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PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 

w sprawie ogólnego przeglądu Regulaminu Parlamentu 

(2016/2114(REG)) 

Parlament Europejski, 

– uwzględniając art. 226 i 227 Regulaminu, 

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Konstytucyjnych oraz opinie Komisji 

Budżetowej, Komisji Kontroli Budżetowej, Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, 

Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz Komisji Prawnej (A8-

0344/2016), 

1. podejmuje decyzję o wprowadzeniu do swojego Regulaminu poniższych zmian; 

2. podkreśla, że te zmiany w Regulaminie uwzględniają przepisy porozumienia 

międzyinstytucjonalnego z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia 

prawa1;  

3.  zwraca się do sekretarza generalnego o podjęcie niezbędnych działań, aby 

niezwłocznie dostosować systemy informatyczne Parlamentu do zmienionego 

Regulaminu oraz stworzyć odpowiednie elektroniczne narzędzia umożliwiające między 

innymi dalsze monitorowanie pytań wymagających odpowiedzi pisemnej kierowanych 

do innych instytucji unijnych; 

4. postanawia skreślić z Regulaminu art. 106 ust. 4, skoro tylko procedura regulacyjna 

połączona z kontrolą zostanie usunięta z obowiązujących przepisów, oraz zwraca się, 

aby w międzyczasie odpowiednie służby dodały do tego artykułu przypis odnoszący się 

do przyszłego uchylenia ww. procedury; 

5. zwraca się do Konferencji Przewodniczących o dokonanie przeglądu Kodeksu 

postępowania w negocjacjach w kontekście zwykłej procedury ustawodawczej, żeby 

dostosować go do art. 73–73d przyjętych w wyniku z niniejszej decyzji; 

6. zwraca uwagę na potrzebę przeorganizowania załączników do Regulaminu, żeby 

zawierały jedynie sformułowania mające tę samą moc prawną co sam Regulamin i 

przewidywały tę samą większość proceduralną co sam Regulamin oraz by podlegały tej 

samej większości proceduralnej, a także na załącznik VI, który zawiera przepisy 

wykonawcze do Regulaminu, mimo że wymaga odmiennej procedury i odmiennej 

większości do jego przyjęcia; domaga się, by inne obowiązujące załączniki i wszelkie 

sformułowania dodatkowe, które mogą mieć znaczenie dla prac posłów do PE, 

zgrupowano w kompendium, które będzie towarzyszyło Regulaminowi; 

7. zaznacza, że zmiany w Regulaminie wchodzą w życie pierwszego dnia sesji 

następującej po sesji, na której zostały przyjęte, z wyjątkiem art. 212 ust. 2 o składzie 

                                                 
1 Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1. 
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delegacji międzyparlamentarnych, który wchodzi w życie w stosunku do istniejących 

delegacji wraz z otwarciem pierwszej sesji następującej po najbliższych wyborach do 

Parlamentu Europejskiego, które odbędą się w 2019 r.; 

8. postanawia, że posłowie dostosowują swoje oświadczenia majątkowe w celu 

odzwierciedlenia zmian wprowadzonych w art. 4 załącznika 4 do Regulaminu 

najpóźniej w ciągu sześciu miesięcy od daty wejścia w życie tych zmian; zobowiązuje 

Prezydium i sekretarza generalnego do podjęcia – w okresie trzech miesięcy od daty 

wejścia w życie – odpowiednich kroków umożliwiających dostosowanie oświadczeń 

przez posłów; postanawia, że oświadczenia przedłożone na podstawie przepisów 

Regulaminu obowiązujących w dniu przyjęcia niniejszej decyzji pozostają ważne przez 

okres sześciu miesięcy od daty ww. wejścia w życie; postanawia ponadto, że przepisy 

te będą również odnosiły się do posłów, których mandat rozpoczął się w 

przedmiotowym okresie; 

9. zwraca się do Komisji Spraw Konstytucyjnych, by dokonała przeglądu art. 168a z 

nowymi definicjami progów, a także by rok po wejściu w życie tego artykułu dokonała 

przeglądu stosowania takich progów do konkretnych artykułów; 

10. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji Radzie i 

Komisji tytułem informacji. 
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Poprawka  1 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 2 

 

Tekst obowiązujący Poprawka 

Artykuł 2 Artykuł 2 

Niezależność mandatu Niezależność mandatu 

Posłowie do Parlamentu Europejskiego 

wykonują swój mandat w sposób 

niezależny. Nie mogą być związani 

instrukcjami ani nie otrzymują mandatu 

wiążącego. 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 aktu z dnia 20 

września 1976 r. oraz z art. 2 ust. 1 i art. 3 

ust. 1 Statutu posła do Parlamentu 

Europejskiego posłowie wykonują swój 

mandat w sposób wolny i niezależny, nie 

mogą być związani instrukcjami ani nie 

otrzymują mandatu wiążącego. 

Uzasadnienie 

Z prawnego punktu widzenia źródłem niezależnego mandatu jest art. 6 ust. 1 aktu z 1976 r. 

oraz art. 2 w ust. 1 i art. 3 ust. 1 Statutu posła. Proponowana zmiana – odzwierciedlająca 

dokładne brzmienie tych przepisów – ma na celu zapobieganie wszelkim niejasnościom. 

 

Poprawka  2 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 3 

 

Tekst obowiązujący Poprawka 

Artykuł 3 Artykuł 3 

Weryfikacja mandatów Weryfikacja mandatów 

1. Po wyborach do Parlamentu 

Europejskiego Przewodniczący zwraca się 

do właściwych organów państw 

członkowskich o niezwłoczne przekazanie 

Parlamentowi nazwisk wybranych posłów, 

tak aby wszyscy posłowie mogli rozpocząć 

wykonywanie mandatu od otwarcia 

pierwszego posiedzenia po wyborach. 

1 Po wyborach do Parlamentu 

Europejskiego Przewodniczący zwraca się 

do właściwych organów państw 

członkowskich o niezwłoczne przekazanie 

Parlamentowi nazwisk wybranych posłów, 

tak aby wszyscy posłowie mogli rozpocząć 

wykonywanie mandatu od otwarcia 

pierwszego posiedzenia po wyborach. 

Jednocześnie Przewodniczący zwraca 

uwagę tych organów na odpowiednie 

przepisy aktu z dnia 20 września 1976 r. i 

Jednocześnie Przewodniczący zwraca 

uwagę tych organów na odpowiednie 

przepisy aktu z dnia 20 września 1976 r. i 
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zwraca się o podjęcie wszelkich 

niezbędnych działań w celu wykluczenia 

niepołączalności z wykonywaniem 

mandatu posła do Parlamentu 

Europejskiego. 

zwraca się o podjęcie wszelkich 

niezbędnych działań w celu wykluczenia 

niepołączalności z wykonywaniem 

mandatu posła do Parlamentu 

Europejskiego. 

2. Każdy poseł, o którego wyborze 

Parlament został poinformowany, przed 

objęciem mandatu parlamentarnego 

oświadcza na piśmie, że nie zajmuje 

żadnego stanowiska niepołączalnego z 

wykonywaniem mandatu posła do 

Parlamentu Europejskiego w rozumieniu 

art. 7 ust. 1 i 2 aktu z dnia 20 września 

1976 r. Oświadczenie należy sporządzić po 

wyborach powszechnych, w miarę 

możliwości nie później niż sześć dni przed 

inauguracyjnym posiedzeniem Parlamentu. 

Do czasu zweryfikowania mandatu posła 

lub wydania orzeczenia dotyczącego 

ewentualnego sporu oraz pod warunkiem 

uprzedniego podpisania przez posła 

oświadczenia, o którym mowa powyżej, 

poseł bierze udział w posiedzeniach 

Parlamentu i jego organów zachowując 

pełnię związanych z tym praw. 

2. Każdy poseł, o którego wyborze 

Parlament został poinformowany, przed 

objęciem mandatu parlamentarnego 

oświadcza na piśmie, że nie zajmuje 

żadnego stanowiska niepołączalnego z 

wykonywaniem mandatu posła do 

Parlamentu Europejskiego w rozumieniu 

art. 7 ust. 1 i 2 aktu z dnia 20 września 

1976 r. Oświadczenie należy sporządzić po 

wyborach powszechnych, w miarę 

możliwości nie później niż sześć dni przed 

inauguracyjnym posiedzeniem Parlamentu. 

Do czasu zweryfikowania mandatu posła 

lub wydania orzeczenia dotyczącego 

ewentualnego sporu oraz pod warunkiem 

uprzedniego podpisania przez posła 

oświadczenia, o którym mowa powyżej, 

poseł bierze udział w posiedzeniach 

Parlamentu i jego organów zachowując 

pełnię związanych z tym praw. 

Jeżeli na podstawie faktów możliwych do 

zweryfikowania za pomocą 

ogólnodostępnych źródeł zostanie 

stwierdzone, że poseł zajmuje stanowisko 

niepołączalne z wykonywaniem mandatu 

posła do Parlamentu Europejskiego w 

rozumieniu art. 7 ust. 1 i 2 aktu z dnia 20 

września 1976 r., Parlament, na podstawie 

informacji otrzymanych od 

Przewodniczącego, stwierdza wakat. 

Jeżeli na podstawie faktów możliwych do 

zweryfikowania za pomocą 

ogólnodostępnych źródeł zostanie 

stwierdzone, że poseł zajmuje stanowisko 

niepołączalne z wykonywaniem mandatu 

posła do Parlamentu Europejskiego w 

rozumieniu art. 7 ust. 1 i 2 aktu z dnia 20 

września 1976 r., Parlament, na podstawie 

informacji otrzymanych od 

Przewodniczącego, stwierdza wakat. 

3. Parlament, na podstawie 

sprawozdania komisji odpowiedzialnej za 

weryfikację mandatów, przystępuje 

niezwłocznie do weryfikacji mandatów i 

stwierdza ważność mandatu każdego z 

nowo wybranych posłów, a także 

rozstrzyga ewentualne spory zgłoszone 

zgodnie z postanowieniami aktu z dnia 20 

września 1976 r., z wyjątkiem sporów 

opartych na krajowych ordynacjach 

3. Parlament, na podstawie 

sprawozdania właściwej komisji, 

przystępuje niezwłocznie do weryfikacji 

mandatów i stwierdza ważność mandatu 

każdego z nowo wybranych posłów, a 

także rozstrzyga ewentualne spory 

zgłoszone zgodnie z postanowieniami aktu 

z dnia 20 września 1976 r. inne niż spory, 

które – na mocy tego aktu – podlegają 

wyłącznie przepisom krajowym, do 
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wyborczych. których akt się odnosi. 

 Sprawozdanie właściwej komisji opiera się 

na oficjalnym komunikacie każdego 

państwa członkowskiego w sprawie 

pełnych wyników wyborów, zawierającym 

nazwiska wybranych kandydatów oraz 

nazwiska ich ewentualnych zastępców w 

kolejności ustalonej według wyników 

głosowania. 

 Ważność mandatu posła nie może zostać 

stwierdzona przed złożeniem przez niego 

pisemnych oświadczeń wymaganych 

zgodnie z niniejszym artykułem oraz z 

załącznikiem I do niniejszego 

Regulaminu. 

4. Sprawozdanie właściwej komisji 

opiera się na oficjalnym komunikacie 

każdego państwa członkowskiego w 

sprawie wyników wyborów, zawierającym 

nazwiska wybranych kandydatów oraz 

nazwiska ich ewentualnych zastępców w 

kolejności ustalonej według wyników 

głosowania. 

 

Ważność mandatu posła nie może zostać 

stwierdzona przed złożeniem przez niego 

pisemnego oświadczenia zgodnie z 

niniejszym artykułem oraz z załącznikiem 

I do niniejszego Regulaminu. 

 

Parlament może, na podstawie 

sprawozdania komisji, rozstrzygać w 

dowolnym momencie w sprawie sporów 

dotyczących ważności mandatu posła. 

4. Parlament, na podstawie wniosku 

właściwej komisji, dokonuje niezwłocznej 

weryfikacji mandatów poszczególnych 

posłów, którzy zastępują posłów 

ustępujących, i może w dowolnym 

momencie rozstrzygać spory dotyczące 

ważności mandatu posła. 

5. Jeżeli powołanie posła następuje w 

wyniku rezygnacji kandydatów 

znajdujących się na tej samej liście, 

komisja czuwa nad tym, by rezygnacje 

odbywały się zgodnie z duchem i literą 

Aktu z dnia 20 września 1976 r. oraz art. 4 

ust. 3 niniejszego Regulaminu. 

5. Jeżeli powołanie posła następuje w 

wyniku rezygnacji kandydatów 

znajdujących się na tej samej liście, 

komisja czuwa nad tym, by rezygnacje 

odbywały się zgodnie z duchem i literą 

Aktu z dnia 20 września 1976 r. oraz art. 4 

ust. 3 niniejszego Regulaminu. 

6. Komisja czuwa, aby każda 

informacja mogąca wpłynąć na 

6. Komisja czuwa, aby każda 

informacja mogąca wpłynąć na 
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wykonywanie mandatu posła do 

Parlamentu Europejskiego lub na kolejność 

wprowadzania zastępców została 

niezwłocznie zgłoszona Parlamentowi 

przez władze państw członkowskich lub 

Unii; w przypadku powołania posła 

komisja dba o to, aby została wskazana 

data, z którą staje się ono skuteczne. 

wybieralność posła do Parlamentu 

Europejskiego lub na wybieralność bądź 

kolejność wprowadzania zastępców została 

niezwłocznie zgłoszona Parlamentowi 

przez władze państw członkowskich lub 

Unii; w przypadku powołania posła 

komisja dba o to, aby została wskazana 

data, z którą staje się ono skuteczne. 

Jeśli właściwe organy państwa 

członkowskiego rozpoczęły postępowanie 

mogące doprowadzić do pozbawienia posła 

mandatu, Przewodniczący wnosi o 

regularne informowanie go o stanie 

postępowania i przekazuje sprawę 

właściwej komisji. Na podstawie wniosku 

komisji Parlament będzie mógł zająć 

stanowisko w tej sprawie. 

Jeśli właściwe organy państwa 

członkowskiego rozpoczęły postępowanie 

mogące doprowadzić do pozbawienia posła 

mandatu, Przewodniczący wnosi o 

regularne informowanie go o stanie 

postępowania i przekazuje sprawę 

właściwej komisji. Na podstawie wniosku 

komisji Parlament będzie mógł zająć 

stanowisko w tej sprawie. 

Uzasadnienie 

The changes in paragraph 3 illustrate the fact that  the "committee responsible" is clearly 

identified in Annex VI. The words "except those based on national electoral laws" are deleted 

as they are not fully in line with Article 12 of the Act of 1976, i.e. "other than those arising 

out of the national provisions to which the Act refers". Moreover, subparagraphs 1 and 2 of 

paragraph 4 are moved to paragraph 3 for consistency reasons. 

As a consequence, paragraph 4 will consist of only its current subparagraph 3. This 

provision refers to what happens in the course of the legislative term when Members are 

replaced. The word "proposal" instead of "report" allows having recourse to a simplified 

procedure (i.e. ad hoc verification by letter) in unproblematic cases, in line with the standing 

practice. 

 

Poprawka  3 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 4 

 

Tekst obowiązujący Poprawka 

Artykuł 4 Artykuł 4 

Okres wykonywania mandatu 

parlamentarnego 

Okres wykonywania mandatu 

parlamentarnego 

1. Poseł rozpoczyna i kończy 

wykonywanie mandatu w terminach 

określonych w akcie z dnia 20 września 

1. Poseł rozpoczyna i kończy 

wykonywanie mandatu w terminach 

określonych w art. 5 i 13 aktu z dnia 20 
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1976 r. Mandat posła wygasa w wyniku 

śmierci posła lub zrzeczenia się przez 

niego mandatu. 

września 1976 r. 

2. Posłowie pełnią swoje funkcje do 

chwili otwarcia pierwszego posiedzenia 

Parlamentu po wyborach. 

 

3. Poseł zrzekający się mandatu ma 

obowiązek poinformować o tym 

Przewodniczącego i podać datę, z którą 

zrzeczenie się jest skuteczne, nie 

przekraczającą trzech miesięcy od daty 

złożenia powiadomienia o zrzeczeniu. 

Powiadomienie ma formę protokołu 

sporządzonego w obecności Sekretarza 

Generalnego lub jego przedstawiciela, 

podpisanego przez tegoż oraz przez 

zainteresowanego posła oraz 

przedłożonego niezwłocznie właściwej 

komisji, która włącza go do porządku 

obrad swojego pierwszego posiedzenia 

następującego po otrzymaniu protokołu. 

3. Poseł zrzekający się mandatu ma 

obowiązek poinformować o tym 

Przewodniczącego i podać datę, z którą 

zrzeczenie się jest skuteczne, nie 

przekraczającą trzech miesięcy od daty 

złożenia powiadomienia o zrzeczeniu. 

Powiadomienie ma formę protokołu 

sporządzonego w obecności Sekretarza 

Generalnego lub jego przedstawiciela, 

podpisanego przez tegoż oraz przez 

zainteresowanego posła oraz 

przedłożonego niezwłocznie właściwej 

komisji, która włącza go do porządku 

obrad swojego pierwszego posiedzenia 

następującego po otrzymaniu protokołu. 

Jeśli właściwa komisja uzna, że zrzeczenie 

się jest niezgodne z duchem lub literą aktu 

z dnia 20 września 1976 r., powiadamia o 

tym Parlament, aby ten zdecydował w 

przedmiocie wakatu. 

Jeśli właściwa komisja uzna, że zrzeczenie 

się mandatu jest zgodne z aktem z dnia 20 

września 1976 r., ogłoszony zostaje wakat 

ze skutkiem od dnia wskazanego w 

protokole przez posła zrzekającego się 

mandatu, a Przewodniczący powiadamia o 

tym Parlament. 

W przeciwnym przypadku wakat stwierdza 

się od dnia wskazanego w protokole przez 

zrzekającego się posła. Parlament nie 

przeprowadza głosowania w tej sprawie. 

Jeżeli właściwa komisja uzna, że 

zrzeczenie się mandatu jest niezgodne z 

aktem z dnia 20 września 1976 r., 

proponuje Parlamentowi, by nie ogłaszał 

wakatu. 

Dla wyjątkowych sytuacji została 

stworzona procedura uproszczona. 

Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy 

pomiędzy dniem, w którym zrzeczenie się 

mandatu nabiera mocy, a dniem 

pierwszego posiedzenia właściwej komisji 

odbywa się jedna lub więcej sesji co, 

wskutek braku stwierdzenia wakatu, 

pozbawiłoby grupę polityczną, do której 

należy poseł zrzekający się mandatu, 

możliwości zastąpienia go we 

wspomnianych okresach sesji. Procedura 
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ta upoważnia sprawozdawcę właściwej 

komisji odpowiedzialnego za powyższe 

kwestie do niezwłocznego przystąpienia do 

rozpatrzenia każdego prawidłowo 

zgłoszonego zrzeczenia się i, w przypadku, 

gdyby jakiekolwiek opóźnienie w zbadaniu 

sprawy mogło mieć negatywne skutki, do 

przedstawienia go przewodniczącemu 

komisji, aby ten, zgodnie z 

postanowieniami ust. 3: 

–  zgłosił Przewodniczącemu 

Parlamentu w imieniu komisji, że może 

zostać stwierdzony wakat, lub 

 

–  zwołał nadzwyczajne posiedzenie 

komisji w celu zbadania poszczególnych 

trudności zgłoszonych przez 

sprawozdawcę. 

 

 3a. Jeżeli przed kolejną sesją plenarną 

nie zaplanowano żadnego posiedzenia 

właściwej komisji, sprawozdawca 

właściwej komisji niezwłocznie rozpatruje 

każde prawidłowo zgłoszone zrzeczenie się 

mandatu. Jeżeli opóźnienie w zbadaniu 

zgłoszenia miałoby negatywne skutki, 

sprawozdawca przekazuje sprawę 

przewodniczącemu komisji, zwracając się 

zgodnie z ust. 3 o: 

 –  powiadomienie Przewodniczącego 

w imieniu komisji, że można ogłosić 

wakat; lub 

 – zwołanie nadzwyczajnego 

posiedzenia komisji w celu zbadania 

poszczególnych trudności zgłoszonych 

przez sprawozdawcę. 

4.  W sytuacji gdy właściwy organ 

państwa członkowskiego powiadomi 

Przewodniczącego o wygaśnięciu 

mandatu posła do Parlamentu 

Europejskiego zgodnie z przepisami tego 

państwa członkowskiego albo w wyniku 

niepołączalności stanowisk w rozumieniu 

art. 7 ust. 3 aktu z dnia 20 września 1976 

r., albo cofnięcia mandatu zgodnie z art. 

13 ust. 3 tego aktu, Przewodniczący 

powiadamia Parlament o wygaśnięciu 

4.  Jeżeli właściwe organy państw 

członkowskich lub Unii bądź 

zainteresowany poseł powiadamiają 

Przewodniczącego o powołaniu lub 

wyborze posła na stanowisko 

niepołączalne w rozumieniu art. 7 ust. 1 

lub ust. 2 aktu z dnia 20 września 1976 r. z 

wykonywaniem mandatu posła do 

Parlamentu Europejskiego, 

Przewodniczący powiadamia o tym 

Parlament, który ogłasza wakat ze 
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mandatu w dniu podanym przez państwo 

członkowskie i zwraca się do państwa 

członkowskiego o niezwłoczne obsadzenie 

zwolnionego miejsca. 

skutkiem od dnia wystąpienia 

niepołączalności stanowisk. 

Po poinformowaniu Przewodniczącego 

przez właściwe organy państw 

członkowskich lub Unii albo przez samego 

zainteresowanego posła o powołaniu go 

lub wyborze na stanowisko niepołączalne 
z mandatem posła do Parlamentu 

Europejskiego w rozumieniu art. 7 ust. 1 i 

2 aktu z dnia 20 września 1976 r., 

Przewodniczący powiadamia o tym 

Parlament, który stwierdza wakat. 

Jeżeli właściwe organy państw 

członkowskich powiadamiają 

Przewodniczącego o wygaśnięciu 

mandatu posła do Parlamentu 

Europejskiego w wyniku niezgodności z 

dodatkowymi przepisami krajowymi 

przyjętymi na mocy art. 7 ust. 3 aktu z dnia 

20 września 1976 r. albo cofnięcia 

mandatu zgodnie z art. 13 ust. 3 tego aktu, 

Przewodniczący powiadamia Parlament o 

wygaśnięciu mandatu z dniem podanym 

przez państwo członkowskie. Jeżeli nie 

zostaje wskazana data, za termin 

wygaśnięcia mandatu uznaje się datę 

powiadomienia Parlamentu przez państwo 

członkowskie. 

5. Organy państw członkowskich oraz 

Unii powiadamiają Przewodniczącego o 

wszelkich funkcjach, jakie zamierzają 

powierzyć posłowi. Przewodniczący 

przekazuje sprawę komisji przedmiotowo 

właściwej w celu zbadania zgodności 

planowanych funkcji z duchem i literą 

aktu z dnia 20 września 1976 r. Wnioski 

komisji Przewodniczący przekazuje 

Parlamentowi, posłowi i zainteresowanym 

organom. 

5. Jeżeli organy państw 

członkowskich lub Unii powiadomią 

Przewodniczącego o funkcji, jaką 

zamierzają powierzyć posłowi, 

Przewodniczący przekazuje sprawę 

właściwej komisji w celu zbadania 

zgodności planowanej funkcji z aktem z 

dnia 20 września 1976 r. Wnioski komisji 

Przewodniczący przekazuje Parlamentowi, 

posłowi i zainteresowanym organom. 

6. Za datę wygaśnięcia mandatu i 

powstania wakatu uważa się: 

 

–  w przypadku zrzeczenia się 

mandatu: datę stwierdzenia przez 

Parlament wakatu, zgodnie z protokołem 

zrzeczenia się; 

 

–  w przypadku powołania lub 

wyboru na stanowisko niepołączalne z 

mandatem posła do Parlamentu 

Europejskiego w rozumieniu art. 7 ust. 1 

lub 2 aktu z dnia 20 września 1976 r.: datę 

wskazaną przez właściwe organy państw 

członkowskich lub Unii albo przez 

zainteresowanego posła. 
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7. Po stwierdzeniu wakatu Parlament 

informuje o nim zainteresowane państwo 

członkowskie i zwraca się do niego o 

niezwłoczne obsadzenie zwolnionego 

miejsca. 

7. Po stwierdzeniu wakatu przez 

Parlament Przewodniczący informuje o 

nim zainteresowane państwo członkowskie 

i zwraca się do niego o niezwłoczne 

obsadzenie zwolnionego miejsca. 

8. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące 

ważności mandatu posła, którego mandat 

został wcześniej zweryfikowany, zostają 

przekazane właściwej komisji. Komisja ta 

jest zobowiązana niezwłocznie złożyć 

sprawozdanie Parlamentowi, najpóźniej 

na początku następnej sesji miesięcznej. 

 

9. Parlament zastrzega sobie prawo 

do unieważnienia mandatu lub 

odmówienia stwierdzenia wakatu w 

przypadku, gdy zostanie 

uprawdopodobnione, że przyjęcie mandatu 

lub jego zrzeczenie się wynika z błędów 

rzeczowych bądź z wady oświadczenia 

woli. 

9. Parlament może unieważnić 

mandat lub odmówić stwierdzenia wakatu, 

jeżeli zostanie uprawdopodobnione, że 

przyjęcie mandatu lub jego zrzeczenie się 

wynika z błędów rzeczowych bądź z wady 

oświadczenia woli. 

Uzasadnienie 

As regards paragraph 1, Article 13(1) of the Act of 1976 adds the case of "withdrawal of the 

mandate" to "death or resignation". However, since all these cases are covered by the Act of 

1976, the second sentence of this paragraph is superfluous and can be deleted. 

Paragraph 2 is deleted, asits content is already covered by the Act of 1976. 

In paragraph 3, since the case of a problematic resignation is the exception and not the rule, 

subparagraphs 2 and 3 are inverted and their wording is streamlined. 

The existing interpretation is converted into a new paragraph after paragraph 3 and its 

wording streamlined. 

Subparagraphs 1 and 2 of  paragraph 4 are inverted in order to reflect the order of the 

incompatibilities referred to in Article 7 of the Act of 1976. Their wording is also adapted 

(among other things, the last sentence of current subparagraph 1 is deleted as it is a mere 

repetition of current paragraph 7). 

The amendment of paragraph 5 makes sure that it complies with the principle that 

Parliament’s Rules of Procedure may not impose obligations on other authorities, including 

those of the Member States.  

Since the suggested wording of paragraphs 3 and 4 clarifies the date of the end of the term of 

office in all possible cases covered by the Act of 1976 (including resignation, 

incompatibilities or withdrawal of mandate), paragraph 6 becomes superfluous and can be 
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deleted. 

Paragraph 7 is in line with the existing practice. 

Paragraph 8 is deleted as it is reflected in Rule 3 with the exception of the deadline, which 

can be deleted, as depending on the complexity of a dispute, this deadline "no later than the 

beginning of the next part-session" may prove to be too tight. 

Paragraph 9 would become paragraph 7. "Shall reserve the right to" is a somewhat odd 

wording in the context and the amendment suggests to replace it with "may". 

 

Poprawka  4 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 5 

 

Tekst obowiązujący Poprawka 

Artykuł 5 Artykuł 5 

Przywileje i immunitety Przywileje i immunitety 

1. Posłom do Parlamentu 

Europejskiego przysługują przywileje oraz 

immunitety przewidziane w Protokole w 

sprawie przywilejów i immunitetów Unii 

Europejskiej. 

1. Posłom do Parlamentu 

Europejskiego przysługują przywileje oraz 

immunitety określone w Protokole w 

sprawie przywilejów i immunitetów Unii 

Europejskiej. 

2. Immunitet parlamentarny nie jest 

osobistym przywilejem posła, lecz 

gwarancją niezależności Parlamentu jako 

całości oraz jego członków. 

2. Wykonując swoje uprawnienia 

związane z przywilejami i immunitetami, 

Parlament działa w celu utrzymania 

swojej integralności jako 

demokratycznego zgromadzenia 

ustawodawczego oraz w celu zapewnienia 

niezależności posłów w sprawowaniu ich 

funkcji. Immunitet parlamentarny nie jest 

osobistym przywilejem posła, lecz 

gwarancją niezależności Parlamentu jako 

całości oraz jego członków. 

3. Niezwłocznie po otrzymaniu 

zawiadomienia o wyborze posłów 

Przewodniczący wydaje posłom 

legitymacje umożliwiające im swobodne 

poruszanie się po terytorium państw 

członkowskich. 

3. Na wniosek posła oraz pod 

warunkiem zgody Przewodniczącego 

Parlamentu Europejskiego Unia 

Europejska wydaje posłom unijną 

przepustkę umożliwiająca im swobodne 

poruszanie się po terytorium państw 

członkowskich i innych krajów, które 

uznają ją za ważny dokument podróżny. 
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 3a. W celu wykonywania mandatu 

każdemu posłowi przysługuje na mocy 

przepisów Regulaminu prawo do 

aktywnego uczestnictwa w pracach 

komisji i delegacji Parlamentu. 

4. Posłowie mają prawo wglądu do 

wszystkich dokumentów będących w 

posiadaniu Parlamentu lub poszczególnych 

komisji z wyjątkiem osobistych 

dokumentów i rachunków, do których 

wgląd ma wyłącznie poseł, którego one 

dotyczą. Załącznik VIII do niniejszego 

Regulaminu określa wyjątki od powyższej 

zasady dotyczące dokumentów, do których 

można odmówić publicznego dostępu na 

podstawie rozporządzenia (WE) nr 

1049/2001 Parlamentu Europejskiego i 

Rady w sprawie publicznego dostępu do 

dokumentów Parlamentu Europejskiego, 

Rady i Komisji. 

4. Posłowie mają prawo wglądu do 

wszystkich dokumentów będących w 

posiadaniu Parlamentu lub poszczególnych 

komisji z wyjątkiem osobistych 

dokumentów i rachunków, do których 

wgląd ma wyłącznie poseł, którego one 

dotyczą. Artykuł 210a określa wyjątki od 

powyższej zasady dotyczące dokumentów, 

do których można odmówić publicznego 

dostępu na podstawie rozporządzenia (WE) 

nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i 

Rady w sprawie publicznego dostępu do 

dokumentów Parlamentu Europejskiego, 

Rady i Komisji. 

 Za zgodą Prezydium można drogą 

umotywowanej decyzji odmówić posłowi 

dostępu do dokumentu Parlamentu, jeżeli 

Prezydium po wysłuchaniu posła 

stwierdzi, że udzielenie dostępu 

wpłynęłoby negatywnie na interes 

instytucjonalny Parlamentu lub na interes 

publiczny w stopniu, który byłby nie do 

przyjęcia, oraz że poseł pragnie dostępu ze 

względów prywatnych i osobistych. Poseł 

może wnieść sprzeciw na piśmie wobec tej 

decyzji w terminie jednego miesiąca od 

powiadomienia o niej. Aby sprzeciw na 

piśmie został uznany, musi być 

umotywowany. Decyzję w przedmiocie 

sprzeciwu podejmuje Parlament bez 

debaty w trakcie pierwszego posiedzenia 

po wniesieniu sprzeciwu. 

Uzasadnienie 

Ustęp 1 stanowi powtórzenie treści art. 6 ust. 2 aktu z 1976 r. W wersji angielskiej skreśla się 

słowo „shall”, gdyż nie jest to nakaz, a zwykłe stwierdzenie faktu. 

Ustęp 2 określa podstawową zasadę w dziedzinie immunitetów parlamentarnych i uzupełnia 

się go przez dodanie pierwszego zdania art. 6 ust. 1. 



 

RR\1110426PL.docx 15/446 PE585.606v03-00 

 PL 

Jeżeli chodzi zmiany w ust. 4, część A załącznika VII została skreślona i przekształcona w art. 

210a (nowy). 

 

Poprawka  5 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 6 

 

Tekst obowiązujący Poprawka 

Artykuł 6 Artykuł 6 

Uchylenie immunitetu Uchylenie immunitetu 

1. Wykonując swoje uprawnienia 

związane z przywilejami i immunitetami, 

Parlament działa w celu utrzymania 

swojej integralności jako 

demokratycznego zgromadzenia 

ustawodawczego oraz do 

zagwarantowania niezależności posłów w 

sprawowaniu ich funkcji. Każdy wniosek 

o uchylenie immunitetu jest oceniany 

zgodnie z art. 7, 8 i 9 Protokołu w sprawie 

przywilejów i immunitetów Unii 

Europejskiej oraz zgodnie z zasadami, o 

których mowa w niniejszym artykule. 

1. Każdy wniosek o uchylenie 

immunitetu jest oceniany zgodnie z art. 7, 

8 i 9 Protokołu w sprawie przywilejów i 

immunitetów Unii Europejskiej oraz 

zgodnie z zasadami, o których mowa 

w art. 5 ust. 2. 

2. Gdy poseł został wezwany do 

wystąpienia w charakterze świadka lub 

biegłego, wniosek o uchylenie immunitetu 

nie jest konieczny, pod warunkiem że: 

2. Gdy poseł został wezwany do 

wystąpienia w charakterze świadka lub 

biegłego, wniosek o uchylenie immunitetu 

nie jest konieczny, pod warunkiem że: 

– nie będzie zobowiązany stawić się w 

terminie uniemożliwiającym bądź 

utrudniającym wykonywanie obowiązków 

parlamentarnych lub będzie mógł 

dostarczyć oświadczenie w formie 

pisemnej lub każdej innej, które nie zakłóci 

wykonywania obowiązków 

parlamentarnych; oraz 

– nie będzie zobowiązany stawić się w 

terminie uniemożliwiającym bądź 

utrudniającym wykonywanie obowiązków 

parlamentarnych lub będzie mógł 

dostarczyć oświadczenie w formie 

pisemnej lub każdej innej, które nie zakłóci 

wykonywania obowiązków 

parlamentarnych; oraz 

– nie będzie zobowiązany do składania 

zeznań dotyczących informacji poufnych, 

które uzyskał w związku z wykonywanym 

mandatem, a których ujawnienie uznałby 

za niewskazane. 

– nie będzie zobowiązany do składania 

zeznań dotyczących informacji poufnych, 

które uzyskał w związku z wykonywanym 

mandatem, a których ujawnienie uznałby 

za niewskazane. 
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(dotyczy popr. 25) 

Uzasadnienie 

Pierwszą część tego ust. 1 przenosi się do art. 5 ust. 2. 

 

Poprawka  6 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 7 

 

Tekst obowiązujący Poprawka 

Artykuł 7 Artykuł 7 

Korzystanie z przywilejów i immunitetu Korzystanie z przywilejów i immunitetu 

1. W przypadkach gdy istnieje 

podejrzenie, że przywileje lub immunitet 

posła lub byłego posła zostały naruszone 

przez organy władz państwa 

członkowskiego, można złożyć zgodnie z 

art. 9 ust. 1 Regulaminu wniosek o 

podjęcie przez Parlament decyzji, czy 

rzeczywiście doszło do naruszenia tych 

przywilejów lub immunitetu. 

1. W przypadkach gdy istnieje 

podejrzenie, że może wkrótce dojść lub 

doszło do naruszenia przywilejów lub 

immunitetu posła lub byłego posła przez 

organy państwa członkowskiego, można 

złożyć zgodnie z art. 9 ust. 1 Regulaminu 

wniosek o stwierdzenie przez Parlament w 

drodze decyzji, czy prawdopodobne jest, 

że dojdzie lub doszło do naruszenia tych 

przywilejów i immunitetu. 

2. Taki wniosek o wyrażenie zgody na 

skorzystanie z przywilejów i immunitetu 

można złożyć zwłaszcza wtedy, gdy uzna 

się, że istnieją okoliczności stanowiące 

administracyjne lub inne ograniczenie 

swobody przemieszczania się posłów 

udających się na miejsce obrad Parlamentu 

lub z niego powracających bądź 

ograniczenie swobody wyrażania opinii lub 

głosowania podczas wykonywania 

obowiązków, albo że istnieją okoliczności 

objęte zakresem art. 9 Protokołu w sprawie 

przywilejów i immunitetów Unii 

Europejskiej. 

2. Taki wniosek o wyrażenie zgody na 

skorzystanie z przywilejów i immunitetu 

można złożyć zwłaszcza wtedy, gdy uzna 

się, że istniejące okoliczności stanowiłyby 

administracyjne lub inne ograniczenie 

swobody przemieszczania się posłów 

udających się na miejsce obrad Parlamentu 

lub z niego powracających bądź 

ograniczenie swobody wyrażania opinii lub 

głosowania podczas wykonywania 

obowiązków, albo że istnieją okoliczności 

objęte zakresem art. 9 Protokołu w sprawie 

przywilejów i immunitetów Unii 

Europejskiej. 

3. Wniosek posła o wyrażenie zgody 

na skorzystanie z przywilejów i 

immunitetu nie jest dopuszczalny, jeżeli 

wpłynął już wniosek o uchylenie 

immunitetu tego posła lub o skorzystanie z 

3. Wniosek posła o wyrażenie zgody 

na skorzystanie z przywilejów i 

immunitetu nie jest dopuszczalny, jeżeli 

wpłynął już wniosek o uchylenie 

immunitetu tego posła lub o skorzystanie z 
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tego immunitetu, dotyczący tego samego 

postępowania prawnego, niezależnie od 

tego, czy decyzja została już podjęta. 

tego immunitetu, dotyczący tych samych 

okoliczności faktycznych, niezależnie od 

tego, czy decyzja została już podjęta. 

4. Wniosek posła o wyrażenie zgody 

na skorzystanie z przywilejów i 

immunitetu nie będzie dalej brany pod 

uwagę, jeżeli wpłynie wniosek o uchylenie 

immunitetu tego posła dotyczący tego 

samego postępowania prawnego. 

4. Wniosek posła o wyrażenie zgody 

na skorzystanie z przywilejów i 

immunitetu nie będzie dalej brany pod 

uwagę, jeżeli wpłynie wniosek o uchylenie 

immunitetu tego posła dotyczący tych 

samych okoliczności faktycznych. 

5. W przypadku gdy podjęto decyzję o 

odmowie wyrażenia zgody na skorzystanie 

przez posła z przywilejów i immunitetu, 

poseł może zwrócić się o ponowne 

rozpatrzenie decyzji, przedstawiając nowe 

dowody. Wniosek o ponowne rozpatrzenie 

decyzji jest niedopuszczalny, jeżeli 

zostanie wniesiona skarga na decyzję na 

mocy art. 263 Traktatu o funkcjonowaniu 

Unii Europejskiej lub jeżeli 

Przewodniczący uzna, że przedstawione 

nowe dowody nie są dostatecznie 

przekonujące, by uzasadnić ponowne 

rozpatrzenie. 

5. W przypadku gdy podjęto decyzję o 

odmowie wyrażenia zgody na skorzystanie 

przez posła z przywilejów i immunitetu, 

poseł może w drodze wyjątku zwrócić się o 

ponowne rozpatrzenie decyzji, 

przedstawiając nowe dowody zgodnie z 

art. 9 ust. 1. Wniosek o ponowne 

rozpatrzenie decyzji jest niedopuszczalny, 

jeżeli zostanie wniesiona skarga na decyzję 

na mocy art. 263 Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej lub 

jeżeli Przewodniczący uzna, że 

przedstawione nowe dowody nie są 

dostatecznie przekonujące, by uzasadnić 

ponowne rozpatrzenie. 

Uzasadnienie 

As regards paragraph 1, the wording is  revised insofar as it sounds very categorical as to 

the existence of an actual breach. It seems to imply the need for a final judgment or an 

otherwise irrevocable decision by a public authority prejudicing a Member, thus making 

potential breaches irrelevant. This, however, would make requests for defence possible only 

at a stage when Parliament's decision could be useless. 

Paragraph 3, insofar as reference to the same legal proceedings, and not to the same facts, 

although providing legal certainty, might be too formalistic. If both criminal and civil 

proceedings have been instituted in respect of the same facts, but the waiver is requested for 

the former and the defence for the latter, Parliament might paradoxically adopt two different 

decisions. 

As it stands, paragraph 5 does not set any limits to requests for reconsideration, which could 

be, therefore, endlessly reiterated. In order to prevent such situations, the amendment 

suggests adding the word "exceptionally" in the first sentence– after all, the decision to 

defend (or not to defend) a Member's immunity is of a non-binding nature (see Judgment in 

Marra, EU:C:2008:579, paragraphs 38-39). 
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Poprawka  7 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 9 

 

Tekst obowiązujący Poprawka 

Artykuł 9 Artykuł 9 

Procedury dotyczące immunitetu Procedury dotyczące immunitetu 

1. Każdy wniosek o uchylenie 

immunitetu posła skierowany do 

Przewodniczącego przez właściwy organ 

państwa członkowskiego lub wniosek o 

wyrażenie zgody na skorzystanie z 

immunitetu i przywilejów skierowany 

przez posła lub byłego posła jest ogłaszany 

na posiedzeniu plenarnym oraz 

przekazywany właściwej komisji. 

1. Każdy wniosek o uchylenie 

immunitetu posła skierowany do 

Przewodniczącego przez właściwy organ 

państwa członkowskiego lub wniosek o 

wyrażenie zgody na skorzystanie z 

immunitetu i przywilejów skierowany 

przez posła lub byłego posła jest ogłaszany 

na posiedzeniu plenarnym oraz 

przekazywany właściwej komisji. 

Posła lub byłego posła może 

reprezentować inny poseł. Wniosek nie 

może zostać złożony przez innego posła 

bez zgody zainteresowanego posła. 

1a. Za zgodą zainteresowanego posła 

lub byłego posła wniosek może złożyć inny 

poseł, który został upoważniony do 

reprezentowania zainteresowanego posła 

lub byłego posła na wszystkich etapach 

postępowania. 

 Poseł, który reprezentuje 

zainteresowanego posła lub byłego posła, 

nie uczestniczy w podejmowaniu decyzji 

przez komisję. 

2. Wnioski o uchylenie immunitetu 

lub o wyrażenie zgody na skorzystanie z 

przywilejów i immunitetu są rozpatrywane 

przez komisję niezwłocznie, lecz z 

uwzględnieniem ich względnej złożoności. 

2. Wnioski o uchylenie immunitetu 

lub o wyrażenie zgody na skorzystanie z 

przywilejów i immunitetu są rozpatrywane 

przez komisję niezwłocznie, lecz z 

uwzględnieniem ich względnej złożoności. 

3. Komisja przedstawia wniosek 

dotyczący uzasadnionej decyzji 

zawierający zalecenie przyjęcia lub 

odrzucenia wniosku o uchylenie 

immunitetu lub skorzystanie z immunitetu i 

przywilejów. 

3. Komisja przedstawia wniosek 

dotyczący uzasadnionej decyzji 

zawierający zalecenie przyjęcia lub 

odrzucenia wniosku o uchylenie 

immunitetu lub skorzystanie z immunitetu i 

przywilejów. Nie dopuszcza się składania 

poprawek. W przypadku odrzucenia 

wniosku, uważa się za przyjętą decyzję 

przeciwną. 

4. Komisja może zwrócić się do 

właściwego organu o udostępnienie 

4. Komisja może zwrócić się do 

właściwego organu o udostępnienie 
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wszelkich informacji, które uzna za 

niezbędne do ustalenia zasadności 

uchylenia immunitetu lub skorzystania z 

niego. 

wszelkich informacji, które uzna za 

niezbędne do ustalenia zasadności 

uchylenia immunitetu lub skorzystania z 

niego. 

5. Zainteresowany poseł ma 

możliwość udzielenia wyjaśnień, może 

także przedłożyć wszelkie dokumenty oraz 

dowody pisemne, które uzna za istotne. 

Posła może reprezentować inny poseł. 

5. Zainteresowany poseł ma 

możliwość udzielenia wyjaśnień i może 

przedłożyć wszelkie dokumenty lub inne 

dowody pisemne, które uzna za istotne. 

Poseł nie uczestniczy w debacie nad 

wnioskiem o uchylenie jego immunitetu 

lub dotyczącym go wnioskiem o wyrażenie 

zgody na skorzystanie z immunitetu, z 

wyjątkiem samego wysłuchania. 

Poseł nie uczestniczy w debacie nad 

wnioskiem o uchylenie jego immunitetu 

lub dotyczącym go wnioskiem o wyrażenie 

zgody na skorzystanie z immunitetu, z 

wyjątkiem samego wysłuchania. 

Przewodniczący komisji kieruje do posła 

zaproszenie do udzielenia wyjaśnień z 

podaniem dnia i godziny. Poseł może 

zrezygnować z prawa do udzielenia 

wyjaśnień. 

Przewodniczący komisji kieruje do posła 

zaproszenie do udzielenia wyjaśnień z 

podaniem dnia i godziny. Poseł może 

zrezygnować z prawa do udzielenia 

wyjaśnień. 

Jeżeli poseł nie stawi się na wysłuchanie na 

podstawie tego zaproszenia, uznaje się, że 

zrezygnował z prawa do udzielenia 

wyjaśnień, chyba że zwróci się on o 

usprawiedliwienie jego niestawienia się w 

zaproponowanym dniu i godzinie, podając 

powody. Przewodniczący komisji 

podejmuje decyzję o przyjęciu wniosku o 

usprawiedliwienie na podstawie podanych 

powodów i od tej decyzji nie ma 

odwołania. 

Jeżeli poseł nie stawi się na wysłuchanie na 

podstawie tego zaproszenia, uznaje się, że 

zrezygnował z prawa do udzielenia 

wyjaśnień, chyba że zwróci się on o 

usprawiedliwienie jego niestawienia się w 

zaproponowanym dniu i godzinie, podając 

powody. Przewodniczący komisji 

podejmuje decyzję o przyjęciu wniosku o 

usprawiedliwienie na podstawie podanych 

powodów i od tej decyzji nie ma 

odwołania. 

Jeżeli przewodniczący komisji postanowi 

przyjąć wniosek o usprawiedliwienie, 

kieruje do posła zaproszenie do udzielenia 

wyjaśnień z podaniem innego dnia i 

godziny. Jeżeli poseł nie stawi się pomimo 

drugiego zaproszenia do udzielenia 

wyjaśnień, procedura toczy się dalej bez 

udzielenia przez niego wyjaśnień. Nie 

można wówczas przyjąć żadnych 

kolejnych wniosków o usprawiedliwienie 

lub o możliwość udzielenia wyjaśnień. 

Jeżeli przewodniczący komisji postanowi 

przyjąć wniosek o usprawiedliwienie, 

kieruje do posła zaproszenie do udzielenia 

wyjaśnień z podaniem innego dnia i 

godziny. Jeżeli poseł nie stawi się pomimo 

drugiego zaproszenia do udzielenia 

wyjaśnień, procedura toczy się dalej bez 

udzielenia przez niego wyjaśnień. Nie 

można wówczas przyjąć żadnych 

kolejnych wniosków o usprawiedliwienie 

lub o możliwość udzielenia wyjaśnień. 

6. Jeżeli wniosek o uchylenie 

immunitetu opiera się na więcej niż jednej 

podstawie, to każda z nich może być 

przedmiotem odrębnej decyzji. 

6. Jeżeli wniosek o uchylenie 

immunitetu lub o skorzystanie z 

immunitetu opiera się na więcej niż jednej 

podstawie, to każda z nich może być 
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Sprawozdanie komisji może, w drodze 

wyjątku, zawierać propozycję, aby 

uchylenie immunitetu dotyczyło wyłącznie 

prowadzenia postępowania karnego, tak 

aby przed wydaniem prawomocnego 

orzeczenia poseł nie mógł zostać 

zatrzymany ani aresztowany oraz by nie 

można było podjąć żadnych innych kroków 

uniemożliwiających mu wykonywania 

obowiązków wynikających z mandatu. 

przedmiotem odrębnej decyzji. 

Sprawozdanie komisji może, w drodze 

wyjątku, zawierać propozycję, aby 

uchylenie immunitetu lub skorzystanie z 

immunitetu dotyczyło wyłącznie 

prowadzenia postępowania karnego, tak 

aby przed wydaniem prawomocnego 

orzeczenia poseł nie mógł zostać 

zatrzymany ani aresztowany oraz by nie 

można było podjąć żadnych innych kroków 

uniemożliwiających mu wykonywanie 

obowiązków wynikających z mandatu.  

7.  Komisja może wydać uzasadnioną 

opinię co do właściwości wyżej 

wymienionego organu oraz co do 

dopuszczalności wniosku, natomiast nie 

może w żadnym przypadku wypowiadać 

się o winie bądź braku winy posła oraz o 

zasadności wszczęcia wobec niego 

postępowania karnego na podstawie 

zarzutów, które są mu stawiane, nawet 

wtedy, gdy badanie wniosku pozwala 

komisji na dokładne zapoznanie się ze 

szczegółami sprawy. 

7. Komisja może wydać uzasadnioną 

opinię co do właściwości wyżej 

wymienionego organu oraz co do 

dopuszczalności wniosku, natomiast nie 

może w żadnym przypadku wypowiadać 

się o winie bądź braku winy posła oraz o 

zasadności wszczęcia wobec niego 

postępowania karnego na podstawie 

zarzutów, które są mu stawiane, nawet 

wtedy, gdy badanie wniosku pozwala 

komisji na dokładne zapoznanie się ze 

szczegółami sprawy. 

8. Sprawozdanie komisji jest 

wpisywane jako pierwszy punkt porządku 

dziennego pierwszego posiedzenia po jego 

złożeniu. Nie są przyjmowane żadne 

poprawki do wniosku (wniosków) 

dotyczącego decyzji. 

8. Wniosek komisji dotyczący decyzji 

jest włączany do porządku dziennego 

pierwszego posiedzenia następującego po 

dniu jego złożenia. Do takiego wniosku 

nie można zgłaszać poprawek. 

Debata dotyczy jedynie argumentów „za” 

lub „przeciw” wnioskowi o uchylenie lub 

utrzymanie immunitetu albo o skorzystanie 

z przywilejów lub immunitetu. 

Debata dotyczy jedynie argumentów „za” 

lub „przeciw” wnioskowi o uchylenie lub 

utrzymanie immunitetu albo o skorzystanie 

z przywilejów lub immunitetu. 

Z zastrzeżeniem postanowień art. 164, 

poseł, którego przywileje i immunitety są 

przedmiotem postępowania, nie może 

zabierać głosu w debacie. 

Z zastrzeżeniem postanowień art. 164, 

poseł, którego przywileje i immunitety są 

przedmiotem postępowania, nie może 

zabierać głosu w debacie. 

Wniosek lub wnioski dotyczące decyzji 

zawarte w sprawozdaniu są poddawane 

pod głosowanie w trakcie pierwszego 

głosowania następującego po debacie. 

Wniosek lub wnioski dotyczące decyzji 

zawarte w sprawozdaniu są poddawane 

pod głosowanie w trakcie pierwszego 

głosowania następującego po debacie. 

Po ich rozpatrzeniu przez Parlament 

odbywa się odrębne głosowanie nad 

każdym z wniosków zawartych w 

Po ich rozpatrzeniu przez Parlament 

odbywa się odrębne głosowanie nad 

każdym z wniosków zawartych w 
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sprawozdaniu. W przypadku odrzucenia 

wniosku, uważa się za przyjętą decyzję 

przeciwną. 

sprawozdaniu. W przypadku odrzucenia 

wniosku, uważa się za przyjętą decyzję 

przeciwną. 

9. Przewodniczący niezwłocznie 

przekazuje decyzję Parlamentu posłowi, 

którego dotyczy procedura oraz 

właściwemu organowi zainteresowanego 

państwa członkowskiego wnosząc zarazem 

o informowanie go o przebiegu 

postępowania oraz o orzeczeniach 

wydanych w jego wyniku. Niezwłocznie 

po otrzymaniu tych informacji 

Przewodniczący przedstawia je 

Parlamentowi w formie, którą uzna za 

najbardziej odpowiednią, w razie potrzeby 

po konsultacji z właściwą komisją. 

9. Przewodniczący niezwłocznie 

przekazuje decyzję Parlamentu posłowi, 

którego dotyczy procedura oraz 

właściwemu organowi zainteresowanego 

państwa członkowskiego wnosząc zarazem 

o informowanie go o przebiegu 

postępowania oraz o orzeczeniach 

wydanych w jego wyniku. Niezwłocznie 

po otrzymaniu tych informacji 

Przewodniczący przedstawia je 

Parlamentowi w formie, którą uzna za 

najbardziej odpowiednią, w razie potrzeby 

po konsultacji z właściwą komisją. 

10. Komisja rozpatruje powyższe 

kwestie oraz bada wszelkie otrzymane 

dokumenty zachowując najwyższą 

poufność. 

10. Komisja rozpatruje powyższe 

kwestie oraz bada wszelkie otrzymane 

dokumenty zachowując najwyższą 

poufność. Wnioski dotyczące procedur 

związanych z immunitetem komisja 

rozpatruje zawsze z wyłączeniem jawności. 

11. Po konsultacji z państwami 

członkowskimi komisja może sporządzić 

listę organów państw członkowskich 

uprawnionych do składania wniosków o 

uchylenie immunitetu posła. 

11. Parlament rozpatruje jedynie 

wnioski o uchylenie immunitetu posła, 

które zostały mu przekazane przez ograny 

sądowe lub przez stałe przedstawicielstwa 

państw członkowskich. 

12. Komisja opracowuje zasady 

stosowania niniejszego artykułu. 

12. Komisja opracowuje zasady 

stosowania niniejszego artykułu. 

13. Każde zapytanie odnoszące się do 

zakresu stosowania przywilejów oraz 

immunitetów, zgłoszone przez właściwy 

organ, jest rozpatrywane zgodnie z 

powyższymi postanowieniami. 

13. Każde zapytanie odnoszące się do 

zakresu stosowania przywilejów oraz 

immunitetów, zgłoszone przez właściwy 

organ, jest rozpatrywane zgodnie z 

powyższymi postanowieniami. 

Uzasadnienie 

The current interpretation following paragraph 1is converted into a new paragraph and the 

last part of paragraph 5 is aligned to it. 

The amendment to paragraph 3 seeks to clarify that the same principles referred to in 

paragraph 8 of this Rule also apply at committee level. 

For practical reasons, it is not always possible to place an immunity case at the head of the 

agenda. The amendment to paragraph 8 adapts the text to this reality. It also replaces the 
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word ‘report’ by the more appropriate expression ‘proposal for a decision’, consistently with 

the wording of Rule 9(3) and (8), fourth subparagraph. At the same time, the existing 

mechanism consisting of a systematic plenary vote on every immunity case is preserved as the 

most objective and appropriate to ensure the fair treatment of all Members and have 

decisions on their immunity taken by Parliament as a whole.  

The last sentence added to paragraph 10 comes from Rule 115 paragraph 4. 

As regards the changes to paragraph 11, they try to address the fact that in some 

jurisdictions private persons can submit requests for the waiver of a Member's immunity 

without the filter of any public authority (so called private prosecution).  The issue of the 

'competent authority' is thus not settled. The change states that requests for waiver should be 

either addressed to Parliament by the competent prosecutor's office or court or transmitted 

by the permanent representation to the EU. Private parties' requests for a waiver of immunity 

will have to be streamlined by the Permanent Representations. 

 

Poprawka  8 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 10 

 

Tekst obowiązujący Poprawka 

Artykuł 10 skreśla się 

Stosowanie Statutu posła  

Parlament przyjmuje Statut posła do 

Parlamentu Europejskiego oraz wszelkie 

zmiany do niego na podstawie wniosku 

komisji przedmiotowo właściwej. Artykuł 

150 ust. 1 stosuje się odpowiednio. 

Prezydium odpowiada za stosowanie tych 

przepisów i podejmuje decyzje w sprawie 

środków finansowych na podstawie 

rocznego budżetu. 

 

Uzasadnienie 

Tekst powyższego artykułu nie odnosi się wyłącznie do „stosowania” Statutu posła: zdanie 

pierwsze odnosi się do jego przyjęcia i wprowadzania zmian, lecz jest zbędne ze względu na 

dodanie art. 45. Zdanie drugie nie wydaje się przydatne, gdyż w takich przypadkach zwykle 

proponuje się poprawki, a zdanie trzecie o nieco zmienionym brzmieniu zostało włączone do 

art. 25 ust. 14b (nowy). 
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Poprawka  9 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 11 

 

Tekst obowiązujący Poprawka 

Artykuł 11 Artykuł 11 

Interesy finansowe posłów, normy 

postępowania, obowiązkowy rejestr 

służący przejrzystości i wstęp do 

pomieszczeń Parlamentu 

Interesy finansowe posłów i normy 

postępowania 

1. Parlament ustanawia zasady 

dotyczące przejrzystości interesów 

finansowych posłów w postaci 

załączonego do niniejszego Regulaminu 

kodeksu postępowania przyjętego 

większością głosów posłów zgodnie z art. 

232 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej1. 

1. Parlament ustanawia zasady 

dotyczące przejrzystości interesów 

finansowych posłów w postaci 

załączonego do niniejszego Regulaminu 

kodeksu postępowania przyjętego 

większością głosów posłów1. 

Zasady te nie mogą w żadnym wypadku 

utrudniać lub ograniczać wykonywania 

mandatu, prowadzenia działalności 

politycznej ani innej działalności związanej 

z mandatem. 

Zasady te nie mogą w innych sprawach 

utrudniać lub ograniczać wykonywania 

mandatu, prowadzenia działalności 

politycznej ani innej działalności związanej 

z mandatem. 

2. Postępowanie posłów odznacza się 

wzajemnym szacunkiem, opiera się na 

wartościach i zasadach określonych w 

podstawowych aktach Unii Europejskiej, 

cechuje się poszanowaniem powagi 

Parlamentu i nie może powodować 

zakłóceń w sprawnym przebiegu prac 

parlamentarnych ani też naruszania 

spokoju w budynkach Parlamentu. 

Posłowie stosują się do przepisów 

Parlamentu dotyczących postępowania z 

informacjami poufnymi. 

2. Postępowanie posłów odznacza się 

wzajemnym szacunkiem, opiera się na 

wartościach i zasadach określonych w 

traktatach, a zwłaszcza w Karcie praw 

podstawowych, i cechuje się 

poszanowaniem powagi Parlamentu. 

Ponadto nie może powodować zakłóceń w 

sprawnym przebiegu prac 

parlamentarnych, zagrażać zachowaniu 

bezpieczeństwa i porządku na terenie 

Parlamentu ani powodować 

niewłaściwego działania sprzętu do niego 

należącego. 

 W debatach parlamentarnych posłowie 

wystrzegają się wypowiedzi lub 

zachowania o charakterze 

zniesławiającym, rasistowskim czy 

ksenofobicznym, a także eksponowania 

transparentów. 



 

PE585.606v03-00 24/446 RR\1110426PL.docx 

PL 

 Posłowie stosują się do przepisów 

Parlamentu dotyczących postępowania z 

informacjami poufnymi. 

Nieposzanowanie tych standardów i 

przepisów może prowadzić do 

zastosowania środków zgodnie z art. 165, 

166 i 167. 

Nieposzanowanie tych standardów i 

przepisów może prowadzić do 

zastosowania środków zgodnie z art. 165, 

166 i 167. 

3. Stosowanie niniejszego artykułu nie 

ogranicza w żaden sposób żywotności 

debat parlamentarnych ani wolności słowa 

posłów. 

3. Stosowanie niniejszego artykułu nie 

ogranicza w inny sposób żywotności debat 

parlamentarnych ani wolności słowa 

posłów. 

Opiera się ono na pełnym poszanowaniu 

prerogatyw posłów, które zostały określone 

w odpowiednim prawie pierwotnym oraz w 

odpowiednich przepisach Statutu posła. 

Opiera się ono na pełnym poszanowaniu 

prerogatyw posłów, które zostały określone 

w odpowiednim prawie pierwotnym oraz w 

odpowiednich przepisach Statutu posła. 

Opiera się ono na zasadzie przejrzystości i 

gwarantuje, że wszelkie postanowienia w 

tym zakresie będą podawane do 

wiadomości posłów, którzy są 

indywidualnie powiadamiani o 

przysługujących im prawach i 

obowiązkach. 

Opiera się ono na zasadzie przejrzystości i 

gwarantuje, że wszelkie postanowienia w 

tym zakresie będą podawane do 

wiadomości posłów, którzy są 

indywidualnie powiadamiani o 

przysługujących im prawach i 

obowiązkach. 

 3a. Gdy osoba zatrudniona przez posła 

lub inna osoba, której poseł umożliwił 

dostęp do pomieszczeń lub urządzeń 

Parlamentu, nie przestrzega norm 

postępowania określonych w ust. 2, na 

posła można odpowiednio nałożyć sankcje 

określone w art. 166. 

4. Na początku każdej kadencji 

kwestorzy ustalają maksymalną liczbę 

asystentów, których może akredytować 

każdy poseł (akredytowani asystenci). 

4. Kwestorzy ustalają maksymalną 

liczbę asystentów, których może 

akredytować każdy poseł. 

5. Długoterminowe przepustki 

uprawniające do wstępu do pomieszczeń 

Parlamentu wydawane są osobom spoza 

instytucji Unii pod kontrolą kwestorów. 

