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Tekst obowiązujący Poprawka 

 Artykuł 168a 

 Progi 

 1.  Do celów niniejszego Regulaminu 

i o ile nie postanowiono inaczej, stosuje 

się następujące definicje: 

 a)  „niski próg” oznacza jedną 

dwudziestą posłów do Parlamentu lub 

grupy politycznej; 

 b)  „średni próg” oznacza jedną 

dziesiątą posłów do Parlamentu lub grupę 

polityczną; 

 c)  „wysoki próg” oznacza jedną piątą 

posłów do Parlamentu lub dwie grupy 

polityczne. 

 2.  Jeżeli w celu ustalenia, czy 

osiągnięty został odpowiedni próg, 

wymagany jest podpis posła, podpis ten 

może zostać złożony odręcznie lub w 

formie elektronicznej z użyciem systemu 

podpisu elektronicznego Parlamentu. 

Poseł może w stosownym terminie 

wycofać się ze złożonego podpisu, nie 

może go jednak później złożyć ponownie. 

 3.  Jeżeli do osiągnięcia progu 

niezbędne jest poparcie grupy politycznej, 

grupa ta działa za pośrednictwem swojego 

przewodniczącego lub za pośrednictwem 

osoby specjalnie wyznaczonej przez niego 

w tym celu. 
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 Przekrojowe dostosowanie przepisów i 

poprawek do nowych definicji progów 

zgodnie z art. 168a 

 A.  W następujących artykułach lub 

poprawkach dotyczących tychże artykułów 

sformułowanie „grupa polityczna lub co 

najmniej 40 posłów” we wszystkich 

formach fleksyjnych zastępuje się 

sformułowaniem „grupa polityczna lub 

posłowie osiągający co najmniej niski 

próg” z zachowaniem odpowiedniej formy 

gramatycznej: 

 Art. 69 ust. 1 

 Art. 81 ust. 2 

Art. 105 ust. 6 

 Art. 108 ust. 2 

 Art. 123 ust. 2 

 Art. 150 ust. 2 

 Art. 150 ust. 3 

 Art. 153 ust. 1 

 Art. 169 ust. 1 akapit pierwszy 

 Art. 170 ust. 4 akapit pierwszy 

 Art. 176 ust. 1 

 Art. 188 ust. 1 akapit pierwszy 

 Art. 188 ust. 2 

 Art. 189 ust. 1 akapit pierwszy 

 Art. 190 ust. 1 akapit pierwszy 

 Art. 190 ust. 4 

 Art. 226 ust. 4 

 Art. 231 ust. 4 

 Art. 15 ust. 1 akapit pierwszy 

 Art. 38 ust. 2 

 Art. 38a ust. 1 (nowy) 

 Art. 42 ust. 2 akapit pierwszy a (nowy) 

 Art. 59 ust. 1 
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 Art. 59 ust. 1a akapit pierwszy (nowy) 

 Art. 59 ust. 1b akapit czwarty (nowy) 

 Art. 59 ust. 1b akapit piąty (nowy) 

 Art. 63 ust. 4 

 Art. 67a ust. 1 (nowy) 

 Art. 67a ust. 2 (nowy) 

 Art. 67a ust. 4 (nowy) 

 Art. 88 ust. 2 

 Art. 105 ust. 4 

 Art. 106 ust. 4c (nowy) 

 Art. 108 ust. 4 

 Art. 113 ust. 4a (nowy) 

 Art. 118 ust. 5 akapit pierwszy 

 Art. 121 ust. 3 

 Art. 122 ust. 3 

 Art. 122a ust. 4 (nowy) 

 Art. 128 ust. 1 akapit pierwszy 

 Art. 135 ust. 1 

 Art. 135 ust. 2 

 Art. 137 ust. 2 akapit trzeci 

 Art. 138 ust. 2 akapit trzeci 

 Art. 152 ust. 1 

 Art. 154 ust. 1 

 Art. 174 ust. 5 

 Art. 174 ust. 6 

 Art. 180 ust. 1 

 Art. 187 ust. 1 akapit pierwszy 

 Załącznik XVI ust. 1c 

 W art. 88 ust. 4 i art. 113 ust. 4a 

sformułowanie „co najmniej 40 posłów” 

we wszystkich formach fleksyjnych 

zastępuje się sformułowaniem „grupa 

polityczna lub posłowie osiągający co 

najmniej niski próg” z zachowaniem 

odpowiedniej formy gramatycznej. 
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 B.  W art. 50 ust. 1 i art. 50 ust. 2 

akapit pierwszy sformułowanie „co 

najmniej jedna dziesiąta członków 

komisji” we wszystkich formach 

fleksyjnych zastępuje się sformułowaniem 

„grupa polityczna lub posłowie osiągający 

co najmniej średni próg w komisji” z 

zachowaniem odpowiedniej formy 

gramatycznej. 

 W art. 73a ust. 2 i art. 150 ust. 1 akapit 

drugi sformułowanie „grupy polityczne 

lub posłowie występujący indywidualnie, 

którzy reprezentują razem jedną dziesiątą 

posłów do Parlamentu” we wszystkich 

formach fleksyjnych zastępuje się 

sformułowaniem „grupa polityczna lub 

posłowie osiągający co najmniej średni 

próg” z zachowaniem odpowiedniej formy 

gramatycznej. 

 W art. 210a ust. 4 sformułowanie „trzech 

członków komisji” zastępuje się 

sformułowaniem „grupa polityczna lub 

posłowie osiągający co najmniej średni 

próg w komisji” z zachowaniem 

odpowiedniej formy gramatycznej. 

 C.  W art. 15 ust. 1 sformułowanie „co 

najmniej 20 % posłów zasiadających w 

Parlamencie” zastępuje się 

sformułowaniem „dwie grupy polityczne 

lub posłowie osiągający co najmniej 

wysoki próg” z zachowaniem 

odpowiedniej formy gramatycznej. 

 W art. 182 ust. 2 i art. 180a ust. 2 

sformułowanie „co najmniej jedna piąta 

posłów do Parlamentu” zastępuje się 

sformułowaniem „dwie grupy polityczne 

lub posłowie osiągający co najmniej 

wysoki próg” z zachowaniem 

odpowiedniej formy gramatycznej. 

 W art. 191 ust. 1 sformułowanie „grupa 

polityczna lub co najmniej 40 posłów” 

zastępuje się sformułowaniem „dwie 

grupy polityczne lub posłowie osiągający 

co najmniej wysoki próg” z zachowaniem 

odpowiedniej formy gramatycznej. 
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 W art. 204 ust. 2 akapit pierwszy i art. 208 

ust. 2 sformułowanie odpowiednio „jednej 

szóstej członków komisji” i „jedna szósta 

członków komisji” we wszystkich formach 

fleksyjnych zastępuje się sformułowaniem 

„dwie grupy polityczne lub posłowie 

osiągający co najmniej wysoki próg w 

komisji” z zachowaniem odpowiedniej 

formy gramatycznej. 

 W art. 208 ust. 3 i art. 215 ust. 7 

sformułowanie „jednej czwartej członków 

komisji” zastępuje się sformułowaniem 

„dwie grupy polityczne lub posłowie 

osiągający co najmniej wysoki próg w 

komisji” z zachowaniem odpowiedniej 

formy gramatycznej. 

 D.  To przekrojowe dostosowanie 

progów nie ma wpływu na przyjęcie, 

odrzucenie czy zmianę wyżej 

wymienionych przepisów i poprawek w 

odniesieniu do aspektów niezwiązanych z 

progami. 

Or. en 

 

 

 


