadku zastępować innego jej członka 

należącego do innej grupy politycznej. 

 (Dwa ostatnie nienumerowane ustępy w 

artykule dodaje się jako wykładnię.) 

Or. en 
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8.12.2016 A8-0344/309 

Poprawka  309 

Rainer Wieland, György Schöpflin 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Ogólny przegląd Regulaminu Parlamentu 

2016/2114(REG) 

 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Rozdział 3 – artykuł 212 – ustęp 2 

 
Tekst obowiązujący Poprawka 

2. Wybór członków delegacji odbywa 

się po przedstawieniu Konferencji 

Przewodniczącychkandydatów przez 

grupy polityczne oraz przez posłów 

niezrzeszonych. 

KonferencjaPrzewodniczących przedkłada 

Parlamentowi propozycje uwzględniające, 

w miarę możliwości,potrzebę zapewnienia 

sprawiedliwej reprezentacji państw 

członkowskich oraz opcji 

politycznych.Zastosowanie ma art. 199 ust. 

2, 3, 5 i 6. 

2. Grupy polityczne zapewniają w 

miarę możliwości sprawiedliwą 

reprezentację państw członkowskich, 

poglądów politycznych i płci. Ponad jedna 

trzecia członków delegacji nie może mieć 

tego samego obywatelstwa. Stosuje się 

odpowiednio art. 199 ust. 1d, 1e i 1f. 

Or. en 
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8.12.2016 A8-0344/310 

Poprawka  310 

Manfred Weber 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Ogólny przegląd Regulaminu Parlamentu 

2016/2114(REG) 

 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Rozdział 4 – artykuł 32 – ustęp 1 – akapit 1 

 
Tekst obowiązujący Poprawka 

Posłowie mogą łączyć się w grupy według 

kryterium podobieństwa poglądów 

politycznych. 

Posłowie mogą łączyć się w 

grupy wyłącznie według kryterium 

podobieństwa poglądów politycznych. 

Or. en 
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8.12.2016 A8-0344/311 

Poprawka  311 

Manfred Weber 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Ogólny przegląd Regulaminu Parlamentu 

2016/2114(REG) 

 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Rozdział 4 – artykuł 32 – ustęp 1 – akapit 1 – wykładnia 

 
Tekst obowiązujący Poprawka 

Zazwyczaj Parlament nie ocenia 

podobieństwa poglądów politycznych 

członków danej grupy. Tworząc zgodnie z 

niniejszym artykułem grupę polityczną 

posłowie z założenia uznają, że podzielają 

swoje poglądy polityczne. Jedynie w 

przypadku, gdy poszczególni posłowie 

negują podobieństwo swoich poglądów, 

konieczne jest, by Parlament ocenił, czy 

grupa ukonstytuowała się zgodnie z 

Regulaminem. 

skreśla się 

Or. en 

 