Przepustki te są ważne maksymalnie przez 

rok, a ich ważność podlega przedłużeniu. 

Prezydium ustala zasady korzystania z 

tych przepustek. 

 

Przepustki mogą być wydawane:  

– osobom ujętym w rejestrze służącym  
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przejrzystości2 lub osobom 

reprezentującym organizacje ujęte w tym 

rejestrze bądź będącym pracownikami 

tych organizacji, przy czym fakt 

figurowania w rejestrze nie oznacza 

automatycznie prawa do otrzymania 

przepustki uprawniającej do wstępu; 

– osobom, które pragną mieć regularny 

wstęp do pomieszczeń Parlamentu, a nie 

są objęte zakresem stosowania 

porozumienia w sprawie utworzenia 

rejestru służącego przejrzystości3; 

 

– asystentom krajowym posłów oraz 

osobom asystującym członkom Komitetu 

Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu 

Regionów. 

 

6. Podmioty, które wpisują się do 

rejestru służącego przejrzystości muszą w 

ramach ich stosunków z Parlamentem 

przestrzegać: 

 

– kodeksu postępowania załączonego do 

porozumienia4; 

 

– procedur i innych zobowiązań 

określonych w porozumieniu; oraz 

 

– postanowień niniejszego artykułu, a 

także odnoszących się do niego przepisów 

wykonawczych. 

 

7. Kwestorzy określają, w jakim 

zakresie kodeks postępowania ma 

zastosowanie do osób, które posiadają 

długoterminowe przepustki, ale nie są 

objęte zakresem stosowania 

porozumienia. 

 

8. Przepustka zostaje odebrana na 

mocy uzasadnionej decyzji kwestorów w 

następujących przypadkach: 

 

– skreślenie z rejestru służącego 

przejrzystości, chyba że za nieodebraniem 

przepustki przemawiają istotne powody; 

 

– poważne uchybienie obowiązkom 

przewidzianym w ust. 6. 

 

9. Prezydium na wniosek sekretarza  
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generalnego przyjmuje środki niezbędne 

do wdrożenia rejestru służącego 

przejrzystości, zgodnie z postanowieniami 

umowy w sprawie utworzenia tego 

rejestru. 

Przepisy dotyczące stosowania ust. 5-8 

określone są w załączniku5. 

 

10. Kodeks postępowania, prawa i 

przywileje byłych posłów są ustalane 

decyzją Prezydium. Nie będą 

wprowadzane żadne różnice w traktowaniu 

byłych posłów. 

10. Kodeks postępowania, prawa i 

przywileje byłych posłów są ustalane 

decyzją Prezydium. Nie będą 

wprowadzane żadne różnice w traktowaniu 

byłych posłów. 

__________________ __________________ 

1 Zob. załącznik VI. 1 Zob. załącznik VI. 

2 Rejestr utworzony na mocy 

porozumienia między Parlamentem 

Europejskim i Komisją Europejską w 

sprawie utworzenia „rejestru służącego 

przejrzystości”, dotyczącego organizacji i 

osób samozatrudnionych 

zaangażowanych w opracowanie i 

realizację polityki Unii Europejskiej (zob. 

załącznik IX część B). 

 

3 Zob. załącznik IX część B.  

4 Zob. załącznik 3 do porozumienia 

ujętego w załączniku IX część B. 

 

5 Zob. załącznik IX część A.  

Uzasadnienie 

As regards the amendment to the title, it reflects the fact that the Register is mandatory for 

the institutions, not for those registered therein. Registration facilitates the interaction with 

the EU institutions which represents an important incentive. 

Paragraph 3a (new) comes from Annex XV §2 1st subparagraph (“Members shall be held 

responsible for any failure by persons whom they employ or for whom they arrange access to 

Parliament to comply on Parliament's premises with the standards of conduct applicable to 

Members”) and is reworded, with a view to clarifying its meaning. 

As regards the amendment to paragraph 4, art. 34 § 9  of the Implementing measures 

concerning the Members’ Statute, adopted by the Bureau, states the following: “The number 

of contracts between a Member and accredited assistants in force at any given time may not 

exceed three, regardless of the duration of work provided for in those contracts. This limit 

may be increased to four if an exemption is expressly granted by the President of Parliament 
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following verification by the relevant department that the Member concerned has sufficient 

office space to comply with the standards applicable to the use of Parliament’s buildings, 

taking into account also the number of trainees that may be present.” 

The contents of Rule 11(5) to (9) will become part of new Rule 116a and their wording will 

be streamlined. 

 

Poprawka  10 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 12 

 

Tekst obowiązujący Poprawka 

Artykuł 12 Artykuł 12 

Postępowania wewnętrzne Europejskiego 

Urzędu do Spraw Zwalczania Nadużyć 

Finansowych (OLAF) 

Postępowania wewnętrzne Europejskiego 

Urzędu do Spraw Zwalczania Nadużyć 

Finansowych (OLAF) 

Wspólne zasady prowadzenia dochodzeń 

wewnętrznych przez Europejski Urząd ds. 

Zwalczania Nadużyć Finansowych 

(OLAF) zawarte w porozumieniu 

międzyinstytucjonalnym z dnia 25 maja 

1999 r., przewidujące środki niezbędne do 

zapewnienia sprawnego przebiegu tych 

postępowań, stosuje się także wewnątrz 

Parlamentu, zgodnie z decyzją Parlamentu 

załączoną do Regulaminu6. 

Wspólne zasady prowadzenia dochodzeń 

wewnętrznych przez Europejski Urząd ds. 

Zwalczania Nadużyć Finansowych 

(OLAF) zawarte w porozumieniu 

międzyinstytucjonalnym z dnia 25 maja 

1999 r., przewidujące środki niezbędne do 

zapewnienia sprawnego przebiegu tych 

postępowań, stosuje się także wewnątrz 

Parlamentu, zgodnie z decyzją Parlamentu 

z dnia 18 listopada 1999 r. dotycząca 

warunków oraz trybu prowadzenia 

dochodzeń wewnętrznych w zakresie walki 

z przestępstwami finansowymi, korupcją 

oraz wszelką nielegalną działalnością 

szkodliwą dla interesów Wspólnot. 

__________________  

6 Zob. załącznik XI.  

 

Poprawka  11 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 13 
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Tekst obowiązujący Poprawka 

Artykuł 13 Artykuł 13 

Obserwatorzy Obserwatorzy 

1. Po podpisaniu przez dane państwo 

traktatu o przystąpieniu państwa do Unii 

Europejskiej, Przewodniczący, po 

uzyskaniu zgody Konferencji 

Przewodniczących, może zwrócić się do 

parlamentu państwa przystępującego o 

wyznaczenie spośród jego własnych 

posłów pewnej liczby obserwatorów, 

równej liczbie przyszłych mandatów w 

Parlamencie Europejskim przyznanych 

temu państwu. 

1. Po podpisaniu przez dane państwo 

traktatu o przystąpieniu państwa do Unii 

Europejskiej, Przewodniczący, po 

uzyskaniu zgody Konferencji 

Przewodniczących, może zwrócić się do 

parlamentu państwa przystępującego o 

wyznaczenie spośród jego własnych 

posłów pewnej liczby obserwatorów, 

równej liczbie przyszłych mandatów w 

Parlamencie Europejskim przyznanych 

temu państwu. 

2. Obserwatorzy ci biorą udział w 

posiedzeniach Parlamentu w oczekiwaniu 

na wejście w życie traktatu akcesyjnego i 

dysponują prawem zabierania głosu w 

komisjach i grupach politycznych. Nie 

mają prawa do głosowania bądź do 

kandydowania w wyborach dotyczących 

stanowisk w Parlamencie. Ich udział w 

pracach Parlamentu nie ma żadnego 

wpływu prawnego na działania 

Parlamentu. 

2. Obserwatorzy ci biorą udział w 

posiedzeniach Parlamentu w oczekiwaniu 

na wejście w życie traktatu akcesyjnego i 

dysponują prawem zabierania głosu w 

komisjach i grupach politycznych. Nie 

mają prawa do głosowania bądź do 

kandydowania w wyborach dotyczących 

stanowisk w Parlamencie ani nie mogą 

reprezentować Parlamentu na zewnątrz. 

Ich udział w pracach Parlamentu nie ma 

żadnego wpływu prawnego na działania 

Parlamentu. 

3. W odniesieniu do korzystania z 

infrastruktury Parlamentu oraz zwrotu 

kosztów ponoszonych z tytułu działań 

obserwacyjnych, obserwatorów traktuje się 

tak samo, jak posłów do PE. 

3. W odniesieniu do korzystania z 

infrastruktury Parlamentu oraz zwrotu 

kosztów podróży i utrzymania 

ponoszonych z tytułu działań 

obserwacyjnych, obserwatorów traktuje się 

tak samo jak posłów do PE. 

 

Poprawka  12 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 14 

 

Tekst obowiązujący Poprawka 

Artykuł 14 Artykuł 14 
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Czasowe sprawowanie funkcji 

Przewodniczącego 

Czasowe sprawowanie funkcji 

Przewodniczącego 

1. W trakcie posiedzenia 

przewidzianego w art. 146 ust. 2, jak i 

każdego innego posiedzenia poświęconego 

wyborowi Przewodniczącego i Prezydium, 

ustępujący Przewodniczący lub w razie 

jego braku jeden z ustępujących 

wiceprzewodniczących w porządku 

pierwszeństwa, lub też w razie ich braku 

poseł sprawujący swój urząd najdłużej 

pełni funkcję Przewodniczącego-Seniora 

do czasu ogłoszenia wyboru 

Przewodniczącego. 

1. W trakcie posiedzenia 

przewidzianego w art. 146 ust. 2, jak i 

każdego innego posiedzenia poświęconego 

wyborowi Przewodniczącego i Prezydium, 

ustępujący Przewodniczący lub w razie 

jego braku jeden z ustępujących 

wiceprzewodniczących w porządku 

pierwszeństwa, lub też w razie ich braku 

poseł sprawujący swój urząd najdłużej 

pełni funkcję Przewodniczącego-Seniora 

do czasu ogłoszenia wyboru 

Przewodniczącego. 

2. Pod przewodnictwem posła 

sprawującego czasowo funkcję 

Przewodniczącego na mocy ust. 1 nie może 

odbywać się debata, której przedmiotem 

nie jest wybór Przewodniczącego lub 

weryfikacja mandatów. 

2. Pod przewodnictwem posła 

sprawującego czasowo funkcję 

Przewodniczącego na mocy ust. 1 nie może 

odbywać się debata, której przedmiotem 

nie jest wybór Przewodniczącego lub 

weryfikacja mandatów zgodnie z art. 3 ust. 

2 akapit drugi Regulaminu. Wszelkie inne 

kwestie związane z weryfikacją mandatów 

poruszane podczas obrad pod jego 

przewodnictwem odsyła się do właściwej 

komisji. 

Uprawnienia Przewodniczącego, o 

których mowa w art.3 ust.2 drugi akapit, 

wykonuje poseł sprawujący czasowo 

funkcję Przewodniczącego na mocy ust. 1. 

Wszelkie inne kwestie związane z 

weryfikacją mandatów, poruszane 

podczas obrad pod jego przewodnictwem, 

odsyła się do komisji odpowiedzialnej za 

weryfikację mandatów. 

 

Uzasadnienie 

Wykładnię ujęto w ust. 2 tego artykułu. 

 

Poprawka  13 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 15 
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Tekst obowiązujący Poprawka 

Artykuł 15 Artykuł 15 

Kandydatury i przepisy ogólne Kandydatury i przepisy ogólne 

1. Przewodniczący, 

wiceprzewodniczący i kwestorzy są 

wybierani w głosowaniu tajnym, zgodnie z 

art. 182. Kandydatury mogą być 

proponowane wyłącznie za zgodą 

zainteresowanych. Kandydaturę może 

zgłosić jedynie grupa polityczna lub co 

najmniej 40 posłów. Jednakże, jeżeli 

liczba kandydatur nie przekracza liczby 

miejsc do obsadzenia, kandydaci mogą 

być wybrani przez aklamację. 

1. Przewodniczący, a następnie 

wiceprzewodniczący i kwestorzy są 

wybierani w głosowaniu tajnym, zgodnie z 

art. 182. 

 Kandydatury zgłasza się za zgodą 

zainteresowanych, przy czym kandydaturę 

może zgłosić jedynie grupa polityczna lub 

co najmniej 40 posłów. Przed każdą turą 

głosowania można zgłaszać nowe 

kandydatury. 

 Jeżeli liczba kandydatur nie przekracza 

liczby miejsc do obsadzenia, kandydatów 

wybiera się przez aklamację, chyba że co 

najmniej jedna piąta posłów 

zasiadających w Parlamencie wystąpi o 

głosowanie tajne. 

 W przypadku gdy w jednym głosowaniu 

musi zostać wybrana więcej niż jedna 

osoba sprawująca daną funkcję, karta do 

głosowania jest ważna jedynie wówczas, 

gdy wykorzystano ponad połowę 

dostępnych głosów. 

Jeżeli ma zostać zastąpiony tylko jeden 

wiceprzewodniczący, a istnieje tylko jeden 

kandydat, może on zostać wybrany przez 

aklamację. Przewodniczący ma prawo 

decydowania, czy wybór nastąpi przez 

aklamację czy w głosowaniu tajnym. 

Nowo wybrany wiceprzewodniczący 

zajmie w porządku pierwszeństwa miejsce 

wiceprzewodniczącego, którego zastępuje. 

 

2. Podczas wyboru 2. Podczas wyboru 
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Przewodniczącego, wiceprzewodniczących 

i kwestorów wskazane jest zapewnienie 

sprawiedliwej reprezentacji państw 

członkowskich oraz opcji politycznych. 

Przewodniczącego, wiceprzewodniczących 

i kwestorów wskazane jest zapewnienie 

sprawiedliwej reprezentacji opcji 

politycznych, a także równowagi płci i 

równowagi geograficznej. 

Uzasadnienie 

W odniesieniu do ust. 1 akapit 1, zgodnie z obecną praktyką niektóre grupy polityczne 

przedstawiają kandydaturę jeden raz dla wszystkich tur głosowania, natomiast inne robią to 

przed każdą turą głosowania. Zmiana została też odzwierciedlona w art. 16. 

Skreśla się wykładnię, gdyż dwa pierwsze zdania zostały włączone do akapitu trzeciego ust. 1 

tego artykułu. Ostatnie zdanie nie dodaje niczego w stosunku do tekstu art. 20 ust. 1 akapit 

drugi i dlatego skreśla się je. 

Jeżeli chodzi o poprawkę do ust. 2, jej brzmienie zostało uzgodnione z regulaminem 

pracowniczym. 

 

Poprawka  14 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 16 

 

Tekst obowiązujący Poprawka 

Artykuł 16 Artykuł 16 

Wybór Przewodniczącego - przemówienie 

inauguracyjne 

Wybór Przewodniczącego - przemówienie 

inauguracyjne 

1. W pierwszej kolejności 

przeprowadzany jest wybór 

Przewodniczącego. Przed każdą turą 

głosowania kandydatury powinny być 

przedstawione posłowi sprawującemu 

czasowo funkcję Przewodniczącego na 

mocy art. 14, który informuje o nich 

Parlament. Jeśli po trzech turach głosowań 

żaden kandydat nie otrzyma bezwzględnej 

większości oddanych głosów, w czwartej 

turze kandydują tylko dwaj posłowie, 

którzy w trzeciej turze otrzymali 

największą liczbę głosów; w przypadku tej 

samej liczby głosów za wybranego uznany 

zostaje kandydat starszy wiekiem. 

1. Kandydatury zgłasza się posłowi 

sprawującemu czasowo funkcję 

Przewodniczącego na mocy art. 14, który 

to poseł informuje o nich Parlament. Jeśli 

po trzech turach głosowań żaden kandydat 

nie otrzyma bezwzględnej większości 

oddanych głosów, w drodze odstępstwa od 

art. 15 ust. 1, w czwartej turze kandydują 

tylko dwaj posłowie, którzy w trzeciej 

turze otrzymali największą liczbę głosów; 

w przypadku tej samej liczby głosów za 

wybranego uznany zostaje kandydat 

starszy wiekiem. 

2. Po wyborach poseł sprawujący czasowo 2. Po wyborach poseł sprawujący czasowo 
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funkcję Przewodniczącego na mocy art. 14 

ustępuje miejsca wybranemu 

Przewodniczącemu. Przemówienie 

inauguracyjne może wygłosić jedynie 

wybrany Przewodniczący. 

funkcję Przewodniczącego na mocy art. 14 

ustępuje miejsca wybranemu 

Przewodniczącemu. Przemówienie 

inauguracyjne może wygłosić jedynie 

wybrany Przewodniczący. 

Uzasadnienie 

Skreślenie słów „przed każdą turą głosowania” odzwierciedla propozycję dotyczącą zmiany 

w art. 15 ust. 1. 

 

Poprawka  15 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 17 

 

Tekst obowiązujący Poprawka 

Artykuł 17 Artykuł 17 

Wybór wiceprzewodniczących Wybór wiceprzewodniczących 

1. W dalszej kolejności, przy pomocy 

jednej karty do głosowania, odbywają się 

wybory wiceprzewodniczących. W 

pierwszej turze, na do 14 miejsc do 

obsadzenia, za wybranych uznaje się tych 

kandydatów, którzy otrzymali 

bezwzględną większość oddanych głosów, 

w kolejności otrzymanych głosów. Jeśli 

liczba wybranych kandydatów jest 

mniejsza od liczby miejsc do obsadzenia, 

w celu obsadzenia pozostałych miejsc 

przeprowadza się na tych samych zasadach 

drugą turę wyborów. Jeśli do obsadzenia 

pozostałych miejsc niezbędna jest trzecia 

tura wyborów, obowiązuje zasada 

głosowania zwykłą większością głosów. W 

przypadku równej liczby oddanych głosów, 

za wybranych uznaje się najstarszych 

wiekiem kandydatów. 

1. W dalszej kolejności, w jednym 

głosowaniu odbywają się wybory 

wiceprzewodniczących. W pierwszej turze, 

na do 14 miejsc do obsadzenia, za 

wybranych uznaje się tych kandydatów, 

którzy otrzymali bezwzględną większość 

oddanych głosów, w kolejności 

otrzymanych głosów. Jeśli liczba 

wybranych kandydatów jest mniejsza od 

liczby miejsc do obsadzenia, w celu 

obsadzenia pozostałych miejsc 

przeprowadza się na tych samych zasadach 

drugą turę wyborów. Jeśli do obsadzenia 

pozostałych miejsc niezbędna jest trzecia 

tura wyborów, obowiązuje zasada 

głosowania zwykłą większością głosów. W 

przypadku równej liczby oddanych głosów, 

za wybranych uznaje się najstarszych 

wiekiem kandydatów. 

Chociaż, w odróżnieniu od postanowień 

art. 16 ust. 1, zgłaszanie nowych 

kandydatur pomiędzy turami głosowań 

nie jest wyraźnie przewidziane w trakcie 

wyboru wiceprzewodniczących, to jest ono 
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dozwolone ze względu na suwerenność 

Parlamentu, który powinien mieć 

możność rozpatrzenia każdej 

dopuszczalnej kandydatury, tym bardziej, 

że brak tej możliwości mógłby stanowić 

przeszkodę dla sprawnego przebiegu 

wyborów. 

2. Z zastrzeżeniem postanowień art. 

20 ust. 1, porządek pierwszeństwa 

wiceprzewodniczących ustalany jest 

według kolejności, w jakiej zostali 

wybrani, a w przypadku równej ilości 

głosów, według starszeństwa. 

2. Z zastrzeżeniem postanowień art. 

20 ust. 1, porządek pierwszeństwa 

wiceprzewodniczących ustalany jest 

według kolejności, w jakiej zostali 

wybrani, a w przypadku równej ilości 

głosów, według starszeństwa. 

Jeśli wyboru dokonano przez aklamację, w 

celu ustalenia porządku pierwszeństwa 

przeprowadza się głosowanie tajne. 

Jeśli wyboru dokonano przez aklamację, w 

celu ustalenia porządku pierwszeństwa 

przeprowadza się głosowanie tajne. 

Uzasadnienie 

Skreślona wykładnia jest ujęta w zaproponowanych zmianach dotyczących art. 15 ust. 1. 

 

Poprawka  16 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 18 

 

Tekst obowiązujący Poprawka 

Artykuł 18 Artykuł 18 

Wybór kwestorów Wybór kwestorów 

Po wyborze wiceprzewodniczących 

Parlament przystępuje do wyboru pięciu 

kwestorów. 

Parlament wybiera pięciu kwestorów w 

takiej samej procedurze, jaka obowiązuje 

przy wyborze wiceprzewodniczących. 

Przy wyborze kwestorów stosuje się takie 

same zasady, jakie obowiązują przy 

wyborze wiceprzewodniczących. 

 

Uzasadnienie 

Oba zdania art. 18 połączono. 
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Poprawka  17 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 19 

 

Tekst obowiązujący Poprawka 

Artykuł 19 Artykuł 19 

Kadencje Kadencje 

1. Kadencja Przewodniczącego, 

wiceprzewodniczących i kwestorów 

wynosi dwa i pół roku. 

1. Kadencja Przewodniczącego, 

wiceprzewodniczących i kwestorów 

wynosi dwa i pół roku. 

Zmieniając grupę polityczną poseł 

zachowuje stanowisko, które zajmował w 

Prezydium lub w Kolegium Kwestorów do 

końca wykonywania swojego 

dwuipółrocznego mandatu. 

Zmieniając grupę polityczną, poseł 

zachowuje stanowisko, które zajmował w 

Prezydium lub jako kwestor, do końca 

wykonywania swojego dwuipółrocznego 

mandatu. 

2. Jeśli przed upływem kadencji 

pojawia się wakat, poseł wybrany do jego 

objęcia pełni funkcję jedynie przez okres 

pozostający do zakończenia kadencji 

poprzednika na danym stanowisku. 

2. Jeśli przed upływem kadencji 

pojawia się wakat, poseł wybrany do jego 

objęcia pełni funkcję jedynie przez okres 

pozostający do zakończenia kadencji 

poprzednika na danym stanowisku. 

 

Poprawka  18 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 20 

 

Tekst obowiązujący Poprawka 

Artykuł 20 Artykuł 20 

Wakaty Wakaty 

1. W przypadku wakującego miejsca 

Przewodniczącego, wiceprzewodniczącego 

lub kwestora przystępuje się do wyboru ich 

następców, zgodnie z powyższymi 

postanowieniami. 

1. W przypadku wakującego miejsca 

Przewodniczącego, wiceprzewodniczącego 

lub kwestora przystępuje się do wyboru ich 

następców, zgodnie z powyższymi 

postanowieniami. 

Nowo wybrany wiceprzewodniczący 

zajmuje w porządku pierwszeństwa 

miejsce ustępującego 

wiceprzewodniczącego. 

Nowo wybrany wiceprzewodniczący 

zajmuje w porządku pierwszeństwa 

miejsce ustępującego 

wiceprzewodniczącego. 

2. Gdy wakat dotyczy stanowiska 2. Jeżeli wakat dotyczy stanowiska 
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Przewodniczącego, pierwszy 

wiceprzewodniczący pełni jego funkcję do 

chwili wybrania nowego 

Przewodniczącego. 

Przewodniczącego, jeden z 

wiceprzewodniczących, wyłoniony zgodnie 

z porządkiem pierwszeństwa, pełni jego 

funkcję do chwili wybrania nowego 

Przewodniczącego. 

 

Poprawka  19 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 22 

 

Tekst obowiązujący Poprawka 

Artykuł 22 Artykuł 22 

Kompetencje Przewodniczącego Kompetencje Przewodniczącego 

1. Zgodnie z zasadami 

przewidzianymi w niniejszym 

Regulaminie, Przewodniczący kieruje 

całością prac Parlamentu i jego organów 

oraz posiada pełnię uprawnień do 

przewodniczenia obradom Parlamentu i 

zapewnienia ich sprawnego przebiegu. 

1. Zgodnie z niniejszym 

Regulaminem Przewodniczący kieruje 

całością prac Parlamentu i jego organów 

oraz posiada pełnię uprawnień do 

przewodniczenia obradom Parlamentu i 

zapewnienia ich sprawnego przebiegu. 

Niniejszy przepis może być interpretowany 

w ten sposób, że uprawnienia w nim 

przyznane obejmują prawo do 

wyeliminowania nadużywania takich 

wniosków, jak wnioski porządkowe, 

wnioski w sprawach proceduralnych, 

wyjaśnienia dotyczące sposobu 

głosowania i wnioski o głosowanie 

odrębne, podzielone lub imienne, jeżeli 

Przewodniczący jest przekonany, że mają 

one w oczywisty sposób na celu i 

przyniosą w konsekwencji poważne i 

długotrwałe zakłócenie procedur Izby lub 

wykonywania praw innych posłów. 

 

Do uprawnień przyznanych w niniejszym 

przepisie należy prawo do poddawania 

tekstów pod głosowanie w innej 

kolejności, niż ustalona w dokumencie 

stanowiącym przedmiot głosowania. 

Odpowiednio do postanowień art. 174 ust. 

7 Przewodniczący może zwrócić się w tym 
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celu o uprzednią zgodę do Parlamentu. 

2. Przewodniczący otwiera, zawiesza i 

zamyka posiedzenia. rozstrzyganie o 

dopuszczalności poprawek, o pytaniach 

kierowanych do Rady i Komisji oraz o 

zgodności sprawozdań z Regulaminem. 

Dba o przestrzeganie Regulaminu i 

utrzymanie porządku, udziela głosu, 

ogłasza zamknięcie debat, poddaje wnioski 

pod głosowanie i ogłasza wyniki 

głosowania. Kieruje też do komisji 

informacje dotyczące spraw leżących w ich 

gestii. 

2. Przewodniczący otwiera, zawiesza i 

zamyka posiedzenia. oraz rozstrzyga o 

dopuszczalności poprawek i innych 

tekstów poddawanych pod głosowanie, a 

także o dopuszczalności pytań 

parlamentarnych. Przewodniczący dba o 

przestrzeganie Regulaminu i utrzymanie 

porządku, udziela głosu, ogłasza 

zamknięcie debat, poddaje wnioski pod 

głosowanie i ogłasza wyniki głosowania, 

Kieruje też do komisji informacje 

dotyczące spraw leżących w ich gestii. 

3. Przewodniczący może zabrać głos w 

dyskusji tylko w celu jej podsumowania 

lub zdyscyplinowania mówcy. Jeżeli chce 

on brać udział w debacie, opuszcza fotel 

Przewodniczącego, który może zająć 

ponownie dopiero po jej zakończeniu. 

3. Przewodniczący może zabrać głos w 

dyskusji tylko w celu jej podsumowania 

lub zdyscyplinowania mówcy. Jeżeli chce 

on brać udział w debacie, opuszcza fotel 

Przewodniczącego, który może zająć 

ponownie dopiero po jej zakończeniu. 

4. Na płaszczyźnie kontaktów 

międzynarodowych, podczas oficjalnych 

uroczystości, w czynnościach 

administracyjnych, sądowych i 

finansowych Parlament jest 

reprezentowany przez Przewodniczącego, 

który może delegować te uprawnienia. 

4. Na płaszczyźnie kontaktów 

międzynarodowych, podczas oficjalnych 

uroczystości, w czynnościach 

administracyjnych, sądowych i 

finansowych Parlament jest 

reprezentowany przez Przewodniczącego, 

który może delegować te uprawnienia. 

 4a. Przewodniczący odpowiada za 

bezpieczeństwo i nietykalność lokali 

Parlamentu Europejskiego. 

Uzasadnienie 

The contents of the first interpretation after paragraph 1 shall be transformed into a 

provision of the title on plenary sessions (Rule 164a), whilethe contents of the second 

interpretation shall be transformed into a provision of the title on plenary sessions (Rule 

174). 

The suggested change to paragraph 2 reflects the current practice according to which the 

President rules as inadmissible not only amendments, but also paragraphs of reports which 

are in violation of primary Union law or risk damaging Parliament's interest or reputation. 

The new paragraph 4a reflects the current practice according to which the President is the 

highest authority as regards the waiver of the inviolability of Parliament’s premises and 

archives (Articles 1 and 2 PPI) and its security. 
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Poprawka  20 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 23 

 

Tekst obowiązujący Poprawka 

Artykuł 23 Artykuł 23 

Kompetencje wiceprzewodniczących Kompetencje wiceprzewodniczących 

1.  W razie nieobecności 

Przewodniczącego, niemożności 

wykonywania przez niego obowiązków lub 

w przypadku, gdy chce on uczestniczyć w 

dyskusji zgodnie z art. 22 ust. 3, zastępuje 

go jeden z wiceprzewodniczących, zgodnie 

z art. 17 ust. 2. 

1.  W razie nieobecności 

Przewodniczącego, niemożności 

wykonywania przez niego obowiązków lub 

w przypadku, gdy chce on uczestniczyć w 

dyskusji zgodnie z art. 22 ust. 3, zastępuje 

go jeden z wiceprzewodniczących, zgodnie 

z art. 17 ust. 2. 

2.  Wiceprzewodniczący pełnią 

również obowiązki nałożone na nich w art. 

25, 27 ust. 3 i 5 oraz art. 71 ust. 3. 

2.  Wiceprzewodniczący pełnią 

również obowiązki nałożone na nich w art. 

25, 27 ust. 3 i 5 oraz art. 71 ust. 3. 

3. Przewodniczący może przekazać 

wiceprzewodniczącym wszelkie 

obowiązki, jak reprezentowanie 

Parlamentu podczas określonych 

uroczystości lub czynności. W 

szczególności może on wyznaczyć jednego 

z wiceprzewodniczących do wykonywania 

obowiązków powierzonych 

Przewodniczącemu w art. 130 ust. 2 i ust. 2 

załącznika II. 

3. Przewodniczący może przekazać 

wiceprzewodniczącym wszelkie 

obowiązki, jak reprezentowanie 

Parlamentu podczas określonych 

uroczystości lub czynności. W 

szczególności może on wyznaczyć jednego 

z wiceprzewodniczących do wykonywania 

obowiązków powierzonych 

Przewodniczącemu w art. 129 i art. 130 

ust. 2. 

Uzasadnienie 

Załącznik II zostanie skreślony. Zob. proponowana poprawka do art. 129. 

 

Poprawka  21 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 25 

 

Tekst obowiązujący Poprawka 

Artykuł 25 Artykuł 25 

Kompetencje Prezydium Kompetencje Prezydium 
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1. Prezydium wykonuje zadania 

powierzone mu Regulaminem. 

1. Prezydium wykonuje zadania 

powierzone mu Regulaminem. 

2. Prezydium podejmuje decyzje 

finansowe, organizacyjne i administracyjne 

w sprawach dotyczących organizacji 

wewnętrznej Parlamentu, jego Sekretariatu 

i organów. 

2. Prezydium podejmuje decyzje 

finansowe, organizacyjne i administracyjne 

w sprawach dotyczących organizacji 

wewnętrznej Parlamentu, jego Sekretariatu 

i organów. 

3. Na wniosek Sekretarza 

Generalnego lub grupy politycznej 

Prezydium podejmuje decyzje finansowe, 

organizacyjne i administracyjne w 

sprawach dotyczących posłów. 

3. Na wniosek Sekretarza 

Generalnego lub grupy politycznej 

Prezydium podejmuje decyzje finansowe, 

organizacyjne i administracyjne w 

sprawach dotyczących posłów. 

4. Prezydium reguluje kwestie 

związane z przebiegiem posiedzeń. 

4. Prezydium reguluje kwestie 

związane z przebiegiem posiedzeń. 

„Przebieg posiedzeń” obejmuje również 

kwestie dotyczące postępowania posłów 

we wszystkich pomieszczeniach 

Parlamentu. 

 

5. Prezydium przyjmuje przewidziane 

w art. 35 postanowienia dotyczące posłów 

niezrzeszonych. 

5. Prezydium przyjmuje przewidziane 

w art. 35 postanowienia dotyczące posłów 

niezrzeszonych. 

6. Prezydium sporządza schemat 

organizacyjny Sekretariatu, jak również 

ustanawia przepisy dotyczące statusu 

administracyjnego oraz finansowego 

urzędników i innych pracowników. 

6. Prezydium sporządza schemat 

organizacyjny Sekretariatu, jak również 

ustanawia przepisy dotyczące statusu 

administracyjnego oraz finansowego 

urzędników i innych pracowników. 

7. Prezydium sporządza wstępny 

projekt preliminarza budżetowego 

Parlamentu. 

7. Prezydium sporządza wstępny 

projekt preliminarza budżetowego 

Parlamentu. 

8. Prezydium przyjmuje wytyczne dla 

kwestorów, zgodnie z art. 28. 

8. Prezydium przyjmuje wytyczne dla 

kwestorów i może zwrócić się do nich o 

wykonanie określonych zadań. 

9. Prezydium jest organem 

właściwym do udzielania zgody na 

organizację posiedzeń komisji poza ich 

zwykłymi miejscami pracy, organizację 

przesłuchań, jak i na wyjazdy 

sprawozdawców w celach badawczych 

oraz informacyjnych. 

9. Prezydium jest organem 

właściwym do udzielania zgody na 

organizację posiedzeń komisji poza ich 

zwykłymi miejscami pracy lub wyjazdów 

komisji poza ich zwykłe miejsca pracy, 

organizację przesłuchań oraz na wyjazdy 

sprawozdawców w celach badawczych 

oraz informacyjnych. 

Jeżeli zostanie udzielona zgoda na takie 

posiedzenia lub spotkania, kwestie 

związane ze stosowaniem języków 

Jeżeli zostanie udzielona zgoda na takie 

posiedzenia lub wyjazdy, kwestie związane 

ze stosowaniem języków ustalane są na 
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ustalane są w zależności od języków 

urzędowych używanych przez członków 

komisji i ich zastępców, o zapewnienie 

których złożą oni wniosek. 

podstawie kodeksu postępowania w 

kwestii wielojęzyczności przyjętego przez 

Prezydium. Ta sama zasada dotyczy także 

delegacji. 

Zasada ta dotyczy także delegacji, chyba 

że stali członkowie delegacji i ich zastępcy 

postanowią inaczej. 

 

10. Prezydium mianuje Sekretarza 

Generalnego, zgodnie z art. 222. 

10. Prezydium mianuje Sekretarza 

Generalnego, zgodnie z art. 222. 

11. Prezydium określa zasady 

stosowania rozporządzenia (WE) nr 

2004/2003 Parlamentu Europejskiego i 

Rady w sprawie przepisów regulujących 

partie polityczne na poziomie europejskim 

oraz zasad dotyczących ich finansowania. 

Stosując to rozporządzenie wypełnia 

zadania nałożone na nie przez Regulamin 

Parlamentu. 

11. Prezydium określa zasady 

stosowania przepisów regulujących partie i 

fundacje polityczne na poziomie 

europejskim oraz przepisów dotyczących 

ich finansowania. 

12. Prezydium ustanawia przepisy 

dotyczące postępowania Parlamentu, jego 

organów, osób sprawujących funkcję i 

innych posłów względem informacji 

poufnych, przy uwzględnieniu wszelkich 

zawartych w tych sprawach porozumień 

międzyinstytucjonalnych. Przepisy te 

publikowane są w Dzienniku Urzędowym 

Unii Europejskiej oraz załączone do 

niniejszego Regulaminu7. 

12. Prezydium ustanawia przepisy 

dotyczące postępowania Parlamentu, jego 

organów, osób sprawujących funkcję i 

innych posłów względem informacji 

poufnych, przy uwzględnieniu wszelkich 

zawartych w tych sprawach porozumień 

międzyinstytucjonalnych. Przepisy te 

publikowane są w Dzienniku Urzędowym 

Unii Europejskiej. 

13. Przewodniczący lub Prezydium 

mogą powierzyć jednemu lub kilku 

członkom Prezydium zadania ogólne lub 

szczegółowe leżące w zakresie 

kompetencji Przewodniczącego lub 

Prezydium. Jednocześnie ustalany jest 

sposób wykonania tych zadań. 

13. Przewodniczący lub Prezydium 

mogą powierzyć jednemu lub kilku 

członkom Prezydium zadania ogólne lub 

szczegółowe leżące w zakresie 

kompetencji Przewodniczącego lub 

Prezydium. Jednocześnie ustalany jest 

sposób wykonania tych zadań. 

14. Prezydium wyznacza dwóch 

wiceprzewodniczących, którzy 

odpowiadają za utrzymywanie kontaktów z 

parlamentami krajowymi. 

14. Prezydium wyznacza dwóch 

wiceprzewodniczących, którzy 

odpowiadają za utrzymywanie kontaktów z 

parlamentami krajowymi. 

Przedstawiają oni Konferencji 

Przewodniczących okresowe 

sprawozdania ze swojej działalności. 

 

 14a. Prezydium wyznacza 

wiceprzewodniczącego, który odpowiada 
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za prowadzenie systematycznych 

konsultacji z europejskim społeczeństwem 

obywatelskim na istotne tematy. 

 14b. Prezydium odpowiada za 

stosowanie Statutu posła i podejmuje 

decyzje w sprawie kwot świadczeń na 

podstawie rocznego budżetu. 

15. Po wyborze nowego Parlamentu 

ustępujące Prezydium pełni swoje funkcje 

do czasu pierwszego posiedzenia nowo 

wybranego Parlamentu. 

 

__________________  

7 Zob. załącznik VII część E.  

Uzasadnienie 

The changes to paragraph 9 subparagraph 2, reflect the provisions of  the Code of Conduct 

on multi-lingualism adopted by the Bureau on the basis of the competences conferred upon it 

by the current Rule. 

As regards the changes to paragraph 11, the last sentence is deleted as it repeats paragraph 

1. The amendments means to align the text of the Rule with the new Regulation. 

Paragraph 14 subparagraph 2 is deleted here and moved under Rule 27(3). 

The content for paragraph 14a (new)comes from the last sentence of Rule 27(5) and the 

wording is aligned with Rule 25(14). 

This sentence in paragraph 14b(new) is taken from current Rule 10 and is slightly reworded 

to replace ("financial envelopes" is replaced by "allowances"). 

Paragraph 15 is deleted, as a new Rule 30a will cover all bodies and office holders. 

 

Poprawka  22 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 26 

 

Tekst obowiązujący Poprawka 

Artykuł 26 Artykuł 26 

Skład Konferencji Przewodniczących Skład Konferencji Przewodniczących 

1. W skład Konferencji 

Przewodniczących wchodzą 

1. W skład Konferencji 

Przewodniczących wchodzą 
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Przewodniczący Parlamentu oraz 

przewodniczący grup politycznych. 

Przewodniczący grupy politycznej może 

być reprezentowany przez członka tej 

grupy. 

Przewodniczący Parlamentu oraz 

przewodniczący grup politycznych. 

Przewodniczący grupy politycznej może 

być reprezentowany przez członka tej 

grupy. 

2. Przewodniczący Parlamentu 

zaprasza do udziału w posiedzeniach 

Konferencji Przewodniczących jednego 

przedstawiciela posłów niezrzeszonych, 

który uczestniczy w nich bez prawa głosu. 

2. Przewodniczący Parlamentu, po 

umożliwieniu posłom niezrzeszonym 

wyrażenia opinii, zaprasza jednego z nich 

do udziału, bez prawa głosu, w 

posiedzeniach Konferencji 

Przewodniczących. 

3.  Konferencja Przewodniczących 

dąży do uzyskania konsensusu w 

rozpatrywaniu kierowanych do niej 

kwestii. 

3. Konferencja Przewodniczących 

dąży do uzyskania konsensusu w 

rozpatrywaniu kierowanych do niej 

kwestii. 

Jeśli nie udaje się osiągnąć konsensusu, 

przeprowadzane jest głosowanie; oddane 

głosy waży się według liczby członków 

każdej grupy politycznej. 

Jeśli nie udaje się osiągnąć konsensusu, 

przeprowadzane jest głosowanie; oddane 

głosy waży się według liczby członków 

każdej grupy politycznej. 

 

Poprawka  23 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 27 

 

Tekst obowiązujący Poprawka 

Artykuł 27 Artykuł 27 

Kompetencje Konferencji 

Przewodniczących 

Kompetencje Konferencji 

Przewodniczących 

1. Konferencja Przewodniczących 

wykonuje zadania powierzone jej 

niniejszym Regulaminem. 

1. Konferencja Przewodniczących 

wykonuje zadania powierzone jej 

niniejszym Regulaminem. 

2. Konferencja Przewodniczących 

decyduje o organizacji prac Parlamentu 

oraz o kwestiach związanych z 

planowaniem prac ustawodawczych. 

2. Konferencja Przewodniczących 

decyduje o organizacji prac Parlamentu 

oraz o kwestiach związanych z 

planowaniem prac ustawodawczych. 

3. Konferencja Przewodniczących jest 

organem właściwym w kwestiach 

dotyczących kontaktów z innymi organami 

i instytucjami Unii Europejskiej oraz z 

parlamentami narodowymi państw 

3. Konferencja Przewodniczących jest 

organem właściwym w kwestiach 

dotyczących kontaktów z innymi organami 

i instytucjami Unii Europejskiej oraz z 

parlamentami narodowymi państw 
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członkowskich. członkowskich. Wiceprzewodniczący, 

którym powierzono utrzymywanie 

kontaktów z parlamentami narodowymi, 

przedstawiają Konferencji 

Przewodniczących okresowe 

sprawozdanie ze swojej działalności w tym 

zakresie. 

4. Konferencja Przewodniczących jest 

organem odpowiedzialnym za kwestie 

dotyczące kontaktów z krajami trzecimi 

oraz z instytucjami i organizacjami 

pozawspólnotowymi. 

4. Konferencja Przewodniczących jest 

organem odpowiedzialnym za kwestie 

dotyczące kontaktów z krajami trzecimi 

oraz z instytucjami i organizacjami 

pozawspólnotowymi. 

5. Konferencja Przewodniczących jest 

odpowiedzialna za organizację 

systematycznych konsultacji z europejskim 

społeczeństwem obywatelskim na istotne 

tematy. Mogą one obejmować organizację 

debat publicznych, otwartych dla 

zainteresowanych obywateli, na tematy 

związane z ogólnym interesem 

europejskim. Prezydium mianuje 

wiceprzewodniczącego odpowiedzialnego 
za prowadzenie takich konsultacji, który 

przedstawia sprawozdania Konferencji 

Przewodniczących. 

5. Konferencja Przewodniczących jest 

odpowiedzialna za organizację 

systematycznych konsultacji z europejskim 

społeczeństwem obywatelskim na istotne 

tematy. Mogą one obejmować organizację 

debat publicznych, otwartych dla 

zainteresowanych obywateli, na tematy 

związane z ogólnym interesem 

europejskim. Wiceprzewodniczący 

odpowiedzialny za prowadzenie takich 

konsultacji przedstawia Konferencji 

Przewodniczących okresowe sprawozdanie 

ze swojej działalności w tym zakresie. 

6. Konferencja Przewodniczących 

sporządza projekt porządku dziennego sesji 

miesięcznych Parlamentu. 

6. Konferencja Przewodniczących 

sporządza projekt porządku dziennego sesji 

miesięcznych Parlamentu. 

7. Konferencja Przewodniczących jest 

organem odpowiedzialnym za skład i 

kompetencje komisji oraz komisji 

śledczych, jak również wspólnych komisji 

parlamentarnych, stałych delegacji oraz 

delegacji ad hoc. 

7. Konferencja Przewodniczących 

przedstawia Parlamentowi propozycję 

składu i kompetencji komisji, komisji 

śledczych, jak również wspólnych komisji 

parlamentarnych i stałych delegacji. 

Konferencja Przewodniczących jest 

organem odpowiedzialnym za 

zatwierdzanie delegacji ad hoc. 

8. Konferencja Przewodniczących 

decyduje o przydziale miejsc na sali 

posiedzeń, zgodnie z art. 36. 

8. Konferencja Przewodniczących 

decyduje o przydziale miejsc na sali 

posiedzeń, zgodnie z art. 36. 

9. Konferencja Przewodniczących jest 

organem właściwym do udzielania zgody 

na sporządzenie sprawozdania z własnej 

inicjatywy. 

9. Konferencja Przewodniczących jest 

organem właściwym do udzielania zgody 

na sporządzenie sprawozdania z własnej 

inicjatywy. 

10. Konferencja Przewodniczących składa 10. Konferencja Przewodniczących składa 
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do Prezydium wnioski dotyczące kwestii 

administracyjnych i budżetowych grup 

politycznych. 

do Prezydium wnioski dotyczące kwestii 

administracyjnych i budżetowych grup 

politycznych. 

Uzasadnienie 

Treść dodana do ust. 3 została przeniesiona z art. 25 ust. 14. 

Jeśli chodzi o zmiany w ust. 5, są one związane z dodaniem ust. 14a w art. 25. 

 

Poprawka  24 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 28 

 

Tekst obowiązujący Poprawka 

Artykuł 28 Artykuł 28 

Kompetencje kwestorów Kompetencje kwestorów 

Kwestorzy są odpowiedzialni za sprawy 

administracyjne oraz finansowe 

bezpośrednio dotyczące posłów, zgodnie z 

wytycznymi Prezydium. 

Kwestorzy są odpowiedzialni za sprawy 

administracyjne oraz finansowe 

bezpośrednio dotyczące posłów, zgodnie z 

wytycznymi Prezydium, a także za inne 

zadania im powierzone. 

 

Poprawka  25 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 29 

 

Tekst obowiązujący Poprawka 

Artykuł 29 Artykuł 29 

Konferencja Przewodniczących Komisji Konferencja Przewodniczących Komisji 

1. Konferencja Przewodniczących 

Komisji składa się z przewodniczących 

wszystkich komisji stałych oraz 

specjalnych. Konferencja wybiera swojego 

przewodniczącego. 

1. Konferencja Przewodniczących 

Komisji składa się z przewodniczących 

wszystkich komisji stałych oraz 

specjalnych. Konferencja wybiera swojego 

przewodniczącego. 

W przypadku nieobecności 

przewodniczącego zebraniu Konferencji 

przewodniczy najstarszy z posłów, a w 

1a. W razie nieobecności 

przewodniczącego posiedzeniu 

Konferencji przewodniczy najstarszy z 
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razie jego nieobecności - najstarszy z 

obecnych posłów. 

obecnych posłów. 

2. Konferencja Przewodniczących 

Komisji może przekazywać Konferencji 

Przewodniczących zalecenia dotyczące 

prac komisji oraz ustalania porządku 

dziennego sesji miesięcznych. 

2. Konferencja Przewodniczących 

Komisji może przekazywać Konferencji 

Przewodniczących zalecenia dotyczące 

prac komisji oraz ustalania porządku 

dziennego sesji miesięcznych. 

3. Prezydium oraz Konferencja 

Przewodniczących mogą przekazać 

niektóre zadania Konferencji 

Przewodniczących Komisji. 

3. Prezydium oraz Konferencja 

Przewodniczących mogą przekazać 

niektóre zadania Konferencji 

Przewodniczących Komisji. 

Uzasadnienie 

Wykładnia została przekształcona w ustęp. Skreślenie nie powoduje zasadniczej różnicy w 

treści. 

 

Poprawka  26 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 30 

 

Tekst obowiązujący Poprawka 

Artykuł 30 Artykuł 30 

Konferencja Przewodniczących Delegacji Konferencja Przewodniczących Delegacji 

1. Konferencja Przewodniczących 

Delegacji składa się z przewodniczących 

wszystkich stałych delegacji 

międzyparlamentarnych. Konferencja 

wybiera swojego przewodniczącego. 

1. Konferencja Przewodniczących 

Delegacji składa się z przewodniczących 

wszystkich stałych delegacji 

międzyparlamentarnych. Konferencja 

wybiera swojego przewodniczącego. 

W przypadku nieobecności 

przewodniczącego zebraniu Konferencji 

przewodniczy najstarszy z posłów, a w 

razie jego nieobecności - najstarszy z 

obecnych posłów. 

1a.  W razie nieobecności 

przewodniczącego posiedzeniu 

Konferencji przewodniczy najstarszy z 

obecnych posłów. 

2.  Konferencja Przewodniczących 

Delegacji może przekazywać Konferencji 

Przewodniczących zalecenia związane z 

pracami delegacji. 

2.  Konferencja Przewodniczących 

Delegacji może przekazywać Konferencji 

Przewodniczących zalecenia związane z 

pracami delegacji. 

3.  Prezydium oraz Konferencja 

Przewodniczących mogą przekazać 

niektóre zadania Konferencji 

3.  Prezydium oraz Konferencja 

Przewodniczących mogą przekazać 

niektóre zadania Konferencji 
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Przewodniczących Delegacji. Przewodniczących Delegacji. 

Uzasadnienie 

Wykładnia została przekształcona w ustęp. Skreślenie nie powoduje zasadniczej różnicy w 

treści. 

 

Poprawka  27 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 30 a (nowy) 

 

Tekst obowiązujący Poprawka 

 Artykuł 30 a 

 Ciągłość funkcji w okresie wyborczym 

 Podczas wyborów nowego Parlamentu 

wszyscy ustępujący posłowie zasiadający 

w organach lub sprawujący urząd pełnią 

swoje funkcje do daty pierwszego 

posiedzenia nowo wybranego Parlamentu.  

Uzasadnienie 

Tekst przeniesiony z art. 25 ust. 15. Jego zakres został poszerzony. 

 

Poprawka  28 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 31 

 

Tekst obowiązujący Poprawka 

Artykuł 31 Artykuł 31 

Jawność prac Prezydium i Konferencji 

Przewodniczących 

Jawność prac Prezydium i Konferencji 

Przewodniczących 

1. Protokoły obrad Prezydium oraz 

Konferencji Przewodniczących są 

tłumaczone na wszystkie języki urzędowe, 

drukowane i doręczane wszystkim posłom 

oraz są publicznie dostępne, chyba że 

Prezydium lub Konferencja 

1. Protokoły obrad Prezydium oraz 

Konferencji Przewodniczących są 

tłumaczone na wszystkie języki urzędowe i 

doręczane wszystkim posłom oraz są 

publicznie dostępne, chyba że Prezydium 

lub Konferencja Przewodniczących w celu 
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Przewodniczących wyjątkowo postanowi 

inaczej w odniesieniu do niektórych 

punktów protokołu, w celu zachowania 

poufności z przyczyn określonych w art. 4 

ust. 1-4 rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 

Parlamentu Europejskiego i Rady. 

zachowania poufności wyjątkowo 

postanowi inaczej w odniesieniu do 

niektórych punktów protokołu, z 

zastrzeżeniem art. 4 ust. 1–4 

rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 

Parlamentu Europejskiego i Rady. 

2. Każdy poseł może składać pytania 

dotyczące działalności Prezydium, 

Konferencji Przewodniczących oraz 

kwestorów. Pytania te są przedstawiane 

Przewodniczącemu w formie pisemnej. Są 

one podawane do wiadomości posłów i 

publikowane wraz z udzielonymi na nie 

odpowiedziami na stronie internetowej 

Parlamentu w terminie do 30 dni od daty 

ich przedstawienia. 

2. Każdy poseł może składać pytania 

dotyczące wykonywania obowiązków przez 

Prezydium, Konferencję 

Przewodniczących oraz kwestorów. 

Pytania te są przedstawiane 

Przewodniczącemu w formie pisemnej. Są 

one podawane do wiadomości posłów i 

publikowane wraz z udzielonymi na nie 

odpowiedziami na stronie internetowej 

Parlamentu w terminie do 30 dni od daty 

ich przedstawienia. 

Uzasadnienie 

Zmiana ta ma na celu objaśnienie przepisu, gdyż obecnie używane słowo „działalność” ma 

szerokie znaczenie, natomiast według zainteresowanych służb wiele zadanych pytań nie 

dotyczy zakresu działalności trzech wymienionych organów. 

 

Poprawka  29 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 32 
 

Tekst obowiązujący Poprawka 

Artykuł 32 Artykuł 32 

Tworzenie grup politycznych Ustanawianie i rozwiązywanie grup 

politycznych 

1. Posłowie mogą łączyć się w grupy 

według kryterium podobieństwa poglądów 

politycznych. 

1. Posłowie mogą łączyć się w grupy 

według kryterium podobieństwa poglądów 

politycznych. 

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 

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 
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negują podobieństwo swoich poglądów, 

konieczne jest, by Parlament ocenił, czy 

grupa ukonstytuowała się zgodnie z 

Regulaminem. 

negują podobieństwo swoich poglądów, 

konieczne jest, by Parlament ocenił, czy 

grupa ukonstytuowała się zgodnie z 

Regulaminem. 

2. Każda grupa polityczna składa się 

z posłów wybranych w co najmniej jednej 

czwartej państw członkowskich. 

Minimalna liczba posłów konieczna do 

utworzenia grupy politycznej wynosi 

dwadzieścia pięć. 

2. Grupa polityczna składa się z 

posłów wybranych w co najmniej jednej 

czwartej państw członkowskich. Do 

utworzenia grupy politycznej potrzeba co 

najmniej dwudziestu pięciu posłów. 

3. W przypadku gdy grupa nie 

osiągnie wymaganego progu, 

Przewodniczący, w porozumieniu z 

Konferencją Przewodniczących, może 

zezwolić na jej istnienie aż do następnego 

posiedzenia inauguracyjnego Parlamentu, z 

zastrzeżeniem spełnienia następujących 

warunków: 

3. W przypadku gdy grupa nie 

osiągnie jednego z wymaganych progów, 

Przewodniczący, w porozumieniu z 

Konferencją Przewodniczących, może 

zezwolić na jej istnienie aż do następnego 

posiedzenia inauguracyjnego Parlamentu, z 

zastrzeżeniem spełnienia następujących 

warunków: 

– posłowie nadal reprezentują 

przynajmniej jedną piątą państw 

członkowskich; 

– posłowie nadal reprezentują 

przynajmniej jedną piątą państw 

członkowskich; 

– grupa istnieje od ponad roku. – grupa istnieje od ponad roku. 

Przewodniczący nie stosuje tego 

odstępstwa, jeżeli istnieją wystarczające 

dowody, by podejrzewać, że jest ono 

nadużywane. 

Przewodniczący nie stosuje tego 

odstępstwa, jeżeli istnieją wystarczające 

dowody, by podejrzewać, że jest ono 

nadużywane. 

4. Poseł może należeć tylko do jednej 

grupy politycznej. 

4. Poseł może należeć tylko do jednej 

grupy politycznej. 

5. Utworzenie grupy politycznej 

zgłasza się Przewodniczącemu. Zgłoszenie 

to zawiera nazwę grupy oraz nazwiska jej 

członków i członków prezydium. 

5. Utworzenie grupy politycznej 

zgłasza się Przewodniczącemu. Zgłoszenie 

to zawiera nazwę grupy oraz nazwiska jej 

członków i członków prezydium. Jest ono 

podpisane przez wszystkich członków 

grupy. 

6. Zgłoszenie o utworzeniu grupy 

politycznej podlega publikacji w 

Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

6. Zgłoszenie zostaje załączone do 

protokołu sesji miesięcznej, podczas której 

ogłoszono ustanowienie grupy politycznej. 

 6a. Przewodniczący ogłasza na 

posiedzeniu plenarnym ustanowienie grup 

politycznych. Ogłoszenie takie obowiązuje 

z prawną mocą wsteczną od chwili, gdy 

grupa powiadomi Przewodniczącego o 

swoim ustanowieniu, zgodnie z niniejszym 
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artykułem. 

 Przewodniczący ogłasza także na 

posiedzeniu plenarnym rozwiązanie grup 

politycznych. Takie ogłoszenie wywołuje 

skutek prawny dnia następującego po 

dniu, w którym warunki istnienia grupy 

przestały być spełniane. 

Uzasadnienie 

The change to the title aligns it with the provisions for the constitution/dissolution of the 

political groups (Rule 32 6a). 

The current wording of paragraph 3 subparagraph 1 uses "threshold" in singular while there 

are two thresholds. 

As regards the amendments to paragraph 5, the formality of signatures would increase the 

legal certainty of the statement submitted to the President. 

Paragraph 6 has hardly ever been applied as it stands and certainly not during the last years. 

Therefore it is proposed to delete the reference to the publication in the Official journal and 

bring the provision in line with the practice. 

As regards the addition of paragraph 6a, is aims at clarifying that a declaration by the 

President – in his role as a “notary” - is necessary for the establishment of the group, with 

retroactive effect to the moment when the group validly notified its establishment and, for its 

dissolution, also a declaration of President with effects on the day following the moment 

when the conditions failed to be complied with by the group. 
 

Poprawka  30 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 33 
 

Tekst obowiązujący Poprawka 

Artykuł 33 Artykuł 33 

Działalność i sytuacja prawna grup 

politycznych 

Działalność i sytuacja prawna grup 

politycznych 

1. Grupy polityczne pełnią swoje 

funkcje, w tym zadania nałożone na nie w 

Regulaminie, w ramach działalności Unii. 

Grupy polityczne dysponują sekretariatem 

włączonym do schematu organizacyjnego 

Sekretariatu Generalnego, infrastrukturą 

1. Grupy polityczne pełnią swoje 

funkcje, w tym zadania nałożone na nie w 

Regulaminie, w ramach działalności Unii. 

Grupy polityczne dysponują sekretariatem 

włączonym do schematu organizacyjnego 

Sekretariatu Generalnego, infrastrukturą 
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administracyjną oraz środkami 

przewidzianymi w budżecie Parlamentu. 

administracyjną oraz środkami 

przewidzianymi w budżecie Parlamentu. 

2. Prezydium uchwala przepisy 

dotyczące udostępniania tej infrastruktury i 

środków, ich wykorzystania, kontroli oraz 

delegowania odnoszących się do nich 

uprawnień budżetowych. 

2. Prezydium, uwzględniając 

propozycje przedstawione przez 

Konferencję Przewodniczących, uchwala 

przepisy dotyczące udostępniania tej 

infrastruktury i środków, ich 

wykorzystania, kontroli oraz delegowania 

odnoszących się do nich uprawnień 

budżetowych, a także skutków ich 

nieprzestrzegania. 

3. Przepisy te określają skutki 

administracyjne i finansowe rozwiązania 

grupy politycznej. 

3. Przepisy te określają skutki 

administracyjne i finansowe rozwiązania 

grupy politycznej. 

Uzasadnienie 

Zmiana służy dostosowaniu tego artykułu do art. 27 ust. 10. 
 

Poprawka  31 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 34 
 

Tekst obowiązujący Poprawka 

Artykuł 34 Artykuł 34 

Zespoły międzypartyjne Zespoły międzypartyjne 

1. Poszczególni posłowie mogą 

tworzyć zespoły międzypartyjne lub inne 

nieformalne grupy posłów w celu 

prowadzenia nieoficjalnej wymiany 

poglądów na temat konkretnych kwestii 

pomiędzy różnymi grupami politycznymi, 

zbliżając do siebie posłów z różnych 

komisji parlamentarnych, a także 

zachęcając do kontaktów pomiędzy 

posłami a społeczeństwem obywatelskim. 

1. Poszczególni posłowie mogą 

tworzyć zespoły międzypartyjne lub inne 

nieformalne grupy posłów w celu 

prowadzenia nieoficjalnej wymiany 

poglądów na temat konkretnych kwestii 

pomiędzy różnymi grupami politycznymi, 

zbliżając do siebie posłów z różnych 

komisji parlamentarnych, a także 

zachęcając do kontaktów pomiędzy 

posłami a społeczeństwem obywatelskim. 

2. Takie grupy lub zespoły nie mogą 

uczestniczyć w żadnych działaniach, które 

mogą prowadzić do zakłócenia oficjalnej 

działalności Parlamentu lub jego organów. 

Z zastrzeżeniem przestrzegania warunków 

określonych w przyjętych przez Prezydium 

2. Takie grupy lub zespoły zachowują 

pełną przejrzystość w swoich działaniach i 

nie mogą uczestniczyć w żadnych 

działaniach mogących prowadzić do 

zakłócenia oficjalnej działalności 

Parlamentu lub jego organów. Z 
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przepisach dotyczących tworzenia 

zespołów międzypartyjnych, grupy 

polityczne mogą ułatwiać ich działalność, 

udzielając im wsparcia logistycznego. 

zastrzeżeniem przestrzegania warunków 

określonych w przyjętych przez Prezydium 

przepisach dotyczących tworzenia 

zespołów międzypartyjnych, grupy 

polityczne mogą ułatwiać ich działalność, 

udzielając im wsparcia logistycznego. 

Takie grupy lub zespoły mają obowiązek 

składania oświadczeń dotyczących 

wszelkiego wsparcia zewnętrznego czy to 

w formie pieniężnej, czy w naturze (np. 

wykonywania prac sekretarskich), które, 

gdyby zostało udzielone posłowi 

indywidualnie, wymagałoby zgłoszenia na 

mocy załącznika I. 

3. Zespoły międzypartyjne mają obowiązek 

składania rocznych oświadczeń 

dotyczących wszelkiego wsparcia 

zewnętrznego czy to w formie pieniężnej, 

czy w naturze (np. wykonywania prac 

sekretarskich), które, gdyby zostało 

udzielone posłowi indywidualnie, 

wymagałoby zgłoszenia na mocy 

załącznika I. 

Kwestorzy prowadzą rejestr oświadczeń, o 

których mowa w akapicie drugim. Rejestr 

jest udostępniany na stronie internetowej 

Parlamentu. Kwestorzy przyjmują 

szczegółowe zasady dotyczące tych 

oświadczeń. 

4. Kwestorzy prowadzą rejestr oświadczeń, 

o których mowa w ust. 3. Rejestr jest 

udostępniany na stronie internetowej 

Parlamentu. Kwestorzy przyjmują 

szczegółowe zasady dotyczące tych 

oświadczeń i dopilnowują skutecznego 

egzekwowania niniejszego artykułu. 

 

Poprawka  32 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Tytuł II – nagłówek 
 

Tekst obowiązujący Poprawka 

LEGISLACJA, BUDŻET I INNE 

PROCEDURY 
PROCEDURA USTAWODAWCZA, 

BUDŻETOWA, UDZIELENIA 

ABSOLUTORIUM I INNE PROCEDURY 

 

Poprawka  33 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 37 
 

Tekst obowiązujący Poprawka 

Artykuł 37 Artykuł 37 
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Program prac Komisji Programowanie roczne 

1. Parlament współdziała z Komisją i 

Radą w celu określenia programu 

działalności ustawodawczej Unii 

Europejskiej. 

1. Parlament współdziała z Komisją i 

Radą w celu określenia programu 

działalności ustawodawczej Unii 

Europejskiej. 

Parlament i Komisja współpracują w 

trakcie przygotowywania programu prac 

Komisji - który stanowi wkład Komisji w 

roczne i wieloletnie programowanie Unii -

zgodnie z terminarzem oraz trybem 

uzgodnionymi przez obie instytucje i 

określonymi w załączniku8. 

Parlament i Komisja współpracują w 

trakcie przygotowywania programu prac 

Komisji – który stanowi wkład Komisji w 

roczne i wieloletnie programowanie Unii – 

zgodnie z terminarzem oraz trybem 

uzgodnionymi przez obie instytucje8. 

 1a.  Po przyjęciu programu prac 

Komisji Parlament, Rada i Komisja, 

zgodnie z ust. 7 Porozumienia 

międzyinstytucjonalnego z dnia 13 

kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego 

stanowienia prawa8a, dokonują wymiany 

poglądów i uzgadniają wspólną deklarację 

w sprawie rocznego programowania 

międzyinstytucjonalnego określającą 

ogólne cele i priorytety. 

 Przed podjęciem negocjacji z Radą i 

Komisją nad wspólną deklaracją 

Przewodniczący dokonuje wymiany 

poglądów z Konferencją 

Przewodniczących i Konferencją 

Przewodniczących Komisji na temat 

ogólnych celów i priorytetów Parlamentu. 

 Przed podpisaniem wspólnej deklaracji 

Przewodniczący zwraca się do Konferencji 

Przewodniczących o zatwierdzenie tej 

deklaracji. 

2. W pilnych i nieprzewidzianych 

przypadkach dana instytucja może, z 

własnej inicjatywy i zgodnie z 

procedurami ustanowionymi w traktatach, 

zaproponować dołączenie do środków 

prawnych proponowanych w programie 

prac Komisji. 

 

3. przekazuje rezolucję przyjętą przez 

Parlament innym instytucjom 

uczestniczącym w procesie 

ustawodawczym Unii Europejskiej oraz 

3. Przewodniczący przekazuje 

przyjętą przez Parlament rezolucję w 

sprawie programu działalności 

ustawodawczej i priorytetów 
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parlamentom państw członkowskich. ustawodawczych innym instytucjom 

uczestniczącym w procesie 

ustawodawczym Unii Europejskiej oraz 

parlamentom państw członkowskich. 

Przewodniczący zwraca się do Rady o 

wydanie opinii w sprawie programu prac 

Komisji oraz w sprawie rezolucji 

Parlamentu. 

 

4. Jeśli jedna z instytucji nie jest w 

stanie dotrzymać przyjętego kalendarza 

prac, informuje inne instytucje o 

powodach opóźnienia oraz proponuje 

nowy kalendarz prac. 

 

 4a. Jeżeli Komisja zamierza wycofać 

wniosek, właściwy komisarz zostaje 

zaproszony na posiedzenie właściwej 

komisji w celu omówienia tego zamiaru. 

Na takie posiedzenie może również zostać 

zaproszona prezydencja Rady. Jeżeli 

właściwa komisja nie zgadza się z 

zamiarem wycofania wniosku, może 

zwrócić się do Komisji o złożenie 

oświadczenia przed Parlamentem. Stosuje 

się art. 123. 

__________________ __________________ 

8 Zob. załącznik XIII. 8 Porozumienie ramowe w sprawie 

stosunków między Parlamentem 

Europejskim a Komisją Europejską 

(Dz.U. C 304 z 20.11.2010, s. 47). 

 8a Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1. 

Uzasadnienie 

Proponowany jest szereg skreśleń wprowadzonych z konkretnych powodów. Ust. 2 zostaje 

skreślony, ponieważ stanowi jednostronne oświadczenie w Regulaminie PE na temat tego, do 

czego inne instytucje są przypuszczalnie upoważnione. 

Ust. 3 akapit drugi został skreślony, a następnie przeniesiony wyżej, natomiast 

ust. 4 skreślono, gdyż nie był nigdy stosowany. 
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Poprawka  34 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 38 
 

Tekst obowiązujący Poprawka 

Artykuł 38 Artykuł 38 

Przestrzeganie Karty Praw Podstawowych 

Unii Europejskiej 

Przestrzeganie praw podstawowych 

1. We wszystkich działaniach 

Parlament w pełni przestrzega praw 

podstawowych określonych w Karcie 

Praw Podstawowych Unii Europejskiej. 

1. We wszystkich działaniach 

Parlament w pełni przestrzega praw, 

wolności i zasad uznanych w art. 6 

Traktatu o Unii Europejskiej i wartości 

zapisanych w jego art. 2. 

Parlament przestrzega również w pełni 

praw i zasad zapisanych w art. 2 i art. 6 

ust. 2 i 3 Traktatu o Unii Europejskiej. 

 

2. Jeżeli komisja przedmiotowo 

właściwa, grupa polityczna lub co najmniej 

40 posłów uważa, że wniosek dotyczący 

aktu prawnego lub jego fragmenty są 

niezgodne z prawami zapisanymi w Karcie 

Praw Podstawowych Unii Europejskiej, na 

ich wniosek sprawa zostaje przekazana 

komisji odpowiedzialnej za dokonanie 

wykładni Karty. Opinia powyższej komisji 

jest załączana do sprawozdania komisji 

przedmiotowo właściwej. 

2. Jeżeli komisja przedmiotowo 

właściwa, grupa polityczna lub co najmniej 

40 posłów uważa, że wniosek dotyczący 

aktu prawnego lub jego fragmenty są 

niezgodne z prawami podstawowymi Unii 

Europejskiej, na ich wniosek sprawa 

zostaje przekazana komisji właściwej do 

spraw ochrony praw podstawowych. 

 2a. Wniosek ten zgłasza się w terminie 

czterech tygodni roboczych od ogłoszenia 

na posiedzeniu plenarnym skierowania 

sprawy do komisji.  

 2b. Opinię komisji właściwej w 

dziedzinie ochrony praw podstawowych 

załącza się do sprawozdania komisji 

przedmiotowo właściwej. 

Uzasadnienie 

To dostosowanie tytułu służy uwzględnieniu zarówno Karty praw podstawowych, jak praw i 

zasad zawartych w Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, które 

zostały przejęte w art. 6 Traktatu o UE. 
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Ustęp 1 zachowano, jednak został on nieznacznie przeformułowany; akapity pierwszy i drugi 

zostały połączone. Przepis w obecnym brzmieniu sięga okresu sprzed Traktatu z Lizbony, na 

mocy którego Karta praw podstawowych UE uzyskała taki sam status jak Traktat (art. 6 

dotyczy zarówno Karty (art. 6 ust. 1), jak i konwencji (art. 6 ust. 3)). 

Natomiast w ust. 2a dodano tekst w celu dostosowania terminów w art. 38 i art. 42. 
 

Poprawka  35 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 38 a (nowy) 
 

Tekst obowiązujący Poprawka 

 Artykuł 38a 

 Równouprawnienie płci 

 1. Jeżeli komisja przedmiotowo 

właściwa, grupa polityczna lub co 

najmniej 40 posłów uważa, że we wniosku 

nie bierze się w wystarczającej mierze pod 

uwagę potrzeby uwzględnienia aspektu 

równouprawnienia płci, może zwrócić się 

o przekazanie sprawy do komisji właściwej 

w kwestiach praw kobiet i 

równouprawnienia.  

 2. Wniosek ten zgłasza się w terminie 

czterech tygodni roboczych od ogłoszenia 

na posiedzeniu plenarnym skierowania 

sprawy do komisji. 

 3. Opinię komisji właściwej w 

dziedzinie praw kobiet i 

równouprawnienia załącza się do 

sprawozdania komisji przedmiotowo 

właściwej. 

Uzasadnienie 

Zmiana dotyczy skreślenia ustępu trzeciego, który jest powtórzeniem ostatniego zdania 

ustępu pierwszego. 
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Poprawka  36 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 39 
 

Tekst obowiązujący Poprawka 

Artykuł 39 Artykuł 39 

Weryfikacja podstawy prawnej Weryfikacja podstawy prawnej 

1. Właściwa komisja weryfikuje w 

pierwszej kolejności podstawę prawną 

każdego wniosku dotyczącego aktu 

prawnego oraz każdego innego 

dokumentu o charakterze 

ustawodawczym. 

1. Właściwa komisja weryfikuje w 

pierwszej kolejności podstawę prawną 

każdego wniosku dotyczącego aktu 

prawnie wiążącego. 

2. W przypadku, gdy właściwa 

komisja kwestionuje ważność lub 

adekwatność podstawy prawnej - dotyczy 

to także weryfikacji kryterium, o którym 

mowa w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej 

- zwraca się ona do komisji właściwej do 

spraw prawnych o wydanie opinii. 

2. W przypadku gdy właściwa 

komisja kwestionuje ważność lub 

adekwatność podstawy prawnej – dotyczy 

to także weryfikacji kryterium, o którym 

mowa w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej 

– zwraca się ona do komisji właściwej do 

spraw prawnych o wydanie opinii. 

3. Komisja do spraw prawnych może 

również rozpatrywać z własnej inicjatywy 

kwestie dotyczące podstawy prawnej 

wniosków dotyczących aktów prawnych. 

Informuje ona wówczas w należyty sposób 

właściwą komisję. 

3. Komisja właściwa w kwestiach 

prawnych może również rozpatrywać z 

własnej inicjatywy sprawy dotyczące 

podstawy prawnej na dowolnym etapie 

procedury ustawodawczej. Informuje ona 

wówczas w należyty sposób właściwą 

komisję. 

4. Jeżeli komisja do spraw prawnych 

postanowi zakwestionować ważność lub 

adekwatność podstawy prawnej, 

przekazuje ona swoje wnioski 

Parlamentowi. Parlament głosuje nad tymi 

wnioskami, zanim przejdzie do głosowania 

nad przedmiotem przedstawionego 

wniosku. 

4. W stosownych przypadkach, po 

wymianie poglądów z Radą i Komisją 

zgodnie z ustaleniami uzgodnionymi na 

szczeblu międzyinstytucjonalnym1a, w 

przypadku gdy komisja do spraw prawnych 

postanowi zakwestionować ważność lub 

adekwatność podstawy prawnej, 

przekazuje ona swoje wnioski 

Parlamentowi. Z zastrzeżeniem art. 63 

Parlament głosuje nad tymi wnioskami, 

zanim przejdzie do głosowania nad 

przedmiotem przedstawionego wniosku. 

5. Niedopuszczalne jest 

przedstawianie na posiedzeniu plenarnym 

poprawek mających na celu zmianę 

5. Poprawki złożone na posiedzeniu 

plenarnym, mające na celu zmianę 

podstawy prawnej, której ważności lub 
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podstawy prawnej wniosków dotyczących 

aktów prawnych, jeżeli komisja 

przedmiotowo właściwa ani komisja do 

spraw prawnych nie zakwestionowały 

uprzednio ważności lub adekwatności 

podstawy prawnej. 

adekwatności nie zakwestionowała 

uprzednio komisja przedmiotowo 

właściwa ani komisja właściwa w 

kwestiach prawnych, są niedopuszczalne. 

6. Jeżeli Komisja nie zgadza się na 

zmianę swojego wniosku w celu 

dostosowania go do podstawy prawnej 

przyjętej przez Parlament, sprawozdawca 

lub przewodniczący komisji ds. prawnych 

lub komisji przedmiotowo właściwej może 

zaproponować przełożenie głosowania w 

sprawie przedmiotu przedstawionego 

wniosku na późniejsze posiedzenie. 

 

 __________________ 

 1a Porozumienie międzyinstytucjonalne w 

sprawie lepszego stanowienia prawa z 

dnia 13 kwietnia 2016 r., ust. 25 (Dz.U. L 

123 z 12.5.2016, s. 1). 

Uzasadnienie 

As concerns the changes in paragraph 1, “legally binding" is an inclusive formula which 

covers both the acts adopted by the ordinary and special legislative procedure (currently 

referred to as "legislative acts") and those adopted by another procedure (for instance NLE 

which the current rules refer to as "other documents of a legislative nature"). This formula 

reflects Article 288 and Article 2(1)&(2) of the Treaty on the Functioning of the European 

Union. The change is to be included in other Rules, especially as some of them (e.g. Rule 

49(1) or even Rule 39(3) just below) refer only to "legislative acts" or "legislative 

procedures", but are in fact also applied to acts and procedures which are not "legislative" in 

the meaning of Article 289(3) TFEU (for instance "NLE". 

As concerns the changes in paragraph 1, this suggestion is made to include the possibility of 

checking the legal basis not only at the stage of Commission's proposal, but also when the 

Council adopts its first reading position. 

As regards the deletion of paragraph 6, emphasis put (probably for historical reasons) on the 

Commission, while the author or co-author of the legislative act is the Council. Such a 

referral back to the committee is always possible under the Rules of Procedure. 
 

Poprawka  37 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 40 



 

RR\1110426PL.docx 57/446 PE585.606v03-00 

 PL 

 

Tekst obowiązujący Poprawka 

Artykuł 40 Artykuł 40 

Przekazanie uprawnień ustawodawczych Przekazanie uprawnień ustawodawczych i 

przyznanie uprawnień wykonawczych 

1. Badając wniosek dotyczący aktu 

ustawodawczego, który przekazuje 

Komisji uprawnienia ustawodawcze 

zgodnie z art. 290 Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

Parlament zwraca szczególną uwagę na 

cele, treść, zakres i czas obowiązywania 

przekazanych uprawnień, a także na 

warunki, którym podlega to przekazanie 

uprawnień. 

1. Badając wniosek dotyczący aktu 

ustawodawczego, który przekazuje 

Komisji uprawnienia ustawodawcze 

zgodnie z art. 290 Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

Parlament zwraca szczególną uwagę na 

cele, treść, zakres i czas obowiązywania 

przekazanych uprawnień, a także na 

warunki, którym podlega to przekazanie 

uprawnień. 

 1a. Badając wniosek dotyczący aktu 

ustawodawczego, który przyznaje 

uprawnienia wykonawcze zgodnie z art. 

291 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej, Parlament zwraca 

szczególną uwagę na fakt, że przy 

wykonywaniu uprawnień wykonawczych 

Komisja nie może zmienić ani uzupełnić 

aktu prawnego, nawet w odniesieniu do 

elementów innych niż istotne. 

2. Komisja przedmiotowo właściwa w 

danej sprawie może w każdym momencie 

zażądać opinii od komisji właściwej dla 

interpretacji i stosowania prawa Unii. 

2. Komisja przedmiotowo właściwa w 

danej sprawie może w każdym momencie 

zażądać opinii od komisji właściwej do 

wykładni i stosowania prawa Unii. 

3. Komisja właściwa dla interpretacji 

i stosowania prawa Unii może również z 

własnej inicjatywy rozpatrzyć kwestie 

dotyczące przekazania uprawnień 

ustawodawczych. Informuje ona wówczas 

w należyty sposób właściwą komisję. 

3. Komisja właściwa do wykładni i 

stosowania prawa Unii może również z 

własnej inicjatywy rozpatrzyć kwestie 

dotyczące przekazania uprawnień 

ustawodawczych i przyznania uprawnień 

wykonawczych. Informuje ona wówczas w 

należyty sposób właściwą komisję. 

 

Poprawka  38 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 41 
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Tekst obowiązujący Poprawka 

Artykuł 41 Artykuł 41 

Weryfikacja zgodności finansowej Weryfikacja zgodności finansowej 

1. Jeżeli wniosek dotyczący aktu 

prawnego pociąga za sobą skutki 

finansowe, Parlament bada, czy zostały 

przewidziane wystarczające środki 

finansowe. 

1. Jeżeli wniosek dotyczący aktu 

prawnie wiążącego pociąga za sobą skutki 

finansowe, Parlament bada, czy zostały 

przewidziane wystarczające środki 

finansowe. 

2. Z zastrzeżeniem art. 47, właściwa 

komisja weryfikuje każdy wniosek 

dotyczący aktu ustawodawczego oraz 

każdy inny dokument o charakterze 

ustawodawczym pod kątem zgodności 

finansowej danego aktu z wieloletnimi 

ramami finansowymi. 

2. Komisja przedmiotowo właściwa 

weryfikuje każdy wniosek dotyczący aktu 

prawnie wiążącego pod kątem jego 

zgodności finansowej z rozporządzeniem w 

sprawie wieloletnich ram finansowych. 

3. Zmieniając wysokość środków 

finansowych przeznaczonych na pokrycie 

potrzeb związanych z rozpatrywanym 

aktem prawnym, właściwa komisja zasięga 

opinii komisji właściwej do spraw 

budżetowych. 

3. Zmieniając wysokość środków 

finansowych przeznaczonych na pokrycie 

potrzeb związanych z rozpatrywanym 

aktem prawnym, właściwa komisja zasięga 

opinii komisji właściwej do spraw 

budżetowych. 

4. Komisja do spraw budżetowych 

może także rozpatrywać z własnej 

inicjatywy kwestie zgodności finansowej 

wniosków dotyczących aktów prawnych. 

Informuje ona wówczas w należyty sposób 

właściwą komisję. 

4. Komisja do spraw budżetowych 

może także rozpatrywać z własnej 

inicjatywy kwestie zgodności finansowej 

wniosków dotyczących aktów prawnie 

wiążących. Informuje ona wówczas w 

należyty sposób właściwą komisję. 

5. Jeżeli komisja do spraw 

budżetowych postanowi zakwestionować 

zgodność finansową danego aktu 

prawnego, przekazuje ona swoje wnioski 

Parlamentowi, który poddaje je pod 

głosowanie. 

5. Jeżeli komisja do spraw 

budżetowych postanowi zakwestionować 

zgodność finansową danego wniosku, 

przekazuje ona swoje uwagi Parlamentowi, 

zanim Parlament podda wniosek pod 

głosowanie. 

6. Parlament może przyjąć akt 

prawny uznany za niezgodny, przy czym 

ostateczna decyzja należy do władzy 

budżetowej. 

 

Uzasadnienie 

Jeżeli chodzi o zmiany w ust. 2, odniesienie do art. 47 jest zbędne. Dodanie słowa 
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„rozporządzenie” wyjaśnia, że komisja BUDG sprawdza także tabelę przydziału zawartą w 

rozporządzeniu w sprawie WRF. 

W odniesieniu do zmian wprowadzonych w ust. 5, Parlament nie będzie głosował nad 

uwagami komisji BUDG, ale zostaną one dołączone do sprawozdania komisji przedmiotowo 

właściwej przed głosowaniem plenarnym. 

Ustęp 6 został skreślony, ponieważ nie jest on jasny i wątpliwość budzi, czy „akt” oznacza 

projekt aktu ustawodawczego i kto uznał go za „niezgodny”? 
 

Poprawka  39 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 42 
 

Tekst obowiązujący Poprawka 

Artykuł 42 Artykuł 42 

Badanie przestrzegania zasady 

pomocniczości 

Badanie przestrzegania zasad 

pomocniczości i proporcjonalności 

1. Badając wniosek dotyczący aktu 

prawnego, Parlament zwraca szczególną 

uwagę na przestrzeganie zasad 

pomocniczości i proporcjonalności. 

1. Badając wniosek dotyczący aktu 

ustawodawczego, Parlament zwraca 

szczególną uwagę na przestrzeganie zasad 

pomocniczości i proporcjonalności. 

2. Komisja odpowiedzialna za 

przestrzeganie zasady pomocniczości 

może podjąć decyzję o wydaniu zaleceń 

dla komisji przedmiotowo właściwej 

odnoszących się do każdego wniosku 

dotyczącego aktu prawnego. 

2. Wyłącznie komisja właściwa w 

kwestii przestrzegania zasady 

pomocniczości może podjąć decyzję o 

wydaniu zaleceń dla komisji przedmiotowo 

właściwej odnoszących się do wniosku 

dotyczącego aktu ustawodawczego. 

 Jeżeli komisja przedmiotowo właściwa, 

grupa polityczna lub co najmniej 40 

posłów uważa, że wniosek dotyczący aktu 

ustawodawczego lub jego fragmenty są 

niezgodne z zasadą pomocniczości, na ich 

wniosek sprawę przekazuje się komisji 

właściwej do spraw przestrzegania zasady 

pomocniczości. Wniosek ten zgłasza się w 

terminie czterech tygodni roboczych od 

ogłoszenia na posiedzeniu plenarnym 

skierowania sprawy do komisji.  

3. Jeżeli parlament krajowy wysyła 

do Przewodniczącego uzasadnioną opinię 

zgodnie z art. 3 Protokołu w sprawie roli 
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parlamentów krajowych w Unii 

Europejskiej oraz art. 6 Protokołu w 

sprawie stosowania zasad pomocniczości i 

proporcjonalności, dokument ten jest 

odsyłany do komisji przedmiotowo 

właściwej oraz przekazywany tytułem 

informacji komisji odpowiedzialnej za 

przestrzeganie zasady pomocniczości. 

4. Z wyjątkiem pilnych przypadków, 

o których mowa w art. 4 Protokołu w 

sprawie roli parlamentów krajowych w 

Unii Europejskiej, komisja nie przystępuje 

do ostatecznego głosowania przed 

upływem terminu ośmiu tygodni 

określonego w art. 6 Protokołu w sprawie 

stosowania zasad pomocniczości i 

proporcjonalności. 

4. Z wyjątkiem pilnych przypadków, 

o których mowa w art. 4 Protokołu (nr 1) 

w sprawie roli parlamentów narodowych w 

Unii Europejskiej, właściwa komisja nie 

przystępuje do ostatecznego głosowania 

przed upływem terminu ośmiu tygodni 

określonego w art. 6 Protokołu (nr 2) w 

sprawie stosowania zasad pomocniczości i 

proporcjonalności. 

 4a. Jeżeli parlament narodowy wysyła 

Przewodniczącemu uzasadnioną opinię 

zgodnie z art. 3 Protokołu w sprawie roli 

parlamentów narodowych w Unii 

Europejskiej, dokument ten jest odsyłany 

do komisji przedmiotowo właściwej oraz 

przekazywany tytułem informacji komisji 

właściwej w kwestii przestrzegania zasady 

pomocniczości. 

5. W przypadku gdy uzasadnione 

opinie zawierające zarzuty co do 

niezgodności wniosku dotyczącego aktu 

prawnego z zasadą pomocniczości 

stanowią co najmniej jedną trzecią głosów 

przyznanych parlamentom krajowym lub 

jedną czwartą głosów w przypadku 

wniosku dotyczącego aktu prawnego 

przedłożonego na podstawie art. 76 

Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej, Parlament wstrzymuje się z 

decyzją do czasu, gdy autor wniosku 

oświadczy, jakie zamierza zastosować 

podejście. 

5. W przypadku gdy uzasadnione 

opinie zawierające zarzuty co do 

niezgodności wniosku dotyczącego aktu 

ustawodawczego z zasadą pomocniczości 

stanowią co najmniej jedną trzecią głosów 

przyznanych parlamentom narodowym lub 

jedną czwartą głosów w przypadku 

wniosku dotyczącego aktu 

ustawodawczego przedłożonego na 

podstawie art. 76 Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

Parlament wstrzymuje się z decyzją do 

czasu, gdy autor wniosku oświadczy, jakie 

zamierza zastosować podejście. 

6. Jeżeli w ramach zwykłej procedury 

ustawodawczej uzasadnione opinie 

zawierające zarzuty co do niezgodności 

projektu aktu prawnego z zasadą 

pomocniczości stanowią co najmniej 

6. Jeżeli w ramach zwykłej procedury 

ustawodawczej uzasadnione opinie 

zawierające zarzuty co do niezgodności 

projektu aktu ustawodawczego z zasadą 

pomocniczości stanowią co najmniej 
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zwykłą większość głosów przyznanych 

parlamentom krajowym, komisja 

przedmiotowo właściwa, po rozpatrzeniu 

przedłożonych uzasadnionych opinii 

parlamentów krajowych i Komisji oraz po 

wysłuchaniu poglądów komisji 

przedmiotowo właściwej za poszanowanie 

zasady pomocniczości, może zalecić 

Parlamentowi odrzucenie projektu ze 

względu na naruszenie zasady 

pomocniczości lub wydaje dla Parlamentu 

jakiekolwiek inne zalecenie, które może 

zawierać sugerowane poprawki dotyczące 

przestrzegania zasady pomocniczości. 

Opinię wydaną przez komisję 

odpowiedzialną za przestrzeganie zasady 

pomocniczości załącza się do każdego tego 

typu zalecenia. 

zwykłą większość głosów przyznanych 

parlamentom narodowym, komisja 

przedmiotowo właściwa, po rozpatrzeniu 

przedłożonych uzasadnionych opinii 

parlamentów narodowych i Komisji oraz 

po wysłuchaniu poglądów komisji 

właściwej w kwestii przestrzegania zasady 

pomocniczości, może zalecić 

Parlamentowi odrzucenie wniosku ze 

względu na naruszenie zasady 

pomocniczości lub wydaje dla Parlamentu 

jakiekolwiek inne zalecenie, które może 

zawierać sugerowane poprawki dotyczące 

przestrzegania zasady pomocniczości. 

Opinię wydaną przez komisję właściwą w 

kwestii przestrzegania zasady 

pomocniczości załącza się do każdego tego 

typu zalecenia. 

Zalecenie zostaje przekazane Parlamentowi 

do debaty i pod głosowanie. Jeżeli 

zalecenie dotyczące odrzucenia wniosku 

zostaje przyjęte większością oddanych 

głosów, przewodniczący ogłasza 

zamknięcie procedury. W przypadku gdy 

Parlament nie odrzuci wniosku, procedura 

ma dalszy ciąg przy uwzględnieniu 

zatwierdzonych przez Parlament zaleceń. 

Zalecenie zostaje przekazane Parlamentowi 

do debaty i pod głosowanie. Jeżeli 

zalecenie dotyczące odrzucenia wniosku 

zostaje przyjęte większością oddanych 

głosów, Przewodniczący ogłasza 

zamknięcie procedury. W przypadku gdy 

Parlament nie odrzuci wniosku, procedura 

ma dalszy ciąg przy uwzględnieniu 

zatwierdzonych przez Parlament zaleceń. 

Uzasadnienie 

Dodanie w ust. 2 akapitu 1a (nowego) jest związane z uregulowaniem z art. 38. 

Ustęp 3 w art. 42 został przeniesiony po ust. 4, a jego brzmienie zostało poprawione. 
 

Poprawka  40 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 44 
 

Tekst obowiązujący Poprawka 

Artykuł 44 Artykuł 44 

Reprezentacja Parlamentu na 

posiedzeniach Rady 

Reprezentacja Parlamentu na 

posiedzeniach Rady 

Jeżeli Rada wnioskuje, by Parlament wziął Jeżeli Rada wnioskuje, by Parlament wziął 
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udział w jej posiedzeniu, w trakcie którego 

występuje ona w charakterze 

ustawodawcy, Przewodniczący Parlamentu 

zwraca się do przewodniczącego lub 

sprawozdawcy właściwej komisji lub do 

innego posła wyznaczonego przez daną 

komisję by reprezentował Parlament. 

udział w jej posiedzeniu, Przewodniczący 

Parlamentu zwraca się do 

przewodniczącego lub sprawozdawcy 

komisji przedmiotowo właściwej lub do 

innego posła wyznaczonego przez daną 

komisję, by reprezentował Parlament. 

 

Poprawka  41 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 45 
 

Tekst obowiązujący Poprawka 

Artykuł 45 Artykuł 45 

Prawo inicjatywy przyznane Parlamentowi 

w traktatach 

Prawo Parlamentu do przedstawiania 

wniosków 

W przypadkach, w których traktaty dają 

Parlamentowi prawo inicjatywy, właściwa 

komisja może zadecydować o 

sporządzeniu sprawozdania z własnej 

inicjatywy. 

W przypadkach, w których traktaty dają 

Parlamentowi prawo inicjatywy, właściwa 

komisja może zadecydować o 

sporządzeniu sprawozdania z własnej 

inicjatywy zgodnie z art. 52. 

Sprawozdanie zawiera: Sprawozdanie zawiera: 

a) projekt rezolucji; a) projekt rezolucji; 

b) ewentualnie – projekt decyzji lub 

projekt wniosku; 

b) projekt wniosku; 

c) uzasadnienie, zawierające w razie 

potrzeby kosztorys. 

c) uzasadnienie, zawierające w razie 

potrzeby kosztorys. 

W przypadku gdy przyjęcie aktu przez 

Parlament wymaga zatwierdzenia przez 

Radę lub jej zgody oraz wydania opinii 

przez Komisję lub jej zgody, Parlament 

może – w następstwie głosowania nad 

proponowanym aktem i nad wnioskiem 

sprawozdawcy – zadecydować o 

odroczeniu głosowania nad projektem 

rezolucji do czasu zajęcia przez Radę lub 

Komisję stanowiska w sprawie. 

W przypadku gdy przyjęcie aktu przez 

Parlament wymaga zatwierdzenia przez 

Radę lub jej zgody oraz wydania opinii 

przez Komisję lub jej zgody, Parlament 

może – w następstwie głosowania nad 

proponowanym aktem i nad wnioskiem 

sprawozdawcy – zadecydować o 

odroczeniu głosowania nad projektem 

rezolucji do czasu zajęcia przez Radę lub 

Komisję stanowiska w sprawie. 
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 Uzasadnienie 

Sugestia dotycząca brzmienia w celu dostosowania tytułu do tytułu art. 46. 

Zmiany w ust. 1 mają na celu jego doprecyzowanie. Pewne przykłady możliwych inicjatyw 

Parlamentu:Art. 7 TUE:  naruszenie przez państwo członkowskie podstawowych wartości 

UE; Art. 14 TUE:  skład PE;Art. 48 TUE: zmiana Traktatu; Art. 223 ust. 1 TFUE: przepisy 

dotyczące wyborów do PE; Art. 223 ust. 2 TFUE: decyzja w sprawie wypełniania mandatów 

poselskich (Statut posła do PE); Art. 226 TFUE: zasady wykonywania uprawnień śledczych 

przez PE; Art. 228 TFUE: przepisy dotyczące wykonywania obowiązków Rzecznika Praw 

Obywatelskich. 
 

Poprawka  42 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 46 
 

Tekst obowiązujący Poprawka 

Artykuł 46 Artykuł 46 

Inicjatywa przewidziana w art. 225 

Traktatu o Funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej 

Zwrócenie się do Komisji o przedstawienie 

wniosku 

1. Zgodnie z art. 225 Traktatu o 

Funkcjonowaniu Unii Europejskiej 

Parlament może, przyjmując rezolucję na 

podstawie sprawozdania z inicjatywy 

własnej właściwej komisji sporządzonego 

zgodnie z art. 52, zwrócić się do Komisji o 

przedłożenie wszelkich stosownych 

wniosków mających na celu przyjęcie 

nowego lub modyfikację istniejącego aktu 

prawnego. Rezolucja jest przyjmowana 

większością głosów posłów do Parlamentu. 

Parlament może jednocześnie ustalić 

termin przedłożenia wniosku. 

1. Zgodnie z art. 225 Traktatu o 

Funkcjonowaniu Unii Europejskiej 

Parlament może, przyjmując rezolucję na 

podstawie sprawozdania z inicjatywy 

własnej właściwej komisji sporządzonego 

zgodnie z art. 52, zwrócić się do Komisji o 

przedłożenie wszelkich stosownych 

wniosków mających na celu przyjęcie 

nowego lub modyfikację istniejącego aktu 

prawnego. Rezolucja jest przyjmowana 

większością głosów posłów do Parlamentu. 

Parlament może jednocześnie ustalić 

termin przedłożenia wniosku. 

2. Każdy poseł może przedłożyć 

wniosek dotyczący aktu prawnego Unii w 

ramach prawa Parlamentu do inicjatywy 

ustawodawczej zgodnie z art. 225 Traktatu 

o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej.  

2. Każdy poseł może przedłożyć 

wniosek dotyczący aktu prawnego Unii w 

ramach prawa Parlamentu do inicjatywy 

ustawodawczej zgodnie z art. 225 Traktatu 

o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej.  

Taki wniosek może przedłożyć 

maksymalnie dziesięciu posłów. We 

wniosku podaje się jego podstawę prawną i 

Taki wniosek może przedłożyć wspólnie 

maksymalnie dziesięciu posłów. We 

wniosku podaje się podstawę prawną, na 
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można do niego dołączyć uzasadnienie 

złożone z nie więcej niż 150 słów. 

której się on opiera, i można do niego 

dołączyć uzasadnienie liczące nie więcej 

niż 150 słów. 

 Wniosek przedkładany jest 

Przewodniczącemu, który sprawdza, czy 

spełnione zostały wymogi prawne. Może 

on przekazać właściwiej komisji wniosek o 

opinię co do adekwatności jego podstawy 

prawnej lub o jej sprawdzenie. Jeżeli 

Przewodniczący uzna wniosek za 

dopuszczalny, ogłasza to na posiedzeniu 

plenarnym i przekazuje go właściwej 

komisji. 

 Przed przekazaniem właściwej komisji 

wniosek tłumaczony jest na języki 

urzędowe, które przewodniczący tej 

komisji uzna za niezbędne do podjęcia 

decyzji w sprawie nadania wnioskowi 

dalszego biegu. 

 Właściwa komisja podejmuje decyzję w 

sprawie dalszego działania w ciągu trzech 

miesięcy od przekazania wniosku, po 

umożliwieniu autorom wniosku 

wystąpienia przed komisją. 

 W tytule sprawozdania wymienia się 

nazwiska autorów wniosku. 

3. Wniosek przedkładany jest 

przewodniczącemu, który sprawdza, czy 

spełnione zostały wymogi prawne. Może 

on przekazać właściwiej komisji wniosek o 

opinię co do stosowności jego podstawy 

prawnej lub o jej sprawdzenie. Jeśli 

przewodniczący uzna wniosek za 

dopuszczalny, ogłasza to na posiedzeniu 

plenarnym i przekazuje go właściwej 

komisji. 

 

Przed przekazaniem właściwej komisji 

wniosek tłumaczony jest na języki 

urzędowe, które przewodniczący tej 

komisji uzna za niezbędne do podjęcia 

decyzji w sprawie nadania wnioskowi 

dalszego biegu. 

 

Komisja może zalecić przewodniczącemu, 

by wniosek został przedłożony do podpisu 
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wszystkim posłom, z zastrzeżeniem 

warunków i terminów określonych w art. 

136 ust. 2, 3 i 7. 

Jeśli taki wniosek zostanie podpisany 

przez większość posłów do Parlamentu, 

sprawozdanie w sprawie wniosku uznaje 

się za zatwierdzone przez Konferencję 

Przewodniczących. Po wysłuchaniu 

autorów wniosku, komisja sporządza 

sprawozdanie zgodnie z art. 52. 

 

Jeśli wniosek nie zostanie przedłożony do 

dodatkowych podpisów lub nie zostanie 

podpisany przez większość posłów do 

Parlamentu, właściwa komisja podejmuje 

decyzję w sprawie dalszej procedury w 

ciągu trzech miesięcy od jego przekazania 

i po wysłuchaniu jego autorów. 

 

W tytule sprawozdania wymienia się 

nazwiska autorów wniosku. 

 

4. Rezolucja Parlamentu wskazuje 

odpowiednią podstawę prawną oraz 

zawiera szczegółowe zalecenia dotyczące 

treści wymaganego wniosku, który 

powinien uwzględniać prawa podstawowe 

i zasadę pomocniczości. 

4. Rezolucja Parlamentu wskazuje 

odpowiednią podstawę prawną oraz 

zawiera zalecenia dotyczące treści 

wymaganego wniosku. 

5. Jeżeli wymagany wniosek pociąga 

za sobą skutki finansowe, Parlament 

wskazuje sposób zapewnienia 

odpowiednich środków finansowych. 

5. Jeżeli wymagany wniosek pociąga 

za sobą skutki finansowe, Parlament 

wskazuje sposób zapewnienia 

wystarczających środków finansowych. 

6. Właściwa komisja nadzoruje 

postępy w przygotowywaniu wszelkich 

zaproponowanych aktów ustawodawczych 

sporządzonych na specjalny wniosek 

Parlamentu. 

6. Właściwa komisja nadzoruje 

postępy w przygotowywaniu wszelkich 

zaproponowanych aktów prawnych Unii 

sporządzonych na specjalny wniosek 

Parlamentu. 

 6a. Konferencja Przewodniczących 

Komisji regularnie monitoruje zgodność 

działań Komisji z ust. 10 porozumienia 

międzyinstytucjonalnego w sprawie 

lepszego stanowienia prawa, na mocy 

którego Komisja odpowiada na wezwanie 

do przedstawienia wniosków w terminie 

trzech miesięcy, informując o 

zamierzonych działaniach następczych w 

przyjętym w tym celu specjalnym 
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komunikacie. Komisja informuje 

regularnie Konferencję Przewodniczących 

o wynikach takiego monitorowania. 

Uzasadnienie 

The title is clarified and aligned, compared also to the title of Rule 45. 

The first, second, fifth and sixth subparagraphs of Rule 46(3) are moved to Rule 46(2). The 

contents of the third and fourth subparagraphs of Rule 46(3) is deleted because the 

procedure they laid down is very complex and was hardly ever applied until now. 

As regards changes to paragraph 4, they reflect that other principles must obviously also be 

respected (proportionality for instance). 

Paragraph 6 shall become paragraph 5. This paragraph refers to a "proposed legislative 

act". The restriction implied by the word "legislative" (as defined in Article 289 TFEU) is 

questionable. Therefore it is suggested to use "Union act" as in Article 225 TFEU and in 

paragraph 1 of this Rule. 
 

Poprawka  43 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 47 
 

Tekst obowiązujący Poprawka 

Artykuł 47 Artykuł 47 

Rozpatrywanie dokumentów 

ustawodawczych 

Rozpatrywanie aktów prawnie wiążących 

1. Przewodniczący przekazuje 

właściwej komisji do rozpatrzenia wnioski 

dotyczące aktów ustawodawczych lub inne 

dokumenty o charakterze 

ustawodawczym. 

1. Przewodniczący przekazuje 

właściwej komisji do rozpatrzenia wnioski 

dotyczące aktów prawnie wiążących 

otrzymane od innych instytucji lub państw 

członkowskich. 

W przypadku wątpliwości, przed 

poinformowaniem Parlamentu o 

przekazaniu wniosku właściwej komisji, 

Przewodniczący może zastosować art. 201 

ust. 2 Regulaminu. 

 

Jeżeli wniosek figuruje w programie prac 

Komisji, właściwa komisja może 

mianować sprawozdawcę 

odpowiedzialnego za prace nad tym 
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wnioskiem. 

Przewodniczący przekazuje komisji 

właściwej do rozpatrzenia wniosku wyniki 

konsultacji z Radą lub wnioski o wydanie 

opinii złożone przez Komisję. 

 

Postanowienia art. 38-46, 57-63 i 75 

dotyczące pierwszego czytania stosuje się 

do wniosków dotyczących aktów 

ustawodawczych, niezależnie od tego, czy 

wymagają one jednego, dwóch czy trzech 

czytań. 

 

 1a. W razie wątpliwości, przed 

ogłoszeniem na posiedzeniu plenarnym 

przekazania wniosku właściwej komisji, 

Przewodniczący może skierować do 

Konferencji Przewodniczących pytanie 

dotyczące właściwości. Konferencja 

Przewodniczących podejmuje decyzję na 

podstawie zalecenia Konferencji 

Przewodniczących Komisji lub jej 

przewodniczącego, zgodnie z art. 201a ust. 

2. 

 1b.  Właściwa komisja może w każdej 

chwili postanowić o wyznaczeniu 

sprawozdawcy odpowiedzialnego za 

przygotowanie prac nad wnioskiem. 

Powinna ona rozważyć to w szczególności, 

gdy wniosek figuruje w programie prac 

Komisji. 

2. Stanowiska Rady są przekazywane 

do rozpatrzenia komisji przedmiotowo 

właściwej w pierwszym czytaniu. 

 

Postanowienia art. 64-69 i 76 dotyczące 

drugiego czytania stosuje się do stanowisk 

Rady. 

 

3. Podczas następującej po drugim 

czytaniu procedury pojednawczej 

pomiędzy Parlamentem a Radą wniosek 

nie może zostać odesłany do komisji. 

 

Postanowienia art. 70, 71 i 72 dotyczące 

trzeciego czytania stosuje się do procedury 

pojednawczej. 

 

4. Artykułów 49, 50, 53, art. 59 ust. 1 i 3,  
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art. 60, 61 i 188 nie stosuje się do 

drugiego ani trzeciego czytania. 

5. W przypadku niezgodności 

pomiędzy postanowieniami Regulaminu 

dotyczącymi drugiego i trzeciego czytania 

a jakimikolwiek innymi postanowieniami 

Regulaminu stosuje się postanowienia 

dotyczące drugiego i trzeciego czytania. 

5. W przypadku niezgodności 

pomiędzy postanowieniami Regulaminu 

dotyczącymi drugiego i trzeciego czytania 

a jakimikolwiek innymi postanowieniami 

Regulaminu stosuje się postanowienia 

dotyczące drugiego i trzeciego czytania. 

Uzasadnienie 

As regards the change to paragraph 1 subparagraph 1, same change as in Rule 39 

paragraph 1. 

As regards the second subparagraph of Rule 47(1), it converts Rule 201(2) into a new Rule 

on questions of competence:   Rule 201a (new); an alignment is therefore necessary. 

As regards the fourth subparagraph, the reference to the Commission Work Programme is 

limitative and should be deleted. The rest is moved as paragraph 1b of Rule 47. 

As regards the fifth subparagraph, the readability of such provision is difficult. The list is not 

limitative as other Rules apply as well; in addition, it mentions general Rules which apply in 

any case throughout the procedure, as for instance Rules 38 to 44; Rules 45 & 46 concern 

the right of initiative; Rules 57 to 63 & 75 are specific for first reading and it is not clear 

what is meant by the reference to them in this subparagraph. 

Paragraphs 2 and 3 (2) are deleted as superfluous or self-evident given the existence of 

specific Rules on second and third reading. 

Paragraph 3 subparagraph 1 is deleted here and moved to Rule72 as §6(new) 

Paragraph 4 is deleted given the proposals concerning Rules 66.5(new) and 72.7(new). 
 

Poprawka  44 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 47 a (nowy) 
 

Tekst obowiązujący Poprawka 

 Artykuł 47a 

 Przyspieszenie procedury ustawodawczej 

 Właściwa komisja lub właściwe komisje 

mogą postanowić o przyspieszeniu 

procedur ustawodawczych, w koordynacji 
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z Radą i Komisją, w odniesieniu do 

konkretnych wniosków, w szczególności 

tych, które zostały wybrane z określonych 

jako priorytetowe we wspólnej deklaracji 

w sprawie rocznego programowania 

międzyinstytucjonalnego na mocy art. 37 

ust. 1a. 

 

Poprawka  45 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 48 
 

Tekst obowiązujący Poprawka 

Artykuł 48 Artykuł 48 

Procedury ustawodawcze w sprawie 

inicjatyw państw członkowskich 

Procedury ustawodawcze w sprawie 

inicjatyw instytucji innych niż Komisja 

lub inicjatyw państw członkowskich 

1. Inicjatywy złożone przez jedno z 

państw członkowskich zgodnie z art. 76 

Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej są rozpatrywane zgodnie z 

postanowieniami niniejszego artykułu 

oraz art. 38-43, 47 i 59 niniejszego 

Regulaminu. 

1. Przy rozpatrywaniu inicjatyw 

przedstawionych przez instytucje inne niż 

Komisja lub przez państwa członkowskie 

właściwa komisja może zwrócić się do 

przedstawicieli instytucji lub państw 

członkowskich o to, by przedstawili swoje 

inicjatywy komisji. Przedstawicielom 

państw członkowskich przedstawiających 

inicjatywę może towarzyszyć Prezydencja 

Rady. 

2. Właściwa komisja może zwrócić 

się do przedstawicieli państw 

członkowskich, od których pochodzi dana 

inicjatywa, o jej przedstawienie. 

Przedstawicielom tym może towarzyszyć 

Prezydencja Rady. 

2. Właściwa komisja może zwrócić się do 

przedstawicieli państw członkowskich, od 

których pochodzi dana inicjatywa, o jej 

przedstawienie. Przedstawicielom tym 

może towarzyszyć Prezydencja Rady. 

3. Przed przystąpieniem do 

głosowania właściwa komisja zwraca się 

do Komisji z pytaniem, czy jest ona w 

trakcie przygotowywania opinii w sprawie 

danej inicjatywy. W przypadku 

odpowiedzi pozytywnej sprawozdanie 

komisji nie może zostać przyjęte przed 

otrzymaniem opinii Komisji. 

3. Przed przystąpieniem do 

głosowania właściwa komisja zwraca się 

do Komisji z pytaniem, czy przygotowuje 

ona opinię w sprawie danej inicjatywy lub 

czy zamierza przedstawić wkrótce 

alternatywny wniosek. W przypadku 

otrzymania odpowiedzi pozytywnej 

komisja nie przyjmuje sprawozdania przed 

otrzymaniem opinii lub alternatywnego 
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wniosku Komisji. 

4. Jeżeli jednocześnie lub w krótkim 

odstępie czasu przedstawiono 

Parlamentowi co najmniej dwa wnioski 

przygotowane przez Komisję Europejską 

lub jedno z państw członkowskich mające 

ten sam cel ustawodawczy, to są one 

przedmiotem jednego sprawozdania. 

Właściwa komisja wskazuje w nim, do 

którego tekstu odnoszą się proponowane 

zmiany, oraz wymienia w rezolucji 

ustawodawczej wszystkie inne teksty. 

4. Jeżeli jednocześnie lub w krótkim 

odstępie czasu przedstawiono 

Parlamentowi co najmniej dwa mające ten 

sam cel ustawodawczy wnioski 

przygotowane przez Komisję Europejską, 

inne instytucje lub państwa członkowskie, 

to są one przedmiotem jednego 

sprawozdania. Właściwa komisja wskazuje 

w nim, do którego tekstu odnoszą się 

proponowane zmiany, oraz wymienia w 

rezolucji ustawodawczej wszystkie inne 

teksty. 

Uzasadnienie 

W odniesieniu do zmian wprowadzonych w ust. 1, artykuł ten w obecnym brzmieniu reguluje 

kwestię przedstawiania inicjatyw przez państwa członkowskie, lecz inne instytucje mogą 

również przedstawiać inicjatywy (Europejski Bank Centralny lub Trybunał Sprawiedliwości 

(zob. art. 294 ust. 15 TFUE)). Odniesienie do „niniejszego artykułu oraz art. 38–43, 47 i 59 

niniejszego Regulaminu” jest zawężające. Inne przepisy, na przykład art. 50 lub 53, mogą 

mieć również zastosowanie. Ustępy 1 i 2 w art. 48 zostały połączone. 

Ustęp 2 został skreślony z uwagi na połączenie go z ust. 1. 
 

Poprawka  46 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 49 
 

Tekst obowiązujący Poprawka 

Artykuł 49 Artykuł 49 

Sprawozdania ustawodawcze Sprawozdania ustawodawcze 

1. Przewodniczący komisji 

parlamentarnej, do której przekazano 

wniosek dotyczący aktu ustawodawczego, 

proponuje zastosowanie określonej 

procedury. 

1. Przewodniczący komisji, do której 

przekazano wniosek dotyczący aktu 

prawnie wiążącego, proponuje 

zastosowanie określonej procedury. 

2. Po podjęciu decyzji o wyborze 

procedury oraz jeżeli nie ma zastosowania 

art. 50, komisja parlamentarna wybiera 

spośród swoich członków lub stałych 

zastępców sprawozdawcę dla wniosku 

2. Po podjęciu decyzji o wyborze 

procedury oraz jeżeli nie ma zastosowania 

procedura uproszczona, o której mowa w 

art. 50, komisja wybiera spośród swoich 

członków lub stałych zastępców 
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dotyczącego aktu ustawodawczego, o ile 

nie uczyniła tego już wcześniej na 

podstawie programu prac Komisji 

ustalonego zgodnie z art. 37. 

sprawozdawcę dla wniosku dotyczącego 

aktu ustawodawczego, o ile nie uczyniła 

tego już wcześniej na podstawie art. 47 

ust. 1b. 

3. Sprawozdanie komisji zawiera: 3. Sprawozdanie komisji zawiera: 

a) ewentualne projekty poprawek do 

wniosku, w razie potrzeby ze zwięzłymi 

uzasadnieniami, których przygotowanie 

należy do sprawozdawcy i które nie są 

poddawane pod głosowanie; 

a) ewentualne projekty poprawek do 

wniosku, w razie potrzeby ze zwięzłymi 

uzasadnieniami, których przygotowanie 

należy do autora i które nie są poddawane 

pod głosowanie; 

b) projekt rezolucji ustawodawczej, 

zgodnie z postanowieniami art. 59 ust. 2; 

b) projekt rezolucji ustawodawczej, 

zgodnie z postanowieniami art. 59 ust. 1c; 

c) w razie potrzeby, uzasadnienie 

zawierające kosztorys, który określa 

ewentualne skutki finansowe sprawozdania 

oraz ich zgodność z perspektywą 

finansową. 

c) w razie potrzeby, uzasadnienie 

zawierające w razie konieczności 

kosztorys, który określa ewentualne skutki 

finansowe sprawozdania oraz ich zgodność 

z wieloletnimi ramami finansowymi; 

 ca) jeśli ocena jest dostępna, 

odniesienie do oceny skutków 

przeprowadzonej przez Parlament. 

Uzasadnienie 

Zmiany wprowadzone w ust. 3 lit. a) odzwierciedlają fakt, że przepis w obecnym brzmieniu 

przewiduje, iż w „sprawozdaniach” przygotowanie wszystkich „zwięzłych uzasadnień” do 

poprawek „należy do sprawozdawcy”. Jest tak faktycznie w przypadku projektów 

sprawozdań, ale nie samych sprawozdań. 

W odniesieniu do ust. 3 lit. c), umieszczanie kosztorysów w uzasadnieniach jest dość rzadkie, 

natomiast słowo „zawierające” wskazuje na ich systematyczne umieszczanie. Sugerowane 

jest bardziej elastyczne brzmienie. 
 

Poprawka  47 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 50 
 

Tekst obowiązujący Poprawka 

Artykuł 50 Artykuł 50 

Procedura uproszczona Procedura uproszczona 

1. Pod koniec pierwszej debaty nad 

wnioskiem dotyczącym aktu 

1. Pod koniec pierwszej debaty nad 

wnioskiem dotyczącym aktu 
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ustawodawczego przewodniczący komisji 

może zaproponować przyjęcie wniosku bez 

poprawek. O ile nie sprzeciwi się temu co 

najmniej jedna dziesiąta członków komisji, 

przewodniczący komisji przedstawia 

Parlamentowi sprawozdanie dotyczące 

przyjęcia wniosku. Art. 150 ust. 1 akapit 

drugi oraz ust. 2 i 4 stosuje się. 

ustawodawczego przewodniczący komisji 

może zaproponować przyjęcie wniosku bez 

poprawek. Proponowana procedura 

zostaje uznana za zatwierdzoną, o ile nie 

sprzeciwi się temu co najmniej jedna 

dziesiąta członków komisji. 

Przewodniczący komisji lub 

sprawozdawca, jeżeli został mianowany, 
przedstawia Parlamentowi sprawozdanie 

dotyczące przyjęcia wniosku. Art. 150 ust. 

1 akapit drugi oraz ust. 2 i 4 stosuje się. 

2. Jako rozwiązanie alternatywne 

przewodniczący komisji może 

zaproponować, że on sam lub 

sprawozdawca sporządzi listę poprawek 

odzwierciedlających dyskusję w komisji. 

Jeżeli komisja przyjmie tę propozycję, 

poprawki te przedkładane są członkom 

komisji. Jeżeli w terminie nie krótszym niż 

21 dni od przekazania listy poprawek co 

najmniej jedna dziesiąta członków komisji 

nie wyraziła zastrzeżeń, sprawozdanie 

uważa się za przyjęte. W takim przypadku 

projekt rezolucji ustawodawczej oraz 
poprawki są przedkładane Parlamentowi 

do zatwierdzenia bez debaty, zgodnie z art. 

150 ust. 1 akapit drugi oraz ust. 2 i 4. 

2. Przewodniczący komisji może 

także zaproponować, że on sam lub 

sprawozdawca sporządzi listę poprawek 

odzwierciedlających dyskusję w komisji. 

Jeżeli nie sprzeciwi się temu co najmniej 

jedna dziesiąta członków komisji, 

zaproponowaną procedurę uznaje się za 

zatwierdzoną, a poprawki są przedkładane 

członkom komisji. 

 Jeżeli w wyznaczonym terminie nie 

krótszym niż 10 dni roboczych od daty 

przekazania listy poprawek co najmniej 

jedna dziesiąta członków komisji nie 

wyrazi zastrzeżeń wobec poprawek, 

sprawozdanie uważa się za przyjęte przez 

komisję. W takim przypadku projekt 

rezolucji ustawodawczej oraz poprawki są 

przedkładane Parlamentowi do 

zatwierdzenia bez debaty, zgodnie z art. 

150 ust. 1 akapit drugi oraz ust. 2 i 4. 

 Jeżeli zastrzeżenie wobec poprawek wyrazi 

co najmniej jedna dziesiąta członków 

komisji, poddaje się je pod głosowanie na 

następnym posiedzeniu komisji. 

3. Jeżeli sprzeciw wyraziła co 

najmniej jedna dziesiąta członków 

komisji, poprawki poddaje się pod 
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głosowanie na następnym posiedzeniu 

komisji. 

4. Ustęp 1 zdanie pierwsze i drugie, 

ust. 2 zdanie pierwsze, drugie i trzecie 

oraz ust. 3 stosuje się odpowiednio do 

opinii komisji w rozumieniu art. 53. 

4. Z zastrzeżeniem przepisów 

dotyczących przedkładania wniosków 

Parlamentowi, niniejszy artykuł stosuje się 

odpowiednio do opinii komisji w 

rozumieniu art. 53. 

Uzasadnienie 

Ustęp 3 ma zastosowanie w przypadku, o którym mowa w ust. 2, nie zaś w przypadku, o 

którym mowa w ust. 1. Czytelność zostaje poprawiona dzięki połączeniu ust. 2 i 3 w jeden 

ustęp. 

Zmiana wprowadzona w ust. 4 ma również na celu poprawę jego czytelności. 
 

Poprawka  48 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 51 
 

Tekst obowiązujący Poprawka 

Artykuł 51 Artykuł 51 

Sprawozdania nieustawodawcze Sprawozdania nieustawodawcze 

1. Jeżeli komisja przygotowuje 

sprawozdanie nieustawodawcze, powołuje 

ona sprawozdawcę spośród swoich 

członków lub stałych zastępców. 

1. Jeżeli komisja przygotowuje 

sprawozdanie nieustawodawcze, powołuje 

ona sprawozdawcę spośród swoich 

członków lub stałych zastępców. 

2. Sprawozdawca jest zobowiązany do 

przygotowania sprawozdania komisji oraz 

do jego przedstawienia w jej imieniu na 

posiedzeniu plenarnym. 

 

3. Sprawozdanie komisji zawiera: 3. Sprawozdanie komisji zawiera: 

a) projekt rezolucji; a) projekt rezolucji; 

b) uzasadnienie zawierające kosztorys, 

który określa ewentualne skutki finansowe 

sprawozdania oraz ich zgodność z 

wieloletnimi ramami finansowymi; 

b) uzasadnienie zawierające w razie 

konieczności kosztorys, który określa 

ewentualne skutki finansowe sprawozdania 

oraz ich zgodność z wieloletnimi ramami 

finansowymi; 

c) teksty projektów rezolucji, które 

powinny znaleźć się w sprawozdaniu 

c) teksty projektów rezolucji, które 

należy ująć w sprawozdaniu zgodnie z art. 
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zgodnie z art. 133 ust. 4. 133 ust. 4. 

Uzasadnienie 

Ustęp 2 zostaje skreślony w tym miejscu i przeniesiony do obecnego art. 56. Ta definicja 

obowiązków sprawozdawcy zostanie włączona do art. 56 dotyczącego sporządzania 

sprawozdań. 
 

Poprawka  49 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 52 
 

Tekst obowiązujący Poprawka 

Artykuł 52 Artykuł 52 

Sprawozdania z własnej inicjatywy Sprawozdania z własnej inicjatywy 

1.  Jeżeli komisja, do której nie 

zwrócono się o konsultację lub opinię na 

podstawie art. 201 ust. 1, zamierza 

przygotować sprawozdanie dotyczące 

kwestii należącej do obszaru jej 

właściwości oraz przedstawić 

Parlamentowi projekt rezolucji w tej 

sprawie, powinna ona zwrócić się 

wcześniej o zgodę do Konferencji 

Przewodniczących. Ewentualna odmowa 

musi zawierać uzasadnienie. Jeżeli 

przedmiotem sprawozdania jest wniosek, 

który został złożony przez posła zgodnie z 

art. 46 ust. 2, zgoda może nie zostać 

wydana jedynie w przypadku, gdy nie są 

spełnione warunki art. 5 Statutu posła do 

Parlamentu Europejskiego oraz art. 225 

Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej. 

1. Jeżeli komisja zamierza sporządzić 

sprawozdanie nieustawodawcze lub 

sprawozdanie zgodnie z art. 45 lub 46 

dotyczące kwestii należącej do obszaru jej 

właściwości, w przypadku której nie 

nastąpiło przekazanie do innej komisji, 

może to uczynić wyłącznie za zgodą 

Konferencji Przewodniczących. 

 Konferencja Przewodniczących podejmuje 

decyzję w sprawie złożonych zgodnie z 

akapitem pierwszym wniosków o 

udzielenie zgody na sporządzenie 

sprawozdań na podstawie przepisów 

wykonawczych, które sama przyjmuje. 

Konferencja Przewodniczących podejmuje 

decyzję w sprawie wniosków złożonych 
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zgodnie z ust. 1 dotyczących wyrażenia 

zgody na sporządzenie sprawozdań na 

podstawie przepisów wykonawczych, które 

sama przyjmuje. W przypadku 

zakwestionowania właściwości komisji do 

sporządzenia sprawozdania, którego 

dotyczy wniosek o wyrażenie zgody, 

Konferencja Przewodniczących w 

terminie sześciu tygodni podejmuje 

decyzję na podstawie zalecenia 

Konferencji Przewodniczących Komisji 

lub, w przypadku jego braku, swojego 

Przewodniczącego. Jeżeli Konferencja 

Przewodniczących nie podejmie decyzji w 

powyższym terminie, zalecenie uznaje się 

za przyjęte. 

 1a.  Jeżeli taka zgoda zostaje 

wstrzymana, powód wstrzymania musi być 

uzasadniony w każdym przypadku. 

 Jeżeli przedmiot sprawozdania uzasadnia 

skorzystanie przez Parlament z prawa do 

inicjatywy, o którym mowa w art. 45, 

odmowa udzielenia zgody może mieć 

miejsce wyłącznie z uwagi na 

niespełnienie warunków określonych w 

traktatach. 

 1b. W przypadkach, o których mowa w 

art. 45 i 46, Konferencja 

Przewodniczących podejmuje decyzję w 

terminie dwóch miesięcy. 

2. Projekty rezolucji zawarte w 

sprawozdaniach z własnej inicjatywy są 

rozpatrywane przez Parlament zgodnie z 

procedurą krótkiej prezentacji określoną 

w art. 151. Poprawki do takich projektów 

rezolucji do rozważenia na posiedzeniu 

plenarnym są dopuszczalne jedynie, jeżeli 

zostały złożone przez sprawozdawcę w 

celu uwzględnienia nowych informacji lub 

przez co najmniej jedną dziesiątą posłów 

do Parlamentu. Grupy polityczne mogą 

składać projekty rezolucji w celu 

zastąpienia rezolucji zawartej w 

sprawozdaniu, zgodnie z art. 170 ust. 4. W 

odniesieniu do projektu rezolucji komisji i 

2. Przedstawione Parlamentowi 

projekty rezolucji są rozpatrywane w 

procedurze krótkiej prezentacji określonej 

w art. 151. Poprawki do takich projektów 

rezolucji i wnioski o głosowanie 

podzielone i głosowanie odrębne do 

rozważenia na posiedzeniu plenarnym są 

dopuszczalne jedynie, jeżeli zostały 

złożone przez sprawozdawcę w celu 

uwzględnienia nowych informacji lub 

przez co najmniej jedną dziesiątą posłów 

do Parlamentu. Grupy polityczne mogą 

składać projekty rezolucji w celu 

zastąpienia rezolucji zawartej w 

sprawozdaniu, zgodnie z art. 170 ust. 4. W 
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poprawek do niego stosuje się art. 176 i 

180. Artykuł 180 stosuje się również w 

przypadku jednego głosowania nad 

alternatywnymi projektami rezolucji. 

odniesieniu do projektu rezolucji komisji i 

poprawek do niego stosuje się art. 180. 

Artykuł 180 stosuje się również w 

przypadku jednego głosowania nad 

alternatywnymi projektami rezolucji. 

Akapit pierwszy nie ma zastosowania w 

przypadku, gdy temat sprawozdania 

uzasadnia przeprowadzenie priorytetowej 

debaty na posiedzeniu plenarnym, gdy 

sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie 

z prawem do inicjatywy, o którym mowa w 

art. 45 lub 46, lub gdy sprawozdanie 

zostało dopuszczone jako strategiczne9. 

 

 2a. Ustępu 2 nie stosuje się, jeżeli 

przedmiot sprawozdania uzasadnia 

przeprowadzenie priorytetowej debaty na 

posiedzeniu plenarnym, gdy sprawozdanie 

zostało sporządzone zgodnie z prawem do 

inicjatywy, o którym mowa w art. 45 lub 

46, lub gdy sprawozdanie zostało 

dopuszczone jako sprawozdanie 

strategiczne9a. 

3. W przypadku gdy przedmiot 

sprawozdania uzasadnia skorzystanie 

przez Parlament z prawa do inicjatywy, o 

którym mowa w art. 45, odmowa 

udzielenia zezwolenia może mieć miejsce 

wyłącznie z uwagi na niespełnienie 

warunków określonych w traktatach. 

 

4. W przypadkach, o których mowa w 

art. 45 i 46, Konferencja 

Przewodniczących podejmuje decyzję w 

terminie dwóch miesięcy. 

 

__________________ __________________ 

9 Zob. odnośna decyzja Konferencji 

Przewodniczących, zamieszczona w 

załączniku XVII do Regulaminu. 

 

 9a Zob. odnośna decyzja Konferencji 

Przewodniczących. 

Uzasadnienie 

As regards the changes to paragraph 1, the words "neither a consultation nor a request for 

an opinion has been referred to it" are updated to the current framework where Parliament's 
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legislative powers go well beyond consultation. In fact, the own-initiative report must not 

deal with topics which are the subject of a legislative report / proposal.The last part of this 

paragraph will be deleted: Article 5 of the Statute and Article 225 of the Treaty are general 

provisions and do not as such set certain conditions for a Member's initiative. Minimal 

conditions are set in Rule 46(2) and they are meant to allow the President to follow up with 

the referral to the Committee responsible. It is the Committee responsible which then decides 

whether to seek authorisation. 

The first part of the interpretation following paragraph 1 is integrated into paragraph 1.The 

last part of the interpretation is covered in new Rule 201a(2). 

As regards paragraph 1a and 1b, the change suggests a restructuring of the Rules 

concerning the conditions for authorisation. The current paragraph 3 is reinserted here as 

subparagraph of paragraph 2 to which it is linked 

The content of paragraph 1bis moved from the current Rule 52(4). 

The renumbering and replacement of current paragraph 3 and 4 before current paragraph 2 

aims to clarify that own initiative reports are a subcategory of the non-legislative reports. 

Paragraph 2 subparagraph 1 becomes a separate paragraph. 

Paragraph 3 moved up as paragraph 2.1 and paragraph 5 is deleted here and moved up as 

paragraph 3. As they cover the same issues, the last sentence of paragraph 1 and paragraphs 

3 and 4 are merged. 
 

Poprawka  50 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 53 
 

Tekst obowiązujący Poprawka 

Artykuł 53 Artykuł 53 

Opinie komisji Opinie komisji 

1. W przypadku gdy komisja, której 

jako pierwszej powierzono rozpatrzenie 

sprawy, pragnie zasięgnąć opinii innej 

komisji lub jeżeli opinię w sprawie 

sprawozdania komisji rozpatrującej 

sprawę jako pierwsza pragnie wydać inna 

komisja, mogą one zwrócić się do 

Przewodniczącego Parlamentu o 

wyznaczenie, zgodnie z art. 201 ust. 3, 

jednej z nich jako komisji przedmiotowo 

właściwej, a drugiej jako komisji 

1. W przypadku gdy komisja, której 

jako pierwszej powierzono rozpatrzenie 

sprawy, pragnie zasięgnąć opinii innej 

komisji lub jeżeli inna komisja pragnie 

przekazać swoją opinię komisji której 

pierwotnie powierzono rozparzenie 

sprawy, mogą one zwrócić się do 

Przewodniczącego o wyznaczenie, zgodnie 

z art. 201 ust. 3, jednej z nich jako komisji 

właściwej, a drugiej jako komisji 
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opiniodawczej. opiniodawczej. 

 Komisja opiniodawcza może wyznaczyć 

sprawozdawcę spośród swoich członków 

lub stałych zastępców bądź przesłać swoje 

stanowisko w formie pisma od 

przewodniczącego. 

2. W przypadku dokumentów o 

charakterze ustawodawczym w 

rozumieniu art. 47 ust. 1 wydanie opinii 

polega na złożeniu poprawek do 

rozpatrywanego przez komisję tekstu, w 

razie potrzeby wraz ze zwięzłymi 

uzasadnieniami. Za uzasadnienia te 

odpowiada sprawozdawca komisji 

opiniodawczej. Nie są one poddawane pod 

głosowanie. W razie potrzeby komisja 

opiniodawcza może przedstawić w formie 

pisemnej zwięzłe uzasadnienie dotyczące 

całego tekstu opinii. 

2. Jeżeli opinia dotyczy wniosku w 

sprawie prawnie wiążącego aktu, 

obejmuje ona poprawki do 

rozpatrywanego przez komisję tekstu, w 

razie potrzeby wraz ze zwięzłymi 

uzasadnieniami. Uzasadnienia te leżą w 

gestii ich autorów i nie są poddawane pod 

głosowanie. W razie potrzeby komisja 

opiniodawcza może przedstawić w formie 

pisemnej zwięzłe uzasadnienie dotyczące 

całego tekstu opinii. Za takie zwięzłe 

uzasadnienia pisemne odpowiada 

sprawozdawca. 

W przypadku tekstów nieustawodawczych 

wydanie opinii polega na udzieleniu 

wskazówek dotyczących projektu rezolucji 

przedstawionego przez komisję 

przedmiotowo właściwą. 

Jeżeli opinia nie dotyczy wniosku w 

sprawie prawnie wiążącego aktu, 

obejmuje ona wskazówki dotyczące 
projektu rezolucji przedstawionego przez 

właściwą komisję. 

Komisja przedmiotowo właściwa głosuje 

nad powyższymi poprawkami lub 

wskazówkami. 

Właściwa komisja głosuje nad 

powyższymi poprawkami lub 

wskazówkami. 

Opinie dotyczą wyłącznie kwestii, które 

wchodzą w zakres właściwości komisji 

opiniodawczej. 

Opinie dotyczą wyłącznie kwestii, które 

wchodzą w zakres właściwości komisji 

opiniodawczej. 

3. Komisja przedmiotowo właściwa 
wyznacza termin, w jakim musi się 

wypowiedzieć komisja opiniodawcza, tak 

aby jej opinia mogła być wzięta pod uwagę 

przez komisję przedmiotowo właściwą. 

Informuje ona niezwłocznie o wszelkich 

zmianach w kalendarzu prac podanym do 

wiadomości komisji lub komisjom 

opiniodawczym. Komisja przedmiotowo 

właściwa nie przedstawia swoich 

wniosków przed upływem tego terminu. 

3. Właściwa komisja wyznacza 

termin, w jakim musi się wypowiedzieć 

komisja opiniodawcza, tak aby jej opinia 

mogła być wzięta pod uwagę przez 

komisję przedmiotowo właściwą. 

Informuje ona niezwłocznie o wszelkich 

zmianach w kalendarzu prac podanym do 

wiadomości komisji lub komisjom 

opiniodawczym. Właściwa komisja nie 

przedstawia swoich wniosków przed 

upływem tego terminu. 

 3a. Komisja opiniodawcza może 

również zdecydować o zaprezentowaniu 

swojego stanowiska w formie poprawek, 
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które po przyjęciu muszą zostać złożone 

bezpośrednio we właściwej komisji. 

Poprawki te w imieniu komisji składa 

przewodniczący lub sprawozdawca. 

  Komisja opiniodawcza przedkłada 

poprawki, o których mowa w ust. 3a, z 

zachowaniem terminu składania 

poprawek wyznaczonego przez właściwą 

komisję. 

 Wszystkie przyjęte opinie są 

załączane do sprawozdania komisji 

przedmiotowo właściwej. 

 Wszystkie opinie i poprawki 

przyjęte przez komisję opiniodawczą 

załącza się do sprawozdania właściwej 

komisji. 

 Jedynie właściwa komisja ma 

prawo przedstawiać poprawki na 

posiedzeniu plenarnym. 

 Komisje opiniodawcze w 

rozumieniu niniejszego artykułu nie mogą 

składać poprawek do rozpatrzenia przez 

Parlament. 

6. Przewodniczący i sprawozdawca 

komisji opiniodawczej są zapraszani do 

udziału w posiedzeniach komisji 

przedmiotowo właściwej z głosem 

doradczym, o ile posiedzenia dotyczą 

kwestii wspólnej dla obu komisji. 

6. Przewodniczący i sprawozdawca 

komisji opiniodawczej są zapraszani do 

udziału w posiedzeniach właściwej komisji 

z głosem doradczym, o ile posiedzenia 

dotyczą kwestii wspólnej dla obu komisji. 

Uzasadnienie 

As regards the changes to paragraph 1, strictly speaking, the opinion committee does not 

"make known its views on the report" but on the issue that will be covered by the report.As a 

new Rule 201a (new) is proposed to deal with the questions of competences,an alignment to 

that Rules is necessary throughout the text.The addition aims to clarify that a "rapporteur for 

an opinion" is appointed (currently not in the rules). 

As regards the addition of paragraph 3 a (new), it reflects the outcome of the last CCC away 

day, when the Committee Chairs acknowledged that Rule 53 is over-used and recommended 

the introduction of the ‘committees-amendments” to the draft report of the lead 

committee.This possibility which corresponds to a current practice is now introduced in the 

Rules with an appropriate procedure to adopt and table “committee-amendments”. 

Paragraph 5 is reworded. In fact, the restriction to the committee responsible is already set 

out in Rule 169 (which is a more relevant place). 
 

Poprawka  51 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 54 
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Tekst obowiązujący Poprawka 

Artykuł 54 Artykuł 54 

Procedura obejmująca zaangażowane 

komisje 

Procedura zaangażowanych komisji 

Jeżeli kwestia właściwości została 

skierowana do Konferencji 

Przewodniczących zgodnie z art. 201 ust. 2 

lub art. 52, a Konferencja 

Przewodniczących uznała, na podstawie 

załącznika VII, że dana sprawa należy w 

prawie równej mierze do właściwości co 

najmniej dwóch komisji lub że różne 

aspekty tej samej sprawy wchodzą w 

zakres właściwości co najmniej dwóch 

komisji, stosuje się art. 53 oraz następujące 

postanowienia uzupełniające: 

1. Jeżeli kwestia właściwości została 

skierowana do Konferencji 

Przewodniczących zgodnie z art. 201a, a 

Konferencja Przewodniczących uznała, na 

podstawie załącznika VII, że dana sprawa 

należy w prawie równej mierze do 

właściwości co najmniej dwóch komisji 

lub że różne aspekty tej samej sprawy 

wchodzą w zakres właściwości co najmniej 

dwóch komisji, stosuje się art. 53 oraz 

następujące postanowienia uzupełniające: 

– kalendarz prac jest ustalany wspólnie 

przez zainteresowane komisje; 

– kalendarz prac jest ustalany wspólnie 

przez zainteresowane komisje; 

– sprawozdawca oraz autorzy opinii 

informują się na bieżąco oraz starają się 

osiągnąć porozumienie co do tekstów, 

które każdy z nich proponuje swojej 

komisji, oraz co do stanowisk 

zajmowanych wobec poprawek; 

– sprawozdawca oraz autorzy opinii 

informują się na bieżąco oraz starają się 

osiągnąć porozumienie co do tekstów, 

które każdy z nich proponuje swojej 

komisji, oraz co do stanowisk 

zajmowanych wobec poprawek; 

– zainteresowani przewodniczący, 

sprawozdawca i sprawozdawcy komisji 

opiniodawczych wspólnie uzgadniają, 

które części tekstu należą do ich 

poszczególnych wyłącznych lub 

wspólnych właściwości oraz uzgadniają 

szczegóły współpracy. W przypadku braku 

porozumienia co do wyznaczenia zakresu 

właściwości, sprawa kierowana jest - na 

wniosek jednej z zainteresowanych komisji 

- do Konferencji Przewodniczących, która 

może podjąć decyzję w sprawie 

poszczególnych uprawnień, bądź 

postanowić, że zastosowanie w tym 

przypadku ma procedura wspólnych 

posiedzeń komisji zgodnie z art. 55 

Regulaminu; art. 201 ust. 2 akapit drugi 

Regulaminu stosuje się odpowiednio; 

– zainteresowani przewodniczący, 

sprawozdawca i sprawozdawcy komisji 

opiniodawczych, których obowiązuje 

zasada dobrej i lojalnej współpracy, 
wspólnie uzgadniają, które części tekstu 

należą do ich poszczególnych wyłącznych 

lub wspólnych właściwości oraz 

uzgadniają szczegóły współpracy. W 

przypadku braku porozumienia co do 

wyznaczenia zakresu właściwości, sprawa 

kierowana jest – na wniosek jednej z 

zainteresowanych komisji – do Konferencji 

Przewodniczących, która może podjąć 

decyzję w sprawie poszczególnych 

uprawnień, bądź postanowić, że 

zastosowanie w tym przypadku ma 

procedura wspólnych posiedzeń komisji 

zgodnie z art. 55 Regulaminu; Decyzję tę 

podejmuje się zgodnie z procedurą i w 
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terminie określonym w art. 201a. 

– komisja przedmiotowo właściwa 

przyjmuje poprawki komisji 

zaangażowanej bez głosowania, jeśli 

dotyczą one aspektów, które wchodzą w 

wyłączny zakres właściwości 

zaangażowanej komisji. Jeżeli poprawki 

dotyczące kwestii wchodzących w zakres 

wspólnych właściwości komisji właściwej 

i komisji zaangażowanej zostaną 

odrzucone przez tę pierwszą, komisja 

zaangażowana może złożyć te poprawki 

bezpośrednio na posiedzeniu plenarnym; 

– właściwa komisja przyjmuje 

poprawki komisji zaangażowanej bez 

głosowania, jeśli dotyczą one aspektów, 

które wchodzą w wyłączny zakres 

właściwości zaangażowanej komisji. Jeżeli 

właściwa komisja nie przestrzega 

wyłącznej właściwości zaangażowanej 

komisji, zaangażowana komisja może 

złożyć poprawki bezpośrednio na 

posiedzeniu plenarnym. Jeżeli poprawki 

dotyczące kwestii wchodzących w zakres 

wspólnych właściwości komisji właściwej 

i komisji zaangażowanej nie zostaną 

przyjęte przez tę pierwszą, zaangażowana 

komisja może złożyć te poprawki 

bezpośrednio na posiedzeniu plenarnym; 

– w przypadku gdy w odniesieniu do 

projektu toczy się postępowanie 

pojednawcze, w skład delegacji Parlamentu 

wchodzi autor opinii z komisji 

zaangażowanej. 

– w przypadku gdy w odniesieniu do 

projektu toczy się postępowanie 

pojednawcze, w skład delegacji Parlamentu 

wchodzi autor opinii z komisji 

zaangażowanej. 

Brzmienie powyższego artykułu nie 

przewiduje żadnego ograniczenia zakresu 

jego zastosowania. Wnioski o 

zastosowanie procedury obejmującej 

zaangażowane komisje w odniesieniu do 

sprawozdań nieustawodawczych 

sporządzanych na podstawie art. 52 ust. 1 

oraz art. 132 ust. 1 i 2 są dopuszczalne. 

 

Procedura obejmująca zaangażowane 

komisje zgodnie z niniejszym artykułem 

nie ma zastosowania do zalecenia, które 

ma zostać wydane przez właściwą komisję 

parlamentarną na mocy art. 99. 

 

Decyzja Konferencji Przewodniczących o 

zastosowaniu procedury obejmującej 

zaangażowane komisje stosuje się na 

wszystkich etapach procedury. 

Decyzja Konferencji Przewodniczących o 

zastosowaniu procedury obejmującej 

zaangażowane komisje stosuje się na 

wszystkich etapach procedury. 

Uprawnienia związane ze statusem 

„właściwej komisji” wykonywane są przez 

komisję prowadzącą. Musi ona 

wykonywać powyższe uprawnienia z 

poszanowaniem prerogatyw 

zaangażowanej komisji, a w szczególności 

Uprawnienia związane ze statusem 

„właściwej komisji” wykonywane są przez 

komisję prowadzącą. Musi ona 

wykonywać powyższe uprawnienia z 

poszanowaniem prerogatyw 

zaangażowanej komisji, a w szczególności 
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z poszanowaniem obowiązku lojalnej 

współpracy w kwestii kalendarza prac i 

przysługującego zaangażowanej komisji 

prawa określania poprawek 

przedkładanych Parlamentowi w zakresie 

jej wyłącznej właściwości. 

z poszanowaniem obowiązku lojalnej 

współpracy w kwestii kalendarza prac i 

przysługującego zaangażowanej komisji 

prawa określania poprawek 

przedkładanych Parlamentowi w zakresie 

jej wyłącznej właściwości. 

W przypadku, gdy komisja prowadząca 

naruszy prerogatywy zaangażowanej 

komisji decyzje podjęte przez tą pierwszą 

pozostają ważne, natomiast 

zaangażowana komisja może przedłożyć 

poprawki bezpośrednio Parlamentowi, w 

granicach swej wyłącznej właściwości. 

 

 1a.  Procedura ustanowiona w 

niniejszym artykule nie ma zastosowania 

do zaleceń, które mają zostać przyjęte 

przez właściwą komisję na mocy art. 99. 

Uzasadnienie 

The changes to paragraph 1 reflect the decision to convert the current Rule 201 (2) into a 

new Rule 201awhich would cover the questions of competence. Thus, the restriction to 

legislative files implied by the first paragraph of Rule 201 (1) would be lifted and the new 

Rule would serve to deal with conflict of competences for both legislative and non-legislative 

reports. An alignment to take into account the creation of Rule 201 (a) (new) is necessary 

whenever 201(2) is mentioned. 

The change to paragraph 1, indent 3, aims to make the sentence easy to read and to bring the 

provision in line with the suggested creation of Rule 201a (new). 

For clarity reasons, the last paragraph of the fourth part of the interpretation to this Rule is 

integrated in paragraph 1, indent 4. 

The second subparagraph  of the interpretation is transformed into a new paragraph of Rule 

54 (1a new). 

The last  subparagraph of the interpretation is integrated in the first paragraph of Rule 54 

(fourth hyphen); for the case of shared competence, the text already clearly establishes that 

the associated committee can table amendments directly in plenary. 
 

Poprawka  52 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 55 
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Tekst obowiązujący Poprawka 

Artykuł 55 Artykuł 55 

Procedura obejmująca wspólne 

posiedzenia komisji 

Procedura wspólnych posiedzeń komisji  

1. Jeżeli do Konferencji 

Przewodniczących wpłynie pytanie 

dotyczące kompetencji zgodnie z art. 201 

ust. 2, może ona podjąć decyzję o 

zastosowaniu procedury obejmującej 

wspólne posiedzenia komisji oraz wspólne 

głosowanie, gdy: 

1. Jeżeli do Konferencji 

Przewodniczących wpłynie pytanie 

dotyczące właściwości zgodnie z art. 201a, 

może ona podjąć decyzję o zastosowaniu 

procedury obejmującej wspólne 

posiedzenia komisji oraz wspólne 

głosowanie, gdy: 

– dana sprawa, zgodnie z załącznikiem VI, 

nierozerwalnie wchodzi w zakres 

kompetencji kilku komisji, oraz 

– dana sprawa, zgodnie z załącznikiem VI, 

nierozerwalnie wchodzi w zakres 

właściwości kilku komisji, oraz 

– Konferencja uzna, że kwestia ta ma 

znaczenie zasadnicze. 

– Konferencja uzna, że kwestia ta ma 

znaczenie zasadnicze. 

2. W takim przypadku odpowiedni 

sprawozdawcy sporządzają jeden projekt 

sprawozdania. Projekt ren analizują i 

głosują nad nim zaangażowane komisje 

podczas wspólnych posiedzeń 

przebiegających pod wspólnym 

przewodnictwem ich przewodniczących. 

2. W takim przypadku odpowiedni 

sprawozdawcy sporządzają jeden projekt 

sprawozdania. Projekt ten analizują i 

głosują nad nim zainteresowane komisje 

podczas wspólnych posiedzeń 

przebiegających pod wspólnym 

przewodnictwem ich przewodniczących. 

Na wszystkich etapach procedury 

uprawnienia wynikające ze statusu komisji 

właściwej mogą być wykonywane przez 

zaangażowane komisje wyłącznie gdy 

działają one wspólnie. Komisje mogą 

tworzyć międzykomisyjne grupy robocze 

celem przygotowania wspólnych posiedzeń 

i głosowań. 

Na wszystkich etapach procedury 

uprawnienia wynikające ze statusu komisji 

właściwej mogą być wykonywane przez 

zainteresowane komisje wyłącznie, gdy 

działają one wspólnie. Zainteresowane 

komisje mogą tworzyć grupy robocze 

celem przygotowania wspólnych posiedzeń 

i głosowań. 

3. W drugim czytaniu w ramach 

zwykłej procedury ustawodawczej 

stanowisko Rady jest rozpatrywane na 

wspólnym posiedzeniu zaangażowanych 

komisji, które w przypadku braku 

porozumienia między ich 

przewodniczącymi odbywa się w środę w 

pierwszym tygodniu przeznaczonym na 

posiedzenia organów parlamentarnych po 

przedłożeniu Parlamentowi stanowiska 

Rady. W przypadku braku porozumienia 

3. W drugim czytaniu w ramach 

zwykłej procedury ustawodawczej 

stanowisko Rady jest rozpatrywane na 

wspólnym posiedzeniu zainteresowanych 

komisji, które w przypadku braku 

porozumienia między ich 

przewodniczącymi odbywa się w środę w 

pierwszym tygodniu przeznaczonym na 

posiedzenia organów parlamentarnych 

następującym po przedłożeniu 

Parlamentowi stanowiska Rady. W 
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co do terminu kolejnego posiedzenia 

zostanie ono zwołane przez 

przewodniczącego Konferencji 

Przewodniczących Komisji. Głosowanie 

nad zaleceniem do drugiego czytania 

odbywa się na wspólnym posiedzeniu w 

oparciu o wspólny projekt przygotowany 

przez odpowiednich sprawozdawców 

zaangażowanych komisji lub – w 

przypadku braku wspólnego projektu – na 

podstawie poprawek przedstawionych 

przez zaangażowane komisje. 

przypadku braku porozumienia co do 

terminu kolejnego posiedzenia zostaje ono 

zwołane przez przewodniczącego 

Konferencji Przewodniczących Komisji. 

Głosowanie nad zaleceniem do drugiego 

czytania odbywa się na wspólnym 

posiedzeniu w oparciu o wspólny projekt 

przygotowany przez odpowiednich 

sprawozdawców zainteresowanych 

komisji lub – w przypadku braku 

wspólnego projektu – na podstawie 

poprawek przedstawionych przez 

zainteresowane komisje. 

W trzecim czytaniu w ramach zwykłej 

procedury ustawodawczej przewodniczący 

i sprawozdawcy zaangażowanych komisji 

stają się z urzędu członkami delegacji do 

komitetu pojednawczego. 

W trzecim czytaniu w ramach zwykłej 

procedury ustawodawczej przewodniczący 

i sprawozdawcy zainteresowanych komisji 

stają się z urzędu członkami delegacji do 

komitetu pojednawczego. 

Powyższy artykuł może być stosowany w 

odniesieniu do procedury prowadzącej do 

wydania zalecenia w sprawie przyjęcia lub 

odrzucenia zawarcia umowy 

międzynarodowej zgodnie z art. 108 ust. 5 

i art. 99 ust. 1 Regulaminu, z 

zastrzeżeniem spełnienia warunków 

określonych w tym artykule. 

 

Uzasadnienie 

Zmiany wprowadzone w ust. 1 odzwierciedlają dostosowania związane ze stworzeniem 

nowego art. 201a dotyczącego spraw kompetencyjnych. 

Wykładnia następująca po ust. 3 prawdopodobnie dotyczy także zaleceń w innych 

procedurach zgody, jednak nie zostało to stwierdzone. Aby zapobiec pomyłce lub wykładni 

zmierzającej w przeciwnym kierunku, sugerowane jest jej skreślenie. 
 

Poprawka  53 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 56 
 

Tekst obowiązujący Poprawka 

Artykuł 56 Artykuł 52a 
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Sporządzanie sprawozdań Sporządzanie sprawozdań 

 -1. Sprawozdawca jest odpowiedzialny 

za przygotowanie sprawozdania komisji 

oraz za jego przedstawienie w imieniu 

komisji na posiedzeniu plenarnym. 

1. Uzasadnienie sporządza 

sprawozdawca i nie jest ono poddawane 

pod głosowanie. Uzasadnienie musi być 

jednak zgodne z tekstem projektu rezolucji 

poddawanego pod głosowanie oraz z 

ewentualnymi poprawkami 

zaproponowanymi przez komisję. W 

przeciwnym wypadku przewodniczący 

komisji może usunąć uzasadnienie. 

1. Sprawozdawca jest odpowiedzialny 

za sporządzenie uzasadnienia, które nie 

jest poddawane pod głosowanie. 

Uzasadnienie musi być jednak zgodne z 

tekstem projektu rezolucji poddawanego 

pod głosowanie oraz z ewentualnymi 

poprawkami zaproponowanymi przez 

komisję. W przeciwnym wypadku 

przewodniczący komisji może usunąć 

uzasadnienie. 

2. Wynik głosowania nad całością 

sprawozdania jest podawany w 

sprawozdaniu. Ponadto, jeśli w trakcie 

głosowania wniosek taki zgłosi co 

najmniej jedna trzecia obecnych członków 

komisji, w sprawozdaniu wskazuje się 

sposób głosowania poszczególnych 

członków komisji. 

2. Wynik głosowania nad całością 

sprawozdania jest podawany w 

sprawozdaniu, które zgodnie z art. 208 

ust. 3 wskazuje sposób głosowania 

poszczególnych członków komisji. 

3. W przypadku braku 

jednomyślności sprawozdanie powinno 

także zawierać streszczenie opinii 

mniejszości. Wyrażone w momencie 

głosowania nad całością tekstu opinie 

mniejszości mogą na prośbę ich autorów 

stanowić przedmiot nie przekraczającej 

200 słów pisemnej deklaracji załączanej do 

uzasadnienia. 

3. Przyjęte w momencie głosowania 

nad całością tekstu stanowiska mniejszości 

mogą na prośbę ich autorów stanowić 

przedmiot nieprzekraczającej 200 słów 

pisemnej deklaracji załączanej do 

uzasadnienia. 

Spory mogące wyniknąć przy stosowaniu 

powyższych postanowień rozstrzyga 

przewodniczący. 

Spory mogące wyniknąć przy stosowaniu 

postanowień niniejszego ustępu rozstrzyga 

przewodniczący. 

4. Komisja może, na podstawie 

wniosku swojego prezydium, ustalić 

termin, w którym sprawozdawca 

przedstawi projekt sprawozdania. Termin 

ten może zostać przedłużony lub też można 

powołać nowego sprawozdawcę. 

4. Komisja może, na podstawie 

wniosku swojego przewodniczącego, 

ustalić termin, w którym sprawozdawca 

przedstawi projekt sprawozdania. Termin 

ten może zostać przedłużony lub też można 

powołać nowego sprawozdawcę. 

5. Po upływie tego terminu komisja 

może zobowiązać swojego 

przewodniczącego do zwrócenia się z 

5. Po upływie tego terminu komisja 

może zobowiązać swojego 

przewodniczącego do zwrócenia się z 
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wnioskiem o wpisanie przekazanej jej 

sprawy do porządku dziennego jednego ze 

najbliższych posiedzeń Parlamentu. W 

takim wypadku debaty mogą się odbywać 

na podstawie ustnego sprawozdania 

komisji. 

wnioskiem o wpisanie przekazanej jej 

sprawy do porządku dziennego jednego ze 

najbliższych posiedzeń Parlamentu. W 

takim wypadku debaty i głosowania mogą 

się odbywać na podstawie ustnego 

sprawozdania komisji. 

 (Ten artykuł po zmianach zostanie przeniesiony przed art. 53.)  

Uzasadnienie 

As regards the contents of paragraph -1, it consists of the provision currentlu in Rule 51(2) 

and ismoved here for consistency. 

The change to paragraph 2 will bring this provision in line with Rule 208(3): adoption of 

reports by roll-call vote is mandatory. 

As regards the changes to paragraph 3 subparagraph 1, the first sentence will be deleted: 

lack of unanimity implies minority opinions; in addition it is not very clear what is meant by 

"give a summary of the minority opinion" in singular as compared to the rest of the 

paragraph. 

The change to paragraph 4 is an alignment to committees’ practice. 
 

Poprawka  54 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Tytuł II – rozdział 3 – nagłówek 
 

Tekst obowiązujący Poprawka 

ROZDZIAŁ 3 ROZDZIAŁ 3 

PIERWSZE CZYTANIE ZWYKŁA PROCEDURA 

USTAWODAWCZA 

 

Poprawka  55 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Tytuł II – rozdział 3 – sekcja 1 (nowa) 
 

Tekst obowiązujący Poprawka 

 SEKCJA 1 
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 PIERWSZE CZYTANIE 

 

Poprawka  56 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Tytuł II – rozdział 3 – nagłówek 1 
 

Tekst obowiązujący Poprawka 

Rozpatrywanie na szczeblu komisji skreśla się 

 

Poprawka  57 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 57 
 

Tekst obowiązujący Poprawka 

Artykuł 57 skreśla się 

Zmiany we wniosku dotyczącym aktu 

ustawodawczego 

 

1. Jeżeli Komisja Europejska 

poinformuje Parlament, że zamierza 

zmienić swój wniosek, lub jeżeli właściwa 

komisja w inny sposób poweźmie o tym 

wiadomość, właściwa komisja zawiesza 

rozpatrywanie wniosku do chwili 

otrzymania nowego wniosku lub zmian 

wniesionych przez Komisję Europejską. 

 

2. Jeżeli Rada w istotny sposób 

zmieni wniosek dotyczący aktu 

ustawodawczego, zastosowanie mają 

postanowienia art. 63. 

 

Uzasadnienie 

Artykuł ten, który jest dostosowany w większym stopniu do procedury konsultacji niż do 

zwykłej procedury ustawodawczej, zostaje skreślony w tym miejscu i przeniesiony (w 

zmienionej formie) do nowego rozdziału 4 poświęconego procedurze konsultacji.  
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Poprawka  58 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 58 
 

Tekst obowiązujący Poprawka 

Artykuł 58 skreśla się 

Stanowisko Komisji oraz Rady w sprawie 

poprawek 

 

1. Zanim właściwa komisja przystąpi 

do ostatecznego głosowania w sprawie 

wniosku dotyczącego aktu 

ustawodawczego, zwraca się do niej o 

przekazanie stanowiska w sprawie 

wszystkich przyjętych przez siebie 

poprawek do jej wniosku oraz występuje 

do Rady o przekazanie uwag. 

 

2. Jeżeli Komisja nie może zająć 

stanowiska lub jeżeli oświadczy, że nie jest 

gotowa zaakceptować wszystkich 

poprawek przyjętych przez właściwą 

komisję, komisja ta może odroczyć 

końcowe głosowanie. 

 

3. W razie potrzeby stanowisko 

Komisji jest dołącza się do sprawozdania. 

 

 

Poprawka  59 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Tytuł II – rozdział 3 – nagłówek 2 
 

Tekst obowiązujący Poprawka 

Rozpatrywanie na posiedzeniu plenarnym skreśla się 

 

Poprawka  60 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 59 
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Tekst obowiązujący Poprawka 

Artykuł 59 Artykuł 59 

Zamknięcie pierwszego czytania Głosowanie na posiedzeniu plenarnym – 

pierwsze czytanie 

 -1.  Parlament może zatwierdzić, 

zmienić lub odrzucić projekt aktu 

ustawodawczego. 

1. Parlament rozpatruje wniosek 

dotyczący aktu ustawodawczego na 

podstawie sprawozdania sporządzonego 

przez właściwą komisję, zgodnie z art. 49. 

1. Parlament głosuje w pierwszej 

kolejności nad każdym wnioskiem w 

sprawie natychmiastowego odrzucenia 

projektu aktu ustawodawczego złożonego 

na piśmie przez komisję właściwą, grupę 

polityczną lub co najmniej 40 posłów. 

 W przypadku przyjęcia wniosku o 

odrzucenie Przewodniczący zwraca się do 

instytucji źródłowej o wycofanie projektu 

aktu ustawodawczego. 

 Jeśli instytucja źródłowa wycofa projekt 

aktu ustawodawczego, Przewodniczący 

wydaje oświadczenie o zakończeniu 

procedury. 

 Jeśli instytucja źródłowa nie wycofa 

projektu aktu ustawodawczego, 

Przewodniczący ogłasza, że pierwsze 

czytanie w Parlamencie zostało 

zakończone, chyba że na wniosek 

przewodniczącego lub sprawozdawcy 

właściwej komisji bądź danej grupy 

politycznej albo co najmniej 40 posłów 

Parlament postanowi odesłać sprawę do 

właściwej komisji do ponownego 

rozpatrzenia. 

 Jeżeli wniosek w sprawie odrzucenia nie 

zostanie przyjęty, Parlament postępuje 

zgodnie z ust. 1a–1c. 

 1a. Wszelkie wstępne porozumienia 

przedłożone przez komisję właściwą 

zgodnie z art. 73d ust. 4 mają priorytet 

podczas głosowania i są poddawane pod 

jedno głosowanie, chyba że na wniosek 

grupy politycznej lub co najmniej 40 
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posłów Parlament postanowi jednak 

przeprowadzić głosowanie nad 

poprawkami zgodnie z ust. 1b. W takim 

wypadku Parlament podejmuje także 

decyzję, czy głosowanie nad poprawkami 

ma zostać przeprowadzone natychmiast. 

Jeżeli nie, Parlament określa nowy termin 

składania poprawek, a głosowanie 

przeprowadza się na kolejnym 

posiedzeniu. 

 Jeżeli w drodze jednego głosowania 

wstępne porozumienie zostanie przyjęte, 

Przewodniczący ogłasza, że pierwsze 

czytanie w Parlamencie zostało 

zakończone. 

 Jeżeli w drodze jednego głosowania 

wstępne porozumienie nie uzyska 

poparcia większości głosów, 

Przewodniczący wyznacza nowy termin 

składania poprawek do projektu aktu 

ustawodawczego. Poprawki te są 

następnie poddawane pod głosowanie na 

kolejnym posiedzeniu w celu zakończenia 

pierwszego czytania w Parlamencie. 

 1b. Jeśli wniosek w sprawie 

odrzucenia zostanie przyjęty zgodnie z 

ust. 1 bądź wstępne porozumienie zostanie 

przyjęte zgodnie z ust. 1a, wszelkie 

poprawki do projektu aktu 

ustawodawczego poddaje się następnie 

pod głosowanie, w tym w stosownych 

przypadkach poszczególne części 

wstępnego porozumienia, jeżeli złożone 

zostaną wnioski w sprawie głosowań 

podzielonych lub głosowań odrębnych 

bądź poprawek kolidujących. 

 Przed głosowaniem nad poprawkami 

Przewodniczący może wystąpić do Komisji 

o przedstawienie jej stanowiska oraz do 

Rady o przekazanie uwag. 

 Po przeprowadzeniu głosowania nad tymi 

poprawkami Parlament głosuje nad całym 

projektem aktu ustawodawczego z 

ewentualnymi zmianami. 
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 Jeżeli cały projekt aktu ustawodawczego z 

ewentualnymi zmianami zostanie przyjęty, 

Przewodniczący ogłasza, że pierwsze 

czytanie zostało zakończone, chyba że 

Parlament na wniosek przewodniczącego 

lub sprawozdawcy komisji właściwej, 

grupy politycznej lub co najmniej 40 

posłów postanowi odesłać sprawę do 

komisji właściwej w celu przeprowadzenia 

negocjacji międzyinstytucjonalnych 

zgodnie z art. 59a, 73a oraz 73d. 

 Jeżeli cały projekt aktu ustawodawczego z 

ewentualnymi zmianami nie uzyska 

większości oddanych głosów, 

Przewodniczący ogłasza, że pierwsze 

czytanie zostało zakończone, chyba że 

Parlament na wniosek przewodniczącego 

lub sprawozdawcy komisji właściwej, 

grupy politycznej lub co najmniej 40 

posłów postanowi odesłać sprawę do 

komisji właściwej do ponownego 

rozpatrzenia. 

 1c. Po głosowaniach 

przeprowadzonych zgodnie z ust. 1–1b 

oraz głosowaniach przeprowadzonych 

następnie w sprawie poprawek do projektu 

rezolucji ustawodawczej dotyczącej 

wniosków proceduralnych, jeżeli takowe 

zostaną złożone, rezolucję ustawodawczą 

uznaje się za przyjętą. W razie potrzeby 

rezolucję ustawodawczą dostosowuje się 

zgodnie z art. 193 ust. 2 w celu 

odzwierciedlenia wyników głosowań 

przeprowadzonych zgodnie z ust. 1–1b. 

 Przewodniczący przekazuje tekst rezolucji 

ustawodawczej oraz stanowisko 

Parlamentu Radzie i Komisji, a także 

źródłowej grupie państw członkowskich, 

Trybunałowi Sprawiedliwości lub 

Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w 

przypadku gdy projekt aktu 

ustawodawczego był ich autorstwa. 

2. Parlament głosuje w pierwszej 

kolejności nad poprawkami do wniosku 

będącego przedmiotem sprawozdania 
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właściwej komisji, następnie nad 

wnioskiem z ewentualnymi zmianami, 

następnie nad poprawkami do projektu 

rezolucji ustawodawczej, a na końcu nad 

całością projektu rezolucji ustawodawczej, 

który zawiera wyłącznie oświadczenie o 

przyjęciu przez Parlament wniosku 

dotyczącego aktu ustawodawczego, o jego 

odrzuceniu lub o zaproponowaniu 

poprawek oraz wszelkie wnioski formalne. 

Przyjęcie projektu rezolucji 

ustawodawczej zamyka pierwsze czytanie. 

Jeżeli Parlament nie przyjmie rezolucji 

ustawodawczej, wniosek zostaje odesłany 

do właściwej komisji. 

 

Każde sprawozdanie przedstawione w toku 

procedury ustawodawczej musi być 

zgodne z postanowieniami art. 39, 47 i 49. 

Przedstawienie przez komisję rezolucji 

nieustawodawczej musi odbywać się 

zgodnie z procedurą przekazania 

przewidzianą w art. 52 lub 201. 

 

3. Przewodniczący przekazuje Radzie i 

Komisji tekst wniosku w brzmieniu 

przyjętym przez Parlament wraz z 

towarzyszącą mu rezolucją jako 

stanowisko Parlamentu. 

 

Uzasadnienie 

The change of the title aims to clarify what the Rule is about(see also Rule 67a below). 

As regards the changes to paragraph 1, it extends the possibility to table a motion for 

rejection to the political groups (this possibility is not foreseen in the current Rule 60). 

Otherwise,this sub-paragraph to paragraph 1 regroups the provisions in Rule 60 paras 2 and 

3, with few modifications aiming to make its reading clearer. These provisions will be placed 

here in order to observe the logical sequence of the vote in plenary.Following the discussion 

in AFCO WG, it was agreed to invert the standard procedure so far (referral back to 

Committee) with the exceptional procedure (to immediately close the first reading).The 

reference to the vote on the draft legislative resolution has been deleted following the 

discussion in AFCO WG on 8/10/2015. 

The insertion of paragraph 1 a (new) aims at granting a privileged status to any provisional 

agreement reached through informal negotiations in trilogue in accordance with Rule 73, by 

putting it to a single vote before any other amendments tabled. However, on request by 

political group/40 members, the Parliament will take a decision on the voting order. Thus, all 
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political groups will have the possibility to ask for split votes and to table amendments to the 

Commission's proposal at plenary stage within the usual deadlines, but it would be for the 

plenary to decide the voting order. 

The insertion of paragraph 1 a, subparagraph 3(new) is necessary as under paragraph 2 

amendments would have been already tabled. Usual practice is that amendments which 

would not have been put to vote under paragraph 2 would be put to vote at the next voting 

session. 

As regards, paragraph 1 b, subparagraphs 3 to 5 (new) - technical adaptation of the text 

following AFCO WG decision not to have a vote on the draft legislative resolution 

anymore.Provision corresponding to current rule 61 paragraph 2, second 

subparagraph.Provision currently in Rule 60 paragraph 3. 

Current Rule 59 §3 is inserted as paragraph 1 c (new), subparagraph 2. 
 

Poprawka  61 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 59 a (nowy) 
 

Tekst obowiązujący Poprawka 

 Artykuł 59 a 

 Odesłanie do właściwej komisji 

 Jeżeli zgodnie z art. 59 sprawa zostanie 

odesłana do właściwej komisji do 

ponownego rozpatrzenia lub w celu 

przeprowadzenia negocjacji 

międzyinstytucjonalnych zgodnie z 

art. 73a i 73d, właściwa komisja zdaje 

Parlamentowi sprawozdanie, w formie 

pisemnej lub ustnej, w terminie czterech 

miesięcy, który to termin może zostać 

wydłużony przez Konferencję 

Przewodniczących. 

 Po odesłaniu sprawy do komisji właściwa 

komisja przed podjęciem decyzji w kwestii 

procedury musi umożliwić zaangażowanej 

komisji, zgodnie z art. 54, dokonanie 

wyboru dotyczącego poprawek 

wchodzących w zakres jej wyłącznych 

kompetencji, w szczególności wyboru 

poprawek, które należy ponownie 

przedłożyć na posiedzeniu plenarnym. 
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 Nic nie stoi na przeszkodzie, aby po 

sporządzeniu sprawozdania przez komisję 

właściwą, do której sprawa została 

odesłana, Parlament zadecydował o 

przeprowadzeniu – w stosownych 

przypadkach – debaty podsumowującej. 

 (Dwa ostatnie ustępy dodaje się jako 

wykładnię.) 

Uzasadnienie 

Proponowana zmiana wydłuża termin z dwóch do czterech miesięcy, ponieważ termin dwóch 

miesięcy okazał się niezwykle krótki, aby można było poczynić istotne postępy w dossier 

ustawodawczych. Ponadto dodano możliwość wydłużenia terminu przez Konferencję 

Przewodniczących w celu wyjaśnienia przepisu obecnie zawartego w art. 61 ust. 2 akapit 2. 

Pierwszy ustęp pochodzi z wykładni obecnie zawartej w art. 60 ust. 3. 

Drugi ustęp wykładni pochodzi z art. 61 ust. 2 akapit czwarty w brzmieniu przyjętym w dniu 

15 września 2016 r. 
 

Poprawka  62 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 60 
 

Tekst obowiązujący Poprawka 

Artykuł 60 skreśla się 

Odrzucenie wniosku Komisji  

1. Jeżeli wniosek Komisji nie uzyska 

większości oddanych głosów lub jeżeli 

zostanie przyjęty wniosek o jego 

odrzucenie złożony przez komisję 

przedmiotowo właściwą lub przez co 

najmniej 40 posłów Przewodniczący, 

zanim Parlament przejdzie do głosowania 

nad rezolucją ustawodawczą, zwraca się 

do Komisji o wycofanie wniosku. 

 

2. Jeżeli Komisja wycofa swój 

wniosek, Przewodniczący ogłasza 

zamknięcie procedury i informuje o tym 

Radę. 
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3. Jeżeli Komisja nie wycofa swojego 

wniosku, Parlament ponownie odsyła 

sprawę do właściwej komisji bez 

przeprowadzania głosowania nad 

projektem rezolucji ustawodawczej, chyba 

że Parlament na wniosek 

przewodniczącego lub sprawozdawcy 

komisji przedmiotowo właściwej, grupy 

politycznej lub co najmniej 40 posłów, 

przeprowadza głosowanie nad projektem 

rezolucji ustawodawczej. 

 

W przypadku wniosku o odesłanie do 

komisji właściwa komisja podejmuje 

decyzję w sprawie stosowanej procedury i 

ponownie sporządza dla Parlamentu 

sprawozdanie w formie ustnej lub 

pisemnej, w ustalonym przez Parlament 

terminie, który nie może przekroczyć 

dwóch miesięcy. 

 

Po odesłaniu sprawy do komisji na 

podstawie ust. 3 komisja prowadząca 

przed podjęciem decyzji w przedmiocie 

procedury musi umożliwić zaangażowanej 

komisji, zgodnie z art. 54, dokonanie 

wyboru dotyczącego poprawek 

wchodzących w zakres jej wyłącznej 

właściwości, a w szczególności wyboru 

poprawek, które należy ponownie 

przedłożyć Parlamentowi. 

 

Termin ustalony zgodnie z ust. 3 akapit 

drugi ma zastosowanie do złożenia w 

formie pisemnej lub ustnego 

przedstawienia sprawozdania właściwej 

komisji. Nie dotyczy on określenia przez 

Parlament odpowiedniej chwili na 

rozważenie stosowanej procedury. 

 

4. Jeżeli właściwa komisja nie jest w 

stanie dotrzymać wyznaczonego terminu, 

składa ona, w oparciu o art. 188 ust. 1, 

wniosek o odesłanie sprawy do komisji. W 

razie potrzeby Parlament może, w oparciu 

o art. 188 ust. 5, wyznaczyć nowy termin. 

Jeżeli wniosek o odesłanie sprawy nie 

zostanie przyjęty, Parlament przystępuje 

do głosowania nad projektem rezolucji 
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ustawodawczej. 

Uzasadnienie 

Skreślenie to jest proponowane, ponieważ odrzucenie jest już zawarte w nowym projekcie 

art. 59 i 59a z niewielkimi zmianami w celu uwzględnienia obowiązujących praktyk. 
 

Poprawka  63 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 61 
 

Tekst obowiązujący Poprawka 

Artykuł 61 skreśla się 

Przyjęcie poprawek do wniosku Komisji  

1. Jeżeli wniosek Komisji zostanie 

zatwierdzony w całości, z zastrzeżeniem 

wprowadzenia przyjętych poprawek, 

głosowanie w sprawie projektu rezolucji 

ustawodawczej odracza się do czasu 

przedstawienia przez Komisję swojego 

stanowiska odnośnie do każdej z 

proponowanych przez Parlament 

poprawek. 

 

Jeżeli Komisja nie może przedstawić 

swojego stanowiska z chwilą zakończenia 

głosowania w Parlamencie nad jej 

wnioskiem, informuje Przewodniczącego 

lub właściwą komisję o terminie, w jakim 

będzie mogła je przedstawić; wniosek ten 

zostaje wówczas wpisany do projektu 

porządku dziennego pierwszej sesji 

miesięcznej następującej po tym terminie. 

 

2. Jeżeli Komisja poinformuje, że nie 

zamierza przyjąć wszystkich poprawek 

Parlamentu, sprawozdawca właściwej 

komisji lub jej przewodniczący, składa 

oficjalny wniosek do Parlamentu 

dotyczący możliwości przystąpienia do 

głosowania nad projektem rezolucji 

ustawodawczej. Przed złożeniem takiego 

wniosku sprawozdawca lub 

przewodniczący właściwej komisji może 
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zwrócić się do Przewodniczącego o 

zawieszenie debaty. 

Jeżeli Parlament zadecyduje o odroczeniu 

głosowania, sprawa zostaje uznana za 

odesłaną do właściwej komisji w celu 

ponownego rozpatrzenia. 

 

W takim przypadku właściwa komisja 

ponownie sporządza dla Parlamentu 

sprawozdanie w formie ustnej lub 

pisemnej, w ustalonym przez Parlament 

terminie, który nie może przekroczyć 

dwóch miesięcy. 

 

Jeżeli właściwa komisja nie jest w stanie 

dotrzymać tego terminu, zastosowanie ma 

procedura przewidziana w art. 60 ust. 4. 

 

Na tym etapie dopuszczalne są jedynie 

złożone przez właściwą komisję poprawki 

mające na celu osiągnięcie kompromisu z 

Komisją. 

 

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby po 

sporządzeniu sprawozdania przez komisję 

właściwą, do której sprawa została 

odesłana, Parlament zadecydował o 

przeprowadzeniu – w stosownych 

przypadkach – debaty podsumowującej. 

 

3. Zastosowanie ust. 2 nie wyklucza 

możliwości złożenia przez każdego innego 

posła wniosku o odesłanie sprawy zgodnie 

z art. 188. 

 

W przypadku odesłania sprawy na 

podstawie ust. 2 właściwa komisja jest 

obowiązana przede wszystkim sporządzić 

w wyznaczonym terminie sprawozdanie w 

ramach mandatu nadanego przez 

niniejszy przepis oraz, jeżeli wyniknie taka 

potrzeba, złożyć poprawki mające na celu 

osiągnięcie kompromisu z Komisją, 

jednak nie ma ona obowiązku ponownego 

rozpatrywania wszystkich postanowień 

przyjętych przez Parlament. 

 

Ze względu na powstałą z powodu 

odesłania przerwę w pracach, komisja 

dysponuje zwiększoną swobodą i może, 

gdy uzna to za niezbędne do 
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wypracowania kompromisu, 

zaproponować ponowne rozważenie 

przyjętych uprzednio na posiedzeniu 

plenarnym postanowień. 

W takim przypadku, zważywszy, że 

dopuszczalne są jedynie poprawki komisji 

mające na celu osiągnięcie kompromisu 

oraz w celu zachowania suwerenności 

Parlamentu, sprawozdanie, o którym 

mowa ust. 2, musi wyraźnie określać które 

z już zatwierdzonych postanowień upadną 

w razie przyjęcia proponowanych 

poprawek. 

 

Uzasadnienie 

Skreślenie to jest proponowane, ponieważ wszystkie przepisy, które – z uwagi na fakt, że 

Parlament prowadzi obecnie negocjacje z Radą – nie są bezprzedmiotowe, są zawarte w 

nowym projekcie art. 59 i 59a.  

Wykładania ust. 2 została przeniesiona do art. 59a. 
 

Poprawka  64 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Tytuł II – rozdział 3 – nagłówek 3 
 

Tekst obowiązujący Poprawka 

Dalsza procedura skreśla się 

 

Poprawka  65 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 62 
 

Tekst obowiązujący Poprawka 

Artykuł 62 skreśla się 

Postępowanie po przyjęciu stanowiska 

przez Parlament 

 

1. W okresie następującym po 

przyjęciu przez Parlament stanowiska w 
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kwestii wniosku Komisji, przewodniczący i 

sprawozdawca właściwej komisji śledzą 

przebieg dalszych prac zmierzających do 

przyjęcia wniosku przez Radę, w 

szczególności w celu upewnienia się, że 

zobowiązania dotyczące stanowiska 

przyjętego przez Radę lub Komisję wobec 

Parlamentu są przez nie rzeczywiście 

przestrzegane. 

2. Właściwa komisja może zaprosić 

Komisję i Radę do wspólnego omówienia 

sprawy. 

 

3. Na każdym etapie omawianej 

procedury właściwa komisja, jeżeli uzna 

to za niezbędne, może zgodnie z 

niniejszym artykułem złożyć projekt 

rezolucji zalecając Parlamentowi, aby: 

 

– zwrócił się do Komisji o wycofanie 

wniosku, lub 

 

– zwrócił się do Komisji lub Rady o 

ponowne przekazanie sprawy 

Parlamentowi zgodnie z art. 63 lub 

zwrócił się do Komisji o przedstawienie 

nowego wniosku, lub 

 

– zadecydował o podjęciu wszelkich 

innych kroków, które uzna za niezbędne. 

 

Wniosek ten wpisuje się do projektu 

porządku dziennego pierwszej sesji 

miesięcznej po podjęciu decyzji przez 

komisję. 

 

Uzasadnienie 

Do przeniesienia do nowego rozdziału 4 w sprawie procedury konsultacji. 
 

Poprawka  66 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 63 
 

Tekst obowiązujący Poprawka 

Artykuł 63 Artykuł 63 
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Ponowne przekazanie do Parlamentu Ponowne przekazanie do Parlamentu 

Zwykła procedura ustawodawcza  

1. Na wniosek właściwej komisji 

Przewodniczący zwraca się do Komisji o 

ponowne przekazanie wniosku do 

Parlamentu, jeżeli: 

1. Na wniosek właściwej komisji 

Przewodniczący zwraca się do Komisji o 

ponowne przekazanie wniosku do 

Parlamentu, w przypadku gdy: 

– po zajęciu przez Parlament 

stanowiska Komisja wycofa swój 

pierwotny wniosek zastępując go innym z 

wyjątkiem sytuacji, gdy wycofanie 

wniosku ma na celu uwzględnienie 

stanowiska Parlamentu, lub lub 

 

–  Komisja wprowadzi lub planuje 

wprowadzić istotne zmiany w pierwotnym 

wniosku z wyjątkiem sytuacji, gdy zmiany 

te mają na celu uwzględnienie stanowiska 

Parlamentu, lub 

– po zajęciu przez Parlament 

stanowiska Komisja zastępuje pierwotny 

wniosek lub wprowadza w nim istotne 

zmiany bądź planuje ich wprowadzenie z 

wyjątkiem sytuacji, gdy zmiany te mają na 

celu uwzględnienie stanowiska 

Parlamentu,  

– na skutek upływu czasu lub zmiany 

okoliczności charakter zagadnienia 

będącego przedmiotem wniosku uległ 

istotnym zmianom; lub 

– charakter zagadnienia będącego 

przedmiotem wniosku uległ istotnym 

zmianom na skutek upływu czasu lub 

zmiany okoliczności, lub 

– od czasu zajęcia stanowiska przez 

Parlament odbyły się nowe wybory do 

Parlamentu, a Konferencja 

Przewodniczących uzna to za wskazane. 

– od czasu zajęcia stanowiska przez 

Parlament odbyły się nowe wybory do 

Parlamentu, a Konferencja 

Przewodniczących uzna to za wskazane. 

 1a. Jeżeli przewidywana jest zmiana 

podstawy prawnej wniosku, która 

spowodowałaby, że zwykła procedura 

ustawodawcza nie będzie miała już 

zastosowania do tego wniosku, Parlament, 

Rada i Komisja, zgodnie z ust. 25 

Porozumienia międzyinstytucjonalnego w 

sprawie lepszego stanowienia prawa, 

dokonują wymiany poglądów w tej 

sprawie poprzez swoich Przewodniczących 

lub ich przedstawicieli. 

2. Na wniosek właściwej komisji 

Parlament zwraca się do Rady o ponowne 

przekazanie mu wniosku przedstawionego 

przez Komisję zgodnie z art. 294 Traktatu 

o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

jeżeli Rada zamierza zmienić podstawę 

2. W następstwie wymiany poglądów, 

o której mowa w ust. 1a, Przewodniczący 

na wniosek właściwej komisji zwraca się 

do Rady o ponowne przekazanie 

Parlamentowi projektu prawnie 

wiążącego aktu, w którym Komisja lub 
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prawną powyższego wniosku w taki 

sposób, że zwykła procedura 

ustawodawcza nie miałaby już 

zastosowania. 

Rada zamierzają wprowadzić zmiany w 

podstawie prawnej przewidzianej w 

stanowisku Parlamentu w pierwszym 

czytaniu w taki sposób, że zwykła 

procedura ustawodawcza nie miałaby już 

zastosowania. 

Inne procedury  

3. Na wniosek właściwej komisji 

Przewodniczący zwraca się do Rady o 

ponowną konsultację z Parlamentem w 

tych samych okolicznościach i na tych 

samych warunkach, jak przewidziano w 

ust. 1, a także wtedy, gdy Rada zmienia 

lub planuje w istotny sposób zmienić 

pierwotny wniosek, o którym Parlament 

wydał opinię, chyba że zmiany te mają na 

celu wprowadzenie poprawek Parlamentu. 

 

4. Przewodniczący zwraca się także o 

ponowne przekazanie Parlamentowi 

wniosku dotyczącego aktu w 

okolicznościach przewidzianych w 

niniejszym artykule, jeżeli Parlament 

podejmie taką decyzję na wniosek grupy 

politycznej lub co najmniej 40 posłów. 

 

Uzasadnienie 

Można skreślić tytuły sekcji, ponieważ będzie to częścią rozdziału dotyczącego zwykłej 

procedury ustawodawczej. 

Skreśla się ust. 1 tiret drugie z uwagi na połączenie z powyższym tiret. 

Nieznacznie zmienione ust. 3 i 4 zostaną przeniesione do nowego rozdziału 4 w sprawie 

procedury konsultacji. 
 

Poprawka  67 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Tytuł II – rozdział 4 – nagłówek 
 

Tekst obowiązujący Poprawka 

ROZDZIAŁ 4 SEKCJA 2 

DRUGIE CZYTANIE DRUGIE CZYTANIE 
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Poprawka  68 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Tytuł II – rozdział 4 – nagłówek 1 
 

Tekst obowiązujący Poprawka 

Rozpatrywanie na szczeblu komisji skreśla się 

 

Poprawka  69 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 64 
 

Tekst obowiązujący Poprawka 

Artykuł 64 Artykuł 64 

Ogłoszenie stanowiska Rady Ogłoszenie stanowiska Rady 

1. Ogłoszenie stanowiska Rady 

zgodnie z art. 294 Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej 

następuje z chwilą, gdy Przewodniczący 

poinformuje o nim na posiedzeniu 

plenarnym. Przewodniczący przystępuje do 

ogłoszenia po otrzymaniu dokumentów 

zawierających stanowisko wszystkich 

oświadczeń zapisanych w protokole Rady 

sporządzonym w trakcie przyjmowania 

przez nią wspólnego stanowiska, 

powodów, które skłoniły Radę do jego 

przyjęcia oraz stanowiska Komisji, 

należycie przetłumaczonych na języki 

urzędowe Unii Europejskiej. 

Przewodniczący ogłasza wspólne 

stanowisko w trakcie pierwszej sesji 

miesięcznej po otrzymaniu powyższych 

dokumentów. 

1. Ogłoszenie stanowiska Rady 

zgodnie z art. 294 Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej 

następuje z chwilą, gdy Przewodniczący 

poinformuje o nim na posiedzeniu 

plenarnym. Przewodniczący przystępuje do 

ogłoszenia po otrzymaniu dokumentów 

zawierających stanowisko wszystkich 

oświadczeń zapisanych w protokole Rady 

sporządzonym w trakcie przyjmowania 

przez nią wspólnego stanowiska, 

powodów, które skłoniły Radę do jego 

przyjęcia oraz stanowiska Komisji, 

należycie przetłumaczonych na języki 

urzędowe Unii Europejskiej. 

Przewodniczący ogłasza wspólne 

stanowisko w trakcie pierwszej sesji 

miesięcznej po otrzymaniu powyższych 

dokumentów. 

Przed przystąpieniem do ogłoszenia 

wspólnego stanowiska Przewodniczący 

sprawdza, konsultując się z 

przewodniczącym właściwej komisji i/lub 

sprawozdawcą, czy otrzymany tekst 

Przed przystąpieniem do ogłoszenia 

wspólnego stanowiska Przewodniczący 

sprawdza, konsultując się z 

przewodniczącym właściwej komisji i/lub 

sprawozdawcą, czy otrzymany tekst 
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posiada cechy stanowiska Rady 

dotyczącego pierwszego czytania oraz czy 

nie zachodzi żaden z przypadków 

przewidzianych w art. 63. W przeciwnym 

wypadku Przewodniczący szuka 

odpowiedniego rozwiązania w 

porozumieniu z właściwą komisją oraz, 

jeśli to możliwe, w porozumieniu z Radą. 

posiada cechy stanowiska Rady 

dotyczącego pierwszego czytania oraz czy 

nie zachodzi żaden z przypadków 

przewidzianych w art. 63. W przeciwnym 

wypadku Przewodniczący szuka 

odpowiedniego rozwiązania w 

porozumieniu z właściwą komisją oraz, 

jeśli to możliwe, w porozumieniu z Radą. 

 1a. Od dnia, w którym Parlament 

zostaje powiadomiony o stanowisku Rady, 

uważa się je za przekazane z urzędu 

właściwej komisji w pierwszym czytaniu. 

2. Lista ogłoszonych wspólnych stanowisk 

jest publikowana w protokole posiedzeń 

Parlamentu, wraz z nazwą właściwej 

komisji. 

2. Lista ogłoszonych wspólnych 

stanowisk jest publikowana w protokole 

posiedzeń Parlamentu, wraz z nazwą 

właściwej komisji. 

Uzasadnienie 

Ustęp 1a (nowy) przesunięty z art. 66 ust. 1. 
 

Poprawka  70 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 65 
 

Tekst obowiązujący Poprawka 

Artykuł 65 Artykuł 65 

Przedłużenie terminów Przedłużenie terminów 

1. Na wniosek przewodniczącego 

właściwej komisji w przypadku terminów 

przewidzianych dla drugiego czytania albo 

na wniosek delegacji Parlamentu do 

komitetu pojednawczego w przypadku 

terminów przewidzianych dla 

postępowania pojednawczego, 

Przewodniczący przedłuża te terminy na 

podstawie art. 294 ust. 14 Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej. 

1. Na wniosek przewodniczącego 

właściwej komisji Przewodniczący 

przedłuża terminy przewidziane dla 

drugiego czytania na podstawie art. 294 

ust. 14 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej. 

2. Przewodniczący informuje Parlament o 

każdym przedłużeniu terminu na podstawie 

art. 294 ust. 14 Traktatu o funkcjonowaniu 

Unii Europejskiej, dokonanym zarówno z 

2. Przewodniczący informuje Parlament o 

każdym przedłużeniu terminu na podstawie 

art. 294 ust. 14 Traktatu o funkcjonowaniu 

Unii Europejskiej, dokonanym zarówno z 
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inicjatywy Parlamentu jak i Rady. inicjatywy Parlamentu jak i Rady. 

Uzasadnienie 

Artykuł 65 zawiera się w rozdziale dotyczącym drugiego czytania, jednak w gruncie rzeczy 

obejmuje on drugie i trzecie czytanie. Przepis zawarty obecnie w ust. 1 dotyczący 

przedłużenia terminów przewidzianych dla trzeciego czytania zawiera się w nowym art. 69. 
 

Poprawka  71 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 66 
 

Tekst obowiązujący Poprawka 

Artykuł 66 Artykuł 66 

Odesłanie do właściwej komisji oraz 

procedura rozpatrywania 

Procedura w komisji właściwej 

1. Od dnia, w którym zgodnie z art. 

64 ust. 1 Parlament zostaje 

poinformowany o stanowisku Rady, 

uważa się je za przekazane z urzędu 

przedmiotowo właściwej komisji oraz 

komisjom opiniodawczym w pierwszym 

czytaniu. 

 

2. Stanowisko Rady jest wpisywane 

jako pierwszy punkt w porządku dziennym 

pierwszego posiedzenia komisji 

przedmiotowo właściwej następującego po 

dacie ogłoszenia jej stanowiska. Rada 

może zostać poproszona o jego 

przedstawienie. 

2. Stanowisko Rady jest wpisywane 

jako priorytetowy punkt w porządku 

dziennym pierwszego posiedzenia 

właściwej komisji następującego po dacie 

ogłoszenia jej stanowiska. Rada może 

zostać poproszona o jego przedstawienie. 

3. Sprawozdawcą w drugim czytaniu 

jest ta sama osoba co w pierwszym, chyba 

że zapadnie inna decyzja. 

3. Sprawozdawcą w drugim czytaniu 

jest ta sama osoba co w pierwszym, chyba 

że zapadnie inna decyzja. 

4. Postanowienia art. 69 ust. 2, 3 i 5 

dotyczące drugiego czytania w 

Parlamencie stosują się do obrad 

właściwej komisji. Jedynie członkowie 

komisji lub ich stali zastępcy mogą składać 

propozycje odrzucenia lub poprawki. 

Komisja podejmuje decyzje większością 

oddanych głosów. 

4. Postanowienia dotyczące 

dopuszczalności poprawek do stanowiska 

Rady w art. 69 ust. 2 i 3 stosują się do 

obrad właściwej komisji. Jedynie 

członkowie komisji lub ich stali zastępcy 

mogą składać propozycje odrzucenia lub 

poprawki. Komisja podejmuje decyzje 

większością oddanych głosów. 
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5. Przed przystąpieniem do 

głosowania komisja może zwrócić się do 

przewodniczącego oraz sprawozdawcy o 

przedyskutowanie złożonych w komisji 

poprawek z przewodniczącym Rady lub 

jego przedstawicielem oraz z obecnym 

członkiem Komisji właściwym w danej 

kwestii. Po dyskusji sprawozdawca może 

przedstawić poprawki kompromisowe. 

 

6. Właściwa komisja przedstawia 

zalecenie do drugiego czytania, proponując 

przyjęcie, zmianę lub odrzucenie 

stanowiska przyjętego przez Radę. 

Zalecenie zawiera krótkie uzasadnienie 

proponowanej decyzji. 

6. Właściwa komisja przedstawia 

zalecenie do drugiego czytania, proponując 

przyjęcie, zmianę lub odrzucenie 

stanowiska przyjętego przez Radę. 

Zalecenie zawiera krótkie uzasadnienie 

proponowanej decyzji. 

 6a. Artykułów 49, 50, 53 i 188 nie 

stosuje się do drugiego czytania. 

Uzasadnienie 

Paragraph 1 is deleted here and moved, as amended, to Rule 64(1a). The end of the 

paragraph ("referred automatically to... the committees asked for their opinion at first 

reading.") is misleading. The committees asked for an opinion do not intervene in second 

reading, except if they are "associated committees" in the meaning of Rule 54 (see Rule 47(4) 

and 3rd paragraph of interpretation of Rule 54). 

As regards the deletion of paragraph 5, this provision is not in line with (the current and 

revised) Rule 73, which provide for the intervention of the negotiation team (not only the 

chair and rapporteur). 

As regards the insertion of paragraph 6 a (new), it is moved here, with modifications, from 

current Rule 47 (4). 
 

Poprawka  72 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Tytuł II – rozdział 4 – nagłówek 2 
 

Tekst obowiązujący Poprawka 

Rozpatrywanie na posiedzeniu plenarnym skreśla się 
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Poprawka  73 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 67 
 

Tekst obowiązujący Poprawka 

Artykuł 67 Artykuł 67 

Zamknięcie drugiego czytania Przedkładanie wniosków Parlamentowi 

1. Stanowisko Rady oraz, jeśli jest 

ono dostępne, zalecenie do drugiego 

czytania wydane przez właściwą komisję, 

są wpisywane z urzędu do projektu 

porządku dziennego sesji miesięcznej, w 

trakcie której środa jest dniem 

poprzedzającym, a zarazem najbliższym 

daty upływu trzymiesięcznego lub - jeżeli 

termin został przedłużony zgodnie z art. 65 

- czteromiesięcznego terminu, chyba że 

sprawę rozpatrywano w trakcie 

wcześniejszej sesji miesięcznej. 

Stanowisko Rady oraz, jeśli jest ono 

dostępne, zalecenie do drugiego czytania 

wydane przez właściwą komisję, są 

wpisywane z urzędu do projektu porządku 

dziennego sesji miesięcznej, w trakcie 

której środa jest dniem poprzedzającym, a 

zarazem najbliższym daty upływu 

trzymiesięcznego lub - jeżeli termin został 

przedłużony zgodnie z art. 65 - 

czteromiesięcznego terminu, chyba że 

sprawę rozpatrywano w trakcie 

wcześniejszej sesji miesięcznej. 

Ponieważ teksty zaleceń do drugiego 

czytania mają formę uzasadnienia, w 

którym właściwa komisja wyjaśnia swoje 

stanowisko wobec stanowiska Rady. 

Teksty te nie są poddawane pod 

głosowanie. 

 

2. Drugie czytanie zostaje zamknięte 

z chwilą przyjęcia, odrzucenia lub 

wniesienia przez Parlament poprawek do 

stanowiska Rady w terminach 

przewidzianych w art. 294 Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz 

zgodnie z postanowieniami tych 

artykułów. 

 

Uzasadnienie 

Ustęp 2 należy skreślić w tym miejscu i przenieść w zmienionej postaci do art. 67a ust. 5. 
 

Poprawka  74 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 67 a (nowy) 
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Tekst obowiązujący Poprawka 

 Artykuł 67 a 

 Głosowanie na posiedzeniu plenarnym – 

drugie czytanie 

 1. Parlament głosuje w pierwszej 

kolejności nad każdym wnioskiem w 

sprawie natychmiastowego odrzucenia 

stanowiska Rady złożonym na piśmie 

przez komisję właściwą, grupę polityczną 

lub co najmniej 40 posłów. Aby wniosek 

ten został przyjęty, wymaga uzyskania 

większości głosów posłów do Parlamentu. 

 W przypadku przyjęcia wniosku w sprawie 

odrzucenia stanowiska Rady, 

skutkującego odrzuceniem tego 

stanowiska, Przewodniczący ogłasza na 

posiedzeniu plenarnym zamknięcie 

procedury ustawodawczej. 

 Jeżeli wniosek w sprawie odrzucenia nie 

zostanie przyjęty, Parlament postępuje 

zgodnie z ust. 2–5. 

 2. Wszelkie wstępne porozumienia 

przedłożone przez właściwą komisję 

zgodnie z art. 73d ust. 4 mają priorytet 

podczas głosowania i są poddawane pod 

jedno głosowanie, chyba że na wniosek 

grupy politycznej lub co najmniej 40 

posłów Parlament postanowi o 

natychmiastowym przeprowadzeniu 

głosowania nad poprawkami zgodnie z 

ust. 3. 

 Jeżeli w drodze jednego głosowania 

wstępne porozumienie uzyska większość 

głosów posłów do Parlamentu, 

Przewodniczący ogłasza, że drugie 

czytanie w Parlamencie zostało 

zakończone. 

 Jeżeli w drodze jednego głosowania 

wstępne porozumienie nie uzyska 

większości głosów posłów do Parlamentu, 

Parlament postępuje zgodnie z ust. 3–5. 
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 3. Jeżeli wniosek w sprawie 

odrzucenia zostanie przyjęty zgodnie z 

ust. 1 bądź zostanie przyjęte wstępne 

porozumienie zgodnie z ust. 2, wszelkie 

poprawki do stanowiska Rady, w tym 

poprawki zawarte we wstępnym 

porozumieniu, przedłożone przez właściwą 

komisję na mocy art. 73d ust. 4 poddaje 

się następnie pod głosowanie. Wszelkie 

poprawki do stanowiska Rady są 

przyjmowane wyłącznie większością 

głosów posłów do Parlamentu. 

 Przed głosowaniem nad poprawkami 

Przewodniczący może wystąpić do Komisji 

o przedstawienie jej stanowiska oraz do 

Rady o przekazanie uwag. 

 4. Mimo odrzucenia przez Parlament 

w głosowaniu wstępnego wniosku o 

odrzucenie stanowiska Rady na mocy 

ust. 1 Parlament na wniosek 

przewodniczącego, sprawozdawcy 

właściwej komisji, grupy politycznej lub 

co najmniej 40 posłów może rozpatrzyć 

kolejny wniosek o odrzucenie po 

głosowaniu nad poprawkami zgodnie z 

ust. 2 lub 3. Aby wniosek ten został 

przyjęty, wymaga uzyskania większości 

głosów posłów do Parlamentu. 

 Jeżeli stanowisko Rady zostanie 

odrzucone, Przewodniczący ogłasza na 

posiedzeniu plenarnym zamknięcie 

procedury ustawodawczej. 

 5. Po głosowaniach 

przeprowadzonych zgodnie z ust. 1–4 oraz 

głosowaniach przeprowadzonych 

następnie w sprawie poprawek do projektu 

rezolucji ustawodawczej dotyczącej 

wniosków proceduralnych, 

Przewodniczący ogłasza, że drugie 

czytanie w Parlamencie zostało 

zakończone, a rezolucję ustawodawczą 

uznaje się za przyjętą. W razie potrzeby 

rezolucję ustawodawczą dostosowuje się 

zgodnie z art. 193 ust. 2 w celu 

odzwierciedlenia wyników głosowań 
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przeprowadzonych zgodnie z ust. 1–4 lub 

zastosowania art. 76. 

 Tekst rezolucji ustawodawczej oraz 

stanowiska Parlamentu, jeżeli takowe 

zostaną przyjęte, przekazuje się 

Przewodniczącym Rady i Komisji. 

 Jeżeli nie przedstawiono propozycji 

odrzucenia lub zmiany stanowiska Rady, 

uważa się je za przyjęte. 

Uzasadnienie 

Zmiany w ust. 1 odpowiadają obecnemu art. 68 ust. 1, natomiast zmiany w ust. 2 mają na 

celu dostosowanie go do przepisu dotyczącego głosowania uzgodnionego tekstu na sesji 

plenarnej w pierwszym czytaniu. Zmiana w ust. 4 ma na celu umożliwienie 

przewodniczącemu i grupie politycznej lub co najmniej 40 posłom (w porównaniu z 

obowiązującym art. 68 ust. 2) składania wniosku o odrzucenie. Przepis ten obecnie 

zamieszczony w art. 171 ust. 2 lit. a) zostaje przeniesiony na koniec niniejszego artykułu i 

skreślony w artykule wymienionym powyżej. 
 

Poprawka  75 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 68 
 

Tekst obowiązujący Poprawka 

Artykuł 68 skreśla się 

Odrzucenie stanowiska Rady  

1. Właściwa komisja, grupa 

polityczna lub co najmniej 40 posłów 

może złożyć, w terminie wyznaczonym 

przez Przewodniczącego, pisemny wniosek 

o odrzucenie stanowiska Rady. Do 

przyjęcia takiego wniosku wymagana jest 

większość głosów członków Parlamentu. 

Wniosek o odrzucenie stanowiska Rady 

jest poddawany pod głosowanie przed 

głosowaniem nad wszelkimi poprawkami. 

 

2. Mimo odrzucenia przez Parlament 

w głosowaniu wniosku o odrzucenie 

stanowiska Rady, na podstawie zalecenia 

sprawozdawcy Parlament może rozpatrzyć 

nowy wniosek o odrzucenie po głosowaniu 
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nad poprawkami i przesłuchaniu 

oświadczenia Komisji zgodnie z art. 69 

ust. 5. 

3. Jeżeli stanowisko Rady zostanie 

odrzucone, Przewodniczący ogłasza na 

posiedzeniu plenarnym zamknięcie 

procedury ustawodawczej. 

 

Uzasadnienie 

Artykuł ten zostanie skreślony, ponieważ powód odrzucenia będzie uwzględniony w projekcie 

nowego art. 67a. 
 

Poprawka  76 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 69 
 

Tekst obowiązujący Poprawka 

Artykuł 69 Artykuł 69 

Poprawki do stanowiska Rady Dopuszczalność poprawek do stanowiska 

Rady 

1. Właściwa komisja, grupa 

polityczna lub co najmniej 40 posłów może 

złożyć poprawki do stanowiska Rady w 

celu ich rozpatrzenia na posiedzeniu 

plenarnym. 

1. Właściwa komisja, grupa 

polityczna lub co najmniej 40 posłów może 

złożyć poprawki do stanowiska Rady w 

celu ich rozpatrzenia na posiedzeniu 

plenarnym. 

2. Poprawki do stanowiska Rady są 

dopuszczalne tylko wówczas, gdy są one 

zgodne z postanowieniami art. 169 i 170 

oraz jeśli mają na celu: 

2. Poprawki do stanowiska Rady są 

dopuszczalne tylko wówczas, gdy są one 

zgodne z postanowieniami art. 169 i 170 

oraz jeśli mają na celu: 

a) przywrócenie w całości bądź w 

części stanowiska przyjętego przez 

Parlament w trakcie pierwszego czytania; 

lub 

a) przywrócenie w całości bądź w 

części stanowiska przyjętego przez 

Parlament w trakcie pierwszego czytania; 

lub 

b) osiągnięcie kompromisu pomiędzy 

Radą a Parlamentem; lub 

b) osiągnięcie kompromisu pomiędzy 

Radą a Parlamentem; lub 

c) zmianę tych elementów stanowiska 

Rady, które nie zostały zamieszczone w 

projekcie złożonym do pierwszego 

czytania, lub zostały w nim zamieszczone 

w innym brzmieniu, a które nie wnoszą 

c) zmianę tych elementów stanowiska 

Rady, które nie zostały zamieszczone w 

projekcie złożonym do pierwszego 

czytania, lub zostały w nim zamieszczone 
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istotnych zmian w rozumieniu art. 63; lub w innym brzmieniu, lub 

d) uwzględnienie nowego faktu lub 

sytuacji prawnej zaistniałych po 

pierwszym czytaniu. 

d) uwzględnienie nowego faktu lub 

sytuacji prawnej zaistniałych po przyjęciu 

stanowiska Parlamentu w pierwszym 

czytaniu. 

Decyzja Przewodniczącego w sprawie 

dopuszczalności lub odrzucenia poprawek 

jest ostateczna. 

Decyzja Przewodniczącego w sprawie 

dopuszczalności lub odrzucenia poprawek 

jest ostateczna. 

3. Jeżeli od czasu pierwszego czytania 

odbyły się nowe wybory do Parlamentu, 

ale nie powoływano się na art. 63, 

Przewodniczący może postanowić o 

odstąpieniu od ograniczeń dotyczących 

dopuszczalności poprawek, wymienionych 

w ust. 2. 

3. Jeżeli od czasu pierwszego czytania 

odbyły się nowe wybory do Parlamentu, 

ale nie powoływano się na art. 63, 

Przewodniczący może postanowić o 

odstąpieniu od ograniczeń dotyczących 

dopuszczalności poprawek, wymienionych 

w ust. 2. 

4. Poprawki są przyjmowane 

wyłącznie większością głosów członków 

Parlamentu. 

 

5. Przed głosowaniem nad 

poprawkami Przewodniczący może 

wystąpić do Komisji o przedstawienie jej 

stanowiska oraz do Rady o przekazanie 

uwag. 

 

Uzasadnienie 

Zmiany w ust. 2 akapit 1 lit. c) proponuje się, ponieważ fraza „a które nie wnoszą istotnych 

zmian w rozumieniu art. 63” może być rozumiana jako dodatkowy warunek dopuszczalności. 

Ustępy 4 i 5 zostaną skreślone, ponieważ zostaną umieszczone w art. 67a ust. 3. 
 

Poprawka  77 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Tytuł II – rozdział 5 – nagłówek 
 

Tekst obowiązujący Poprawka 

ROZDZIAŁ 5 SEKCJA 4 

TRZECIE CZYTANIE PROCEDURA POJEDNAWCZA I 

TRZECIE CZYTANIE 
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Poprawka  78 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Tytuł II – rozdział 5 – nagłówek 1 
 

Tekst obowiązujący Poprawka 

Procedura pojednawcza skreśla się 

 

Poprawka  79 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 69 b (nowy) 
 

Tekst obowiązujący Poprawka 

 Artykuł 69b 

 Przedłużenie terminów 

 1. Na wniosek delegacji Parlamentu 

do komitetu pojednawczego 

Przewodniczący przedłuża terminy 

przewidziane dla trzeciego czytania na 

podstawie art. 294 ust. 14 Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej. 

 2. Przewodniczący informuje 

Parlament o każdym przedłużeniu 

terminu na podstawie art. 294 ust. 14 

Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej, dokonanym zarówno z 

inicjatywy Parlamentu, jak i Rady. 

 

Poprawka  80 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 71 
 

Tekst obowiązujący Poprawka 

Artykuł 71 Artykuł 71 

Delegacja do komitetu pojednawczego Delegacja do komitetu pojednawczego 

1. Delegacja Parlamentu do komitetu 1. Delegacja Parlamentu do komitetu 
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pojednawczego składa się z takiej samej 

liczby członków, co delegacja Rady. 

pojednawczego składa się z takiej samej 

liczby członków, co delegacja Rady. 

2. Skład polityczny delegacji 

odzwierciedla podział Parlamentu na grupy 

polityczne. Konferencja Przewodniczących 

ustala dokładną liczbę członków 

poszczególnych grup politycznych 

wchodzących w skład delegacji. 

2. Skład polityczny delegacji 

odzwierciedla podział Parlamentu na grupy 

polityczne. Konferencja Przewodniczących 

ustala dokładną liczbę członków 

poszczególnych grup politycznych 

wchodzących w skład delegacji. 

3. Członkowie delegacji są 

powoływani przez grupy polityczne dla 

każdego przypadku postępowania 

pojednawczego, w miarę możliwości 

spośród członków zainteresowanych 

komisji, za wyjątkiem trzech stałych 

członków kolejnych delegacji, 

wyznaczonych na okres 12 miesięcy. Trzej 

stali członkowie są wyznaczani przez 

grupy polityczne spośród 

wiceprzewodniczących i reprezentują co 

najmniej dwie różne grupy polityczne. W 

skład każdej delegacji wchodzą 

przewodniczący oraz sprawozdawca 

właściwej komisji. 

3. Członkowie delegacji są 

powoływani przez grupy polityczne dla 

każdego przypadku postępowania 

pojednawczego, w miarę możliwości 

spośród członków właściwej komisji, za 

wyjątkiem trzech stałych członków 

kolejnych delegacji, wyznaczonych na 

okres 12 miesięcy. Trzej stali członkowie 

są wyznaczani przez grupy polityczne 

spośród wiceprzewodniczących i 

reprezentują co najmniej dwie różne grupy 

polityczne. W skład każdej delegacji 

wchodzą przewodniczący oraz 

sprawozdawca w drugim czytaniu we 

właściwej komisji, a także sprawozdawca 

każdej zaangażowanej komisji. 

4. Grupy polityczne reprezentowane 

w delegacji wyznaczają zastępców. 

4. Grupy polityczne reprezentowane 

w delegacji wyznaczają zastępców. 

5. Grupy polityczne i posłowie 

niezrzeszeni niereprezentowani w 

delegacji mają prawo oddelegować po 

jednym przedstawicielu na wszelkie 

wewnętrzne posiedzenia przygotowawcze 

delegacji. 

5. Grupy polityczne 

niereprezentowane w delegacji mają 

prawo oddelegować po jednym 

przedstawicielu na wszelkie wewnętrzne 

posiedzenia przygotowawcze delegacji. 

Jeżeli w skład delegacji nie wchodzi żaden 

poseł niezrzeszony, w wewnętrznych 

posiedzeniach przygotowawczych 

delegacji może uczestniczyć jeden poseł 

niezrzeszony.  

6. Delegacją kieruje Przewodniczący 

Parlamentu lub jeden z trzech stałych 

członków. 

6. Delegacją kieruje Przewodniczący 

Parlamentu lub jeden z trzech stałych 

członków. 

7. Delegacja podejmuje decyzje 

większością głosów swoich członków. 

Obrady delegacji nie są jawne. 

7. Delegacja podejmuje decyzje 

większością głosów swoich członków. 

Obrady delegacji nie są jawne. 

Konferencja Przewodniczących przyjmuje 

uzupełniające wytyczne proceduralne 

Konferencja Przewodniczących przyjmuje 

uzupełniające wytyczne proceduralne 
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dotyczące pracy delegacji do komitetu 

pojednawczego. 

dotyczące pracy delegacji do komitetu 

pojednawczego. 

8. Delegacja informuje Parlament o 

wynikach postępowania pojednawczego. 

8. Delegacja informuje Parlament o 

wynikach postępowania pojednawczego. 

Uzasadnienie 

Jeżeli chodzi o zmiany w ust. 3, dodanie „sprawozdawcy każdej zaangażowanej komisji” 

odzwierciedla art. 54 tiret ostatnie. 

Ustęp 5 został przeformułowany, aby wyraźnie pokazać, że wszyscy posłowie niezrzeszeni są 

łącznie reprezentowani przez tylko jedną osobę. 
 

Poprawka  81 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

 Tytuł II – rozdział 5 – nagłówek 2 
 

Tekst obowiązujący Poprawka 

Rozpatrywanie na posiedzeniu plenarnym skreśla się 

 

Poprawka  82 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 72 
 

Tekst obowiązujący Poprawka 

Artykuł 72 Artykuł 72 

Wspólny projekt Wspólny projekt 

1. Jeżeli komitet pojednawczy 

uzgodni wspólny projekt, punkt ten zostaje 

wpisany do porządku dziennego 

posiedzenia plenarnego Parlamentu, które 

odbędzie się w ciągu sześciu tygodni, lub - 

jeśli termin został przedłużony - ośmiu 

tygodni po przyjęciu przez komitet 

pojednawczy wspólnego projektu. 

1. Jeżeli komitet pojednawczy 

uzgodni wspólny projekt, punkt ten zostaje 

wpisany do porządku dziennego 

posiedzenia plenarnego Parlamentu, które 

odbędzie się w ciągu sześciu tygodni, lub - 

jeśli termin został przedłużony - ośmiu 

tygodni po przyjęciu przez komitet 

pojednawczy wspólnego projektu. 

2. Przewodniczący delegacji lub inny 

wyznaczony członek delegacji Parlamentu 

do komitetu pojednawczego składa 

2. Przewodniczący delegacji lub inny 

wyznaczony członek delegacji Parlamentu 

do komitetu pojednawczego składa 
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oświadczenie na temat wspólnego projektu, 

do którego dołączone jest sprawozdanie. 

oświadczenie na temat wspólnego projektu, 

do którego dołączone jest sprawozdanie. 

3. Nie można zgłaszać poprawek do 

wspólnego projektu. 

3. Nie można zgłaszać poprawek do 

wspólnego projektu. 

4. Wspólny projekt stanowi jako 

całość przedmiot jednego głosowania. 

Projekt zostaje przyjęty, jeżeli uzyska 

większość oddanych głosów. 

4. Wspólny projekt stanowi jako 

całość przedmiot jednego głosowania. 

Projekt zostaje przyjęty, jeżeli uzyska 

większość oddanych głosów. 

5. Jeżeli komitet pojednawczy nie 

osiągnie porozumienia w sprawie 

wspólnego projektu, przewodniczący lub 

inny wyznaczony członek delegacji 

Parlamentu do komitetu pojednawczego 

składa oświadczenie. Po złożeniu 

oświadczenia następuje debata. 

5. Jeżeli komitet pojednawczy nie 

osiągnie porozumienia w sprawie 

wspólnego projektu, przewodniczący lub 

inny wyznaczony członek delegacji 

Parlamentu do komitetu pojednawczego 

składa oświadczenie. Po złożeniu 

oświadczenia następuje debata. 

 5a. Podczas następującej po drugim 

czytaniu procedury pojednawczej 

pomiędzy Parlamentem a Radą wniosek 

nie może zostać odesłany do komisji. 

 5b. Przepisów art. 49, 50 i 53 nie 

stosuje się w trzecim czytaniu. 

Uzasadnienie 

Ustęp 5a (nowy) zostaje tutaj przeniesiony z art. 47 ust. 3, natomiast ust. 5b (nowy) z art. 47 

ust. 4. 
 

Poprawka  83 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Tytuł II – rozdział 6 – nagłówek 
 

Tekst obowiązujący Poprawka 

ROZDZIAŁ 6 SEKCJA 5 

ZAMKNIĘCIE PROCEDURY 

USTAWODAWCZEJ 

ZAMKNIĘCIE PROCEDURY 

Uzasadnienie 

Przesunięcie niżej przed art. 78. 
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Poprawka  84 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Tytuł II – rozdział 3 – sekcja 3 (nowa) 
 

Tekst obowiązujący Poprawka 

 SEKCJA 3 

 NEGOCJACJE 

MIĘDZYINSTYTUCJONALNE W 

ZWYKŁYCH PROCEDURACH 

USTAWODAWCZYCH 

 (Sekcję 3 należy wstawić przed sekcją 4 

dotyczącą procedury pojednawczej i 

trzeciego czytania i powinna ona zawierać 

art. 73 ze zmianami oraz art. 73a–73d). 

 

Poprawka  85 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 73 
 

Tekst obowiązujący Poprawka 

Artykuł 73 Artykuł 73 

Negocjacje międzyinstytucjonalne w 

procedurach ustawodawczych 

Przepisy ogólne 

1. Negocjacje z pozostałymi 

instytucjami mające na celu osiągnięcie 

porozumienia w trakcie trwania procedury 

ustawodawczej są prowadzone z 

uwzględnieniem kodeksu postępowania 

określonego przez Konferencję 

Przewodniczących10. 

Negocjacje z pozostałymi instytucjami 

mające na celu osiągnięcie porozumienia w 

trakcie trwania procedury ustawodawczej 

mogą być podjęte jedynie na podstawie 

decyzji przyjętej zgodnie z art. 73a–73c lub 

po odesłaniu przez Parlament do 

ponownych negocjacji 

międzyinstytucjonalnych. Negocjacje takie 
są prowadzone z uwzględnieniem kodeksu 

postępowania określonego przez 

Konferencję Przewodniczących10. 

2. Negocjacji takich nie podejmuje 

się przed przyjęciem przez właściwą 

komisję decyzji w sprawie ich rozpoczęcia. 

Decyzja taka zapada większością głosów 

członków komisji, odrębnie dla każdej 
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procedury ustawodawczej. Decyzja 

określa mandat i skład zespołu 

negocjacyjnego. O decyzjach takich 

powiadamia się Przewodniczącego, który 

regularnie informuje Konferencję 

Przewodniczących. 

Mandat składa się ze sprawozdania 

przyjętego w komisji i przedłożonego do 

późniejszego rozpatrzenia przez 

Parlament. W drodze wyjątku, jeżeli 

komisja właściwa uzna za zasadne 

podjęcie negocjacji przed przyjęciem 

sprawozdania w komisji, mandat może 

składać się ze zbioru poprawek lub zbioru 

jasno określonych celów, priorytetów lub 

kierunków. 

 

3. Zespołem negocjacyjnym kieruje 

sprawozdawca, a jego pracom 

przewodniczy przewodniczący komisji 

właściwej lub wiceprzewodniczący 

wyznaczony przez przewodniczącego. 

Zespół ten obejmuje przynajmniej 

kontrsprawozdawców z każdej grupy 

politycznej. 

 

4. Każdy dokument, który ma być 

omawiany na posiedzeniu z udziałem 

Rady i Komisji (posiedzeniu 

trójstronnym), ma formę dokumentu 

określającego odpowiednie stanowiska 

uczestniczących instytucji oraz możliwe 

rozwiązania kompromisowe i jest 

udostępniany zespołowi negocjacyjnemu 

co najmniej 48 godzin, a w pilnych 

przypadkach co najmniej 24 godziny przed 

danym posiedzeniem trójstronnym. 

 

Po każdym posiedzeniu trójstronnym 

zespół negocjacyjny składa z niego 

sprawozdanie na kolejnym posiedzeniu 

właściwej komisji. Komisji tej udostępnia 

się dokumenty przedstawiające wyniki 

ostatniego posiedzenia trójstronnego. 

 

Jeżeli nie ma możliwości zwołania 

posiedzenia komisji w stosownym 

terminie, zespół negocjacyjny składa 

sprawozdanie przewodniczącemu, 
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kontrsprawozdawcom i koordynatorom 

komisji, stosownie do przypadku. 

Właściwa komisja może aktualizować 

mandat w świetle postępów negocjacji. 

 

5. Jeżeli negocjacje prowadzą do 

kompromisu, niezwłocznie informuje się o 

tym właściwą komisję. Uzgodniony tekst 

przekazuje się właściwej komisji do 

rozpatrzenia. W przypadku zatwierdzenia 

uzgodnionego tekstu w drodze głosowania 

w komisji, tekst ten przedkładany jest do 

rozpatrzenia przez Parlament w 

odpowiedniej formie, w tym w formie 

poprawek kompromisowych. Można go 

przedstawić w formie tekstu 

skonsolidowanego pod warunkiem, że 

wyraźnie pokazuje zmiany w 

rozpatrywanym wniosku dotyczącym 

rozpatrywanego aktu. 

 

6. Jeżeli procedura obejmuje 

zaangażowane komisje lub wspólne 

posiedzenia komisji, art. 54 i 55 mają 

zastosowanie do decyzji o rozpoczęciu 

negocjacji oraz do ich przebiegu. 

 

W razie braku porozumienia między 

zainteresowanymi komisjami warunki 

rozpoczęcia i przebiegu negocjacji ustala 

przewodniczący Konferencji 

Przewodniczących Komisji zgodnie z 

zasadami określonymi we wspomnianych 

artykułach. 

 

__________________ __________________ 

10 Zob. załącznik XX. 10 Kodeks postępowania w negocjacjach w 

kontekście zwykłej procedury 

ustawodawczej. 

 

Poprawka  86 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 73 a (nowy) 
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Tekst obowiązujący Poprawka 

 Artykuł 73a 

 Negocjacje przed pierwszym czytaniem w 

Parlamencie 

 1.  W przypadku przyjęcia przez 

komisję sprawozdania ustawodawczego 

zgodnie z art. 49, komisja może 

większością głosów swoich członków 

podjąć decyzję o przystąpieniu do 

negocjacji na podstawie tego 

sprawozdania. 

 2.  Decyzje o przystąpieniu do 

negocjacji są ogłaszane na początku 

miesięcznego posiedzenia plenarnego po 

ich przyjęciu w komisji. Do końca dnia 

następującego po tym ogłoszeniu na 

posiedzeniu plenarnym grupy polityczne 

lub poszczególni posłowie, stanowiący 

łącznie co najmniej jedną dziesiątą posłów 

do Parlamentu, mogą złożyć pisemny 

wniosek o poddanie pod głosowanie 

decyzji komisji o przystąpieniu do 

negocjacji. Parlament przeprowadza 

głosowanie w sprawie takich wniosków 

podczas tego samego posiedzenia 

plenarnego. 

 Jeżeli przed upływem terminu 

określonego w akapicie pierwszym nie 

wpłynie żaden taki wniosek, 

Przewodniczący informuje Parlament o 

tym fakcie. Jeżeli wniosek zostanie 

złożony, Przewodniczący może 

bezpośrednio przed głosowaniem udzielić 

głosu jednemu mówcy popierającemu 

przyjęcie wniosku i jednemu mówcy 

występującemu przeciw jego przyjęciu. 

Każdy mówca może złożyć oświadczenie 

trwające maksymalnie dwie minuty. 

 3.  Jeżeli Parlament odrzuci decyzję 

komisji o przystąpieniu do negocjacji, 

projekt aktu ustawodawczego i 

sprawozdanie właściwej komisji są 

zapisywane w porządku obrad następnego 
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miesięcznego posiedzenia plenarnego, a 

Przewodniczący określa termin składania 

poprawek. Stosuje się art. 59 ust. 1b. 

 4. Negocjacje można rozpocząć w 

dowolnym momencie po upływie terminu 

określonego w ust. 2 akapit pierwszy, 

jeżeli nie wpłynął żaden wniosek o 

głosowanie na posiedzeniu plenarnym 

nad decyzją o przystąpieniu do negocjacji. 

Jeżeli taki wniosek został przedstawiony, 

negocjacje można rozpocząć w dowolnym 

momencie po zatwierdzeniu decyzji 

komisji o przystąpieniu do negocjacji. 

Uzasadnienie 

Zmiana polega na skreśleniu ostatnich słów ust. 4 w poprawce nr 263, jako że większość, o 

której tam mowa, to większość zwykła, a zatem nie trzeba jej szczególnie definiować. [Ta 

część uzasadnienia nie dotyczy polskiej wersji językowej]. 
 

Poprawka  87 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 73 b (nowy) 
 

Tekst obowiązujący Poprawka 

 Artykuł 73b 

 Negocjacje przed pierwszym czytaniem w 

Radzie 

 Jeżeli Parlament przyjął stanowisko w 

pierwszym czytaniu, stanowi ono mandat 

do negocjacji z innymi instytucjami. 

Właściwa komisja może następnie w 

dowolnym momencie większością głosów 

swoich członków postanowić o 

przystąpieniu do negocjacji. Takie decyzje 

są ogłaszane na posiedzeniu plenarnym w 

czasie sesji miesięcznej następującej po 

głosowaniu w komisji oraz odnotowywane 

w protokole. 
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Poprawka  88 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 73 c (nowy) 
 

Tekst obowiązujący Poprawka 

 Artykuł 73c 

 Negocjacje przed drugim czytaniem w 

Parlamencie 

 Jeżeli Rada przekazała właściwej komisji 

swoje stanowisko w pierwszym czytaniu, 

stanowisko Parlamentu w pierwszym 

czytaniu – zgodnie z art. 69 – stanowi 

mandat do negocjacji z innymi 

instytucjami. Właściwa komisja może 

następnie podjąć decyzję o przystąpieniu 

do negocjacji w dowolnym momencie. 

 Jeżeli stanowisko Rady zawiera elementy 

nieobjęte projektem aktu ustawodawczego 

lub stanowiskiem Parlamentu w 

pierwszym czytaniu, komisja może przyjąć 

wytyczne (również w formie poprawek do 

stanowiska Rady) dla zespołu 

negocjacyjnego. 

 

Poprawka  89 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 73 d (nowy) 
 

Tekst obowiązujący Poprawka 

 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, która jest zainteresowana 
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udziałem w negocjacjach. 

 2.  Każdy dokument, który ma być 

omawiany na posiedzeniu z udziałem 

Rady i Komisji (posiedzeniu 

trójstronnym), jest udostępniany 

zespołowi negocjacyjnemu co najmniej 48 

godzin, a w pilnych przypadkach co 

najmniej 24 godziny przed danym 

posiedzeniem trójstronnym. 

 3.  Po każdym posiedzeniu 

trójstronnym przewodniczący zespołu 

negocjacyjnego i sprawozdawca, w 

imieniu zespołu negocjacyjnego, składają 

sprawozdanie na następnym posiedzeniu 

właściwej komisji. 

 Jeżeli nie ma możliwości zwołania 

posiedzenia komisji w stosownym 

terminie, przewodniczący zespołu 

negocjacyjnego i sprawozdawca, w 

imieniu zespołu negocjacyjnego, składają 

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. 
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Poprawka  90 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 74 
 

Tekst obowiązujący Poprawka 

Artykuł 74 skreśla się 

Zatwierdzenie decyzji o rozpoczęciu 

negocjacji międzyinstytucjonalnych przed 

przyjęciem sprawozdania w komisji 

 

1. Każda decyzja jakiejkolwiek 

komisji o rozpoczęciu negocjacji przed 

przyjęciem sprawozdania w komisji 

tłumaczona jest na wszystkie języki 

urzędowe, doręczana wszystkim posłom do 

Parlamentu i przekazywana Konferencji 

Przewodniczących. 

 

Na wniosek grupy politycznej Konferencja 

Przewodniczących może podjąć decyzję o 

włączeniu tej kwestii – jako punktu do 

rozpatrzenia z debatą i głosowaniem – do 

projektu porządku dziennego sesji 

miesięcznej następującej po doręczeniu 

dokumentów, w którym to przypadku 

przewodniczący określa termin składania 

poprawek. 

 

W przypadku nieprzyjęcia przez 

Konferencję Przewodniczących decyzji o 

włączeniu tego punktu do projektu 

porządku dziennego tej sesji miesięcznej, 

decyzja o rozpoczęciu negocjacji 

ogłaszana jest przez przewodniczącego 

podczas otwarcia tej sesji miesięcznej. 

 

2. Rozpatrzenie punktu wraz z debatą 

i głosowaniem zostaje wpisane do projektu 

porządku obrad sesji miesięcznej 

następującej po ogłoszeniu decyzji, a 

Przewodniczący określa termin składania 

poprawek, jeżeli w ciągu 48 godzin od 

ogłoszenia decyzji wystąpi o to z 

wnioskiem grupa polityczna lub co 

najmniej 40 posłów. 

 

W przeciwnym wypadku decyzja w  
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sprawie rozpoczęcia negocjacji uznawana 

jest za zatwierdzoną. 

 

Poprawka  91 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 75 
 

Tekst obowiązujący Poprawka 

Artykuł 75 Artykuł 63a 

Porozumienie w pierwszym czytaniu Porozumienie w pierwszym czytaniu 

Jeżeli zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej Rada 

poinformuje Parlament, że przyjęła jego 

stanowisko, Przewodniczący, po 

ostatecznym opracowaniu zgodnie z art. 

193, ogłasza na posiedzeniu plenarnym, że 

wniosek został przyjęty w takim 

brzmieniu, które odpowiada stanowisku 

Parlamentu. 

Jeżeli zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej Rada 

poinformuje Parlament, że przyjęła jego 

stanowisko, Przewodniczący, po 

ostatecznym opracowaniu zgodnie z art. 

193, ogłasza na posiedzeniu plenarnym, że 

akt ustawodawczy został przyjęty w 

brzmieniu, które odpowiada stanowisku 

Parlamentu. 

 (Należy przesunąć ten artykuł na koniec 

sekcji 1 dotyczącej pierwszego czytania). 

Uzasadnienie 

Należy go przesunąć na koniec wymienionej powyżej sekcji 1 dotyczącej pierwszego czytania. 
 

Poprawka  92 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 76 
 

Tekst obowiązujący Poprawka 

Artykuł 76 Artykuł 69a 

Porozumienie w drugim czytaniu Porozumienie w drugim czytaniu 

Jeżeli żadna propozycja odrzucenia 

stanowiska Rady lub wniesienia do niego 

poprawek nie zostanie przyjęta na 

podstawie art. 68 i 69 w terminach 

wyznaczonych do składania i głosowania 

Jeżeli żaden wniosek w sprawie odrzucenia 

stanowiska Rady lub wniesienia do niego 

poprawek nie zostanie złożony na 

podstawie art. 67a i 69 w terminach 

wyznaczonych do składania i głosowania 
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w sprawie poprawek oraz wniosków o 

odrzucenie, Przewodniczący ogłasza na 

posiedzeniu plenarnym ostateczne 

przyjęcie proponowanego aktu prawnego. 

Następnie przystępuje on, wspólnie z 

przewodniczącym Rady, do jego 

podpisania oraz zarządza ogłoszenie w 

Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, 

zgodnie z art. 78. 

w sprawie poprawek oraz wniosków o 

odrzucenie, Przewodniczący ogłasza na 

posiedzeniu plenarnym ostateczne 

przyjęcie proponowanego aktu prawnego. 

 (Należy przesunąć ten artykuł na koniec 

sekcji 2 dotyczącej drugiego czytania). 

Uzasadnienie 

Treść ostatniego zdania przeniesiona do art. 78. 
 

Poprawka  93 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 77 
 

Tekst obowiązujący Poprawka 

Artykuł 77 skreśla się 

Wymogi dotyczące sporządzania aktów 

prawnych 

 

1. Akty prawne przyjęte wspólnie 

przez Parlament i Radę zgodnie ze zwykła 

procedurą ustawodawczą wskazują rodzaj, 

numer porządkowy, datę uchwalenia oraz 

przedmiot aktu. 

 

2. Akty prawne przyjęte wspólnie 

przez Parlament i Radę zawierają: 

 

a) sformułowanie: «Parlament Europejski 

i Rada Unii Europejskiej»; 

 

b) wskazanie postanowień, na mocy 

których przyjęto dany akt prawny, 

poprzedzone słowem: «uwzględniając»; 

 

c) umocowanie zawierające odniesienie 

do przedstawionych wniosków, jak 

również wydanych opinii oraz 

przeprowadzonych konsultacji; 
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d) preambułę przyjętego aktu poprzedzoną 

słowami: «mając na uwadze, że» lub 

«mając na uwadze, co następuje»; 

 

e) sformułowanie: «przyjmują niniejsze 

rozporządzenie» lub «przyjmują niniejszą 

dyrektywę» lub «przyjmują niniejszą 

decyzję» lub «stanowią, co następuje», 

poprzedzające tekst aktu prawnego. 

 

3. Akty prawne dzielą się na artykuły, 

w razie potrzeby pogrupowane w rozdziały 

i działy. 

 

4. Ostatni artykuł aktu prawnego 

określa datę jego wejścia w życie, w 

przypadku gdy jest ona wcześniejsza lub 

późniejsza niż dwudziesty dzień po jego 

ogłoszeniu. 

 

5. Po ostatnim artykule aktu 

prawnego następuje: 

 

– sformułowanie dotyczące jego 

stosowania, zgodne z odpowiednimi 

postanowieniami Traktatów; 

 

– «Sporządzono w …» i data przyjęcia 

aktu prawnego; sformułowanie; 

 

– «W imieniu Parlamentu Europejskiego, 

Przewodniczący», «W imieniu Rady, 

Przewodniczący», nazwisko 

Przewodniczącego Parlamentu 

Europejskiego i przewodniczącego Rady 

pełniących swoje funkcje w czasie 

uchwalenia danego aktu prawnego. 

 

Uzasadnienie 

Niniejszy artykuł zostanie w tym miejscu skreślony i przekształcony w załącznik do 

Regulaminu. Regulamin Rady zawiera podobne przepisy w załączniku, a nie w samym 

tekście. Parlament, Rada i Komisja uzgodniły szczegółowe zasady sporządzania aktów 

ustawodawczych na szczeblu administracyjnym (w szczególności we wspólnym przewodniku 

praktycznym przeznaczonym dla osób redagujących akty prawne Unii Europejskiej). 
 

Poprawka  94 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 78 
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Tekst obowiązujący Poprawka 

Artykuł 78 Artykuł 78 

Podpisanie przyjętych aktów prawnych Podpisanie i publikacja przyjętych aktów 

prawnych 

Po opracowaniu ostatecznej wersji tekstu 

przyjętego zgodnie z art. 193 Regulaminu i 

po sprawdzeniu należytego 

przeprowadzenia wszystkich procedur, 

akty przyjęte zgodnie ze zwykłą procedurą 

ustawodawczą podpisywane są przez 

Przewodniczącego i Sekretarza 

Generalnego i publikowane w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej przez 

sekretarzy generalnych Parlamentu i 

Rady. 

Po opracowaniu ostatecznej wersji tekstu 

przyjętego zgodnie z art. 193 Regulaminu i 

załącznikiem XVIa oraz po sprawdzeniu 

należytego przeprowadzenia wszystkich 

procedur, akty przyjęte zgodnie ze zwykłą 

procedurą ustawodawczą podpisywane są 

przez Przewodniczącego i Sekretarza 

Generalnego. 

 Sekretarze generalni Parlamentu i Rady 

uzgadniają następnie warunki 

opublikowania aktu w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej. 

Uzasadnienie 

Zmiana ma na celu stworzenie podstawy prawnej dla nowego załącznika utworzonego z 

tekstu obowiązującego art. 77. 
 

Poprawka  95 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Tytuł II – rozdział 4 (nowy)  
 

Tekst obowiązujący Poprawka 

 ROZDZIAŁ 4 

 PRZEPISY SZCZEGÓLNE 

DOTYCZĄCE PROCEDURY 

KONSULTACJI 

 (Należy wstawić po art. 78) 

Uzasadnienie 

Zmiana dotyczy jedynie tytułu rozdziału 4, wprowadzono ją, aby uniknąć wrażenia, że w 
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niniejszym rozdziale określa się wszystkie procedury dotyczące procedury konsultacji. 
 

Poprawka  96 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 78 a (nowy) 
 

Tekst obowiązujący Poprawka 

 Artykuł 78a 

 Zmieniony wniosek dotyczący aktu 

prawnie wiążącego 

 Jeżeli Komisja zamierza zastąpić lub 

zmienić swój wniosek dotyczący aktu 

prawnie wiążącego, właściwa komisja 

może odroczyć jego rozpatrywanie do 

chwili otrzymania nowego wniosku lub 

poprawek Komisji. 

Uzasadnienie 

Niniejszy przepis to obowiązujący art. 57 ust. 1, a sugerowane zmiany mają na celu 

uproszczenie tekstu. 
 

Poprawka  97 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 78 b (nowy) 
 

Tekst obowiązujący Poprawka 

 Artykuł 78b 

 Stanowisko Komisji w sprawie poprawek 

 Zanim właściwa komisja przystąpi do 

głosowania końcowego nad wnioskiem 

dotyczącym aktu prawnie wiążącego, 

zwraca się do Komisji o przedstawienie 

stanowiska w sprawie wszystkich 

przyjętych przez siebie poprawek do 

wniosku. 

 W razie potrzeby stanowisko Komisji 

dołącza się do sprawozdania. 
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Uzasadnienie 

Niniejszy przepis to obowiązujący art. 58, a sugerowane zmiany mają na celu uproszczenie 

tekstu.  
 

Poprawka  98 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 78 c (nowy) 
 

Tekst obowiązujący Poprawka 

 Artykuł 78c 

 Głosowanie na posiedzeniu plenarnym 

 Stosuje się odpowiednio art. 59 ust. -1, 1, 

1b i 1c. 

 

Poprawka  99 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 78 d (nowy) 
 

Tekst obowiązujący Poprawka 

 Artykuł 78d 

 Postępowanie po przyjęciu stanowiska 

przez Parlament 

 1. W okresie następującym po 

przyjęciu przez Parlament stanowiska w 

sprawie projektu aktu prawnie wiążącego, 

przewodniczący i sprawozdawca właściwej 

komisji śledzą przebieg dalszych prac nad 

tym projektem aktu w ramach procedury 

prowadzącej do jego przyjęcia przez Radę, 

w szczególności w celu upewnienia się, że 

Rada i Komisja należycie przestrzegają 

wszelkich zobowiązań wobec Parlamentu 

dotyczących ich stanowiska. Regularnie 

przedkładają komisji sprawozdanie w tej 

sprawie. 

 2. Właściwa komisja może zaprosić 

Komisję i Radę do wspólnego omówienia 
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sprawy. 

 3. Na każdym etapie tej procedury 

właściwa komisja może, jeżeli uzna to za 

konieczne, złożyć projekt rezolucji, 

zalecając Parlamentowi, aby: 

 – zwrócił się do Komisji o wycofanie 

wniosku,  

 – zwrócił się do Komisji lub Rady o 

ponowne przekazanie mu sprawy zgodnie 

z art. 78e, lub zwrócił się do Komisji o 

przedstawienie nowego wniosku, lub 

 – zadecydował o podjęciu wszelkich 

innych działań, które uzna za właściwe. 

 Wniosek ten wpisuje się do projektu 

porządku dziennego sesji miesięcznej 

następującej po przyjęciu wniosku przez 

komisję. 

Uzasadnienie 

Przepis ten zostaje tu przeniesiony z obowiązującego art. 62. 
 

Poprawka  100 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Ustęp 78 e (nowy) 
 

Tekst obowiązujący Poprawka 

 Artykuł 78e 

 Ponowne przekazanie do Parlamentu 

 1. Na wniosek właściwej komisji 

Przewodniczący zwraca się do Rady o 

ponowną konsultację z Parlamentem w 

takich samych okolicznościach i na takich 

samych warunkach, jakie przewidziano w 

art. 63 ust. 1, a także wtedy, gdy Rada 

zmienia lub zamierza w istotny sposób 

zmienić projekt aktu prawnie wiążącego, 

w sprawie którego Parlament pierwotnie 

zajął stanowisko, chyba że zmiany te mają 

na celu wprowadzenie poprawek 
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Parlamentu. 

 2. Przewodniczący zwraca się także o 

ponowne przekazanie Parlamentowi 

projektu aktu prawnie wiążącego w 

okolicznościach określonych w niniejszym 

artykule, jeżeli Parlament podejmie taką 

decyzję na wniosek grupy politycznej lub 

co najmniej 40 posłów. 

Uzasadnienie 

Ustęp 1 zostaje tu przeniesiony z art. 63 ust. 3, natomiast ustęp 2 zostaje przeniesiony z art. 

63 ust. 4. 
 

Poprawka  101 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Tytuł II – rozdział 7 – numeracja 
 

Tekst obowiązujący Poprawka 

ROZDZIAŁ 7 ROZDZIAŁ 5 

SPRAWY KONSTYTUCYJNE SPRAWY KONSTYTUCYJNE 

Uzasadnienie 

Rozdział 7 staje się rozdziałem 5. 
 

Poprawka  102 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 81 
 

Tekst obowiązujący Poprawka 

Artykuł 81 Artykuł 81 

Traktaty akcesyjne Traktaty akcesyjne 

1. Każdy wniosek państwa 

europejskiego o przystąpienie do Unii 

Europejskiej jest przekazywany właściwej 

komisji do rozpatrzenia. 

1. Każdy wniosek państwa 

europejskiego o przystąpienie do Unii 

Europejskiej zgodnie z art. 49 Traktatu o 

Unii Europejskiej jest przekazywany 

właściwej komisji do rozpatrzenia. 
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2. Na wniosek właściwej komisji, 

grupy politycznej lub co najmniej 40 

posłów Parlament może zwrócić się do 

Komisji lub Rady o udział w debacie przed 

rozpoczęciem negocjacji z państwem 

kandydującym. 

2. Na wniosek właściwej komisji, 

grupy politycznej lub co najmniej 40 

posłów Parlament może zwrócić się do 

Komisji lub Rady o udział w debacie przed 

rozpoczęciem negocjacji z państwem 

kandydującym. 

3. Przez cały okres trwania 

negocjacji Komisja i Rada regularnie i 

wyczerpująco informują właściwą komisję 

parlamentarną, w razie potrzeby w trybie 

poufnym, o postępach w negocjacjach. 

3. Właściwa komisja zwraca się do 

Komisji i Rady, by regularnie i 

wyczerpująco informowały ją, w razie 

potrzeby w trybie poufnym, o postępach w 

negocjacjach. 

4. Na każdym etapie negocjacji 

Parlament może, na podstawie 

sprawozdania właściwej komisji, przyjąć 

zalecenia i zwrócić się o ich wzięcie pod 

uwagę przed zawarciem traktatu o 

przystąpieniu państwa do Unii 

Europejskiej. 

4. Na każdym etapie negocjacji 

Parlament może, na podstawie 

sprawozdania właściwej komisji, przyjąć 

zalecenia i zwrócić się o ich wzięcie pod 

uwagę przed zawarciem traktatu o 

przystąpieniu państwa do Unii 

Europejskiej. 

5. Po zakończeniu negocjacji, lecz 

przed podpisaniem jakiegokolwiek 

porozumienia, projekt porozumienia jest 

przekazywany Parlamentowi w celu 

uzyskania zgody Parlamentu zgodnie 

z art. 99 Regulaminu. 

5. Po zakończeniu negocjacji, lecz 

przed podpisaniem jakiegokolwiek 

porozumienia, projekt porozumienia jest 

przekazywany Parlamentowi w celu 

uzyskania zgody Parlamentu zgodnie 

z art. 99 Regulaminu. Zgodnie z art. 49 

Traktatu o Unii Europejskiej zgoda 

Parlamentu wymaga większości głosów 

posłów do Parlamentu. 

Uzasadnienie 

Brzmienie ust. 3 dostosowano, aby uniknąć jednostronnego określania w Regulaminie PE, co 

powinny zrobić inne instytucje. 
 

Poprawka  103 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 83 
 

Tekst obowiązujący Poprawka 

Artykuł 83 Artykuł 83 

Naruszenie przez państwo członkowskie 

podstawowych zasad 

Naruszenie przez państwo członkowskie 

podstawowych zasad i wartości 

1. Na podstawie specjalnego 1. Na podstawie specjalnego 
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sprawozdania właściwej komisji 

opracowanego zgodnie z art. 45 i 52 

Parlament może: 

sprawozdania właściwej komisji 

opracowanego zgodnie z art. 45 i 52 

Parlament może: 

a) poddać pod głosowanie uzasadniony 

wniosek wzywający Radę do podjęcia 

działań zgodnie z art. 7 ust. 1 Traktatu o 

Unii Europejskiej; 

a) poddać pod głosowanie uzasadniony 

wniosek wzywający Radę do podjęcia 

działań zgodnie z art. 7 ust. 1 Traktatu o 

Unii Europejskiej; 

b) poddać pod głosowanie wniosek 

wzywający Komisję lub państwa 

członkowskie do przedstawienia wniosku 

zgodnie z art. 7 ust. 2 Traktatu o Unii 

Europejskiej; 

b) poddać pod głosowanie wniosek 

wzywający Komisję lub państwa 

członkowskie do przedstawienia wniosku 

zgodnie z art. 7 ust. 2 Traktatu o Unii 

Europejskiej; 

c) poddać pod głosowanie wniosek 

wzywający Radę do podjęcia działań 

zgodnie z art. 7 ust. 3 lub, następnie, z 

art. 7 ust. 4 Traktatu o Unii Europejskiej. 

c) poddać pod głosowanie wniosek 

wzywający Radę do podjęcia działań 

zgodnie z art. 7 ust. 3 lub, następnie, 

z art. 7 ust. 4 Traktatu o Unii Europejskiej. 

2. Każdy wniosek Rady o wyrażenie 

zgody na propozycję przedłożoną zgodnie 

z art. 7 ust. 1 i 2 Traktatu o Unii 

Europejskiej wraz z uwagami 

przekazanymi przez zainteresowane 

państwo członkowskie, jest przedstawiany 

w Parlamencie i kierowany do właściwej 

komisji zgodnie z art. 99. Z wyjątkiem 

pilnych i uzasadnionych przypadków, 

Parlament podejmuje decyzję na podstawie 

propozycji właściwej komisji. 

2. Każdy wniosek Rady o wyrażenie 

zgody na propozycję przedłożoną zgodnie 

z art. 7 ust. 1 i 2 Traktatu o Unii 

Europejskiej wraz z uwagami 

przekazanymi przez zainteresowane 

państwo członkowskie, jest przedstawiany 

w Parlamencie i kierowany do właściwej 

komisji zgodnie z art. 99. Z wyjątkiem 

pilnych i uzasadnionych przypadków, 

Parlament podejmuje decyzję na podstawie 

propozycji właściwej komisji. 

3. Decyzje, o których mowa w ust. 1 i 

2, wymagają większości dwóch trzecich 

oddanych głosów reprezentujących 

większość członków Parlamentu. 

3. Zgodnie z art. 354 Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej 

decyzje, o których mowa w ust. 1 i 2, 

wymagają większości dwóch trzecich 

oddanych głosów reprezentujących 

większość posłów do Parlamentu. 

4. Z zastrzeżeniem zgody Konferencji 

Przewodniczących komisja przedmiotowo 

właściwa może przedłożyć projekt 

rezolucji towarzyszącej. Projekt ten wyraża 

opinię Parlamentu co do poważnego 

naruszenia zasad podstawowych przez 

państwo członkowskie oraz co do 

odpowiednich sankcji, ich modyfikacji lub 

zniesienia. 

4. Z zastrzeżeniem zgody Konferencji 

Przewodniczących właściwa komisja może 

przedłożyć projekt rezolucji towarzyszącej. 

Projekt ten wyraża opinię Parlamentu co 

do poważnego naruszenia zasad 

podstawowych przez państwo 

członkowskie, środków, jakie należy 

przyjąć, oraz zmiany lub uchylenia tych 

środków. 

5. Właściwa komisja czuwa nad tym, 

aby Parlament był wyczerpująco 

5. Właściwa komisja czuwa nad tym, 

aby Parlament był wyczerpująco 
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informowany oraz, jeżeli to konieczne, aby 

wydał opinię co do wszystkich dalszych 

decyzji podejmowanych po udzieleniu 

zgody na podstawie ust. 3. Rada jest 

proszona o przekazywanie informacji na 

temat rozwoju sytuacji. Na podstawie 

sporządzonej za zgodą Konferencji 

Przewodniczących propozycji właściwej 

komisji Parlament może przyjąć zalecenia 

dla Rady. 

informowany oraz, jeżeli to konieczne, aby 

wydał opinię co do wszystkich dalszych 

decyzji podejmowanych po udzieleniu 

zgody na podstawie ust. 3. Rada jest 

proszona o przekazywanie informacji na 

temat rozwoju sytuacji. Na podstawie 

sporządzonej za zgodą Konferencji 

Przewodniczących propozycji właściwej 

komisji Parlament może przyjąć zalecenia 

dla Rady. 

Uzasadnienie 

Zmiana w ust. 4 ma na celu dostosowanie brzmienia do Traktatu (w art. 7 TUE użyto słowa 

„środki”, a nie „sankcje”). 
 

Poprawka  104 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 84 
 

Tekst obowiązujący Poprawka 

Artykuł 84 Artykuł 84 

Skład Parlamentu Skład Parlamentu 

W stosownym czasie przed końcem 

kadencji parlamentarnej Parlament może 

na podstawie sprawozdania sporządzonego 

przez właściwą komisję zgodnie z art. 45 

przedstawić propozycję modyfikacji 

swojego składu. Projekt decyzji Rady 

Europejskiej określającej skład Parlamentu 

jest rozpatrywany zgodnie z art. 99. 

W stosownym czasie przed końcem 

kadencji parlamentarnej Parlament może, 

na podstawie sprawozdania sporządzonego 

przez właściwą komisję zgodnie z art. 14 

ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej oraz 

z art. 45 i 52 Regulaminu, przedstawić 

propozycję zmiany swojego składu. Projekt 

decyzji Rady Europejskiej określającej 

skład Parlamentu jest rozpatrywany 

zgodnie z art. 99. 

Uzasadnienie 

Tak jak w pozostałych artykułach tego rozdziału potrzebne jest odniesienie do odpowiedniego 

artykułu traktatu (art. 14 ust. 2 TUE), gdyż stanowi on podstawę inicjatywy Parlamentu. 
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Poprawka  105 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 85 
 

Tekst obowiązujący Poprawka 

Artykuł 85 Artykuł 85 

Ściślejsza współpraca pomiędzy 

państwami członkowskimi 

Ściślejsza współpraca pomiędzy 

państwami członkowskimi 

1. Wnioski mające na celu 

wprowadzenie ściślejszej współpracy 

między państwami członkowskimi zgodnie 

z art. 20 Traktatu o Unii Europejskiej są 

przekazywane przez Przewodniczącego do 

rozpatrzenia właściwej komisji. Artykuły 

39, 41, 43, 47-63 i 99 Regulaminu stosuje 

się odpowiednio. 

1. Wnioski mające na celu 

wprowadzenie ściślejszej współpracy 

między państwami członkowskimi zgodnie 

z art. 20 Traktatu o Unii Europejskiej są 

przekazywane przez Przewodniczącego do 

rozpatrzenia właściwej komisji. Artykuł 99 

stosuje się. 

2. Właściwa komisja sprawdza 

zgodność z art. 20 Traktatu o Unii 

Europejskiej oraz z art. 326–334 Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej. 

2. Właściwa komisja sprawdza 

zgodność z art. 20 Traktatu o Unii 

Europejskiej oraz z art. 326–334 Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej. 

3. Po ustanowieniu ściślejszej 

współpracy późniejsze akty prawne 

proponowane w jej ramach podlegają w 

Parlamencie tym samym procedurom co 

akty nie wchodzące w zakres ściślejszej 

współpracy. Artykuł 47 stosuje się. 

3. Po ustanowieniu ściślejszej 

współpracy późniejsze akty prawne 

proponowane w jej ramach podlegają na 

posiedzeniu plenarnym tym samym 

procedurom co akty nie wchodzące w 

zakres ściślejszej współpracy. Artykuł 47 

stosuje się. 

Uzasadnienie 

Niektóre odniesienia są niekonieczne lub zbędne (zbędne są odniesienia do art. 57–63 

dotyczących pierwszego czytania oraz do art. 39, 41, 43 i 47). Co się tyczy procedury zgody, 

reguluje ją zasadniczo jedynie art. 99. 
 

Poprawka  106 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Tytuł II – rozdział 8 – numeracja 
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Tekst obowiązujący Poprawka 

ROZDZIAŁ 8 ROZDZIAŁ 6 

PROCEDURY BUDŻETOWE PROCEDURY BUDŻETOWE 

 

Poprawka  107 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 86 
 

Tekst obowiązujący Poprawka 

Artykuł 86 Artykuł 86 

Wieloletnie ramy finansowe Wieloletnie ramy finansowe 

W przypadku gdy Rada wymaga zgody 

Parlamentu w odniesieniu do wniosku 

dotyczącego rozporządzenia 

ustanawiającego wieloletnie ramy 

finansowe, sprawa zostaje przekazana do 

komisji przedmiotowo właściwej zgodnie z 

procedurą określoną w art. 99. Do 

osiągnięcia zgody Parlamentu wymagana 

jest większość głosów jego członków. 

Jeżeli Rada wymaga zgody Parlamentu w 

odniesieniu do wniosku dotyczącego 

rozporządzenia ustanawiającego 

wieloletnie ramy finansowe, sprawę 

rozpatruje się zgodnie z art. 99. Zgodnie z 

art. 312 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu 

Unii Europejskiej zgoda Parlamentu 

wymaga większości głosów posłów do 

Parlamentu. 

 

Poprawka  108 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 86 a (nowy) 
 

Tekst obowiązujący Poprawka 

 Artykuł 86a 

 Roczna procedura budżetowa 

 Właściwa komisja może podjąć decyzję o 

sporządzeniu sprawozdania dotyczącego 

budżetu, jakie uzna za stosowne, z 

uwzględnieniem załącznika do 

porozumienia międzyinstytucjonalnego 

z dnia 2 grudnia 2013 r. w sprawie 

dyscypliny budżetowej, współpracy w 
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kwestiach budżetowych i należytego 

zarządzania finansami1a. 

 Każda inna komisja może wydać opinię w 

terminie określonym przez właściwą 

komisję. 

 ___________________ 

 1a Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1. 

Uzasadnienie 

Proponowana zmiana ma na celu skreślenie art. 87 i zastąpienie go nowym artykułem 

dotyczącym rocznej procedury budżetowej. 
 

Poprawka  109 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 87 
 

Tekst obowiązujący Poprawka 

Artykuł 87 skreśla się 

Dokumenty robocze  

1. Posłom udostępniane są 

następujące dokumenty: 

 

a) projekt budżetu przedstawiany przez 

Komisję; 

 

b) sprawozdanie Rady z obrad nad 

projektem budżetu; 

 

c) stanowisko Rady w sprawie projektu 

budżetu przyjęte zgodnie z art. 314 ust. 3 

Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej; 

 

d) wszelkie projekty decyzji w sprawie 

kwot miesięcznego prowizorium 

budżetowego zgodnie z art. 315 Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej. 

 

2. Powyższe dokumenty są 

przekazywane właściwej komisji. Każda 

zainteresowana komisja może wydać 

swoją opinię. 

 

3. Przewodniczący wyznacza termin,  
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w jakim komisje, które zamierzają wydać 

opinię, przekazują ją właściwej komisji. 

Uzasadnienie 
 

Poprawka  110 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 88 
 

Tekst obowiązujący Poprawka 

Artykuł 88 Artykuł 88 

Rozpatrywanie projektu budżetu – 

pierwszy etap 

Stanowisko Parlamentu w sprawie 

projektu budżetu 

1. Zgodnie z określonymi niżej 

zasadami każdy poseł może złożyć i 
przedstawić projekty poprawek do projektu 

budżetu. 

1. Poprawki do stanowiska Rady w 

sprawie projektu budżetu mogą być 

składane przez indywidualnych posłów. 

 Na posiedzeniu plenarnym poprawki do 

stanowiska Rady mogą zostać złożone 

przez co najmniej 40 posłów lub w imieniu 

komisji lub grupy politycznej. 

2. Propozycje poprawek są 

dopuszczalne, jeżeli zostały złożone na 

piśmie i podpisane przez co najmniej 

40 posłów albo przedłożone w imieniu 

grupy politycznej lub komisji, określają 

pozycje budżetowe, których dotyczą, oraz 

zapewniają przestrzeganie zasady 

równowagi przychodów i wydatków. 

Projekty poprawek zawierają wszelkie 

użyteczne informacje do zamieszczenia w 

uwagach do danej pozycji budżetowej. 

2. Poprawki są składane wraz z 

uzasadnieniem na piśmie, opatrzone 

podpisem autorów i określają linię 

budżetową, której dotyczą. 

Do wszystkich projektów poprawek do 

projektu budżetu dołączane są pisemne 

uzasadnienia. 

 

3. Przewodniczący wyznacza termin 

składania projektów poprawek. 

3. Przewodniczący wyznacza termin 

składania poprawek. 

4. Właściwa komisja wydaje opinię 

na temat złożonych tekstów przed 

poddaniem ich pod dyskusję na 

4. Właściwa komisja przeprowadza 

głosowanie nad poprawkami przed 

poddaniem ich pod dyskusję na 
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posiedzeniu plenarnym. posiedzeniu plenarnym. 

Projekty poprawek, które zostały 

odrzucone przez właściwą komisję, są 

poddawane pod głosowanie na 

posiedzeniu plenarnym jedynie wówczas, 

gdy komisja lub co najmniej 40 posłów 

złoży odpowiedni wniosek na piśmie w 

terminie wyznaczonym przez 

Przewodniczącego. Termin ten nie może 

być w żadnym wypadku krótszy niż 

dwadzieścia cztery godziny przed 

rozpoczęciem głosowania. 

4a.  Poprawki złożone na posiedzeniu 

plenarnym, które zostały odrzucone przez 

właściwą komisję, mogą być poddane pod 

głosowanie jedynie wówczas, gdy komisja 

lub co najmniej 40 posłów złoży 

odpowiedni wniosek na piśmie w terminie 

wyznaczonym przez Przewodniczącego. 

Termin ten nie może być w żadnym 

wypadku krótszy niż dwadzieścia cztery 

godziny przed rozpoczęciem głosowania. 

5. Projekty poprawek do preliminarza 

budżetowego Parlamentu Europejskiego 

zbieżne z projektami odrzuconymi 

wcześniej przez Parlament na etapie 

ustalania preliminarza są poddawane pod 

dyskusję jedynie wówczas, gdy właściwa 

komisja wyda pozytywną opinię. 

5. Poprawki do preliminarza 

budżetowego Parlamentu Europejskiego 

zbieżne z projektami odrzuconymi 

wcześniej przez Parlament na etapie 

ustalania preliminarza są poddawane pod 

dyskusję jedynie wówczas, gdy właściwa 

komisja wyda pozytywną opinię. 

6. Na zasadzie odstępstwa od 

postanowień art. 59 ust. 2 Parlament 

stanowi w oddzielnych, następujących po 

sobie głosowaniach w sprawie: 

6. Parlament przeprowadza 

następujące po sobie głosowania w 

sprawie: 

– każdego projektu poprawki, – poprawek do stanowiska Rady w 

sprawie projektu budżetu według sekcji, 

– sekcji projektu budżetu,  

– projektów rezolucji odnoszących 

się do projektu budżetu. 

–  projektów rezolucji odnoszących 

się do projektu budżetu. 

Zastosowanie ma jednak art. 174 ust. 4–8. Zastosowanie ma jednak art. 174 ust. 4–8a. 

7. Artykuły, rozdziały, tytuły i sekcje 

projektu budżetu, do których nie wniesiono 

projektów poprawek uznaje się za przyjęte. 

7. Artykuły, rozdziały, tytuły i sekcje 

projektu budżetu, do których nie wniesiono 

poprawek, uznaje się za przyjęte. 

8. Do przyjęcia projektów poprawek 

wymagana jest większość głosów 

członków Parlamentu. 

8. Zgodnie z art. 314 ust. 4 lit. a) 

Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej do przyjęcia poprawek 

wymagana jest większość głosów posłów 

do Parlamentu. 

9. Jeżeli Parlament wniósł poprawki 

do projektu budżetu, zmieniony projekt 

budżetu przekazywany jest wraz z 

uzasadnieniami Radzie i Komisji. 

9. Jeżeli Parlament wniósł poprawki 

do stanowiska Rady w sprawie projektu 

budżetu, tak zmienione stanowisko jest 

przekazywane Radzie i Komisji wraz z 

uzasadnieniami oraz protokołem 
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posiedzenia, na którym przyjęto poprawki. 

10. Rada i Komisja otrzymują protokół 

z przebiegu posiedzenia, w czasie którego 

Parlament głosował nad projektem 

budżetu. 

 

Uzasadnienie 

The title of Rule 88 is changed and brought in line with point 13 of the Annex to the IIA. As 

regards the changes to paragraph 1, they clarify the possibility to table amendments to the 

Council's position.  

Paragraph 2 subparagraph 2 is deleted here and included in subparagraph 1. 

As regards the changes to paragraph 4, the word "texts" is quite vague and therefore it is 

replaced by "amendments". 

As regards the changes to paragraph 6 in the introductory part, the word "notwithstanding" 

is deleted to avoid unnecessary questions on the applicability of the other Rules governing 

the first reading. 

The modifications to paragraph 6 subparagraph 2 reflect the changes in Rule 174. 
 

Poprawka  111 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 89 
 

Tekst obowiązujący Poprawka 

Artykuł 89 Artykuł 95a 

Rozmowy trójstronne dotyczące kwestii 

finansowych 

Współpraca międzyinstytucjonalna 

Przewodniczący uczestniczy w regularnych 

spotkaniach przewodniczących Parlamentu 

Europejskiego, Rady i Komisji 

zwoływanych z inicjatywy Komisji w 

ramach procedur budżetowych, o których 

mowa w części szóstej tytuł II Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej. 

Przewodniczący podejmuje wszelkie 

środki niezbędne do popierania konsultacji 

i zbliżania stanowisk instytucji w celu 

ułatwienia wdrożenia procedur, o których 

mowa powyżej. 

Zgodnie z art. 324 Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej 

Przewodniczący uczestniczy w regularnych 

spotkaniach przewodniczących Parlamentu 

Europejskiego, Rady i Komisji 

zwoływanych z inicjatywy Komisji w 

ramach procedur budżetowych, o których 

mowa w części szóstej tytuł II Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej. 

Przewodniczący podejmuje wszelkie 

środki niezbędne do popierania konsultacji 

i zbliżania stanowisk instytucji w celu 
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ułatwienia wdrożenia procedur, o których 

mowa powyżej. 

Przewodniczący Parlamentu może 

powierzyć to zadanie 

wiceprzewodniczącemu mającemu 

doświadczenie w kwestiach budżetowych 

lub przewodniczącemu komisji właściwej 

dla spraw budżetowych. 

Przewodniczący Parlamentu może 

powierzyć to zadanie 

wiceprzewodniczącemu mającemu 

doświadczenie w kwestiach budżetowych 

lub przewodniczącemu komisji właściwej 

dla spraw budżetowych. 

 (Należy przesunąć ten artykuł ze zmianami 

na koniec rozdziału dotyczącego procedur 

budżetowych, po art. 95). 

Uzasadnienie 
 

Poprawka  112 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 91 
 

Tekst obowiązujący Poprawka 

Artykuł 91 Artykuł 91 

Ostateczne przyjęcie budżetu Ostateczne przyjęcie budżetu 

Jeżeli Przewodniczący jest przekonany, że 

budżet został przyjęty zgodnie z 

przepisami art. 314 Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ogłasza 

na posiedzeniu, że budżet został 

ostatecznie przyjęty. Przewodniczący 

zarządza publikację budżetu w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej. 

Jeżeli Przewodniczący uzna, że budżet 

został przyjęty zgodnie z przepisami 

art. 314 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej, ogłasza na posiedzeniu 

plenarnym, że budżet został ostatecznie 

przyjęty. Przewodniczący zarządza 

publikację budżetu w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej. 

 

Poprawka  113 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 93 
 

Tekst obowiązujący Poprawka 

Artykuł 93 Artykuł 93 

Udzielenie Komisji absolutorium z Udzielenie Komisji absolutorium z 
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wykonania budżetu wykonania budżetu 

Postanowienia dotyczące procedur 

wykonawczych stosowanych przy 

podejmowaniu decyzji w sprawie 

udzielenia Komisji absolutorium z 

wykonania budżetu, zgodnie z 

postanowieniami finansowymi Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz z 

rozporządzeniem finansowym, są 

załączone do niniejszego Regulaminu11. 

Załącznik ten jest przyjmowany zgodnie z 

art. 227 ust. 2. 

Postanowienia dotyczące procedur 

udzielania Komisji absolutorium z 

wykonania budżetu zgodnie z 

postanowieniami finansowymi Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz z 

rozporządzeniem finansowym są załączone 

do niniejszego Regulaminu11.  

__________________ __________________ 

11 Zob. załącznik V. 11 Zob. załącznik V. 

Uzasadnienie 

Dostosowanie wersji EN do innych wersji językowych (FR, IT, NL).  
 

Poprawka  114 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 94 
 

Tekst obowiązujący Poprawka 

Artykuł 94 Artykuł 94 

Inne procedury udzielania absolutorium Inne procedury udzielania absolutorium 

Postanowienia dotyczące procedury 

stosowanej przy podejmowaniu decyzji w 

sprawie udzielenia Komisji absolutorium z 

wykonania budżetu stosuje się również do 

procedury udzielania absolutorium: 

Postanowienia dotyczące procedury 

stosowanej przy podejmowaniu decyzji w 

sprawie udzielenia Komisji absolutorium z 

wykonania budżetu, zgodnie z art. 319 

Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej, stosuje się również do 

procedury udzielania absolutorium: 

– Przewodniczącemu Parlamentu 

Europejskiego z wykonania budżetu 

Parlamentu Europejskiego; 

– Przewodniczącemu Parlamentu 

Europejskiego z wykonania budżetu 

Parlamentu Europejskiego; 

– osobom odpowiedzialnym za 

wykonanie budżetów innych instytucji i 

organów Unii Europejskiej, takich jak 

Rada (w zakresie funkcji wykonawczych), 

Trybunał Sprawiedliwości Unii 

– osobom odpowiedzialnym za 

wykonanie budżetów innych instytucji i 

organów Unii Europejskiej, takich jak 

Rada, Trybunał Sprawiedliwości Unii 

Europejskiej, Trybunał Obrachunkowy, 
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Europejskiej, Trybunał Obrachunkowy, 

Europejski Komitet Ekonomiczno-

Społeczny i Komitet Regionów; 

Europejski Komitet Ekonomiczno-

Społeczny i Komitet Regionów; 

– Komisji z wykonania budżetu 

Europejskiego Funduszu Rozwoju; 

– Komisji z wykonania budżetu 

Europejskiego Funduszu Rozwoju; 

– organom odpowiedzialnym za 

wykonanie budżetu jednostek prawnie 

niezależnych wykonujących zadania Unii, 

w zakresie, w jakim ich czynności 

podlegają przepisom wymagającym 

udzielenia absolutorium przez Parlament 

Europejski; 

– organom odpowiedzialnym za 

wykonanie budżetu jednostek prawnie 

niezależnych wykonujących zadania Unii, 

w zakresie, w jakim ich czynności 

podlegają przepisom wymagającym 

udzielenia absolutorium przez Parlament 

Europejski; 

Uzasadnienie 

W proponowanej zmianie do części wprowadzającej sprecyzowano, że absolutorium udziela 

się na podstawie art. 319 TFUE.  

Co się tyczy tiret drugiego, fragment „(w zakresie funkcji wykonawczych)” został skreślony, 

ponieważ z oczywistych przyczyn absolutorium nie dotyczy działalności politycznej Rady. 
 

Poprawka  115 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 95 
 

Tekst obowiązujący Poprawka 

Artykuł 95 Artykuł 92a 

Kontrola Parlamentu nad wykonywaniem 
budżetu 

Wykonanie budżetu 

1. Parlament kontroluje wykonywanie 

budżetu bieżącego. Zadanie to powierza 

komisjom właściwym w sprawach budżetu 

i kontroli budżetowej oraz innym 

zainteresowanym komisjom. 

1. Parlament kontroluje wykonywanie 

budżetu bieżącego. Zadanie to powierza 

komisjom właściwym w sprawach budżetu 

i kontroli budżetowej oraz innym 

zainteresowanym komisjom. 

2. Co roku, przed pierwszym 

czytaniem projektu budżetu na kolejny rok 

budżetowy, Parlament bada problemy 

związane z wykonywaniem budżetu 

bieżącego, we właściwych przypadkach na 

podstawie projektu rezolucji 

przedstawionego przez właściwą komisję 

2. Co roku, przed czytaniem projektu 

budżetu na kolejny rok budżetowy, 

Parlament bada problemy związane z 

wykonywaniem budżetu bieżącego, we 

właściwych przypadkach na podstawie 

projektu rezolucji przedstawionego przez 

właściwą komisję. 
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parlamentarną. 

 (Ten artykuł po zmianach zostanie 

przeniesiony przed art. 93.) 

Uzasadnienie 
 

Poprawka  116 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Tytuł II – rozdział 9 – numeracja 
 

Tekst obowiązujący Poprawka 

ROZDZIAŁ 9 ROZDZIAŁ 7 

WEWNĘTRZNE PROCEDURY 

BUDŻETOWE 

WEWNĘTRZNE PROCEDURY 

BUDŻETOWE 

Uzasadnienie 

Rozdział 9 staje się rozdziałem 7. 
 

Poprawka  117 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 98 
 

Tekst obowiązujący Poprawka 

Artykuł 98 Artykuł 98 

Uprawnienia w zakresie ponoszenia i 

pokrywania wydatków 

Uprawnienia w zakresie ponoszenia i 

pokrywania wydatków, zatwierdzania 

sprawozdań finansowych i udzielania 

absolutorium 

1. Po konsultacji z właściwą komisją 

Przewodniczący podejmuje lub zleca 

podjęcie decyzji w sprawie poniesienia i 

pokrycia wydatków w ramach 

wewnętrznego regulaminu finansowego 

przyjętego przez Prezydium. 

1. Po konsultacji z właściwą komisją 

Przewodniczący podejmuje lub zleca 

podjęcie decyzji w sprawie poniesienia i 

pokrycia wydatków w ramach 

wewnętrznego regulaminu finansowego 

przyjętego przez Prezydium. 

2. Przewodniczący przekazuje do 

właściwej komisji projekt rocznego 

sprawozdania finansowego. 

2. Przewodniczący przekazuje do 

właściwej komisji projekt rocznego 

sprawozdania finansowego. 
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3. Na podstawie sprawozdania 

właściwej komisji Parlament zatwierdza 

roczne sprawozdanie finansowe oraz 

stanowi o udzieleniu absolutorium. 

3. Na podstawie sprawozdania 

właściwej komisji Parlament zatwierdza 

roczne sprawozdanie finansowe oraz 

stanowi o udzieleniu absolutorium. 

 

Poprawka  118 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Tytuł II – rozdział 10 – numeracja 
 

Tekst obowiązujący Poprawka 

ROZDZIAŁ 10 ROZDZIAŁ 8 

PROCEDURA ZGODY PROCEDURA ZGODY 

Uzasadnienie 

Rozdział 10 staje się rozdziałem 8. 
 

Poprawka  119 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 99 
 

Tekst obowiązujący Poprawka 

Artykuł 99 Artykuł 99 

Procedura zgody Procedura zgody 

1. Poproszony o wyrażenie zgody na 

proponowany akt prawny Parlament 

podejmuje decyzję na podstawie wydanego 

przez właściwą komisję parlamentarną 

zalecenia w sprawie przyjęcia lub 

odrzucenia danego aktu. Zalecenie zawiera 

umocowania, lecz nie zawiera motywów. 

Zalecenie może zawierać krótkie 

uzasadnienie, które sporządza 

sprawozdawca i które nie jest poddawane 

pod głosowanie. Artykuł 56 ust. 1 stosuje 

się odpowiednio. Poprawki złożone w 

komisji są dopuszczalne jedynie wtedy, 

gdy mają one na celu odrzucenie 

zalecenia proponowanego przez 

1. Jeżeli Parlament zostanie 

poproszony o udzielenie zgody na akt 

prawnie wiążący, właściwa komisja 

przedstawia mu zalecenie w sprawie 

przyjęcia lub odrzucenia danego aktu. 
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sprawozdawcę. 

 Zalecenie zawiera umocowania, lecz nie 

zawiera motywów. Poprawki w komisji są 

dopuszczalne jedynie wtedy, gdy mają na 

celu odrzucenie zalecenia proponowanego 

przez sprawozdawcę. 

 Zaleceniu może towarzyszyć krótkie 

uzasadnienie, które sporządza 

sprawozdawca i które nie jest poddawane 

pod głosowanie. Artykuł 56 ust. 1 stosuje 

się odpowiednio. 

Komisja przedmiotowo właściwa może 

złożyć projekt rezolucji nieustawodawczej. 

Inne komisje mogą uczestniczyć w 

opracowaniu rezolucji zgodnie z art. 201 

ust. 3 w połączeniu z art. 53, 54 lub 55. 

1a.  W razie konieczności właściwa 
komisja może również złożyć 

sprawozdanie obejmujące projekt rezolucji 

nieustawodawczej, podając przyczyny 

udzielenia lub nieudzielenia zgody przez 

Parlament oraz, w stosownych 

przypadkach, wydając zalecenia dotyczące 

wdrożenia proponowanego aktu. 

 1b.  Właściwa komisja bezzwłocznie 

rozpatruje wniosek o udzielenie zgody. 

Jeżeli właściwa komisja nie przyjmie 

zalecenia w ciągu 6 miesięcy od daty 

przedstawienia jej wniosku o udzielenie 

zgody, Konferencja Przewodniczących 

może wprowadzić daną sprawę do 

porządku obrad celem jej rozpatrzenia 

podczas kolejnej sesji miesięcznej albo – w 

należycie uzasadnionych przypadkach – 

podjąć decyzję o przedłużeniu tego 6-

miesięcznego okresu. 

W drodze jednego głosowania nad 

udzieleniem zgody Parlament podejmuje 

decyzję w sprawie aktu prawnego, który 

według postanowień Traktatu o Unii 

Europejskiej lub Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej 

wymaga jego zgody – bez względu na to, 

czy zalecenie komisji przedmiotowo 

właściwej dotyczy przyjęcia czy 

odrzucenia danego aktu – przy czym nie 

ma możliwości wnoszenia poprawek. 

Większość wymagana do udzielenia zgody 

jest większością określoną w odpowiednim 

artykule Traktatu o Unii Europejskiej lub 

1c.  W drodze jednego głosowania nad 

udzieleniem zgody Parlament podejmuje 

decyzję w sprawie proponowanego aktu 

prawnego bez względu na to, czy zalecenie 

właściwej komisji dotyczy przyjęcia czy 

odrzucenia danego aktu, bez możliwości 

wnoszenia poprawek. W przypadku 

nieuzyskania wymaganej większości 

proponowany akt zostaje odrzucony. 
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Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej stanowiącym podstawę 

prawną proponowanego aktu lub, jeżeli 

nie określa jej odpowiedni artykuł, 

większością oddanych głosów. W 

przypadku nieuzyskania wymaganej 

większości proponowany akt zostaje 

odrzucony. 

2. Ponadto w przypadku umów 

międzynarodowych, traktatów 

akcesyjnych, stwierdzenia poważnego i 

trwałego naruszenia podstawowych zasad 

przez państwo członkowskie, ustalania 

składu Parlamentu, podejmowania 

wzmocnionej współpracy między 

państwami członkowskimi lub 

przyjmowania wieloletnich ram 

finansowych stosuje się odpowiednio 

art. 108, 81, 83, 84, 85 i 86. 

 

3. Jeżeli wniosek dotyczący aktu 

prawnego lub planowana umowa 

międzynarodowa wymaga zgody 
Parlamentu, właściwa komisja może 

przedstawić w Parlamencie wstępne 

sprawozdanie. Sprawozdanie to zawiera 

projekt rezolucji z zaleceniami 

dotyczącymi zmiany lub wdrożenia 

proponowanego aktu ustawodawczego lub 

planowanej umowy międzynarodowej. 

3. Jeżeli wymagana jest zgoda 

Parlamentu, właściwa komisja może w 

dowolnym czasie przedstawić na 

posiedzeniu plenarnym wstępne 

sprawozdanie zawierające projekt rezolucji 

z zaleceniami dotyczącymi zmiany lub 

wdrożenia proponowanego aktu. 

4. Komisja przedmiotowo właściwa 

bezzwłocznie rozpatruje wniosek o 

udzielenie zgody. Jeżeli komisja 

przedmiotowo właściwa postanowi nie 

wydawać zalecenia lub nie przyjmie 

zalecenia w ciągu sześciu miesięcy od daty 

przedstawienia jej wniosku o udzielenie 

zgody, Konferencja Przewodniczących 

może wprowadzić daną sprawę do 

porządku obrad kolejnej sesji miesięcznej 

celem jej rozpatrzenia lub, w należycie 

uzasadnionych przypadkach, podjąć 

decyzję o przedłużeniu tego 

sześciomiesięcznego okresu. 

 

Jeżeli zgoda Parlamentu jest wymagana 

do zawarcia umowy międzynarodowej, 
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Parlament może w świetle zalecenia 

komisji przedmiotowo właściwej podjąć 

decyzję o zawieszeniu procedury zgody na 

okres nie dłuższy niż jeden rok. 

Uzasadnienie 

The changes to paragraph 1 reflect the fact that having an explanatory statement as a means 

of supporting/reinforcing the recommendation by rapporteur/committee is useful (it may lead 

to fewer reports under paragraph 2 as the committee would not draft them regularly in order 

to explain its (new)position). 

Paragraph 1 subparagraph 2 shall become par 1a. The addition of "also" aims to clarify this 

aspect. The references to Rules 53, 54 and 55 are deleted because they are superfluous and 

might even lead to an erroneous “a contrary” reasoning concerning the first subparagraph 

(where Rule 53 and Rule 55 could apply, but not Rule 54). The fact that Rule 54 cannot apply 

to a report concerning the consent procedure stricto sensu is mentioned explicitly under Rule 

54. 

The text of paragraph 1 b (new) is moved from the first subparagraph of Rule 99(4) and 

streamlined. 

The suggested changes to paragraph 1 subparagraph 3 aim to streamline the text and to 

delete provisions which are superfluous. Parliament's consent is always required because of 

a Treaty provision. The majority is also clearly indicated. 

The suggested deletion of paragraph 2 aim to streamline the text and to delete provisions 

which are superfluous. This paragraph just reiterates some (but not all) situations where 

consent is required and which are already described in Rules 108, 81, 83, 84, 85 & 86. 

The text of paragraph 4 subparagraph 1 is moved to a new paragraph 1b of Rule 99 and 

streamlined. 

Paragraph 4 subparagraph 2 is to be deleted here and moved under Rule 108. This provision 

only applies to envisaged international agreements, because of the involvement of (and 

probable need for clarification for) third parties, and could therefore be moved under Rule 

108. This paragraph does not impede Parliament abrogating at any time its decision to 

suspend, nor does it prevent Parliament from renewing it after its expiry. 
 

Poprawka  120 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Tytuł II – rozdział 11 – numeracja 
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Tekst obowiązujący Poprawka 

ROZDZIAŁ 11 ROZDZIAŁ 9 

INNE PROCEDURY INNE PROCEDURY 

 

Poprawka  121 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 100 
 

Tekst obowiązujący Poprawka 

Artykuł 100 Artykuł 100 

Procedura wydawania opinii na podstawie 

art. 140 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej 

Procedura wydawania opinii w sprawie 

odstępstw od przyjęcia euro 

1. W celu wydania opinii w sprawie 

zaleceń Rady zgodnie z art. art. 140 ust. 2 

Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej po przedłożeniu powyższych 

zaleceń przez Radę na posiedzeniu 

plenarnym, Parlament obraduje na 

podstawie przedstawionej przez właściwą 

komisję parlamentarną pisemnej lub 

ustnej propozycji przyjęcia lub odrzucenia 

zaleceń będących przedmiotem konsultacji 

z Parlamentem. 

1. W celu wydania opinii zgodnie z 

art. 140 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu 

Unii Europejskiej Parlament obraduje na 

podstawie sprawozdania właściwej 

komisji, w którym opowiada się ona za 

przyjęciem lub odrzuceniem 

proponowanego aktu. 

2. Parlament głosuje następnie nad 

wszystkimi zaleceniami łącznie, przy czym 

nie ma możliwości wnoszenia poprawek. 

2. Parlament przeprowadza następnie 

jedno głosowanie nad proponowanym 

aktem bez możliwości wnoszenia 

poprawek. 

Uzasadnienie 

Zmiana w tytule ma na celu poprawę czytelności tytułu tego artykułu. 

Co się tyczy zmian w ust. 1, artykuł ten w obecnym brzmieniu nie jest w pełni zgodny z 

art. 140 ust. 2 TFUE ani nie odzwierciedla aktualnej praktyki. Konsultacje z Parlamentem 

dotyczą projektu decyzji Rady, a nie „zaleceń Rady” (dany projekt decyzji Rady opiera się na 

zaleceniu państw członkowskich strefy euro). Komisja ECON każdorazowo sporządza 

sprawozdanie. 
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Poprawka  122 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 102 
 

Tekst obowiązujący Poprawka 

Artykuł 102 Artykuł 102 

Procedury dotyczące rozpatrywania 

porozumień dobrowolnych 

Procedury dotyczące rozpatrywania 

planowanych porozumień dobrowolnych 

1. Jeżeli Komisja poinformuje Parlament o 

zamiarze skorzystania z możliwości 

zastosowania porozumień dobrowolnych 

jako alternatywy dla ustawodawstwa, 

właściwa komisja może sporządzić 

sprawozdanie dotyczące merytorycznej 

strony danego problemu, zgodnie z art. 52. 

1. Jeżeli Komisja poinformuje Parlament o 

zamiarze skorzystania z możliwości 

zastosowania porozumień dobrowolnych 

jako alternatywy dla ustawodawstwa, 

właściwa komisja może sporządzić 

sprawozdanie dotyczące merytorycznej 

strony danego problemu, zgodnie z art. 52. 

2. Jeżeli Komisja powiadomi o zamiarze 

zawarcia dobrowolnego porozumienia, 

właściwa komisja może przedstawić 

projekt rezolucji zalecającej przyjęcie lub 

odrzucenie wniosku oraz określającej 

warunki jego przyjęcia lub odrzucenia. 

2. Jeżeli Komisja powiadomi o zamiarze 

zawarcia dobrowolnego porozumienia, 

właściwa komisja może przedstawić 

projekt rezolucji zalecającej przyjęcie lub 

odrzucenie wniosku oraz określającej 

warunki jego przyjęcia lub odrzucenia. 

Uzasadnienie 

Obecny tytuł wprowadza w błąd, ponieważ można odnieść wrażenie, że dobrowolne 

porozumienie już istnieje. 
 

Poprawka  123 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 103 
 

Tekst obowiązujący Poprawka 

Artykuł 103 Artykuł 103 

Ujednolicenie Ujednolicenie 

1. Jeżeli Parlamentowi zostanie 

przedstawiony wniosek dotyczący 

ujednolicenia prawa Unii, wniosek ten 

przekazywany jest komisji właściwej w 

kwestiach prawnych. Komisja ta rozpatruje 

1. Jeżeli Parlamentowi zostanie 

przedstawiony wniosek dotyczący 

ujednolicenia prawa Unii, wniosek ten 

przekazywany jest komisji właściwej w 

kwestiach prawnych. Komisja ta rozpatruje 
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wniosek zgodnie z ustaleniami przyjętymi 

na poziomie międzyinstytucjonalnym12 w 

celu zbadania, czy ogranicza się on do 

ściśle pojętej ujednolicenia, bez zmian o 

charakterze merytorycznym. 

wniosek zgodnie z ustaleniami przyjętymi 

na poziomie międzyinstytucjonalnym12 w 

celu zbadania, czy ogranicza się on do 

ściśle pojętej ujednolicenia, bez zmian o 

charakterze merytorycznym. 

2. Na własny wniosek lub na wniosek 

komisji właściwej w kwestiach prawnych, 

komisja przedmiotowo właściwa dla aktów 

prawnych będących przedmiotem 

ujednolicenia może być poproszona o 

wydania opinii w sprawie zasadności 

przeprowadzenia ujednolicenia 

2. Na własny wniosek lub na wniosek 

komisji właściwej w kwestiach prawnych, 

komisja właściwa dla aktów prawnych 

będących przedmiotem ujednolicenia może 

być poproszona o wydanie opinii w 

sprawie zasadności przeprowadzenia 

ujednolicenia 

3. Poprawki do tekstu wniosku nie są 

dopuszczalne. 

3. Poprawki do tekstu wniosku nie są 

dopuszczalne. 

Na wniosek sprawozdawcy 

przewodniczący komisji właściwej w 

kwestiach prawnych może jednak 

przedłożyć tej komisji do zatwierdzenia 

zmiany dotyczące dostosowań 

technicznych, pod warunkiem że są one 

niezbędne dla zapewnienia zgodności 

wniosku z zasadami ujednolicenia i nie 

wnoszą do wniosku zmian 

merytorycznych. 

Na wniosek sprawozdawcy 

przewodniczący komisji właściwej w 

kwestiach prawnych może jednak 

przedłożyć tej komisji do zatwierdzenia 

dostosowania techniczne, pod warunkiem 

że są one niezbędne dla zapewnienia 

zgodności wniosku z zasadami 

ujednolicenia i nie wnoszą do wniosku 

zmian merytorycznych. 

4. Jeżeli komisja właściwa w 

kwestiach prawnych uzna, że wniosek nie 

spowoduje zmian merytorycznych w 

prawie Unii, przedkłada go do 

zatwierdzenia Parlamentowi. 

4. Jeżeli komisja właściwa w 

kwestiach prawnych uzna, że wniosek nie 

spowoduje zmian merytorycznych w 

prawie Unii, przedkłada go do 

zatwierdzenia Parlamentowi. 

W przypadku gdy komisja uzna, że 

wniosek wnosi zmiany merytoryczne, 

komisja ta proponuje Parlamentowi jego 

odrzucenie. 

Jeżeli komisja ta uzna, że wniosek wnosi 

zmiany merytoryczne, proponuje 

Parlamentowi jego odrzucenie. 

W obu przypadkach Parlament stanowi w 

drodze jednego głosowania, bez poprawek 

i debaty. 

W obu przypadkach Parlament stanowi w 

drodze jednego głosowania, bez poprawek 

i debaty. 

__________________ __________________ 

12 Porozumienie międzyinstytucjonalne 

z dnia 20 grudnia 1994 r., Szybsza metoda 

pracy nad urzędową kodyfikacją tekstów 

prawnych, pkt 4 (Dz.U. C 102 z 4.4.1996, 

s. 2). 

12 Porozumienie międzyinstytucjonalne 

z dnia 20 grudnia 1994 r., Szybsza metoda 

pracy nad urzędową kodyfikacją tekstów 

prawnych, pkt 4 (Dz.U. C 102 z 4.4.1996, 

s. 2). 
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Uzasadnienie 

Proponowana zmiana ma na celu udoskonalenie brzmienia przepisu i dostosowanie go do 

obecnej praktyki. 
 

Poprawka  124 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 104 
 

Tekst obowiązujący Poprawka 

Artykuł 104 Artykuł 104 

Przekształcenie Przekształcenie 

1. Jeżeli Parlamentowi zostanie 

przedstawiony wniosek dotyczący 

przekształcenia prawa Unii, wniosek ten 

przekazywany jest komisji właściwej w 

kwestiach prawnych oraz komisji 

przedmiotowo właściwej. 

1. Jeżeli Parlamentowi zostanie 

przedstawiony wniosek dotyczący 

przekształcenia prawa Unii, wniosek ten 

przekazywany jest komisji właściwej w 

kwestiach prawnych oraz komisji 

przedmiotowo właściwej. 

2. Komisja właściwa w kwestiach 

prawnych rozpatruje wniosek zgodnie z 

ustaleniami przyjętymi na poziomie 

międzyinstytucjonalnym13 w celu 

zbadania, czy nie zawiera on zmian 

merytorycznych innych niż te, które 

określono w nim jako takie. 

2. Komisja właściwa w kwestiach 

prawnych rozpatruje wniosek zgodnie z 

ustaleniami przyjętymi na poziomie 

międzyinstytucjonalnym13 w celu 

zbadania, czy nie zawiera on zmian 

merytorycznych innych niż te, które 

określono w nim jako takie. 

Poprawki do tekstu wniosku nie są 

dopuszczalne w ramach rozpatrywania 

wniosku. Art. 103 ust. 3 akapit drugi 

stosuje się jednak w odniesieniu do 

przepisów niezmienionych we wniosku 

dotyczącym przekształcenia. 

Poprawki do tekstu wniosku nie są 

dopuszczalne w ramach rozpatrywania 

wniosku. Art. 103 ust. 3 akapit drugi 

stosuje się jednak w odniesieniu do 

przepisów niezmienionych we wniosku 

dotyczącym przekształcenia. 

3. Jeżeli komisja właściwa w 

kwestiach prawnych uzna, że wniosek nie 

wnosi zmian merytorycznych innych niż 

te, które we wniosku określono jako takie, 

informuje o tym komisję przedmiotowo 

właściwą. 

3. Jeżeli komisja właściwa w 

kwestiach prawnych uzna, że wniosek nie 

wnosi zmian merytorycznych innych niż 

te, które we wniosku określono jako takie, 

informuje o tym komisję przedmiotowo 

właściwą. 

W takim przypadku, poza poprawkami 

spełniającymi warunki przewidziane 

w art. 169 i 170, komisja przedmiotowo 

właściwa dopuszcza wyłącznie poprawki 

W takim przypadku, poza poprawkami 

spełniającymi warunki przewidziane 

w art. 169 i 170, komisja przedmiotowo 

właściwa dopuszcza wyłącznie poprawki 
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dotyczące części wniosku zawierających 

zmiany. 

dotyczące części wniosku zawierających 

zmiany. 

Jeżeli jednak, zgodnie z pkt 8 

porozumienia międzyinstytucjonalnego, 

właściwa komisja zamierza także złożyć 

poprawki to ujednoliconych fragmentów 

wniosku, powiadamia ona niezwłocznie o 

tym zamiarze Radę i Komisję, zaś Komisja 

powinna poinformować komisję, przed 

głosowaniem zgodnie z art. 58, o swoim 

stanowisku w sprawie poprawek i o tym, 

czy zamierza wycofać wniosek dotyczący 

przekształcenia. 

Poprawki do niezmienionych fragmentów 

wniosku mogą jednak być dopuszczone – 

w drodze wyjątku, po rozpatrzeniu każdej 

z nich – przez przewodniczącego komisji 

przedmiotowo właściwej, jeżeli uzna on, że 

jest to niezbędne z przyczyn związanych z 

wewnętrzną logiką tekstu lub ponieważ 

poprawki te są nierozerwalnie związane z 

innymi dopuszczalnymi poprawkami. 

Przyczyny te należy wymienić w pisemnym 

uzasadnieniu do poprawek. 

4. Jeżeli komisja właściwa w 

kwestiach prawnych uzna, że wniosek 

obejmuje zmiany merytoryczne inne niż te, 

które określono w nim jako takie, 

proponuje Parlamentowi odrzucenie 

wniosku i informuje o tym komisję 

przedmiotowo właściwą. 

4. Jeżeli komisja właściwa w 

kwestiach prawnych uzna, że wniosek 

obejmuje zmiany merytoryczne inne niż te, 

które określono w nim jako takie, 

proponuje Parlamentowi odrzucenie 

wniosku i informuje o tym komisję 

przedmiotowo właściwą. 

Przewodniczący zwraca się w tym 

przypadku do Komisji o wycofanie 

wniosku. Jeżeli Komisja wycofa wniosek, 

Przewodniczący stwierdza 

bezprzedmiotowość procedury i informuje 

o tym Radę. W przypadku niewycofania 

wniosku przez Komisję Parlament odsyła 

go do komisji przedmiotowo właściwej, 

która rozpatruje wniosek zgodnie ze 

zwykłą procedurą. 

Przewodniczący zwraca się w tym 

przypadku do Komisji o wycofanie 

wniosku. Jeżeli Komisja wycofa wniosek, 

Przewodniczący stwierdza 

bezprzedmiotowość procedury i informuje 

o tym Radę. Jeżeli Komisja nie wycofa 

wniosku, Parlament odsyła go do komisji 

przedmiotowo właściwej, która rozpatruje 

wniosek zgodnie ze zwykłą procedurą. 

__________________ __________________ 

13 Porozumienie międzyinstytucjonalne 

z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie 

bardziej systematycznego stosowania 

technik przekształcenia tekstów prawnych, 

pkt 9 (Dz.U. C 77 z 28.3.2002, s. 1). 

13 Porozumienie międzyinstytucjonalne 

z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie 

bardziej uporządkowanego wykorzystania 

techniki przekształcania aktów prawnych, 

pkt 9 (Dz.U. C 77 z 28.3.2002, s. 1). 

Uzasadnienie 

Parliament has repeatedly considered recasting as the normal legislative technique (for one 

of the latest resolutions, see 2011/2029(INI), para. 41), but the Commission has reduced the 

number of recasting  proposals because of the current wording of this Rule and its 

implications in terms of unrestricted and unpredictable amending powers. Given the 

reluctance of the Commission to forward new proposals for recast due to the powers of 

Parliament to introduce substantive changes, a new drafting is proposed. The proposed 
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change reinstates the original wording of this paragraph (amended in 2009) with a view to 

clarifying the boundaries of Parliament's amending powers and encouraging the Commission 

to present more recasting proposals. Although the current Rule is silent on that, the same 

criteria should apply at plenary stage. 
 

Poprawka  125 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Tytuł II – rozdział 9 a (nowy) 
 

Tekst obowiązujący Poprawka 

 ROZDZIAŁ 9A 

 AKTY DELEGOWANE I 

WYKONAWCZE 

Uzasadnienie 

Ze względów przejrzystości utworzono nowy rozdział dotyczący aktów delegowanych i 

wykonawczych. 
 

Poprawka  126 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 105 
 

Tekst obowiązujący Poprawka 

Artykuł 105 Artykuł 105 

Akty delegowane Akty delegowane 

1. Jeżeli Komisja przekazuje 

Parlamentowi akt delegowany, 

przewodniczący odsyła go do komisji 

właściwej dla podstawowego aktu 

ustawodawczego, która może podjąć 

decyzję o mianowaniu sprawozdawcy 

celem zbadania jednego lub kilku aktów 

delegowanych. 

1. Jeżeli Komisja przekazuje 

Parlamentowi akt delegowany, 

przewodniczący odsyła go do komisji 

właściwej dla podstawowego aktu 

ustawodawczego, która może wyznaczyć 

jednego ze swoich członków do zbadania 

jednego lub kilku aktów delegowanych. 

2. Przewodniczący informuje 

Parlament o dacie otrzymania aktu 

delegowanego we wszystkich językach 

urzędowych oraz o terminie, w którym 

może zostać wyrażony sprzeciw. 

2. Na sesji miesięcznej następującej 

po otrzymaniu aktu delegowanego 

Przewodniczący ogłasza na posiedzeniu 

plenarnym we wszystkich językach 

urzędowych datę otrzymania aktu 
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Terminten zaczyna biec od tej daty. delegowanego oraz termin na zgłoszenie 

sprzeciwu. Termin ten zaczyna biec od 

daty otrzymania aktu delegowanego. 

Informacja publikowana jest w protokole 

posiedzenia, wraz z nazwą komisji 

przedmiotowo właściwej. 

Ogłoszenie publikowane jest w protokole 

posiedzenia, wraz z nazwą właściwej 

komisji. 

3. Zgodnie z postanowieniami 

podstawowego aktu ustawodawczego 

komisja przedmiotowo właściwa, jeśli uzna 

to za stosowne, może, po konsultacji ze 

wszystkimi zainteresowanymi komisjami, 

przedstawić Parlamentowi projekt 

uzasadnionej rezolucji. Ten projekt 

rezolucji wskazuje powody wyrażenia 

sprzeciwu przez Parlament i może 

zawierać skierowany do Komisji wniosek 

o przedstawienie nowego aktu 

delegowanego uwzględniającego 

zalecenia sformułowane przez Parlament. 

3. Zgodnie z przepisami 

podstawowego aktu ustawodawczego 

właściwa komisja, jeśli uzna to za 

stosowne, może, po konsultacji ze 

wszystkimi zainteresowanymi komisjami, 

złożyć uzasadniony projekt rezolucji 

wyrażającej sprzeciw wobec aktu 

delegowanego. Jeżeli na 10 dni roboczych 

przed początkiem sesji miesięcznej, której 

środa wypada przed dniem upływu 

terminu, o którym mowa w ust. 5, i 

najbliżej tego dnia, właściwa komisja nie 

złoży takiego projektu rezolucji, grupa 

polityczna lub co najmniej 40 posłów 
może złożyć projekt rezolucji w tej 

sprawie, w celu wprowadzenia go do 

porządku dziennego wspomnianej wyżej 

sesji miesięcznej. 

4. Jeżeli na dziesięć dni roboczych 

przed początkiem sesji miesięcznej, której 

środa poprzedza dzień upływu terminu, o 

którym mowa w ust. 5 i wypada najbliżej 

tego dnia, komisja przedmiotowo właściwa 

nie przedstawi projektu rezolucji, grupa 

polityczna lub co najmniej czterdziestu 

posłów może złożyć projekt rezolucji w tej 

sprawie, w celu wprowadzenia go do 

porządku dziennego wspomnianej wyżej 

sesji miesięcznej. 

 

 4a. Projekt rezolucji złożony zgodnie 

z ust. 3 podaje powody, dla których 

Parlament zgłasza sprzeciw, i może 

zawierać skierowany do Komisji wniosek 

o przedstawienie nowego aktu 

delegowanego uwzględniającego 

zalecenia Parlamentu. 

5. Parlament podejmuje, w terminie 

przewidzianym w podstawowym akcie 

ustawodawczym, decyzję w sprawie 

5. Parlament zatwierdza taki projekt 

w terminie przewidzianym w 

podstawowym akcie ustawodawczym, 
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każdego złożonego projektu rezolucji 

większością głosów określoną w art. 290 

Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej. 

zgodnie z art. 290 ust. 2 Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

większością głosów posłów do 

Parlamentu. 

Jeżeli komisja przedmiotowo właściwa 

uzna za stosowne, zgodnie z 

postanowieniami podstawowego aktu 

ustawodawczego, przedłużenie terminu 

wyrażania sprzeciwu wobec aktu 

delegowanego, przewodniczący komisji 

przedmiotowo właściwej informuje o tym 

w imieniu Parlamentu Radę i Komisję. 

Jeżeli właściwa komisja uzna za stosowne, 

zgodnie z przepisami podstawowego aktu 

ustawodawczego, aby przedłużyć termin 

na wyrażenie sprzeciwu wobec aktu 

delegowanego, przewodniczący tej komisji 

informuje o tym w imieniu Parlamentu 

Radę i Komisję. 

6. Jeżeli komisja przedmiotowo 

właściwa zaleci, by przed upływem 

terminu przewidzianego w podstawowym 

akcie ustawodawczym Parlament 

oświadczył, że nie wyraża sprzeciwu 

wobec aktu delegowanego: 

6. Jeżeli właściwa komisja zaleci, by 

przed upływem terminu przewidzianego w 

podstawowym akcie ustawodawczym 

Parlament oświadczył, że nie wyraża 

sprzeciwu wobec aktu delegowanego: 

– informuje ona o tym przewodniczącego 

Konferencji Przewodniczących Komisji 

pismem zawierającym uzasadnienie i 

przedstawia odpowiednie zalecenie; 

– informuje ona o tym przewodniczącego 

Konferencji Przewodniczących Komisji 

pismem zawierającym uzasadnienie i 

przedstawia odpowiednie zalecenie; 

– jeżeli sprzeciw nie zostanie wyrażony ani 

podczas kolejnego posiedzenia Konferencji 

Przewodniczących Komisji, ani, w pilnych 

przypadkach, przy zastosowaniu procedury 

pisemnej, jej przewodniczący powiadamia 

o tym przewodniczącego Parlamentu, który 

jak najszybciej informuje zgromadzenie 

plenarne; 

– jeżeli sprzeciw nie zostanie wyrażony ani 

podczas kolejnego posiedzenia Konferencji 

Przewodniczących Komisji, ani, w pilnych 

przypadkach, przy zastosowaniu procedury 

pisemnej, jej przewodniczący powiadamia 

o tym przewodniczącego Parlamentu, który 

jak najszybciej informuje zgromadzenie 

plenarne; 

– jeżeli w terminie dwudziestu czterech 

godzin po ogłoszeniu na posiedzeniu 

plenarnym grupa polityczna lub co 

najmniej czterdziestu posłów wyrazi 

sprzeciw wobec zalecenia, jest ono 

poddawane pod głosowanie; 

– jeżeli w terminie dwudziestu czterech 

godzin po ogłoszeniu na posiedzeniu 

plenarnym grupa polityczna lub co 

najmniej czterdziestu posłów wyrazi 

sprzeciw wobec zalecenia, jest ono 

poddawane pod głosowanie; 

– jeżeli w tym samym terminie sprzeciw 

nie zostanie wyrażony, zalecenie uznaje się 

za przyjęte; 

– jeżeli w tym samym terminie sprzeciw 

nie zostanie wyrażony, zalecenie uznaje się 

za przyjęte; 

– przyjęcie takiego zalecenia oznacza, że 

każda późniejsza propozycja sprzeciwu 

wobec aktu delegowanego jest 

niedopuszczalna. 

– przyjęcie takiego zalecenia oznacza, że 

każda późniejsza propozycja sprzeciwu 

wobec aktu delegowanego jest 

niedopuszczalna. 

7. Komisja przedmiotowo właściwa 7. Właściwa komisja może, zgodnie z 
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może, zgodnie z postanowieniami 

podstawowego aktu ustawodawczego, 

przedstawić Parlamentowi projekt 

uzasadnionej rezolucji odwołującej – w 

całości lub w części – przekazanie 

uprawnień przewidziane w tym akcie. 

Parlament stanowi większością głosów 

określoną w art. 290 Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej. 

przepisami podstawowego aktu 

ustawodawczego, przedstawić 

Parlamentowi projekt rezolucji 

odwołującej – w całości lub w części – 

przekazanie uprawnień przewidziane w 

tym akcie lub sprzeciwiającej się 

automatycznemu przedłużeniu okresu, na 

który przekazano uprawnienia. 

 Zgodnie z art. 290 ust. 2 Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej 

decyzja o odwołaniu przekazania 

uprawnień wymaga większości głosów 

posłów do Parlamentu.  

8. Przewodniczący informuje Radę i 

Komisję o stanowiskach przyjętych na 

mocy niniejszego artykułu. 

8. Przewodniczący informuje Radę i 

Komisję o stanowiskach przyjętych na 

mocy niniejszego artykułu. 

Uzasadnienie 

As regards the changes to paragraph 1, they reflect the practice: the motions for resolutions 

for objecting a delegated act are tabled by the committee responsible, either in the name of 

the Committee Chair, or in the name of the authors of the original request. 

The changes to paragraph 2 aims at clarifying it: in the second sentence, the date could be 

"the date" expressly mentioned in the first sentence or the date of the announcement (see the 

impact of the date of announcement on the deadlines for second reading).  

The last sentence of paragraph 3 shall become paragraph 4a. The restructuring of 

paragraphs 3 and 4 aims to clarify that the current paragraph 3 second sentence also applies 

when a motion for resolution is tabled by a political group or at least 40 Members. 

Paragraph 4 is deleted here and moved to the end of paragraph 3. 

The insertion of paragraph 4 a (new) is meant to broaden the scope as indicated in 

paragraph 3 above. 

As regards the changes to paragraph 7: the Treaty does not require any specific reasons by 

EP when revoking a delegation of powers, therefore the word "reasoned" is deleted. 

Moreover, a provision governing the decision whereby Parliament opposes the tacit 

extension of the period of delegation of powers is introduced in Rule 105 as no such 

provision existed so far. 
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Poprawka  127 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 106 
 

Tekst obowiązujący Poprawka 

Artykuł 106 Artykuł 106 

Akty i środki wykonawcze Akty i środki wykonawcze 

1. Jeżeli Komisja przedłoży 

Parlamentowi projekt aktu lub środka 

wykonawczego, przewodniczący 

przekazuje go komisji właściwej dla 

podstawowego aktu ustawodawczego, 

która może podjąć decyzję o mianowaniu 

sprawozdawcy celem zbadania jednego lub 

kilku projektów aktów lub środków 

wykonawczych. 

1. Jeżeli Komisja przedłoży 

Parlamentowi projekt aktu lub środka 

wykonawczego, przewodniczący 

przekazuje go komisji właściwej dla 

podstawowego aktu ustawodawczego, 

która może wyznaczyć jednego ze swoich 

członków do zbadania jednego lub kilku 

projektów aktów lub środków 

wykonawczych. 

2. Komisja przedmiotowo właściwa 

może przedstawić Parlamentowi projekt 

uzasadnionej rezolucji wskazujący, że 

wniosek w sprawie aktu lub środka 

wykonawczego przekracza uprawnienia 

wykonawcze przewidziane w 

podstawowym akcie ustawodawczym lub 

jest niezgodny z prawem Unii z innych 

powodów. 

2. Właściwa komisja może 

przedstawić Parlamentowi uzasadniony 

projekt rezolucji wskazujący, że wniosek w 

sprawie aktu lub środka wykonawczego 

przekracza uprawnienia wykonawcze 

przewidziane w podstawowym akcie 

ustawodawczym lub jest niezgodny z 

prawem Unii z innych powodów. 

3. Projekt rezolucji może zawierać 

skierowany do Komisji wniosek o 

wycofanie aktu, środka lub projektu aktu 

lub środka, o jego zmianę z 

uwzględnieniem uwag zgłoszonych przez 

Parlament lub o przedstawienie nowego 

wniosku ustawodawczego. 

Przewodniczący informuje Radę i Komisję 

o zajętym stanowisku. 

3. Projekt rezolucji może zawierać 

skierowany do Komisji wniosek o 

wycofanie projektu aktu lub środka 

wykonawczego, o jego zmianę z 

uwzględnieniem uwag zgłoszonych przez 

Parlament lub o przedstawienie nowego 

wniosku ustawodawczego. 

Przewodniczący informuje Radę i Komisję 

o zajętym stanowisku. 

4. Jeżeli środki wykonawcze 

przewidywane przez Komisję podlegają 

procedurze regulacyjnej połączonej z 

kontrolą określonej w decyzji Rady 

1999/468/WE ustanawiającej warunki 

wykonywania uprawnień wykonawczych 

przyznanych Komisji, zastosowanie mają 

następujące postanowienia dodatkowe: 

4. Jeżeli środki wykonawcze 

przewidywane przez Komisję podlegają 

procedurze regulacyjnej połączonej z 

kontrolą określonej w decyzji Rady 

1999/468/WE ustanawiającej warunki 

wykonywania uprawnień wykonawczych 

przyznanych Komisji, zastosowanie mają 

następujące postanowienia dodatkowe: 
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a) czas przeznaczony na kontrolę 

zaczyna upływać w momencie przekazania 

Parlamentowi projektu środków we 

wszystkich językach urzędowych. W 

przypadku skrócenia czasu przeznaczonego 

na kontrolę, przewidzianego w art. 5a 

ust. 5 lit. b) decyzji 1999/468/WE, oraz w 

nagłych przypadkach przewidzianych 

w art. 5a ust. 6 decyzji 1999/468/WE czas 

przeznaczony na kontrolę zaczyna upływać 

od daty otrzymania przez Parlament 

ostatecznego projektu środków 

wykonawczych w wersjach językowych 

przedłożonych członkom komisji 

ustanowionej zgodnie z decyzją 

1999/468/WE, chyba że sprzeciwi się temu 

przewodniczący właściwej komisji 

parlamentarnej. Art. 158 nie ma w takim 

przypadku zastosowania; 

a) czas przeznaczony na kontrolę 

zaczyna upływać w momencie przekazania 

Parlamentowi projektu środka 

wykonawczego we wszystkich językach 

urzędowych. W przypadku skrócenia czasu 

przeznaczonego na kontrolę, 

przewidzianego w art. 5a ust. 5 lit. b) 

decyzji 1999/468/WE, oraz w nagłych 

przypadkach przewidzianych w art. 5a 

ust. 6 decyzji 1999/468/WE, czas 

przeznaczony na kontrolę zaczyna biec od 

daty otrzymania przez Parlament 

ostatecznego projektu środka 

wykonawczego w wersjach językowych 

przedłożonych członkom komisji 

ustanowionej zgodnie z decyzją 

1999/468/WE, chyba że sprzeciwi się temu 

przewodniczący właściwej komisji. W obu 

przypadkach wymienionych w poprzednim 

zdaniu art. 158 nie stosuje się; 

b) jeżeli podstawą projektu środka 

wykonawczego jest art. 5a ust. 5 lub 6 

decyzji 1999/468/WE, który dotyczy 

skrócenia terminów wyrażenia przez 

Parlament sprzeciwu, projekt rezolucji 

sprzeciwiającej się przyjęciu tego projektu 

środka może zostać złożony przez 

przewodniczącego właściwej komisji, 

jeżeli nie mogła ona zebrać się we 

właściwym czasie; 

b) jeżeli podstawą projektu środka 

wykonawczego jest art. 5a ust. 5 lub 6 

decyzji 1999/468/WE, który dotyczy 

skrócenia terminów wyrażenia przez 

Parlament sprzeciwu, projekt rezolucji 

sprzeciwiającej się przyjęciu tego projektu 

środka może zostać złożony przez 

przewodniczącego właściwej komisji, 

jeżeli nie mogła ona zebrać się we 

właściwym czasie; 

c) Parlament, podejmując decyzję 

większością głosów wszystkich posłów, 

może sprzeciwić się przyjęciu projektu 

środka wykonawczego, wskazując, że 

projekt ten przekracza uprawnienia 

wykonawcze przewidziane w akcie 

podstawowym, jest niezgodny z celem lub 

treścią aktu podstawowego lub narusza 

zasadę pomocniczości bądź 

proporcjonalności; 

c) Parlament, podejmując decyzję 

większością głosów wszystkich posłów, 

może przyjąć rezolucję wyrażającą 

sprzeciw wobec przyjęcia projektu środka 

wykonawczego i wskazującą, że projekt 

ten przekracza uprawnienia wykonawcze 

przewidziane w akcie podstawowym, jest 

niezgodny z celem lub treścią aktu 

podstawowego lub narusza zasadę 

pomocniczości bądź proporcjonalności; 

 Jeżeli na 10 dni roboczych przed 

początkiem sesji miesięcznej, której środa 

wypada przed dniem upływu terminu na 

wyrażenie sprzeciwu wobec przyjęcia 

projektu środka wykonawczego i najbliżej 

tego dnia, właściwa komisja nie złoży 
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projektu takiej rezolucji, grupa polityczna 

lub co najmniej 40 posłów może złożyć 

projekt rezolucji w tej sprawie, w celu 

wprowadzenia go do porządku dziennego 

wspomnianej wyżej sesji miesięcznej. 

d) w przypadku gdy właściwa komisja 

w następstwie należycie uzasadnionego 

wniosku Komisji zaleci w zawierającym 

uzasadnienie piśmie do przewodniczącego 

Konferencji Przewodniczących Komisji, 

by Parlament oświadczył, że nie wyraża 

sprzeciwu wobec proponowanego środka 

przed upływem normalnego terminu 

przewidzianego w art. 5a ust. 3 lit. c) lub 

art. 5a ust. 4 lit. e) decyzji 1999/468/WE, 

zastosowanie ma procedura przewidziana 

w art. 105, ust. 6. 

d) jeżeli właściwa komisja w 

zawierającym uzasadnienie piśmie do 

przewodniczącego Konferencji 

Przewodniczących Komisji zaleci, by 

Parlament oświadczył, że nie wyraża 

sprzeciwu wobec proponowanego środka 

przed upływem zwykłego terminu 

przewidzianego w art. 5a ust. 3 lit. c) lub 

art. 5a ust. 4 lit. e) decyzji 1999/468/WE, 

zastosowanie ma procedura przewidziana 

w art. 105 ust. 6. 

Uzasadnienie 

Doprecyzowanie tekstu lit. a), ponieważ art. 158 nie ma zastosowania tylko w dwóch 

przypadkach, o których mowa w art. 5a ust. 5 lit. b) i ust. 6 decyzji Rady 1999/468/WE. 
 

Poprawka  128 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 108 
 

Tekst obowiązujący Poprawka 

Artykuł 108 Artykuł 108 

Umowy międzynarodowe Umowy międzynarodowe 

1. Jeżeli planowane jest rozpoczęcie 

negocjacji dotyczących zawarcia, 

przedłużenia lub wprowadzenia zmian do 

umowy międzynarodowej, właściwa 

komisja może postanowić o sporządzeniu 

sprawozdania lub monitorowaniu w inny 

sposób procedury i informuje o tej decyzji 

Konferencję Przewodniczących Komisji. 

W stosownych przypadkach inne komisje 

mogą być poproszone o wydanie opinii, 

zgodnie z art. 53 ust. 1. W stosownych 

przypadkach zastosowanie mają art. 201 

1. Jeżeli planowane jest rozpoczęcie 

negocjacji dotyczących zawarcia umowy 

międzynarodowej, jej przedłużenia lub 

wprowadzenia do niej zmian, właściwa 

komisja może postanowić, że sporządzi 

sprawozdanie lub że będzie w inny sposób 

monitorować ten etap przygotowawczy. 

Informuje ona o tej decyzji Konferencję 

Przewodniczących Komisji. 
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ust. 2, art. 54 lub 55. 

Przewodniczący i sprawozdawcy właściwej 

komisji oraz zaangażowanych komisji 

podejmują wspólnie odpowiednie 

działania dla zapewnienia, aby Parlament 

otrzymywał, w razie potrzeby w trybie 

poufnym, natychmiastowe, systematyczne 

i wyczerpujące informacje na wszystkich 

etapach negocjacji i zawierania 

porozumień międzynarodowych, w tym 

informacje dotyczące projektu wytycznych 

negocjacyjnych i przyjętych wytycznych 

negocjacyjnych oraz informacje, o 

których mowa w ust. 3. 

 

– od Komisji, zgodnie z jej 

zobowiązaniami wynikającymi z Traktatu 

o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i z 

porozumienia ramowego dotyczącego 

stosunków między Parlamentem 

Europejskim a Komisją Europejską, oraz 

 

– od Rady, zgodnie z jej zobowiązaniami 

wynikającymi z Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej. 

 

 1a. Właściwa komisja jak najszybciej 

zasięga w Komisji informacji co do 

podstawy prawnej wybranej do zawarcia 

umowy międzynarodowej, o której mowa 

w ust. 1. Właściwa komisja weryfikuje tę 

wybraną podstawę prawną zgodnie 

z art. 39. 

2. Na wniosek właściwej komisji, 

grupy politycznej lub co najmniej 

40 posłów Parlament może zwrócić się do 

Rady o nieudzielanie zgody na rozpoczęcie 

negocjacji zanim nie wypowie się on, na 

podstawie sprawozdania właściwej 

komisji, co do planowanego mandatu 

negocjacyjnego. 

2. Na wniosek właściwej komisji, 

grupy politycznej lub co najmniej 

40 posłów Parlament może zwrócić się do 

Rady o nieudzielanie zgody na rozpoczęcie 

negocjacji zanim nie wypowie się on, na 

podstawie sprawozdania właściwej 

komisji, co do planowanego mandatu 

negocjacyjnego. 

3. Gdy planowane jest otwarcie 

negocjacji, właściwa komisja zasięga w 

Komisji informacji co do podstawy 

prawnej wybranej do zawarcia umowy 

międzynarodowej, o której mowa w 

ustępie 1. Właściwa komisja weryfikuje 

wybraną podstawę prawną, zgodnie 
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z art. 39. Jeżeli Komisja nie określi 

podstawy prawnej lub jeśli ważność tej 

podstawy została zakwestionowana, 

zastosowanie mają postanowienia art. 39. 

4. Na każdym etapie trwania 

negocjacji i po ich zakończeniu aż do 

momentu zawarcia umowy 

międzynarodowej Parlament może, na 

podstawie sprawozdania właściwej komisji 

oraz po rozpatrzeniu wszelkich 

stosownych wniosków przedłożonych 

zgodnie z art. 134, przyjąć zalecenia i 

zwrócić się o ich uwzględnienie przed 

zawarciem tej umowy. 

4. Na każdym etapie trwania 

negocjacji i po ich zakończeniu aż do 

momentu zawarcia umowy 

międzynarodowej Parlament może, na 

podstawie sprawozdania właściwej 

komisji, sporządzić sprawozdanie z 

własnej inicjatywy lub – po rozpatrzeniu 

wszelkich stosownych wniosków 

złożonych przez grupę polityczną lub co 

najmniej 40 posłów – przyjąć zalecenia dla 

Rady, Komisji lub Wiceprzewodniczącego 

Komisji / Wysokiego Przedstawiciela Unii 

ds. Zagranicznych i Polityki 

Bezpieczeństwa i zwrócić się o ich 

uwzględnienie przed zawarciem tej 

umowy. 

5. Przewodniczący przekazuje skierowane 

do Parlamentu wnioski Rady o wyrażenie 

zgody lub o wydanie opinii do rozpatrzenia 

właściwej komisji zgodnie z art. 99 lub 

art. 47 ust. 1. 

5. Przewodniczący przekazuje skierowane 

do Parlamentu wnioski Rady o wyrażenie 

zgody lub o wydanie opinii do rozpatrzenia 

właściwej komisji zgodnie z art. 99 lub 

art. 47 ust. 1. 

6. Przed głosowaniem właściwa 

komisja, grupa polityczna lub co najmniej 

jedna dziesiąta posłów mogą wystąpić z 

wnioskiem, aby Parlament zasięgnął opinii 

Trybunału Sprawiedliwości w sprawie 

zgodności umowy międzynarodowej z 

traktatami. W przypadku przyjęcia takiego 

wniosku przez Parlament głosowanie 

zostaje odroczone do chwili wydania 

opinii przez Trybunał14. 

6. W dowolnym czasie przed 

głosowaniem Parlamentu nad wnioskiem 

o wyrażenie zgody lub wydanie opinii 

właściwa komisja lub co najmniej jedna 

dziesiąta posłów może wystąpić z 

wnioskiem, aby Parlament zasięgnął opinii 

Trybunału Sprawiedliwości w sprawie 

zgodności umowy międzynarodowej z 

traktatami. 

 Przed głosowaniem Parlamentu nad tym 

wnioskiem Przewodniczący może zwrócić 

się do komisji właściwej w kwestiach 

prawnych o sporządzenie opinii, w której 

przedstawia ona Parlamentowi swoje 

uwagi. 

 Jeżeli Parlament przyjmie wniosek o 

zasięgnięcie opinii Trybunału 

Sprawiedliwości, głosowanie nad 

wnioskiem o wyrażenie zgody lub wydanie 
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opinii zostaje odroczone do chwili 

wydania opinii przez Trybunał. 

7. W sprawach dotyczących zawarcia, 

przedłużenia lub wprowadzenia zmian do 

umowy międzynarodowej lub protokołu 

finansowego zawartego przez Unię 

Europejską Parlament wydaje opinię lub 

wyraża zgodę w drodze jednego 

głosowania, większością oddanych 

głosów. Poprawki do tekstu umowy lub 

protokołu nie są dopuszczalne. 

7. Jeżeli Parlament zostanie 

poproszony o wyrażenie zgody na 

zawarcie, przedłużenie lub zmianę umowy 

międzynarodowej, podejmuje decyzję w 

jednym głosowaniu zgodnie z art. 99. 

 Jeżeli Parlament odmówi wyrażenia 

zgody, Przewodniczący powiadamia Radę, 

że dana umowa nie może zostać zawarta, 

przedłużona ani zmieniona. 

 Z zastrzeżeniem art. 99 ust. 1b Parlament 

na podstawie zalecenia właściwej komisji 

może podjąć decyzję o odroczeniu swojej 

decyzji w sprawie procedury zgody na 

okres nie dłuższy niż jeden rok. 

8. Jeżeli opinia wydana przez 

Parlament jest negatywna, 

Przewodniczący zwraca się do Rady o 

niezawieranie umowy. 

8. Jeżeli Parlament zostanie 

poproszony o wydanie opinii w sprawie 

zawarcia, przedłużenia lub zmiany umowy 

międzynarodowej, wówczas poprawki do 

tekstu umowy nie są dopuszczalne. Z 

zastrzeżeniem art. 170 ust. 1 poprawki do 

projektu decyzji Rady są dopuszczalne. 

 Jeżeli opinia wydana przez Parlament jest 

negatywna, Przewodniczący zwraca się do 

Rady o niezawieranie umowy. 

9. Jeżeli Parlament odmówi 

wyrażenia zgody na zawarcie umowy 

międzynarodowej, Przewodniczący 

informuje Radę, że umowa nie może 

zostać zawarta. 

 

 9a. Przewodniczący i sprawozdawcy 

właściwej komisji oraz wszystkich 

zaangażowanych komisji wspólnie 

upewniają się, że zgodnie z art. 218 ust. 10 

Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej Rada, Komisja oraz 

Wiceprzewodniczący Komisji / Wysoki 

Przedstawiciel Unii do Spraw 

Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa 
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udzielają Parlamentowi – w razie potrzeby 

w trybie poufnym – natychmiastowych, 

systematycznych i wyczerpujących 

informacji na wszystkich etapach 

przygotowań do negocjacji, samych 

negocjacji i zawierania umów 

międzynarodowych, w tym informacji 

dotyczących projektu i ostatecznie 

przyjętego tekstu wytycznych 

negocjacyjnych, a także informacji 

związanych z wdrażaniem tych umów. 

__________________  

14 Zob. także wykładnię art. 141.  

Uzasadnienie 

As regards the changes to paragraph 1, they aim to clarify this paragraph, which concerns 

the monitoring of the steps taken by the other institutions prior to the effective launch of the 

negotiations. The committees responsible could do this monitoring by:-  an INI report 

(authorised automatically and notified for information to the CCC);-  by any other means 

under these Rules (such as motions for resolutions following debates on statements or on oral 

questions, etc.).The last two sentences are deleted as superfluous. The scope of Rules 53, 54 

and 55 is clearly defined in those Rules. Any committee can do an opinion to INI reports 

under Rule 53. They can also do opinions under Rules 54 or 55. The acknowledgement of 

their exclusive or joint competences are not always questioned and settled under Rule 201 (2) 

(new Rule 201 a). Moreover, referring to the right of asking for opinions under this 

paragraph, but not under all Rules of procedures where they are applicable may lead to an 

erroneous “a contrario” type of reasoning. 

Paragraph 1 indent 1 is deleted as redundant and not comprehensive (there are also 

customary practice and obligations taken in the form of unilateral declarations by 

Commissioners). Similarly, 

the second indent of paragraph 1is deleted as it is redundant. 

Paragraph 1 a (new) applies even before the Commission asks the Council to approve its 

negotiating mandate (here in paragraph 2 above). To observe the chronology paragraphs 2 

and 3 are inverted. 

Paragraph 4 applies during the negotiations and before the conclusion of the international 

agreement. The change aims to clarify that the committee responsible may draw an INI 

report (authorised automatically and notified for information to the CCC).To simplify the 

reading, it is suggested to add the provision concerning the possibility for a political group 

or at least 40 members to table such a proposal (currently in Rule 134 paragraph 1 and 2). 

As regards the changes to paragraph 6, questions concerning the compatibility of an 

international agreement with the Treaties often touch upon issues – such as subsidiarity, 
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legal basis, the interpretation and application of international law, the legal protection of 

Parliament’s rights and prerogatives etc. – for which the Committee on Legal Affairs is 

responsible under Annex VI to the Rules of Procedure. It is therefore appropriate to involve 

this Committee in the procedure referred to in this provision. 

As regards the changes to paragraph 7, the first sentence covers both consultations and 

consent procedures. In case of consultation, Parliament does not decide in a single vote: 

amendments to the Council decision are admissible and put to the vote. However, the second 

sentence is useful only for consultations since, under Rule 99(1), third subparagraph (Rule 

99 § 4 new), plenary amendments are never admissible in consent procedures.AFCO WG 

suggests therefore to re-order paragraphs 7, 8 and 9 in order to address the specificity of the 

consent and the consultation procedures.Moreover, the reference to "financial protocol[s]" 

which applies only in this provision shall be deleted. Elsewhere in the Rule, the reference to 

"international agreement[s]" is deemed sufficient.The third subparagraph is moved here 

from Rule 99 paragraph 4 second subparagraph. The text is slightly adapted to correspond to 

the new placement. 

Paragraph 9 to be deleted here and moved under paragraph 7. 

The new paragraph 9a consists of the text of subparagraph 2 of paragraph 1 which is slightly 

adapted.  

Indeed, the current wording of that subparagraph gives the impression that the EP should be 

proactive in order for Article 218(10) TFEU to be applied. This is not in line with the 

Treaties, under which other institutions must inform the EP without specific requests, 

especially after C-658/11. The wording “…shall jointly supervise/monitor in line with Article 

218(10) TFEU that Parliament is provided…” could be suggested.This subparagraph covers 

all demarches related to the conclusion of international agreements, from the intention to 

open negotiations to its conclusion and implementation.  
 

Poprawka  129 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 109 
 

Tekst obowiązujący Poprawka 

Artykuł 109 Artykuł 109 

Procedury oparte na art. 218 Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej w 

przypadkach tymczasowego stosowania 
lub zawieszenia umów międzynarodowych 

lub ustalenia stanowiska Unii w organie 

utworzonym na mocy umowy 

międzynarodowej 

Tymczasowe stosowanie lub zawieszenie 

umów międzynarodowych lub ustalenie 

stanowiska Unii w organie utworzonym na 

mocy umowy międzynarodowej 

W przypadku, gdy Komisja, zgodnie ze Jeżeli Komisja lub 
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swoimi zobowiązaniami wynikającymi z 

Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej oraz z porozumienia 

ramowego dotyczącego stosunków między 

Parlamentem Europejskim a Komisją 

Europejską, powiadomi Parlament i Radę 

o zamiarze wystąpienia z wnioskiem o 

tymczasowe obowiązywanie lub 

zawieszenie danej umowy 

międzynarodowej, złożenie oświadczenia 

przez Parlament oraz debata następują na 

posiedzeniu plenarnym. Parlament może 

wydawać zalecenia, zgodnie z art. 108 lub 

art. 113 Regulaminu. 

Wiceprzewodniczący / Wysoki 

Przedstawiciel powiadomi Parlament i 

Radę, że zamierza zaproponować 

tymczasowe stosowanie lub zawieszenie 

umowy międzynarodowej, Parlament 

może zwrócić się do Rady, Komisji lub 

Wiceprzewodniczącego 

Komisji / Wysokiego Przedstawiciela Unii 

do Spraw Zagranicznych i Polityki 

Bezpieczeństwa o przedstawienie 

oświadczenia, po którym nastąpi debata. 
Parlament może wydać zalecenia na 

podstawie sprawozdania właściwej komisji 

lub w trybie art. 113, w których to 

zaleceniach może w szczególności zwrócić 

się do Rady, aby tymczasowo nie 

stosowała umowy, dopóki Parlament nie 

wyrazi zgody. 

Identyczna procedura obowiązuje w 

przypadku powiadomienia Parlamentu 

przez Komisję o wniosku dotyczącym 

stanowisk, które mają zostać przyjęte w 

imieniu Unii w organie utworzonym na 

mocy umowy międzynarodowej. 

Identyczna procedura obowiązuje, kiedy 

Komisja lub 

Wiceprzewodniczący / Wysoki 

Przedstawiciel proponuje stanowiska, 

które mają zostać przyjęte w imieniu Unii 

w organie utworzonym na mocy umowy 

międzynarodowej. 

Uzasadnienie 

Tytuł skrócono przez usunięcie odniesienia do art. 218 (tenże artykuł ma zastosowanie do 

procedur, o których mowa w art. 108 Regulaminu, natomiast powyższy artykuł Regulaminu 

dotyczy tylko art. 218 ust. 9 i 10). W ten sposób proponowana zmiana służy dostosowaniu 

tytułu do brzmienia art. 218 ust. 9 TFUE, gdzie użyto sformułowania „zawieszającą 

stosowanie umowy”. 

Zmiana zaproponowana w ust. 1 ma na celu sprecyzowanie, kto jest autorem oświadczenia. 

W całym przepisie dodano słowa „Komisja lub Wiceprzewodniczący / Wysoki 

Przedstawiciel”, aby dostosować go do art. 218 ust. 9 TFUE. 
 

Poprawka  130 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 110 
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Tekst obowiązujący Poprawka 

Artykuł 110 Artykuł 110 

Specjalni przedstawiciele Specjalni przedstawiciele 

1. Jeżeli Rada postanowi mianować 

specjalnego przedstawiciela zgodnie z 

art. 33 Traktatu o Unii Europejskiej, 

Przewodniczący, na wniosek właściwej 

komisji, zwraca się do Rady o złożenie 

oświadczenia oraz o udzielenie odpowiedzi 

na pytania dotyczące mandatu, celów i 

innych istotnych aspektów zadań i roli, 

jaką ma pełnić przedstawiciel. 

1. Jeżeli Rada postanowi mianować 

specjalnego przedstawiciela zgodnie z 

art. 33 Traktatu o Unii Europejskiej, 

Przewodniczący, na wniosek właściwej 

komisji, zwraca się do Rady o złożenie 

oświadczenia oraz o udzielenie odpowiedzi 

na pytania dotyczące mandatu, celów i 

innych istotnych aspektów zadań i roli, 

jaką ma pełnić przedstawiciel. 

2. Po jego mianowaniu, lecz przed 

objęciem stanowiska specjalny 

przedstawiciel może zostać poproszony o 

złożenie oświadczenia przed właściwą 

komisją i o udzielenie odpowiedzi na jej 

pytania. 

2. Po jego mianowaniu, lecz przed 

objęciem stanowiska specjalny 

przedstawiciel może zostać poproszony o 

złożenie oświadczenia przed właściwą 

komisją i o udzielenie odpowiedzi na jej 

pytania. 

3. Zgodnie z art. 134, w terminie 

trzech miesięcy od przesłuchania właściwa 

komisja może zaproponować zalecenie 

odnoszące się bezpośrednio do 

oświadczenia specjalnego przedstawiciela 

i do udzielonych przez niego odpowiedzi. 

3. W terminie dwóch miesięcy od 

przesłuchania właściwa komisja może 

sporządzić dla Rady, Komisji lub 

Wiceprzewodniczącego 

Komisji / Wysokiego Przedstawiciela Unii 

do Spraw Zagranicznych i Polityki 

Bezpieczeństwa zalecenia bezpośrednio 

dotyczące kandydata. 

4. Parlament zwraca się do 

specjalnego przedstawiciela o należyte i 

regularne informowanie Parlamentu o 

praktycznej realizacji jego mandatu. 

4. Parlament zwraca się do 

specjalnego przedstawiciela o należyte i 

regularne informowanie Parlamentu o 

praktycznej realizacji jego mandatu. 

5. Specjalny przedstawiciel powołany 

przez Radę, z mandatem w zakresie 

poszczególnych kwestii politycznych, może 

zostać zaproszony przez Parlament lub 

poprosić o zaproszenie do złożenia 

oświadczenia przed właściwą komisją. 

 

Uzasadnienie 

Obecny ust. 3 brzmi niejasno – tylko część art. 134 dotycząca projektu składanego przez 

grupę polityczną lub co najmniej 40 posłów wydaje się istotna do celów tego ustępu. 

Procedura przewidziana w art. 113 jako taka będzie miała zawsze zastosowanie, ponieważ 
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artykuł ten obejmuje swoim zakresem WPZiB. Skreślono ust. 5 jako zbędny. 
 

Poprawka  131 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 111 
 

Tekst obowiązujący Poprawka 

Artykuł 111 Artykuł 111 

Reprezentacja na szczeblu 

międzynarodowym 

Reprezentacja na szczeblu 

międzynarodowym 

1. Kandydat na stanowisko szefa 

zewnętrznego przedstawicielstwa Unii 

może zostać zaproszony do stawienia się 

przed właściwym organem Parlamentu w 

celu złożenia oświadczenia i udzielenia 

odpowiedzi na pytania. 

1. Kandydat na stanowisko szefa 

zewnętrznego przedstawicielstwa Unii 

może zostać zaproszony do stawienia się 

przed właściwą komisją w celu złożenia 

oświadczenia i udzielenia odpowiedzi na 

pytania. 

2. W terminie trzech miesięcy od 

przesłuchania, o którym mowa w ust. 1, 

właściwa komisja może przyjąć rezolucję 

lub wydać zalecenie dotyczące 

bezpośrednio złożonego oświadczenia i 

udzielonych odpowiedzi. 

2. W terminie dwóch miesięcy od 

przesłuchania, o którym mowa w ust. 1, 

właściwa komisja może przyjąć rezolucję 

lub wydać zalecenie bezpośrednio 

dotyczące kandydata. 

Uzasadnienie 

Zmiana ma na celu zastąpienie słów „właściwym organem Parlamentu” słowami „właściwą 

komisją”, aby dostosować ten przepis do oświadczenia w sprawie odpowiedzialności 

politycznej i zapewnić spójność sformułowań w całym Regulaminie. 
 

Poprawka  132 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 112 
 

Tekst obowiązujący Poprawka 

Artykuł 112 Artykuł 113a 

Konsultacje z Parlamentem i informowanie 

Parlamentu w zakresie wspólnej polityki 

zagranicznej i bezpieczeństwa 

Konsultacje z Parlamentem i informowanie 

Parlamentu w zakresie wspólnej polityki 

zagranicznej i bezpieczeństwa 
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1. W przypadku konsultacji z 

Parlamentem zgodnie z art. 36 Traktatu o 

Unii Europejskiej sprawa jest 

przekazywana właściwej komisji, która 

może przedstawić zalecenia zgodnie 

z art. 113 Regulaminu. 

1. W przypadku konsultacji z 

Parlamentem zgodnie z art. 36 Traktatu o 

Unii Europejskiej sprawa jest 

przekazywana właściwej komisji, która 

może sporządzić projekt zaleceń zgodnie 

z art. 113 Regulaminu. 

2. Zainteresowane komisje czynią 

starania, aby Wiceprzewodniczący 

Komisji/Wysoki Przedstawiciel Unii ds. 

Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa 

dostarczał im regularnie i na czas 

informacji o rozwoju i wdrażaniu wspólnej 

polityki zagranicznej i bezpieczeństwa 

Unii, o przewidywanych kosztach każdej 

podejmowanej w ramach tej polityki 

decyzji pociągającej za sobą skutki 

finansowe oraz o wszelkich innych 

kwestiach finansowych dotyczących 

działań podejmowanych w zakresie tej 

polityki. Wyjątkowo, na wniosek 

Wiceprzewodniczącego / Wysokiego 

Przedstawiciela, komisja może postanowić 

o utajnieniu obrad. 

2. Zainteresowane komisje czynią 

starania, aby Wiceprzewodniczący 

Komisji / Wysoki Przedstawiciel Unii ds. 

Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa 

dostarczał im regularnie i na czas 

informacji o rozwoju i wdrażaniu wspólnej 

polityki zagranicznej i bezpieczeństwa 

Unii, o przewidywanych kosztach każdej 

podejmowanej w ramach tej polityki 

decyzji pociągającej za sobą skutki 

finansowe oraz o wszelkich innych 

kwestiach finansowych dotyczących 

działań podejmowanych w zakresie tej 

polityki. Wyjątkowo, na wniosek 

Wiceprzewodniczącego / Wysokiego 

Przedstawiciela, komisja może postanowić 

o utajnieniu obrad. 

3. Dwa razy do roku przeprowadzana 

jest debata w sprawie opracowanego przez 

Wiceprzewodniczącego 

Komisji/Wysokiego Przedstawiciela 

dokumentu konsultacyjnego, który 

przedstawia zasadnicze aspekty i 

najważniejsze kierunki wspólnej polityki 

zagranicznej i bezpieczeństwa, w tym 

także europejskiej polityki bezpieczeństwa 

i obrony oraz ich skutki finansowe dla 

budżetu Unii. Zastosowanie mają 

procedury przewidziane w art. 123. 

3. Dwa razy do roku przeprowadzana 

jest debata w sprawie opracowanego przez 

Wiceprzewodniczącego 

Komisji / Wysokiego Przedstawiciela 

dokumentu konsultacyjnego, który 

przedstawia zasadnicze aspekty i 

najważniejsze kierunki wspólnej polityki 

zagranicznej i bezpieczeństwa, w tym 

także europejskiej polityki bezpieczeństwa 

i obrony oraz ich skutki finansowe dla 

budżetu Unii. Zastosowanie mają 

procedury przewidziane w art. 123. 

(Zob. także wykładnię art. 134.)  

4. Wiceprzewodniczący / Wysoki 

Przedstawiciel zapraszany jest na każdą 

odbywającą się na posiedzeniu plenarnym 

debatę dotyczącą polityki zagranicznej, 

bezpieczeństwa lub obrony. 

4. Wiceprzewodniczący / Wysoki 

Przedstawiciel zapraszany jest na każdą 

odbywającą się na posiedzeniu plenarnym 

debatę dotyczącą polityki zagranicznej, 

bezpieczeństwa lub obrony. 

 Zmieniony artykuł należy umieścić po 

art. 113 (i w związku z tym zawrzeć w 

nowo utworzonym rozdziale 2a). 
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Uzasadnienie 

Co do skreślenia wykładni – użycie tego odniesienia nie jest oczywiste. Jedyna wykładnia 

dotycząca art. 134 odnosi się do ust. 3 tego artykułu i dotyczy sprawozdań, a nie projektów 

rezolucji, o których mowa w art. 133. 
 

Poprawka  133 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Tytuł II – rozdział 2 a – nagłówek (nowy)  
 

Tekst obowiązujący Poprawka 

 ROZDZIAŁ 2A 

 ZALECENIA W SPRAWIE DZIAŁAŃ 

ZEWNĘTRZNYCH UNII 

 (Do umieszczenia przed art. 113) 

 

Poprawka  134 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 113 
 

Tekst obowiązujący Poprawka 

Artykuł 113 Artykuł 113 

Zalecenia w zakresie wspólnej polityki 

zagranicznej i bezpieczeństwa 

Zalecenia w sprawie polityki zewnętrznej 

Unii 

1. Za zgodą Konferencji 

Przewodniczących lub na podstawie 

wniosku zgodnie z art. 134 komisja 

właściwa do spraw wspólnej polityki 

zagranicznej i bezpieczeństwa może 

sporządzać, w ramach swoich 

kompetencji, zalecenia dla Rady. 

1. Właściwa komisja może sporządzić 

projekt zaleceń dla Rady, Komisji lub 

Wiceprzewodniczącego 

Komisji / Wysokiego Przedstawiciela Unii 

do Spraw Zagranicznych i Polityki 

Bezpieczeństwa w sprawach wchodzących 

w zakres stosowania tytułu V Traktatu o 

Unii Europejskiej (działania zewnętrzne 

Unii) lub w przypadkach, gdy umowa 

międzynarodowa wchodząca w zakres 

stosowania art. 108 nie została 

przekazana Parlamentowi lub Parlament 

nie został o niej powiadomiony na mocy 

art. 109 
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2. W pilnych przypadkach zgoda, o 

której mowa w ust. 1, może być udzielona 

przez Przewodniczącego, który może 

również zezwolić na nadzwyczajne 

posiedzenie danej komisji. 

2. W pilnych przypadkach 

Przewodniczący może zezwolić na 

nadzwyczajne posiedzenie danej komisji. 

3. W ramach procedury przyjmowania 

powyższych zaleceń, które muszą zostać 

poddane pod głosowanie w formie 

pisemnej, art. 158 nie ma zastosowania, 

natomiast mogą być zgłaszane ustne 

poprawki. 

3. W ramach procedury przyjmowania 

tego projektu zaleceń na etapie komisji 

tekst w formie pisemnej musi zostać 

poddany pod głosowanie. 

Niestosowanie art. 158 jest możliwe tylko 

w pracach na forum komisji, w pilnych 

przypadkach. Odstępstwa od postanowień 

art. 158 nie są dopuszczalne na 

posiedzeniach komisji nie mających 

charakteru pilnego, ani na posiedzeniach 

plenarnych. 

 

Przepis zezwalający na zgłaszanie ustnych 

poprawek oznacza, że poseł nie może 

sprzeciwić się poddaniu ustnych poprawek 

pod głosowanie w komisji. 

 

 3a. W pilnych przypadkach, o których 

mowa w ust. 2, nie stosuje się art. 158 na 

szczeblu komisji, natomiast dopuszcza się 

poprawki ustne. Posłowie nie mogą 

sprzeciwić się poddaniu ustnych poprawek 

pod głosowanie w komisji. 

4. Sporządzone w ten sposób 

zalecenia są wpisywane do porządku 

dziennego pierwszej sesji miesięcznej 

następującej bezpośrednio po ich 

przedstawieniu. W przypadkach uznanych 

decyzją Przewodniczącego za pilne, 

zalecenia mogą być wpisane do porządku 

dziennego bieżącej sesji miesięcznej. 

Zalecenia uważa się za przyjęte, chyba że 

co najmniej 40 posłów zgłosi sprzeciw w 

formie pisemnej przed rozpoczęciem sesji 

miesięcznej. W takim przypadku zalecenia 

komisji są wpisywane do porządku 

dziennego tej sesji miesięcznej w celu 

poddania ich pod debatę i głosowanie. 

Poprawki mogą być zgłaszane przez grupę 

polityczną lub co najmniej 40 posłów. 

4. Projekt zaleceń sporządzony przez 

komisję jest wpisywany do porządku 

dziennego pierwszej sesji miesięcznej 

następującej bezpośrednio po ich 

przedstawieniu. W przypadkach uznanych 

decyzją Przewodniczącego za pilne, 

zalecenia mogą być wpisane do porządku 

dziennego bieżącej sesji miesięcznej. 
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 4a. Zalecenia uważa się za przyjęte, 

chyba że przed rozpoczęciem sesji 

miesięcznej co najmniej 40 posłów zgłosi 

sprzeciw na piśmie. Jeśli zgłoszono taki 

sprzeciw, projekt zaleceń komisji jest 

wpisywany do porządku dziennego tej 

samej sesji miesięcznej. Takie zalecenia są 

poddawane pod debatę, a każda poprawka 

złożona przez grupę polityczną lub co 

najmniej 40 posłów zostaje poddana pod 

głosowanie. 

Uzasadnienie 

The changes to the title aim to extend the scope of Rule 113, so as to align it with the broader 

scope of Rule 134; moreover, Rule 113 is merged with Rule 134 and a a new chapter 

concerning EP recommendations on the Union’s external action is created. Consequently, 

Rule 134 is to be deleted. 

As regards the changes to paragraph 1, it is suggested to also include the Commission 

among the possible “addressees” of an EP recommendation.  

The deletion in paragraph 3 subparagraph 1 is proposed because this is the only reference in 

the Rules to "oral amendments". All other references are made in interpretations (in 

particular, the interpretation to Rule 169 gives the oral amendments equivalent status to the 

amendments not distributed in all languages).However, the interpretation which follows 

paragraph 3,is deleted and merged, with slight adaptations, with the provision of paragraph 

3 a (new); it acknowledges the specifcity of the CFSP area and the high probability of urgent 

matters which would justify the a derogation for putting "oral amendments" to vote.  
 

Poprawka  135 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 114 
 

Tekst obowiązujący Poprawka 

Artykuł 114 Artykuł 114 

Łamanie praw człowieka Łamanie praw człowieka 

Podczas każdej sesji miesięcznej każda z 

właściwych komisji, bez konieczności 

występowania o zgodę, może złożyć, 

zgodnie z procedurą przewidzianą 

w art. 113 ust. 4, projekt rezolucji 

dotyczącej przypadków łamania praw 

Podczas każdej sesji miesięcznej każda z 

właściwych komisji, bez konieczności 

występowania o zgodę, może złożyć, 

zgodnie z procedurą przewidzianą 

w art. 113 ust. 4 i 4a, projekt rezolucji 

dotyczącej przypadków łamania praw 
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człowieka. człowieka. 

 

Poprawka  136 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 115 
 

Tekst obowiązujący Poprawka 

Artykuł 115 Artykuł 115 

Przejrzystość w działalności Parlamentu Przejrzystość w działalności Parlamentu 

1. Parlament zapewnia jak największą 

przejrzystość swoich działań, zgodnie 

z art. 1 Traktatu o Unii Europejskiej, 

art. 15 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej oraz art. 42 Karty Praw 

Podstawowych Unii Europejskiej. 

1. Parlament zapewnia jak największą 

przejrzystość swoich działań, zgodnie z art. 

1 Traktatu o Unii Europejskiej, art. 15 

Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej oraz art. 42 Karty praw 

podstawowych Unii Europejskiej. 

2. Debaty Parlamentu są jawne. 2. Debaty Parlamentu są jawne. 

3. Posiedzenia komisji 

parlamentarnych są z reguły jawne. 

Komisje mogą jednak, najpóźniej w 

momencie przyjmowania porządku 

dziennego danego posiedzenia, postanowić 

o podziale porządku dziennego posiedzenia 

na punkty omawiane publicznie i punkty 

omawiane z wyłączeniem jawności. Jeżeli 

posiedzenie odbywa się z wyłączeniem 

jawności komisja może ujawnić 

dokumenty oraz protokół posiedzenia z 

zastrzeżeniem postanowień art. 4 ust. 1–4 

rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 

Parlamentu Europejskiego i Rady. W 

przypadku naruszenia przepisów o 

obowiązku zachowania poufności stosuje 

się art. 166. 

3. Posiedzenia komisji są z reguły 

jawne. Komisje mogą jednak, najpóźniej w 

momencie przyjmowania porządku 

dziennego danego posiedzenia, postanowić 

o podziale porządku dziennego posiedzenia 

na punkty omawiane publicznie i punkty 

omawiane z wyłączeniem jawności. Jeżeli 

posiedzenie odbywa się z wyłączeniem 

jawności komisja może postanowić, że 

udostępni dokumenty z posiedzenia do 

wglądu publicznego. 

4. Rozpatrywanie przez właściwą 

komisję wniosków dotyczących 

immunitetu na podstawie art. 9 odbywa 

się zawsze z wyłączeniem jawności. 

 

Uzasadnienie 

Zmiany w ust. 3 stanowią wyłącznie udoskonalenie brzmienia. Odniesienie do art. 4 
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rozporządzenia 1049 nie ma sensu z prawnego punktu widzenia. Naruszenie obowiązku 

zachowania poufności jest już uregulowane w art. 11 i 166, nie trzeba więc powtarzać tego w 

powyższym przepisie. 

Ustęp 4 skreślono, gdyż kwestię tę należałoby ustalić na podstawie art. 9 ust. 10 oraz zgodnie 

z zasadami określonymi na podstawie art. 9 ust. 12. 
 

Poprawka  137 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 116 
 

Tekst obowiązujący Poprawka 

Artykuł 116 Artykuł 116 

Publiczny dostęp do dokumentów Publiczny dostęp do dokumentów 

1. Każdy obywatel Unii Europejskiej 

oraz każda osoba fizyczna lub prawna 

mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę 

w państwie członkowskim ma prawo 

dostępu do dokumentów Parlamentu 

zgodnie z art. 15 Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej z 

zachowaniem zasad, warunków i 

ograniczeń określonych w rozporządzeniu 

(WE) nr 1049/2001 Parlamentu 

Europejskiego i Rady oraz zgodnie ze 

szczegółowymi postanowieniami 

niniejszego Regulaminu. 

1. Każdy obywatel Unii Europejskiej 

oraz każda osoba fizyczna lub prawna 

mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę 

w państwie członkowskim ma prawo 

dostępu do dokumentów Parlamentu 

zgodnie z art. 15 Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej z 

zachowaniem zasad, warunków i 

ograniczeń określonych w rozporządzeniu 

(WE) nr 1049/2001 Parlamentu 

Europejskiego i Rady. 

W taki sam sposób udostępnia się, w miarę 

możliwości, dokumenty Parlamentu innym 

osobom fizycznym i prawnym. 

W taki sam sposób udostępnia się, w miarę 

możliwości, dokumenty Parlamentu innym 

osobom fizycznym i prawnym. 

Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 jest 

publikowane dla celów informacyjnych 

wraz z Regulaminem Parlamentu15. 

 

2. Dla potrzeb związanych z dostępem 

do dokumentów termin “dokument 

Parlamentu” oznacza wszelką treść w 

rozumieniu art. 3 lit. a rozporządzenia 

(WE) nr 1049/2001 sporządzoną lub 

otrzymaną przez osoby wykonujące 

mandat parlamentarny w rozumieniu tytułu 

I rozdział 2, przez organy Parlamentu, 

komisje i delegacje międzyparlamentarne 

2. Dla potrzeb związanych z dostępem 

do dokumentów termin „dokument 

Parlamentu” oznacza wszelką treść w 

rozumieniu art. 3 lit. a) rozporządzenia 

(WE) nr 1049/2001 sporządzoną lub 

otrzymaną przez osoby wykonujące 

mandat parlamentarny w rozumieniu tytułu 

I rozdział 2, przez organy Parlamentu, 

komisje i delegacje międzyparlamentarne 
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oraz przez Sekretariat Parlamentu. oraz przez Sekretariat Parlamentu. 

Dokumenty sporządzone przez posłów lub 

przez grupy polityczne są, dla potrzeb 

związanych z dostępem do dokumentów, 

dokumentami Parlamentu, jeżeli zostały 

złożone zgodnie z niniejszym 

Regulaminem. 

Zgodnie z art. 4 Statutu posła do 

Parlamentu Europejskiego dokumenty 

sporządzone przez posłów lub przez grupy 

polityczne są, dla potrzeb związanych z 

dostępem do dokumentów, dokumentami 

Parlamentu tylko wtedy, gdy zostały 

złożone zgodnie z niniejszym 

Regulaminem. 

Prezydium ustala zasady mające na celu 

zapewnienie rejestracji wszystkich 

dokumentów Parlamentu. 

Prezydium ustala zasady mające na celu 

zapewnienie rejestracji wszystkich 

dokumentów Parlamentu. 

3. Parlament sporządza rejestr 

dokumentów Parlamentu. Dokumenty 

ustawodawcze oraz niektóre inne kategorie 

dokumentów są, zgodnie z 

rozporządzeniem (WE) nr 1049/2001, 

bezpośrednio dostępne poprzez rejestr 

Parlamentu. W miarę możliwości w 

rejestrze zamieszczane są odsyłacze do 

innych dokumentów Parlamentu. 

3. Parlament prowadzi publiczny 

internetowy rejestr dokumentów 

Parlamentu. Dokumenty ustawodawcze 

oraz niektóre inne kategorie dokumentów 

są, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 

1049/2001, bezpośrednio dostępne poprzez 

publiczny internetowy rejestr Parlamentu. 

W miarę możliwości w publicznym 

rejestrze internetowym zamieszczane są 

odsyłacze do innych dokumentów 

Parlamentu. 

Kategorie dokumentów bezpośrednio 

dostępnych są wymienione na liście 

przyjętej przez Prezydium oraz 

opublikowanej na stronie internetowej 

Parlamentu. Lista ta nie ogranicza prawa 

dostępu do dokumentów nienależących do 

powyższych kategorii. Dokumenty te są 

udostępniane na pisemny wniosek. 

Kategorie dokumentów bezpośrednio 

dostępnych w publicznym rejestrze 

internetowym Parlamentu są wymienione 

na liście przyjętej przez Prezydium oraz 

opublikowanej na stronie internetowej 

publicznego rejestru Parlamentu. Lista ta 

nie ogranicza prawa dostępu do 

dokumentów nienależących do 

wyszczególnionych kategorii. Dokumenty 

te mogą być udostępnione na pisemny 

wniosek zgodnie z rozporządzeniem (WE) 

nr 1049/2001. 

Prezydium może przyjąć zgodne z 

rozporządzeniem (WE) nr 1049/2001 

postanowienia regulujące warunki 

udostępniania dokumentów. 

Postanowienia te są publikowane w 

Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Prezydium przyjmuje przepisy dotyczące 

dostępu do dokumentów zgodnie z 

rozporządzeniem (WE) nr 1049/2001, 

które publikuje się w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej. 

4. Prezydium wyznacza organy 

odpowiedzialne za rozpatrywanie 

wstępnych wniosków o udostępnienie 

dokumentów (art. 7 rozporządzenia (WE) 

4. Prezydium wyznacza organy 

odpowiedzialne za rozpatrywanie 

wstępnych wniosków o udostępnienie 

dokumentów (art. 7 rozporządzenia (WE) 
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nr 1049/2001) oraz podejmuje decyzje 

dotyczące wniosków potwierdzających 

(art. 8 rozporządzenia) oraz wniosków o 

udostępnienie dokumentów sensytywnych 

(art. 9 rozporządzenia). 

nr 1049/2001) oraz za przyjmowanie 

decyzji w sprawie wniosków 

potwierdzających (art. 8 rozporządzenia) i 

w sprawie wniosków o udostępnienie 

dokumentów sensytywnych (art. 9 

rozporządzenia). 

5. Konferencja Przewodniczących 

powołuje przedstawicieli Parlamentu w 

komitecie międzyinstytucjonalnym 

utworzonym na mocy art. 15 ust. 2 

rozporządzenia (WE) nr 1049/2001. 

 

6. Jeden z wiceprzewodniczących jest 

odpowiedzialny za nadzór nad 

rozpatrywaniem wniosków o udostępnienie 

dokumentów. 

6. Jeden z wiceprzewodniczących jest 

odpowiedzialny za nadzór nad 

rozpatrywaniem wniosków o udostępnienie 

dokumentów. 

 6a. Prezydium przyjmuje coroczne 

sprawozdanie, o którym mowa w art. 17 

ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1049/2001. 

7. Właściwa komisja parlamentarna 

sporządza, na podstawie informacji 

otrzymanych z Prezydium oraz z innych 

źródeł, roczne sprawozdanie, o którym 

mowa w art. 17 rozporządzenia (WE) nr 

1049/2001, a następnie przedstawia je na 

posiedzeniu plenarnym. 

7. Właściwa komisja parlamentarna 

regularnie kontroluje przejrzystość 

działań Parlamentu i przedstawia na 

posiedzeniu plenarnym sprawozdanie 

zawierające wnioski i zalecenia. 

Ponadto właściwa komisja bada i ocenia 

sprawozdania sporządzone przez inne 

instytucje i agencje zgodnie z art. 17 wyżej 

wymienionego rozporządzenia. 

Ponadto właściwa komisja może badać i 

oceniać sprawozdania sporządzone przez 

inne instytucje i agencje zgodnie z art. 17 

wyżej wymienionego rozporządzenia. 

 7a. Konferencja Przewodniczących 

powołuje przedstawicieli Parlamentu w 

komitecie międzyinstytucjonalnym 

utworzonym na mocy art. 15 ust. 2 

rozporządzenia (WE) nr 1049/2001. 

__________________  

15 Zob. załącznik XIV.  

 Uzasadnienie 

The changes to paragraph 1, subparagraph 1 are necessary as the Rules of Procedure may 

not restrict public access rights under Regulation 1049/2001. 

As regards the deletion of paragraph 1, subparagraph 3, this annex is deleted since from a 

legal and procedural point of view it is not an annex. The Regulation would however be 
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included in a compendium of legal acts, easily accessible to MEPs and other persons. 

The changes to paragraph 2, subparagraph 2, reflect the ‘raison d’être’ of this rule. A 

document is "tabled" when it enters into the EP administrative circuit. 

The changes to paragraph 3, subparagraph 2, clarify the relevant “register”; the use of 

“shall” would imply an obligation to disclose, but an exception under Article 4 of Regulation 

1049 might apply; therefore “may” is more appropriate. 

Paragraph 3, subparagraph 3, is updated as the rules have already been adopted (adopting 

them is an obligation under Regulation 1049/2001). 

Paragraph 5 is deleted here and reinserted as paragraph 8 (new).  

The changes to paragraph 7 and the addition of 6 a (new) adjust the the text to standard 

practice according to which the Bureau endorses yearly a technical/administrative report 

whereas the LIBE Committee prepares biannual reports (EP Institutional report on the 

implementation of Regulation 1049/2001; such reports were adopted in 2009, 2011, 2013, 

and 2016). It is therefore suggested to clarify that the adoption of the technical report is 

ensured by the Bureau whereas LIBE is competent for the institutional/political report, which 

may be based on the findings of the technical reports.Article 17(1) of Regulation (EC) No 

1049/2001 reads as follows: "1. Each institution shall publish annually a report for the 

preceding year including the number of cases in which the institution refused to grant access 

to documents, the reasons for such refusals and the number of sensitive documents not 

recorded in the register." 
 

Poprawka  138 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 116 a (nowy) 
 

Tekst obowiązujący Poprawka 

 Artykuł 116a 

 Wstęp do Parlamentu 

 1.  Przepustki uprawniające posłów, 

asystentów posłów i osoby trzecie do 

wstępu do pomieszczeń Parlamentu są 

wydawane na podstawie przepisów 

ustanowionych przez Prezydium. Przepisy 

te dotyczą również korzystania z 

przepustek i ich odbierania. 

 2. Nie wydaje się przepustek osobom 

indywidualnym z otoczenia posła, które 

objęte są zakresem porozumienia między 
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Parlamentem Europejskim a Komisją 

Europejską w sprawie „Rejestru 

służącego przejrzystości” dotyczącego 

organizacji i osób samozatrudnionych 

zaangażowanych w opracowanie i 

realizację polityki Unii Europejskiej1a. 

 3.  Podmioty wymienione w rejestrze 

służącym przejrzystości i ich 

przedstawiciele posiadający 

długoterminowe przepustki uprawniające 

do wstępu do pomieszczeń Parlamentu 

Europejskiego muszą przestrzegać: 

 –  kodeksu postępowania dla 

rejestrujących się podmiotów, załączonego 

do porozumienia; 

 –  procedur i innych zobowiązań 

określonych w porozumieniu; oraz 

 –  przepisów wykonawczych 

odnoszących się do niniejszego artykułu. 

 Z zastrzeżeniem stosowania ogólnych 

przepisów regulujących odbieranie lub 

tymczasową dezaktywację 

długoterminowych przepustek 

uprawniających do wstępu do 

pomieszczeń Parlamentu oraz o ile nie 

przemawiają przeciw temu istotne powody, 

Sekretarz Generalny – za zgodą 

kwestorów – odbiera lub dezaktywuje 

długoterminową przepustkę uprawniającą 

do wstępu do pomieszczeń Parlamentu, 

jeżeli jej posiadacz został skreślony z 

rejestru służącego przejrzystości z powodu 

naruszenia kodeksu postępowania dla 

rejestrujących się podmiotów, dopuścił się 

poważnego uchybienia obowiązkom 

przewidzianym w niniejszym ustępie lub 

odmówił przyjęcia oficjalnego wezwania 

do udziału w wysłuchaniu lub posiedzeniu 

komisji bądź współpracy z komisją śledczą 

bez należytego uzasadnienia. 

 4.  Kwestorzy mogą określić, w jakim 

zakresie kodeks postępowania wymieniony 

w ust. 2 ma zastosowanie do osób, które 

posiadają długoterminowe przepustki, ale 

nie są objęte zakresem stosowania 
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porozumienia. 

 5.  Prezydium – na wniosek 

Sekretarza Generalnego – przyjmuje 

środki niezbędne do wdrożenia rejestru 

służącego przejrzystości zgodnie z 

postanowieniami umowy w sprawie 

utworzenia tego rejestru. 

 __________________ 

 1a Dz.U. L 277 z 19.9.2014, s. 11. 

 Uzasadnienie 

Dodaje się nowy przepis zawierający odniesienie do rejestru służącego przejrzystości. 
 

Poprawka  139 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 117 
 

Tekst obowiązujący Poprawka 

Artykuł 117 Artykuł 117 

Wybór przewodniczącego Komisji Wybór przewodniczącego Komisji 

1. Po zaproponowaniu przez Radę 

Europejską kandydata na stanowisko 

Przewodniczącego Komisji, 

Przewodniczący zwraca się do tego 

kandydata o złożenie oświadczenia i 

przedstawienie przed Parlamentem założeń 

politycznych. Po złożeniu oświadczenia 

następuje debata. 

1. Po zaproponowaniu przez Radę 

Europejską kandydata na stanowisko 

Przewodniczącego Komisji, 

Przewodniczący zwraca się do tego 

kandydata o złożenie oświadczenia i 

przedstawienie przed Parlamentem założeń 

politycznych. Po złożeniu oświadczenia 

następuje debata. 

Do uczestnictwa w debacie zapraszana jest 

Rada Europejska. 

Do uczestnictwa w debacie zapraszana jest 

Rada Europejska. 

2. Parlament dokonuje wyboru 

przewodniczącego Komisji większością 

głosów swoich członków. 

2. 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 imienne. 

3.  Jeżeli kandydat został wybrany, 

Przewodniczący Parlamentu informuje o 

tym Radę zwracając się do niej, jak 

3.  Jeżeli kandydat został wybrany, 

Przewodniczący Parlamentu informuje o 

tym Radę zwracając się do niej, jak 
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również do nowo wybranego 

przewodniczącego Komisji, o wspólne 

zaproponowanie kandydatów na 

stanowiska członków Komisji. 

również do nowo wybranego 

przewodniczącego Komisji, o wspólne 

zaproponowanie kandydatów na 

stanowiska członków Komisji. 

4.  Jeżeli kandydat nie otrzyma 

wymaganej większości, Przewodniczący 

zwraca się do Rady Europejskiej o 

zaproponowanie w ciągu miesiąca nowej 

kandydatury, która podlegać będzie takiej 

samej procedurze wyboru. 

4.  Jeżeli kandydat nie otrzyma 

wymaganej większości, Przewodniczący 

zwraca się do Rady Europejskiej o 

zaproponowanie w ciągu miesiąca nowej 

kandydatury, która podlegać będzie takiej 

samej procedurze wyboru. 

 Uzasadnienie 
 

Poprawka  140 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 118 
 

Tekst obowiązujący Poprawka 

Artykuł 118 Artykuł 118 

Wybór Komisji Wybór Komisji 

 - 1.  Przewodniczący zwraca się do 

nowo wybranego przewodniczącego 

Komisji o powiadomienie Parlamentu o 

podziale zakresu obowiązków między 

członków proponowanego kolegium 

komisarzy zgodnie z wytycznymi 

politycznymi nowo wybranego 

przewodniczącego Komisji. 

1. Po konsultacji z nowo wybranym 

przewodniczącym Komisji, 

Przewodniczący zwraca się do kandydatów 

na stanowiska członków Komisji 

wskazanych przez nowo wybranego 

przewodniczącego Komisji i Radę o 

stawienie się przed komisjami 

parlamentarnymi właściwymi dla 

przedmiotu ich przewidywanej 

działalności. Przesłuchania te są jawne. 

1. Po konsultacji z nowo wybranym 

przewodniczącym Komisji, 

Przewodniczący zwraca się do kandydatów 

na stanowiska członków Komisji 

wskazanych przez nowo wybranego 

przewodniczącego Komisji i Radę o 

stawienie się przed komisjami lub 

organami parlamentarnymi właściwymi 

dla przedmiotu ich przewidywanej 

działalności. 

 1a. Przesłuchania są prowadzone 

przez komisje. 

 Wyjątkowo przesłuchanie można 
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przeprowadzić w innej formie, jeżeli do 

zakresu obowiązków kandydata na 

komisarza mają należeć głównie kwestie 

horyzontalne, pod warunkiem że w takim 

przesłuchaniu będą uczestniczyć właściwe 

komisje. Przesłuchania są publiczne. 

2.  Przewodniczący może zwrócić się 

do nowo wybranego przewodniczącego 

Komisji o poinformowanie Parlamentu o 

podziale obowiązków w proponowanym 

składzie kolegium komisarzy zgodnie z 

własnymi wytycznymi politycznymi. 

 

3. Właściwa komisja lub komisje 

zwracają się do kandydata na komisarza o 

złożenie oświadczenia i udzielenie 

odpowiedzi na pytania. Przesłuchania są 

organizowane w sposób pozwalający 

kandydatom na komisarzy na dostarczenie 

Parlamentowi wszystkich istotnych 

informacji. Postanowienia dotyczące 

organizacji tych przesłuchań określone są 

w załączniku do niniejszego Regulaminu16. 

3. Właściwa komisja lub komisje 

zwracają się do kandydata na komisarza o 

złożenie oświadczenia i udzielenie 

odpowiedzi na pytania. Przesłuchania są 

organizowane w sposób pozwalający 

kandydatom na komisarzy na dostarczenie 

Parlamentowi wszystkich istotnych 

informacji. Postanowienia dotyczące 

organizacji tych przesłuchań określone są 

w załączniku do niniejszego Regulaminu16. 

4. Nowo wybrany przewodniczący 

przedstawia członków Komisji i ich 

program podczas posiedzenia Parlamentu, 

na które zaproszeni zostają 

przewodniczący Rady Europejskiej i 

przewodniczący Rady. Po złożeniu 

oświadczenia następuje debata. 

4. Nowo wybrany przewodniczący 

jest proszony o przedstawienie członków 

Komisji i ich programu podczas 

posiedzenia Parlamentu, na które 

zaproszeni zostają przewodniczący Rady 

Europejskiej i przewodniczący Rady. Po 

złożeniu oświadczenia następuje debata. 

5. Pod koniec debaty każda grupa 

polityczna lub co najmniej 40 posłów może 

przedłożyć projekt rezolucji. Stosuje się 

art. 123 ust. 3, 4 i 5. 

5. Pod koniec debaty każda grupa 

polityczna lub co najmniej 40 posłów może 

przedłożyć projekt rezolucji. Stosuje się 

art. 123 ust. 3–5b. 

Po głosowaniu nad projektem rezolucji 

Parlament zatwierdza lub odrzuca skład 

Komisji większością oddanych głosów. 

 

Powyższe głosowanie jest imienne.  

Parlament może przełożyć głosowanie na 

następne posiedzenie. 

 

 5a. Po głosowaniu nad projektem 

rezolucji Parlament w głosowaniu 

imiennym zatwierdza lub odrzuca skład 

Komisji większością oddanych głosów. 

Parlament może przełożyć głosowanie na 
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następne posiedzenie. 

6. Przewodniczący informuje Radę o 

zatwierdzeniu lub odrzuceniu 

proponowanego składu Komisji. 

6.  Przewodniczący informuje Radę o 

zatwierdzeniu lub odrzuceniu 

proponowanego składu Komisji. 

7.  W przypadku znaczącej zmiany 

zakresu przedmiotowego działalności w 

trakcie kadencji Komisji, obsadzenia 

wakatu lub mianowania nowego 

komisarza w następstwie przystąpienia do 

UE nowego państwa członkowskiego 

zainteresowani komisarze wzywani są do 

stawienia się przed przedmiotowo 

właściwymi komisjami zgodnie z ust. 3. 

7. W przypadku znaczącej zmiany 

zakresu obowiązków lub zmiany w 

składzie Komisji w trakcie jej kadencji 

zainteresowani komisarze lub kandydaci 

na komisarzy zostają wezwani do wzięcia 

udziału w przesłuchaniu 

przeprowadzanym zgodnie z ust. 1a i 3. 

 7a. W razie zmian w zakresie 

obowiązków lub w interesach 

finansowych komisarza w trakcie 

wykonywania mandatu sytuacja ta 

stanowi przedmiot kontroli przez 

Parlament zgodnie z załącznikiem XVI. 

 Jeżeli podczas kadencji komisarza 

stwierdza się występowanie konfliktu 

interesów, a przewodniczący Komisji nie 

jest w stanie wypełnić zaleceń 

Parlamentu, aby rozwiązać ten konflikt 

interesów, Parlament może zwrócić się do 

przewodniczącego Komisji o wycofanie 

poparcia dla tego komisarza, zgodnie z 

ust. 5 porozumienia ramowego w sprawie 

stosunków między Parlamentem 

Europejskim i Komisją Europejską, a w 

razie potrzeby o podjęcie działań w celu 

pozbawienia zainteresowanego komisarza 

prawa do emerytury lub innych 

podobnych korzyści zgodnie z art. 245 ust. 

2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej. 

_______________  

16 Zob. załącznik XVI.  

Uzasadnienie 

The changes to this Rule transpose the principle set out in paragraph 5 of the EP resolution 

of 8 September 2015 on procedures and practices regarding Commissioner hearings. 

Paragraph 2 of Rule 118 becomes paragraph 1 and "may" is replaced by "shall", since it 
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corresponds to standard practice the last three subparagraphs of paragraph 5 are re-

grouped into a new paragraph (5a)in order to facilitate the reading and the interpretation. 

In paragraph 7, the reference to a new MS is deleted as it is not accurate given that the same  

procedure applies to any new Commissioner (resignation, new accession or other 

circumstances.)  
 

Poprawka  141 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 118 a (nowy) 
 

Tekst obowiązujący Poprawka 

 Artykuł 118a 

 Programowanie wieloletnie 

 Po mianowaniu nowego składu Komisji 

Parlament, Rada i Komisja, zgodnie z 

art. 5 porozumienia 

międzyinstytucjonalnego w sprawie 

lepszego stanowienia prawa, 

przeprowadzają wymianę poglądów i 

uzgadniają wspólne wnioski w sprawie 

programowania wieloletniego. 

 W tym celu przed negocjacjami z Radą i 

Komisją na temat wspólnych wniosków w 

sprawie programowania wieloletniego 

Przewodniczący przeprowadza wymianę 

poglądów z Konferencją 

Przewodniczących na temat głównych 

celów i priorytetów polityki na nową 

kadencję. W tej wymianie poglądów 

uwzględnia się między innymi priorytety 

przedstawione przez nowo wybranego 

przewodniczącego Komisji, a także 

odpowiedzi udzielone przez kandydatów 

na komisarzy w trakcie przesłuchań, o 

których mowa w art. 118. 

 Przed podpisaniem wspólnych wniosków 

Przewodniczący zwraca się do Konferencji 

Przewodniczących o ich zatwierdzenie. 
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Poprawka  142 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 119 
 

Tekst obowiązujący Poprawka 

Artykuł 119 Artykuł 119 

Wotum nieufności dla Komisji Wotum nieufności dla Komisji 

1. Wniosek o wotum nieufności dla 

Komisji może złożyć na ręce 

Przewodniczącego Parlamentu jedna 

dziesiąta członków Parlamentu. 

1. Wniosek o wotum nieufności dla 

Komisji może złożyć na ręce 

Przewodniczącego Parlamentu jedna 

dziesiąta posłów do Parlamentu. Jeżeli w 

ciągu dwóch poprzednich miesięcy został 

poddany pod głosowanie wniosek o wotum 

nieufności, do złożenia nowego wniosku 

wymagana jest jedna piąta posłów do 

Parlamentu. 

2. Wniosek powinien być 

zatytułowany “wniosek o wotum 

nieufności” i zawierać uzasadnienie. 

Wniosek jest przekazywany Komisji. 

2. Wniosek jest zatytułowany 

„wniosek o wotum nieufności” i zawiera 

uzasadnienie. Wniosek jest przekazywany 

Komisji. 

3. Niezwłocznie po otrzymaniu 

wniosku o wotum nieufności 

Przewodniczący powiadamia posłów o 

jego wpłynięciu. 

3. Niezwłocznie po otrzymaniu 

wniosku o wotum nieufności 

Przewodniczący powiadamia posłów o 

jego wpłynięciu. 

4. Debata nad wotum nieufności 

odbywa się najwcześniej dwadzieścia 

cztery godziny po powiadomieniu posłów 

o wpłynięciu wniosku. 

4. Debata nad wotum nieufności 

odbywa się najwcześniej dwadzieścia 

cztery godziny po powiadomieniu posłów 

o wpłynięciu wniosku. 

5. Głosowanie nad wnioskiem o 

wotum nieufności jest imienne i odbywa 

się najwcześniej czterdzieści osiem godzin 

po otwarciu debaty. 

5. Głosowanie nad wnioskiem o 

wotum nieufności jest imienne i odbywa 

się najwcześniej czterdzieści osiem godzin 

po otwarciu debaty. 

6. Debata i głosowanie odbywają się 

najpóźniej podczas pierwszej sesji 

miesięcznej następującej po złożeniu 

wniosku. 

6. Z zastrzeżeniem ust. 4 i 5, debata i 

głosowanie odbywają się najpóźniej 

podczas pierwszej sesji miesięcznej 

następującej po złożeniu wniosku. 

7. Do uchwalenia wotum nieufności 

wymagana jest większość dwóch trzecich 

oddanych głosów i większość głosów 

członków Parlamentu. Wyniki głosowania 

przekazywane są przewodniczącemu Rady 

7. Zgodnie z art. 234 Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej do 
uchwalenia wotum nieufności wymagana 

jest większość dwóch trzecich oddanych 

głosów i większość głosów posłów do 
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i przewodniczącemu Komisji. Parlamentu. Wyniki głosowania 

przekazywane są przewodniczącemu Rady 

i przewodniczącemu Komisji. 

Uzasadnienie 

Zmiana w ust. 6 jest technicznym wyjaśnieniem dotyczącym brukselskich sesji plenarnych. 
 

Poprawka  143 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 120 

Tekst obowiązujący Poprawka 

Artykuł 120 Artykuł 120 

Mianowanie sędziów i rzeczników 

generalnych w Trybunale Sprawiedliwości 

Unii Europejskiej 

Mianowanie sędziów i rzeczników 

generalnych w Trybunale Sprawiedliwości 

Unii Europejskiej 

Na wniosek właściwej komisji Parlament 

mianuje swojego kandydata do 

siedmioosobowego zespołu 

odpowiedzialnego za dokładne zbadanie, 

czy kandydaci odpowiadają warunkom 

sprawowania funkcji sędziego lub 

rzecznika generalnego w Trybunale 

Sprawiedliwości Unii Europejskiej. 

Na wniosek właściwej komisji Parlament 

mianuje swojego kandydata do 

siedmioosobowego zespołu 

odpowiedzialnego za dokładne zbadanie, 

czy kandydaci odpowiadają warunkom 

sprawowania funkcji sędziego lub 

rzecznika generalnego w Trybunale 

Sprawiedliwości Unii Europejskiej i 

Sądzie. Właściwa komisja wyłania 

kandydata, którego chce zaproponować, w 

drodze głosowania zwykłą większością. W 

tym celu koordynatorzy tej komisji 

sporządzają krótką listę kandydatów. 

Uzasadnienie 

Niniejsza zmiana dostosowuje art. 120 do stosowanej praktyki. 
 

Poprawka  144 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 121 
 

Tekst obowiązujący Poprawka 

Artykuł 121 Artykuł 121 



 

PE585.606v03-00 186/446 RR\1110426PL.docx 

PL 

Powoływanie członków Trybunału 

Obrachunkowego 

Powoływanie członków Trybunału 

Obrachunkowego 

1. Osoby wyznaczone na członków 

Trybunału Obrachunkowego proszone są o 

złożenie oświadczenia przed właściwą 

komisją parlamentarną i udzielenia 

odpowiedzi na pytania jej członków. 

Komisja głosuje oddzielnie nad każdą 

kandydaturą w głosowaniu tajnym. 

1. Osoby wyznaczone na członków 

Trybunału Obrachunkowego proszone są o 

złożenie oświadczenia przed właściwą 

komisją parlamentarną i o udzielenie 

odpowiedzi na pytania jej członków. 

Komisja głosuje oddzielnie nad każdą 

kandydaturą w głosowaniu tajnym. 

2. Właściwa komisja przedstawia 

Parlamentowi zalecenie w sprawie 

powołania proponowanych kandydatów w 

formie sprawozdania zawierającego 

odrębne projekty wniosków dotyczących 

decyzji w odniesieniu do każdego 

kandydata. 

2. Właściwa komisja zaleca 

Parlamentowi przyjęcie lub odrzucenie 

proponowanej kandydatury. 

3. Głosowanie na posiedzeniu 

plenarnym odbywa się w terminie dwóch 

miesięcy od wpłynięcia kandydatur, chyba 

że na żądanie właściwej komisji, grupy 

politycznej lub co najmniej 40 posłów 

Parlament postanowi inaczej. Parlament 

głosuje osobno nad każdą kandydaturą. 

Głosowanie jest tajne, a decyzja 

podejmowana jest większością oddanych 

głosów. 

3. Głosowanie na posiedzeniu 

plenarnym odbywa się w terminie dwóch 

miesięcy od wpłynięcia kandydatur, chyba 

że na żądanie właściwej komisji, grupy 

politycznej lub co najmniej 40 posłów 

Parlament postanowi inaczej. Parlament 

głosuje oddzielnie nad każdą kandydaturą 

w głosowaniu tajnym. 

4. Jeśli Parlament wyda negatywną 

opinię w sprawie indywidualnej 

kandydatury, Przewodniczący wzywa Radę 

do jej wycofania i przedstawienia 

Parlamentowi nowej kandydatury. 

4. Jeśli Parlament wyda negatywną 

opinię w sprawie indywidualnej 

kandydatury, Przewodniczący wzywa Radę 

do jej wycofania i przedstawienia 

Parlamentowi nowej kandydatury. 

 

Poprawka  145 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 122 
 

Tekst obowiązujący Poprawka 

Artykuł 122 Artykuł 122 

Powoływanie członków zarządu 

Europejskiego Banku Centralnego 

Powoływanie członków zarządu 

Europejskiego Banku Centralnego 

1.  Kandydat proponowany na 1. Kandydat proponowany na 
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stanowisko prezesa Europejskiego Banku 

Centralnego zostaje poproszony o złożenie 

oświadczenia przed właściwą komisją 

parlamentarną i udzielenia odpowiedzi na 

pytania jej członków. 

stanowisko prezesa, wiceprezesa lub 

członka zarządu Europejskiego Banku 

Centralnego zostaje poproszony o złożenie 

oświadczenia przed właściwą komisją 

parlamentarną i o udzielenie odpowiedzi 

na pytania jej członków. 

2.  Właściwa komisja zaleca 

Parlamentowi przyjęcie lub odrzucenie 

proponowanej kandydatury. 

2.  Właściwa komisja zaleca 

Parlamentowi przyjęcie lub odrzucenie 

proponowanej kandydatury. 

3.  Głosowanie odbywa się w terminie 

dwóch miesięcy od wpłynięcia propozycji, 

chyba że na wniosek właściwej komisji, 

grupy politycznej lub co najmniej 40 

posłów Parlament postanowi inaczej. 

3. Głosowanie odbywa się w terminie 

dwóch miesięcy od wpłynięcia propozycji, 

chyba że na wniosek właściwej komisji, 

grupy politycznej lub co najmniej 40 

posłów Parlament postanowi inaczej. 

Parlament głosuje oddzielnie nad każdą 

kandydaturą w głosowaniu tajnym. 

4.  Jeśli Parlament wyda opinię 

negatywną, Przewodniczący wzywa Radę 

do wycofania propozycji i przedstawienia 

Parlamentowi nowej kandydatury. 

4. Jeśli Parlament wyda negatywną 

opinię w sprawie kandydatury, 

Przewodniczący wzywa Radę do jej 

wycofania i przedstawienia Parlamentowi 

nowej kandydatury. 

5.  Tę samą procedurę stosuje się w 

odniesieniu do kandydatów 

zaproponowanych na stanowiska 

wiceprzewodniczącego i innych członków 

zarządu Europejskiego Banku 

Centralnego. 

 

Uzasadnienie 

The change in paragraph 1 aims to clarify that the procedure should be followed (and is 

actually followed) with regard to all members of the ECB Executive Board (cf. current § 5). 

In paragraph 4, the words "the President shall ask the Council to withdraw its nomination 

and to submit a new nomination to Parliament" imply that Parliament is consulted by the 

Council. However, the wording of Article 283(2) TFEU is not clear in this respect.Where the 

EN wording of this Treaty provision might leave some doubt, the FR version clearly provides 

for a consultation by the European Council: "sont nommés par le Conseil européen ..., sur 

recommandation du Conseil et après consultation du Parlement européen".However, 

according to the DE version, Parliament is indeed consulted by the Council.Therefore 

Rule122 §4 has been reformulated so as to correspond with both versions. 

§ 5.See suggested changes to §1 
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Poprawka  146 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 122 a (nowy) 
 

Tekst obowiązujący Poprawka 

 Artykuł 122a 

 Powoływanie członków organów 

zarządzania gospodarczego 

 1. Niniejszy artykuł ma zastosowanie 

do powoływania: 

 – przewodniczącego i 

wiceprzewodniczącego Rady ds. Nadzoru 

Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego; 

 – przewodniczącego, 

wiceprzewodniczącego i stałych członków 

Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i 

Uporządkowanej Likwidacji w ramach 

Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego; 

 – przewodniczących i dyrektorów 

wykonawczych europejskich urzędów 

nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru 

Bankowego, Europejskiego Urzędu 

Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych, 

Europejskiego Urzędu Nadzoru 

Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów 

Emerytalnych); oraz 

 – dyrektora zarządzającego i 

zastępcy dyrektora zarządzającego 

Europejskiego Funduszu na rzecz 

Inwestycji Strategicznych. 

 2. Każdy kandydat zostaje poproszony 

o złożenie oświadczenia przed właściwą 

komisją parlamentarną oraz o udzielenie 

odpowiedzi na pytania zadawane przez 

członków tej komisji. 

 3. Właściwa komisja przedstawia 

Parlamentowi zalecenie w sprawie każdej 

propozycji powołania. 

 4. Głosowanie odbywa się w terminie 

dwóch miesięcy od wpłynięcia propozycji 

powołania, chyba że na wniosek właściwej 
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komisji, grupy politycznej lub co najmniej 

40 posłów Parlament postanowi inaczej. 

Parlament głosuje oddzielnie nad każdą 

kandydaturą w głosowaniu tajnym. 

 5. Jeżeli decyzja Parlamentu w 

sprawie danej kandydatury jest 

negatywna, Przewodniczący wzywa do jej 

wycofania i przedstawienia Parlamentowi 

nowej kandydatury. 

 

Poprawka  147 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 123 
 

Tekst obowiązujący Poprawka 

Artykuł 123 Artykuł 123 

Oświadczenia Komisji, Rady i Rady 

Europejskiej 

Oświadczenia Komisji, Rady i Rady 

Europejskiej 

1.  Członkowie Komisji, Rady i Rady 

Europejskiej mogą w każdej chwili 

zwrócić się do Przewodniczącego 

Parlamentu o udzielenie im głosu w celu 

złożenia oświadczenia. Przewodniczący 

Rady Europejskiej wygłasza oświadczenie 

po każdym posiedzeniu Rady. 

Przewodniczący Parlamentu decyduje, 

kiedy ma zostać złożone oświadczenie i 

czy nastąpi po nim obszerna debata czy też 

30-minutowa tura krótkich i zwięzłych 

pytań ze strony posłów. 

1.  Członkowie Komisji, Rady i Rady 

Europejskiej mogą w każdej chwili 

zwrócić się do Przewodniczącego 

Parlamentu o udzielenie im głosu w celu 

złożenia oświadczenia. Przewodniczący 

Rady Europejskiej wygłasza oświadczenie 

po każdym posiedzeniu Rady. 

Przewodniczący Parlamentu decyduje, 

kiedy ma zostać złożone oświadczenie i 

czy nastąpi po nim obszerna debata czy też 

30-minutowa tura krótkich i konkretnych 

pytań ze strony posłów. 

2.  Wpisując oświadczenie i 

następującą po nim debatę do porządku 

dziennego Parlament decyduje, czy debata 

zostanie zakończona uchwaleniem 

rezolucji. Parlament nie może podjąć takiej 

decyzji, jeśli podczas bieżącej lub kolejnej 

sesji miesięcznej przewidziane jest 

sprawozdanie na ten sam temat, chyba że 

ze względu na wyjątkowe okoliczności 

Przewodniczący zgłosi inną propozycję. 

Jeśli Parlament postanowi o zamknięciu 

debaty rezolucją, komisja, grupa polityczna 

2.  Wpisując oświadczenie i 

następującą po nim debatę do porządku 

dziennego, Parlament decyduje, czy debata 

zostanie zakończona uchwaleniem 

rezolucji. Parlament nie może podjąć takiej 

decyzji, jeśli podczas bieżącej lub kolejnej 

sesji miesięcznej przewidziane jest 

sprawozdanie na ten sam temat, chyba że 

ze względu na wyjątkowe okoliczności 

Przewodniczący zgłosi inną propozycję. 

Jeśli Parlament postanowi o zamknięciu 

debaty rezolucją, komisja, grupa polityczna 
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lub co najmniej 40 posłów może złożyć 

projekt rezolucji. 

lub co najmniej 40 posłów może złożyć 

projekt rezolucji. 

3.  Projekty rezolucji poddawane są 

pod głosowanie tego samego dnia. 

Przewodniczący decyduje o ewentualnych 

odstępstwach od tej zasady. Dopuszcza się 

wyjaśnienia dotyczące sposobu 

głosowania. 

3. Projekty rezolucji poddawane są 

pod głosowanie w najbliższym możliwym 

terminie głosowania. Przewodniczący 

decyduje o ewentualnych odstępstwach od 

tej zasady. Dopuszcza się wyjaśnienia 

dotyczące głosowania. 

4.  Wspólny projekt rezolucji 

zastępuje wcześniejsze projekty złożone 

przez jego sygnatariuszy, nie zastępuje 

natomiast projektów złożonych przez inne 

komisje, grupy polityczne lub posłów. 

4.  Wspólny projekt rezolucji 

zastępuje wcześniejsze projekty złożone 

przez jego sygnatariuszy, nie zastępuje 

natomiast projektów złożonych przez inne 

komisje, grupy polityczne lub posłów. 

 4a. Jeżeli wspólny projekt rezolucji 

złożony został przez grupy polityczne 

reprezentujące wyraźną większość, 

Przewodniczący może poddać ten projekt 

rezolucji pod głosowanie w pierwszej 

kolejności. 

5. Po przyjęciu projektu rezolucji 

żaden inny projekt nie jest poddawany pod 

głosowanie, chyba że w drodze wyjątku 

Przewodniczący postanowi inaczej. 

5. Po przyjęciu projektu rezolucji 

żaden inny projekt nie jest poddawany pod 

głosowanie, chyba że w drodze wyjątku 

Przewodniczący postanowi inaczej. 

 5a. Autor lub autorzy projektu 

rezolucji złożonego na podstawie ust. 2 

niniejszego artykułu lub art. 135 ust. 2 

mogą wycofać go przed ostatecznym 

głosowaniem. 

 5b. Wycofany projekt rezolucji może 

zostać niezwłocznie podjęty i ponownie 

zgłoszony przez grupę polityczną, komisję 

lub grupę posłów w liczbie wymaganej do 

jego złożenia. Ustęp 5a oraz niniejszy 

ustęp mają również zastosowanie do 

rezolucji składanych na mocy art. 105 i 

106. 

Uzasadnienie 

Ustęp 5a obejmuje tekst przeniesiony obecnie do art. 133 ust. 6, który został uproszczony. 

Ustęp 5b składa się z tekstu obecnego art. 133 ust. 8 i dodanego zapisu dotyczącego 

wniosków w sprawie aktów delegowanych i wykonawczych. 
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Poprawka  148 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 124 
 

Tekst obowiązujący Poprawka 

Artykuł 124 Artykuł 124 

Wyjaśnienia decyzji Komisji Wyjaśnienia decyzji Komisji 

Po konsultacji z Konferencją 

Przewodniczących, Przewodniczący 

Parlamentu może zwrócić się do 

Przewodniczącego Komisji, do członka 

Komisji odpowiedzialnego za kontakty z 

Parlamentem lub, po uzgodnieniu, do 

innego członka Komisji, o złożenie przed 

Parlamentem oświadczenia po każdym 

posiedzeniu Komisji w celu wyjaśnienia 

najistotniejszych podjętych decyzji. Po 

złożeniu oświadczenia następuje trwająca 

co najmniej trzydzieści minut debata, w 

czasie której posłowie mogą zadawać 

krótkie, zwięzłe pytania. 

Przewodniczący Parlamentu zwraca się do 

przewodniczącego Komisji, do członka 

Komisji odpowiedzialnego za kontakty z 

Parlamentem lub, po uzgodnieniu, do 

innego członka Komisji o złożenie przed 

Parlamentem oświadczenia po każdym 

posiedzeniu Komisji w celu wyjaśnienia 

najistotniejszych podjętych decyzji, chyba 

że ze względu na harmonogram prac lub z 

powodu względnej wagi politycznej 

danego zagadnienia Konferencja 

Przewodniczących zdecyduje, iż nie jest to 

konieczne. Po złożeniu oświadczenia 

następuje trwająca co najmniej trzydzieści 

minut debata, w czasie której posłowie 

mogą zadawać krótkie i konkretne pytania. 

 

Poprawka  149 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 125 
 

Tekst obowiązujący Poprawka 

Artykuł 125 Artykuł 125 

Oświadczenia Trybunału Obrachunkowego Oświadczenia Trybunału Obrachunkowego 

1.  W ramach procedury udzielania 

absolutorium lub czynności Parlamentu 

związanych z kontrolą budżetową, prezes 

Trybunału Obrachunkowego może zostać 

zaproszony do zabrania głosu w celu 

przedstawienia uwag zawartych w 

sprawozdaniu rocznym, w sprawozdaniach 

specjalnych lub w opiniach Trybunału, jak 

1. W ramach procedury udzielania 

absolutorium lub czynności Parlamentu 

związanych z kontrolą budżetową prezes 

Trybunału Obrachunkowego może zostać 

zaproszony do złożenia oświadczenia w 

celu przedstawienia uwag zawartych w 

sprawozdaniu rocznym, w sprawozdaniach 

specjalnych lub w opiniach Trybunału, jak 
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też w celu objaśnienia programu pracy 

Trybunału. 

też w celu objaśnienia programu pracy 

Trybunału. 

2.  Parlament może zadecydować o 

przeprowadzeniu odrębnej debaty z 

udziałem Komisji i Rady nad każdą 

kwestią zawartą w powyższych 

oświadczeniach, w szczególności gdy 

zasygnalizowane zostaną nieprawidłowości 

w zarządzaniu finansami. 

2.  Parlament może zadecydować o 

przeprowadzeniu odrębnej debaty z 

udziałem Komisji i Rady nad każdą 

kwestią zawartą w powyższych 

oświadczeniach, w szczególności gdy 

zasygnalizowane zostaną nieprawidłowości 

w zarządzaniu finansami. 

Uzasadnienie 

Sformułowanie „zabrania głosu” zastępuje się słowami „złożenia oświadczenia”, aby 

dostosować niniejszy przepis do wyrażenia użytego w art. 123 ust. 1 i art. 124, a także do 

odniesienia do „oświadczeń” w poniższym ustępie 2. 
 

Poprawka  150 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 126 
 

Tekst obowiązujący Poprawka 

Artykuł 126 Artykuł 126 

Oświadczenia Europejskiego Banku 

Centralnego 

Oświadczenia Europejskiego Banku 

Centralnego 

1.  Prezes Europejskiego Banku 

Centralnego przedstawia Parlamentowi 

roczne sprawozdanie Banku dotyczące 

działalności Europejskiego Systemu 

Banków Centralnych oraz polityki 

monetarnej w roku poprzednim i bieżącym. 

1. Prezes Europejskiego Banku 

Centralnego zostaje zaproszony do 

przedstawienia Parlamentowi rocznego 

sprawozdania Banku, które dotyczy 

działalności Europejskiego Systemu 

Banków Centralnych oraz polityki 

monetarnej w roku poprzednim i bieżącym. 

2.  Po tym wystąpieniu następuje 

ogólna debata. 

2.  Po tym wystąpieniu następuje 

ogólna debata. 

3.  Prezes Europejskiego Banku 

Centralnego jest zapraszany do 

uczestnictwa w posiedzeniach właściwej 

komisji co najmniej cztery razy w roku w 

celu złożenia oświadczenia i udzielenia 

odpowiedzi na pytania. 

3.  Prezes Europejskiego Banku 

Centralnego jest zapraszany do 

uczestnictwa w posiedzeniach właściwej 

komisji co najmniej cztery razy w roku w 

celu złożenia oświadczenia i udzielenia 

odpowiedzi na pytania. 

4.  Na wniosek Parlamentu lub swój 

własny prezes, wiceprezes lub inni 

4.  Na wniosek Parlamentu lub swój 

własny prezes, wiceprezes lub inni 
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członkowie zarządu Europejskiego Banku 

Centralnego są zapraszani do uczestnictwa 

w innych posiedzeniach. 

członkowie zarządu Europejskiego Banku 

Centralnego są zapraszani do uczestnictwa 

w innych posiedzeniach. 

5.  Pełne sprawozdanie z prac 

przewidzianych w ust. 3 i 4 jest 

sporządzane w językach urzędowych. 

5. Sporządzane jest pełne 

sprawozdanie z prac przewidzianych w ust. 

3 i 4. 

Uzasadnienie 

Od ostatniej zmiany art. 194 pełne sprawozdania z prac posiedzenia plenarnego nie są już 

sporządzane we wszystkich językach. Na szczeblu komisji standardową praktyką w dziedzinie 

dialogu monetarnego jest sporządzanie protokołu posiedzenia, który następnie tłumaczony 

jest na trzy języki. 
 

Poprawka  151 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 127 
 

Tekst obowiązujący Poprawka 

Artykuł 127 skreśla się 

Zalecenia dotyczące głównych kierunków 

polityki gospodarczej 

 

1.  Zalecenia Komisji dotyczące 

głównych kierunków polityki gospodarczej 

państw członkowskich i Unii są 

przekazywane właściwej komisji, która na 

posiedzeniu plenarnym przedstawia 

sprawozdanie Parlamentowi. 

 

2.  Rada jest proszona o 

informowanie Parlamentu zarówno o 

treści swoich zaleceń, jak i o stanowisku, 

jakie zajęła Rada Europejska. 

 

Uzasadnienie 

Przepisy te należy skreślić, gdyż nie są stosowane w praktyce. W praktyce sprawozdania INI 

komisji ECON i EMPL w tej dziedzinie opierają się na decyzji Konferencji Przewodniczących 

z dnia 5 lipca 2012 r.; Konferencja Przewodniczących podejmuje decyzję w sprawie zezwoleń 

(rocznych, automatycznych lub poza limitem) dotyczących następujących sprawozdań INI: po 

wydaniu rocznej analizy wzrostu i z myślą o szczycie wiosennym: ECON INI (+ BUDG na 

mocy art. 54), a także EMPL INI (+ BUDG na mocy art. 54) - wczesną jesienią: ECON INI z 

oceną bieżącego semestru i wkładem w roczną analizę wzrostu na nadchodzący rok. 
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Poprawka  152 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 128 
 

Tekst obowiązujący Poprawka 

Artykuł 128 Artykuł 128 

Pytania wymagające odpowiedzi ustnej i 

debaty 

Pytania wymagające odpowiedzi ustnej i 

debaty 

1. Komisja, grupa polityczna lub co 

najmniej 40 posłów może wnieść pytania 

do Rady lub Komisji oraz wnioskować o 

ich wpisanie do porządku dziennego obrad 

Parlamentu. 

1 Komisja, grupa polityczna lub co 

najmniej 40 posłów może kierować pytania 

do Rady, Komisji lub 

Wiceprzewodniczącego Komisji / 

Wysokiego Przedstawiciela Unii ds. 

Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa 
oraz wnioskować o ich wpisanie do 

porządku dziennego obrad Parlamentu. 

Pytania są przekazywane w formie 

pisemnej Przewodniczącemu, który 

przedkłada je niezwłocznie Konferencji 

Przewodniczących. 

Pytania są przekazywane w formie 

pisemnej Przewodniczącemu, który 

przedkłada je niezwłocznie Konferencji 

Przewodniczących. 

Konferencja Przewodniczących decyduje, 

czy i w jakim porządku pytania te zostaną 

wpisane do porządku dziennego. Pytania 

niewpisane do porządku dziennego obrad 

Parlamentu w terminie trzech miesięcy od 

ich złożenia tracą ważność. 

Konferencja Przewodniczących decyduje, 

czy pytania te zostaną wpisane do projektu 

porządku dziennego zgodnie z procedurą 

przewidzianą w art. 149. Pytania 

niewpisane do projektu porządku 

dziennego obrad Parlamentu w terminie 

trzech miesięcy od ich złożenia tracą 

ważność. 

2.  Pytania do Komisji muszą jej 

zostać przekazane co najmniej na tydzień, 

a pytania do Rady co najmniej na trzy 

tygodnie przed posiedzeniem, do którego 

porządku dziennego są wpisane. 

2. Pytania do Komisji i do 

Wiceprzewodniczącego Komisji / 

Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw 

Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa 

muszą zostać przekazane adresatowi co 

najmniej na tydzień, a pytania do Rady co 

najmniej na trzy tygodnie przed 

posiedzeniem, do którego porządku 

dziennego są wpisane. 

3.  Pytania odnoszące się do dziedzin 

wymienionych w art. 42 Traktatu o Unii 

Europejskiej nie podlegają terminowi 

3. Pytania odnoszące się do wspólnej 

polityki bezpieczeństwa i obrony nie 

podlegają terminom przewidzianym w ust. 



 

RR\1110426PL.docx 195/446 PE585.606v03-00 

 PL 

przewidzianemu w ust. 2 niniejszego 

artykułu. Rada jest zobowiązana do 

udzielenia odpowiedzi na te pytania w 

odpowiednim terminie tak, aby Parlament 

został należycie poinformowany. 

2, a odpowiedź musi zostać udzielona w 

odpowiednim terminie tak, aby Parlament 

został należycie poinformowany. 

4. Jeden z autorów pytania ma do 

dyspozycji pięć minut na jego rozwinięcie. 

Odpowiedzi udziela jeden z członków 

instytucji, której ono dotyczy. 

4. Jeden z autorów pytania może je 

rozwinąć. Adresat pytania udziela 
odpowiedzi. 

Autor pytania ma prawo do wykorzystania 

całego wzmiankowanego czasu na 

wypowiedź. 

 

5.  Artykuł 123 ust. 2-5 stosuje się 

odpowiednio. 

5. Artykuł 123 ust. 2-5b, dotyczący 

składania projektów rezolucji i 

głosowania nad nimi, stosuje się 

odpowiednio. 

Uzasadnienie 

Paragraph 1 is brought up to date, as following the entry into force of the Lisbon Treaty its 

text should include the possibility to submit Oral Questions to the Vice-President / High 

Representative Furthermore, the change made refloect the fact that the CoP does not decide 

on each and every Oral Question tabled, but simply adopts the Draft Agenda and Final Draft 

Agenda, including the possible Oral Questions. The reference to Rule 149 is introduced as 

the recommendation by the CCC referred to in Rule 149(1) includes a list of Oral Questions. 

In paragraph 2 the words "that institution" cannot be used anymore if the VP/HR is added, 

therefore it is suggested to use "addressee" like in Annex III to the Rules. 

Changes to paragraph 3 aim to increase the readability as this paragraph provides for two 

time limits. 

Paragraph 4 is modified as having speaking time for the authors of the Oral Question does 

not seem useful especially as the Rules of Procedure do not establish the speaking time for 

other speakers in Plenary (rapporteurs, rapporteurs for opinion, authors of the motions for 

resolutions of Rule 135, other institutions, etc.). Speaking time is agreed with political groups 

and indicated in the Agenda of the Plenary. In addition, as regards authors of oral questions, 

when there is more than one author (e.g. several OQs on the same subject or one OQ tabled 

by several political groups or committees, but not in the case of an OQ tabled by 40+ MEPs), 

speaking time for each author or co-author is 2 minutes, not 5. This is why the reference to 5 

minutes is deleted. 

The second subparagraph of paragraph 2 is deleted as it is valid in the case of a question 

tabled jointly by several committees or political groups, as ad hoc arrangements are 

frequent, e.g. for questions tabled jointly by several committees. 
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Poprawka  153 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 129 
 

Tekst obowiązujący Poprawka 

Artykuł 129 Artykuł 129 

Tura pytań Tura pytań 

1.  Tura pytań do Komisji ma miejsce 

podczas każdej sesji miesięcznej i trwa 

dziewięćdziesiąt minut oraz dotyczy 

jednego lub większej liczby konkretnych 

zagadnień przekrojowych, o których 

decyzję podejmuje Konferencja 

Przewodniczących na miesiąc przed sesją 

miesięczną. 

1. Tura pytań do Komisji może mieć 

miejsce podczas każdej sesji miesięcznej i 

trwa maksymalnie dziewięćdziesiąt minut 

oraz dotyczy jednego lub większej liczby 

konkretnych zagadnień przekrojowych, o 

których decyzję podejmuje Konferencja 

Przewodniczących na miesiąc przed sesją 

miesięczną. 

2.  Zakres odpowiedzialności 

komisarzy zaproszonych przez 

Konferencję Przewodniczących do udziału 

w turze pytań musi odpowiadać 

konkretnemu zagadnieniu przekrojowemu, 

którego mają dotyczyć zadawane im 

pytania. Na sesję miesięczną zaprasza się 

nie więcej niż dwóch komisarzy, z 

możliwością zaproszenia trzeciego w 

zależności od konkretnego zagadnienia 

przekrojowego wybranego na turę pytań. 

2.  Zakres odpowiedzialności 

komisarzy zaproszonych przez 

Konferencję Przewodniczących do udziału 

w turze pytań musi odpowiadać 

konkretnemu zagadnieniu przekrojowemu, 

którego mają dotyczyć zadawane im 

pytania. Na sesję miesięczną zaprasza się 

nie więcej niż dwóch komisarzy, z 

możliwością zaproszenia trzeciego w 

zależności od konkretnego zagadnienia 

przekrojowego wybranego na turę pytań. 

3.  Turę pytań przeprowadza się 

zgodnie z systemem głosowania, którego 

szczegóły przedstawiono w załączniku do 

niniejszego Regulaminu17; 

 

4.  Zgodnie z wytycznymi określonymi 

przez Konferencję Przewodniczących 

poszczególne tury pytań mogą być 

prowadzone z udziałem Rady, 

Przewodniczącego Komisji, 

Wiceprzewodniczącego 

Komisji/Wysokiego Przedstawiciela Unii 

ds. Zagranicznych i Polityki 

Bezpieczeństwa oraz Przewodniczącego 

Eurogrupy. 

4.  Zgodnie z wytycznymi określonymi 

przez Konferencję Przewodniczących 

poszczególne tury pytań mogą być 

prowadzone z udziałem Rady, 

przewodniczącego Komisji, 

Wiceprzewodniczącego Komisji / 

Wysokiego Przedstawiciela Unii ds. 

Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa 

oraz Przewodniczącego Eurogrupy. 

 4a. Czas przeznaczony na turę pytań 

nie jest w konkretny sposób przydzielany z 
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wyprzedzeniem. Przewodniczący dba o to, 

aby w miarę możliwości pytania składać 

mogli na przemian posłowie różnych 

orientacji politycznych i pochodzący z 

różnych państw członkowskich.  

 4b. Poseł ma minutę na 

sformułowanie pytania, zaś komisarz dwie 

minuty na udzielenie odpowiedzi. Poseł 

ten może w czasie 30 sekund zadać 

pytanie uzupełniające bezpośrednio 

odnoszące się do pytania głównego. 

Komisarz ma dwie minuty na udzielenie 

odpowiedzi na pytanie uzupełniające. 

 Pytania oraz pytania uzupełniające muszą 

bezpośrednio dotyczyć wybranego 

zagadnienia przekrojowego, w sprawie 

którego podjęto decyzję zgodnie z ust. 1. 

Przewodniczący podejmuje decyzję o 

dopuszczalności pytań. 

__________________  

17 Zob. załącznik II.  

Uzasadnienie 
Zmiana w ust. 4a sugeruje stosowanie procedury pytań z sali. W ust. 4b przejęto treść ust. 2 i 3 

załącznika II. W konsekwencji tych zmian załącznik zostanie usunięty. 

 

Poprawka  154 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 130 
 

Tekst obowiązujący Poprawka 

Artykuł 130 Artykuł 130 

Pytania wymagające odpowiedzi na piśmie Pytania wymagające odpowiedzi na piśmie 

1.  Każdy poseł może wnosić pytania 

wymagające odpowiedzi na piśmie do 

Przewodniczącego Rady Europejskiej, 

Rady, Komisji lub Wiceprzewodniczącego 

Komisji/Wysokiego Przedstawiciela Unii 

ds. Zagranicznych i Polityki 

Bezpieczeństwa, zgodnie z kryteriami 

1.  Każdy poseł może wnosić pytania 

wymagające odpowiedzi na piśmie do 

Przewodniczącego Rady Europejskiej, 

Rady, Komisji lub Wiceprzewodniczącego 

Komisji / Wysokiego Przedstawiciela Unii 

ds. Zagranicznych i Polityki 

Bezpieczeństwa zgodnie z kryteriami 
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określonymi w załączniku do niniejszego 

Regulaminu18.Wyłączną odpowiedzialność 

za treść pytań ponosi ich autor. 

określonymi w załączniku do niniejszego 

Regulaminu18.Wyłączną odpowiedzialność 

za treść pytań ponosi ich autor. 

2.  Pytania są przekazywane 

Przewodniczącemu. Przewodniczący 

rozstrzyga wątpliwości dotyczące 

dopuszczalności pytań. Decyzja 

Przewodniczącego opiera się nie tylko na 

przepisach określonych w załączniku, o 

którym mowa w ustępie 1, ale także na 

ogólnych przepisach Regulaminu. Autor 

pytania zostaje powiadomiony o decyzji 

Przewodniczącego. 

2.  Pytania są przekazywane 

Przewodniczącemu. Przewodniczący 

rozstrzyga wątpliwości dotyczące 

dopuszczalności pytań. Decyzja 

Przewodniczącego opiera się nie tylko na 

przepisach określonych w załączniku, o 

którym mowa w ustępie 1, ale także na 

ogólnych przepisach Regulaminu. Autor 

pytania zostaje powiadomiony o 

uzasadnionej decyzji Przewodniczącego. 

3. Pytania składa się w formie 

elektronicznej. Każdy poseł może złożyć 

maksymalnie pięć pytań miesięcznie. 

3. Pytania składa się w formie 

elektronicznej. Każdy poseł może złożyć 

maksymalnie dwadzieścia pytań w okresie 

trzech kolejnych miesięcy. 

W wyjątkowych przypadkach poseł może 

złożyć dodatkowe pytania w formie 

wydrukowanego i podpisanego 

dokumentu przekazywanego osobiście do 

stosownego działu Sekretariatu 

Generalnego Parlamentu Europejskiego. 

 

Po upływie jednego roku od rozpoczęcia 

ósmej kadencji Konferencja 

Przewodniczących przeprowadzi ocenę 

procedury składania dodatkowych pytań. 

 

Wyrażenie ‘w wyjątkowych przypadkach' 

należy interpretować, jako oznaczające, że 

dodatkowe pytanie dotyczy sprawy pilnej i 

nie można czekać z jego złożeniem do 

następnego miesiąca. Ponadto, liczba 

pytań składanych na mocy art. 130 ust. 3 

akapit drugi musi być mniejsza od 

dopuszczalnej liczby pięciu pytań 

miesięcznie. 

 

 3a. Oprócz autora pytanie mogą 

poprzeć też inni posłowie. Zgodnie z ust. 3 

pytania te zostaną zaliczone na poczet 

maksymalnej liczby pytań jedynie 

autorowi, a nie posłom popierającym 

pytanie. 

4. Jeśli odpowiedź na dane pytanie nie 

mogła zostać udzielona w wymaganym 

4. Jeśli adresat nie mógł udzielić 

odpowiedzi na dane pytanie w ciągu trzech 
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terminie, na wniosek autora zostaje ono 

wpisane do porządku dziennego 

następnego posiedzenia właściwej komisji. 

Artykuł 129 stosuje się odpowiednio. 

tygodni (pytanie priorytetowe) lub sześciu 

tygodni (pytanie niepriorytetowe) od 

przekazania mu pytania, na wniosek 

autora może ono zostać wpisane do 

porządku dziennego następnego 

posiedzenia właściwej komisji. 

Zważywszy, że przewodniczący komisji 

parlamentarnej jest uprawniony do 

zwoływania posiedzeń tej komisji na mocy 

art. 206 ust. 1, w imię dobrej organizacji 

pracy, do niego należy decydowanie o 

porządku dziennym zwoływanego przez 

niego posiedzenia. Uprawnienia te nie 

wyłączają przewidzianego w art. 130 ust. 4 

obowiązku wpisania pytania pisemnego, 

na wniosek jego autora, do porządku 

dziennego następnego posiedzenia 

komisji. Jednak przewodniczący może 

według własnego uznania przedstawić, z 

uwzględnieniem priorytetów politycznych, 

propozycje dotyczące porządku prac 

posiedzenia i zasad proceduralnych (na 

przykład procedura bez debaty wraz z 

ewentualnym przyjęciem decyzji w 

sprawie dalszych działań lub, w 

stosownym przypadku, zalecenie 

przełożenia punktu na jedno z kolejnych 

posiedzeń). 

 

5. Na pytania wymagające 

natychmiastowej odpowiedzi, lecz dla 

których nie jest konieczne 

przeprowadzenie pogłębionych badań 

(pytania priorytetowe), należy udzielić 

odpowiedzi w terminie trzech tygodni od 

momentu ich przekazania adresatom. 

Każdy poseł może złożyć raz w miesiącu 

pytanie priorytetowe. 

5. Każdy poseł może złożyć jedno 

pytanie priorytetowe w miesiącu. 

Odpowiedzi na inne pytania 

(niepriorytetowe) powinny być udzielone 

w terminie sześciu tygodni od momentu 

ich przekazania adresatom. 

 

6.  Pytania wraz z odpowiedziami są 

publikowane na stronie internetowej 

Parlamentu. 

6. Pytania i odpowiedzi, wraz z 

wszelkimi dotyczącymi ich załącznikami, 
są publikowane na stronie internetowej 

Parlamentu. 
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__________________ __________________ 

18 Zob. załącznik III. 18 Zob. załącznik III. 

Uzasadnienie 

Several changes are made to this Rule. Paragraph 2 is aligned with Rule 136 paragraph 2. In 

practice, the author always receives an explanation of the reasons why the question was 

considered inadmissible by the President. 

Second subparagraph of paragraph 3 is deleted in accordance with the plenary decision of 

29 April 2015.The EP resolution of 29 April 2015 on Parliament's estimates of revenue and 

expenditure calls upon the EP"- to limit, for each Member, the number of parliamentary 

questions submitted in electronic format to a maximum of five questions per month (not 

taking into account the co-authors);- to abolish the possibility to submit any additional 

questions [...];- [...]- expects the revised rules to be applicable as of January 2016."On 9 

September 2015, the following interpretation was adopted:  "The expression 'by way of 

exception' is to be interpreted as meaning that the additional question concerns a matter of 

urgency and that the submission of that question cannot wait until the following month. 

Furthermore, the number of questions tabled under the second subparagraph of paragraph 3 

must be smaller than the norm of five questions per month". In accordance wit the)CoP 

decision of 9 December 2015, subparagraph 3 of paragraph 3 is also deleted.  

Subparagraph 4 of paragraph 3 is also deleted  because it is obsolete given that the 

additional questions are abolished.  

Changes to paragraph 4 aim at clarifying the provision. Currently, the application mutatis 

mutandis of Rule 129 raises doubts since the latest amendments thereto. Furthermore, since 

the increased number of written questions caused delays in the Institutions' replies, these 

written questions tend to appear more and more often on the committees' agendas, so it is 

suggested that the placement on the Committee agenda should not be automatic. 

Changes to paragraph 5 aim to correct the fact that the current text imposes an obligation on 

third parties. As regards the research needed as a criterion  for establishing the priority, 

practice shows that it is difficult to invoke it; the substance of the questions should give an 

indication whether it is a priority question or not. 
 

Poprawka  155 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 131 
 

Tekst obowiązujący Poprawka 

Artykuł 131 Artykuł 131 

Pytania do Europejskiego Banku Pytania do Europejskiego Banku 
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Centralnego wymagające odpowiedzi na 

piśmie 

Centralnego wymagające odpowiedzi na 

piśmie 

1.  Każdy poseł może skierować do 

Europejskiego Banku Centralnego do 

sześciu pytań wymagających odpowiedzi 

na piśmie miesięcznie zgodnie z kryteriami 

określonymi w załączniku do niniejszego 

Regulaminu19. Autor pytań ponosi 

wyłączną odpowiedzialność za ich treść. 

1.  Każdy poseł może skierować do 

Europejskiego Banku Centralnego do 

sześciu pytań wymagających odpowiedzi 

na piśmie miesięcznie zgodnie z kryteriami 

określonymi w załączniku do niniejszego 

Regulaminu19. Wyłączną 

odpowiedzialność za treść pytań ponosi ich 

autor. 

2.  Pytania są przedkładane na piśmie 

przewodniczącemu właściwej komisji, 

który powiadamia o nich Europejski Bank 

Centralny. Przewodniczący rozstrzyga 

wątpliwości dotyczące dopuszczalności 

pytań. Autor pytania zostaje 

powiadomiony o decyzji 

Przewodniczącego. 

2.  Pytania są przedkładane na piśmie 

przewodniczącemu właściwej komisji, 

który powiadamia o nich Europejski Bank 

Centralny. Przewodniczący rozstrzyga 

wątpliwości dotyczące dopuszczalności 

pytań. Autor pytania zostaje 

powiadomiony o decyzji 

Przewodniczącego. 

3.  Pytania wraz z odpowiedziami są 

publikowane na stronie internetowej 

Parlamentu. 

3.  Pytania wraz z odpowiedziami są 

publikowane na stronie internetowej 

Parlamentu. 

4.  Jeśli odpowiedź na dane pytanie 

nie została udzielona w wymaganym 

terminie, na wniosek jego autora zostaje 

ono wpisane do porządku dziennego 

następnego posiedzenia właściwej komisji 

z udziałem Prezesa Europejskiego Banku 

Centralnego. 

4. Jeśli odpowiedź na dane pytanie nie 

została udzielona w terminie sześciu 

tygodni, na wniosek jego autora może ono 

zostać wpisane do porządku dziennego 

następnego posiedzenia właściwej komisji 

z udziałem Prezesa Europejskiego Banku 

Centralnego. 

__________________ _________________ 

19 Zob. załącznik III. 19 Zob. załącznik III. 

Uzasadnienie 

Zmiana w ust. 4 odzwierciedla praktykę stosowaną przez ECON, aby udzielać odpowiedzi jak 

najszybciej, a w każdym razie w ciągu 6 tygodni. Ponadto, podobnie do zmiany 

wprowadzonej w art. 130 ust. 4 sugeruje się, aby ujmowanie pytań w porządku obrad komisji 

ECON nie było automatyczne.  
 

Poprawka  156 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 131 a (nowy) 
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Tekst obowiązujący Poprawka 

 Artykuł 131 a 

 Pytania wymagające odpowiedzi na 

piśmie dotyczące jednolitego mechanizmu 

nadzorczego i jednolitego mechanizmu 

restrukturyzacji i uporządkowanej 

likwidacji 

 1. Artykuł 131 ust. 1, 2 i 3 stosuje się 

odpowiednio do pytań wymagających 

odpowiedzi na piśmie dotyczących 

jednolitego mechanizmu nadzorczego i 

jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i 

uporządkowanej likwidacji. Liczbę takich 

pytań odlicza się od limitu sześciu pytań 

ustalonego w art. 131 ust. 1. 

 2. Jeśli odpowiedź na dane pytanie 

nie została udzielona w terminie pięciu 

tygodni, na wniosek jego autora może ono 

zostać wpisane do porządku dziennego 

następnego posiedzenia właściwej komisji 

z udziałem przewodniczącego zarządu 

adresata pytania. 

Uzasadnienie 

Pięciotygodniowy termin został określony w porozumieniu międzyinstytucjonalnym z EBC. 

Zob. również uwagę w art. 130 ust. 4 i w art. 131 ust. 4 dotyczącą umieszczania punktów w 

porządku obrad komisji. 
 

Poprawka  157 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Tytuł V – rozdział 4 – nagłówek 
 

Tekst obowiązujący Poprawka 

SPRAWOZDANIA INNYCH 

INSTYTUCJI 

SPRAWOZDANIA INNYCH 

INSTYTUCJI I ORGANÓW 
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Poprawka  158 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 132 
 

Tekst obowiązujący Poprawka 

Artykuł 132 Artykuł 132 

Sprawozdania roczne oraz pozostałe 

sprawozdania innych instytucji 

Sprawozdania roczne oraz pozostałe 

sprawozdania innych instytucji lub 

organów 

1.  Sprawozdania roczne oraz 

pozostałe sprawozdania innych instytucji, 

w odniesieniu do których traktaty 

przewidują konsultację z Parlamentem lub 

dla których inne przepisy prawne 

wymagają wydania opinii przez Parlament, 

stanowią przedmiot sprawozdania 

przedstawianego na posiedzeniu plenarnym 

Parlamentu. 

1.  Sprawozdania roczne oraz 

pozostałe sprawozdania innych instytucji 

lub organów, w odniesieniu do których 

traktaty przewidują konsultacje z 

Parlamentem lub dla których inne przepisy 

prawne wymagają wydania opinii przez 

Parlament, stanowią przedmiot 

sprawozdania przedstawianego na 

posiedzeniu plenarnym Parlamentu. 

2.  Sprawozdania roczne oraz 

pozostałe sprawozdania innych instytucji 

nieobjęte zakresem ust. 1 są odsyłane do 

właściwej komisji, która może 

zaproponować sporządzenie sprawozdania 

zgodnie z art. 52. 

2. Sprawozdania roczne oraz 

pozostałe sprawozdania innych instytucji 

lub organów nieobjęte zakresem ust. 1 są 

odsyłane do właściwej komisji, która 

rozpatruje je i która może przedłożyć 

Parlamentowi krótki projekt rezolucji lub 
zaproponować sporządzenie sprawozdania 

zgodnie z art. 52, jeżeli uzna, że Parlament 

powinien zająć stanowisko w ważnej 

kwestii ujętej w takich sprawozdaniach. 

Uzasadnienie 

Proponowana zmiana tytułu ma na celu rozszerzenie zakresu tego przepisu, jako że pojęcie 

„inne organy” jest szersze niż „inne instytucje”. 
 

Poprawka  159 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 133 
 

Tekst obowiązujący Poprawka 

Artykuł 133 Artykuł 133 



 

PE585.606v03-00 204/446 RR\1110426PL.docx 

PL 

Projekty rezolucji Projekty rezolucji 

1. Każdy poseł może złożyć projekt 

rezolucji w sprawie objętej zakresem 

działalności Unii Europejskiej. 

1. Każdy poseł może złożyć projekt 

rezolucji w sprawie objętej zakresem 

działalności Unii Europejskiej. 

Projekt nie może przekraczać dwustu słów. Projekt nie może przekraczać dwustu słów. 

 1a Treść takiego projektu rezolucji 

nie może: 

 – zawierać decyzji w sprawach, dla 

których przyjęcia niniejszy Regulamin 

przewiduje inną specjalną procedurę i 

uprawnienia, zwłaszcza te przewidziane w 

art. 46, ani 

 – dotyczyć przedmiotu toczących się 

w Parlamencie procedur. 

 1b. Każdy poseł może złożyć jeden taki 

projekt rezolucji miesięcznie. 

 1c.  Projekt rezolucji przedkładany jest 

Przewodniczącemu, który sprawdza, czy 

spełnione zostały obowiązujące kryteria. 

Jeśli Przewodniczący uzna projekt 

rezolucji za dopuszczalny, ogłasza to na 

posiedzeniu plenarnym i przekazuje go 

właściwej komisji. 

  

2. Właściwa komisja podejmuje 

decyzję w sprawie procedury. 

2. Właściwa komisja podejmuje 

decyzję w sprawie procedury, w tym w 

sprawie połączenia projektu rezolucji z 

innymi projektami rezolucji lub 

sprawozdaniami, przyjęcia opinii, która 

może przybrać formę pisma, lub 

sporządzenia sprawozdania zgodnie z art. 

52. Może ona również zadecydować o 

niepodejmowaniu działań w związku z 

projektem rezolucji. 

Komisja może dołączyć projekt rezolucji 

do innych projektów rezolucji lub 

sprawozdań. 

 

Komisja może zdecydować o wydaniu 

opinii, ewentualnie w formie pisma. 

 

Komisja może zadecydować o 

sporządzeniu sprawozdania na podstawie 

art. 52. 
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3.  Autorzy projektu rezolucji są 

powiadamiani o decyzjach komisji i 

Konferencji Przewodniczących. 

3. Autorzy projektu rezolucji są 

powiadamiani o decyzjach 

Przewodniczącego, komisji i Konferencji 

Przewodniczących. 

4.  Sprawozdanie zawiera tekst 

złożonego projektu rezolucji. 

4.  Sprawozdanie zawiera tekst 

złożonego projektu rezolucji. 

5.  Przewodniczący przekazuje opinie 

w formie pism skierowanych do innych 

instytucji Unii Europejskiej. 

5.  Opinie w formie pism 

skierowanych do innych instytucji Unii 

Europejskiej są przekazywane przez 

Przewodniczącego. 

6.  Autor lub autorzy projektu 

rezolucji złożonego na podstawie art. 123 

ust. 2, art. 128 ust. 5 lub art. 135 ust. 2 

mogą wycofać go przed ostatecznym 

głosowaniem nad nim. 

 

7. Projekt rezolucji złożony w oparciu 

o ust. 1 może zostać wycofany przez jego 

autora lub autorów bądź jego pierwszego 

sygnatariusza przed podjęciem przez 

właściwą komisję decyzji o sporządzeniu, 

na podstawie ust. 2, sprawozdania na jego 

temat. 

7. Projekt rezolucji złożony w oparciu 

o ust. 1 może zostać wycofany przez jego 

autora lub autorów bądź jego pierwszego 

sygnatariusza przed podjęciem przez 

właściwą komisję decyzji o sporządzeniu, 

na podstawie ust. 2, sprawozdania na jego 

temat. 

Jeśli projekt został przejęty przez komisję 

w tej formie, jedynie ta komisja może go 

wycofać do momentu rozpoczęcia 

ostatecznego głosowania. 

Jeśli projekt został przejęty przez komisję 

w tej formie, jedynie ta komisja może go 

wycofać do momentu rozpoczęcia 

ostatecznego głosowania. 

8. Wycofany projekt rezolucji może 

zostać niezwłocznie podjęty i ponownie 

zgłoszony przez grupę polityczną, komisję 

lub grupę posłów w liczbie wymaganej do 

jego złożenia. 

 

Komisje są obowiązane dbać, aby projekty 

rezolucji złożone zgodnie z niniejszym 

artykułem i odpowiadające ustalonym 

warunkom stanowiły przedmiot dalszego 

postępowania i znalazły właściwe miejsce 

w dokumentach dotyczących tego 

postępowania. 

 

 (Ustęp 1 akapit drugi dodaje się jako 

wykładnię.) 

Uzasadnienie 

The changes proposed in paragraphs 1a and 1b take into account the fact that the number of 
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motions for resolution has increased exponentially during the current term. According to 

some recent figures:38 motions for resolution tabled in 201182 in 201247 in 2013494 in  

2014and 737 in 2015 (855 including the ones that have not been published ). Over 90 % of 

these motions are tabled by a very small number of MEPs (less than 10), and nearly all 

motions for resolution have a counter part in a written question by the same author.In 2015, 

only one single motion for resolution was given follow up by a committee: the relevant 

committee decided to ask authorisation for an INI report on the subject.  

Changes to paragraph 2 (1) clarify that the enumeration in this paragraph is not exhaustive. 

Subaragraphs 2,3 and 4 of paragraph 2 are deleted here and moved into Rule 133(2). 

Paragraph 6 is deleted here and moved under Rule 123 as a new paragraph (5a) with slight 

modifications, so as to take into account other Rules which provide for the possibility of 

withdrawal of a motion for resolution as for example Rules 105 and 106.As this paragraph 

does not apply to motions tabled by individual Members, but only to motions tabled by a 

committee, political group or 40 Members, it is moved to Rule 123 as a new paragraph 4a. 

Likewise, pargraph 8 is deleted here and moved as modified under Rule 123 as a new 

paragraph 5b:“A withdrawn motion for a resolution may be taken over and retabled 

immediately by a group, a committee or the same number of Members as is entitled to table 

it. This provision applies also to resolutions tabled under Rules 105 and 106.” The suggested 

change aims to clarify that re-tabling also applies to resolutions objecting to DIA under 

Rules 105 and 106. 
 

Poprawka  160 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 134 
 

Tekst obowiązujący Poprawka 

Artykuł 134 skreśla się 

Zalecenia dla Rady  

1.  Grupa polityczna lub co najmniej 

40 posłów może przedstawić projekt 

zalecenia dla Rady w kwestiach objętych 

tytułem V Traktatu o Unii Europejskiej 

lub też w przypadku, gdy nie 

skonsultowano się z Parlamentem w 

sprawie umowy międzynarodowej objętej 

zakresem art. 108 lub art. 109. 

 

2. Projekty te są odsyłane do 

właściwej komisji dla dokonania ich 

oceny. 

 

Właściwa komisja w razie potrzeby  
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przekazuje sprawę Parlamentowi, zgodnie 

z procedurą przewidzianą w niniejszym 

Regulaminie. 

3. Składając sprawozdanie właściwa 

komisja przedkłada Parlamentowi projekt 

zalecenia dla Rady i jego krótkie 

uzasadnienie oraz, w stosownych 

przypadkach, opinie komisji, z którymi 

konsultowano się w tej sprawie. 

 

Zastosowanie tego ustępu nie wymaga 

uprzedniej zgody Konferencji 

Przewodniczących. 

 

4.  Zastosowanie mają postanowienia 

art. 113. 

 

Uzasadnienie 

Artykuł ten zostaje skreślony w związku z tym, że został ujęty w art. 113 w ramach rozdziału o 

stosunkach zewnętrznych. 
 

Poprawka  161 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 135 
 

Tekst obowiązujący Poprawka 

Artykuł 135 Artykuł 135 

Debaty nad przypadkami łamania praw 

człowieka, zasad demokracji i państwa 

prawa 

Debaty nad przypadkami łamania praw 

człowieka, zasad demokracji i państwa 

prawa 

1.  Na pisemny wniosek przekazany 

Przewodniczącemu przez komisję, 

delegację międzyparlamentarną, grupę 

polityczną lub co najmniej 40 posłów może 

odbyć się debata nad wymagającym 

pilnego działania przypadkiem łamania 

praw człowieka, zasad demokracji i 

państwa prawa (art. 149 ust. 3). 

1. Na pisemny wniosek przekazany 

Przewodniczącemu przez komisję, 

delegację międzyparlamentarną, grupę 

polityczną lub co najmniej 40 posłów może 

odbyć się debata nad wymagającym 

pilnego działania przypadkiem łamania 

praw człowieka, zasad demokracji i 

państwa prawa. 

2. Na podstawie wniosków, o których 

mowa w ust. 1, i zgodnie z zasadami 

przewidzianymi w załączniku IV, 

Konferencja Przewodniczących ustala listę 

2. Na podstawie wniosków, o których 

mowa w ust. 1, i zgodnie z zasadami 

przewidzianymi w załączniku IV, 

Konferencja Przewodniczących ustala listę 
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tematów do wpisania do końcowego 

projektu porządku dziennego następnej 

debaty dotyczącej przypadków łamania 

praw człowieka, zasad demokracji i 

państwa prawa. Liczba tematów wpisanych 

do porządku dziennego nie powinna 

przekraczać trzech, łącznie z 

podrozdziałami. 

tematów do wpisania do końcowego 

projektu porządku dziennego następnej 

debaty dotyczącej przypadków łamania 

praw człowieka, zasad demokracji i 

państwa prawa. Liczba tematów wpisanych 

do porządku dziennego nie powinna 

przekraczać trzech, łącznie z 

podrozdziałami. 

Zgodnie z postanowieniami art. 152, 

Parlament może zadecydować o wycofaniu 

tematu przewidzianego do debaty i 

zastąpieniu go tematem, który nie był 

przewidziany. Projekty rezolucji dotyczące 

wybranych tematów składane są do końca 

dnia, w którym przyjmowany jest porządek 

dzienny. Przewodniczący wyznacza 

dokładny termin składania projektów tych 

rezolucji. 

Zgodnie z postanowieniami art. 152, 

Parlament może zadecydować o wycofaniu 

tematu przewidzianego do debaty i 

zastąpieniu go tematem, który nie był 

przewidziany. Projekty rezolucji dotyczące 

wybranych tematów mogą być składane 

przez komisję, grupę polityczną lub co 

najmniej 40 posłów do końca dnia, w 

którym przyjmowany jest porządek 

dzienny. Przewodniczący wyznacza 

dokładny termin składania projektów tych 

rezolucji. 

3 W ramach czasu przewidzianego na 

debatę, tj. najwyżej sześćdziesięciu minut 

w czasie sesji miesięcznej, czas na zabranie 

głosu przez grupy polityczne i przez 

posłów niezrzeszonych rozdzielany jest 

zgodnie z art. 162 ust. 4 i 5. 

3 W ramach czasu przewidzianego na 

debatę, tj. najwyżej sześćdziesięciu minut 

w czasie sesji miesięcznej, czas na zabranie 

głosu przez grupy polityczne i przez 

posłów niezrzeszonych rozdzielany jest 

zgodnie z art. 162 ust. 4 i 5. 

Po odliczeniu czasu przeznaczonego na 

przedstawienie projektów rezolucji, na 

głosowania oraz na ewentualne 

wystąpienia Komisji i Rady, pozostały czas 

rozdziela się między grupy polityczne i 

posłów niezrzeszonych. 

Po odliczeniu czasu przeznaczonego na 

przedstawienie projektów rezolucji oraz na 

ewentualne wystąpienia Komisji i Rady, 

pozostały czas rozdziela się między grupy 

polityczne i posłów niezrzeszonych. 

4. Niezwłocznie po zakończeniu 

debaty przystępuje się do głosowania. Nie 

stosuje się postanowień art. 183. 

4. Niezwłocznie po zakończeniu 

debaty przystępuje się do głosowania. Nie 

stosuje się postanowień art. 183 

odnoszących się do wyjaśnień dotyczących 

głosowania. 

Głosowania przeprowadzane zgodnie z 

postanowieniami niniejszego artykułu 

mogą odbywać się wspólnie, w ramach 

uprawnień Przewodniczącego i 

Konferencji Przewodniczących. 

Głosowania przeprowadzane zgodnie z 

postanowieniami niniejszego artykułu 

mogą odbywać się wspólnie, w ramach 

uprawnień Przewodniczącego i 

Konferencji Przewodniczących. 

5.  Jeżeli wpłyną dwa lub więcej niż 

dwa projekty rezolucji dotyczących tego 

samego tematu, zastosowanie ma 

5. Jeżeli wpłyną dwa lub więcej niż 

dwa projekty rezolucji na ten sam temat, 

zastosowanie ma procedura przewidziana 
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procedura przewidziana w art. 123 ust. 4. w art. 123 ust. 4 i 4a. 

6. Przewodniczący oraz 

przewodniczący grup politycznych mogą 

zadecydować o poddaniu projektu rezolucji 

pod głosowanie bez debaty. Decyzja taka 

wymaga jednomyślności 

przewodniczących wszystkich grup 

politycznych. 

6. Przewodniczący oraz 

przewodniczący grup politycznych mogą 

zadecydować o poddaniu projektu rezolucji 

pod głosowanie bez debaty. Decyzja taka 

wymaga jednomyślności 

przewodniczących wszystkich grup 

politycznych. 

Postanowień art. 187, 188 i art. 190 nie 

stosuje się do projektów rezolucji 

wpisanych do porządku dziennego debaty 

nad przypadkami łamania praw człowieka, 

zasad demokracji i państwa prawa. 

Postanowień art. 187 i 188 nie stosuje się 

do projektów rezolucji wpisanych do 

porządku dziennego debaty nad 

przypadkami łamania praw człowieka, 

zasad demokracji i państwa prawa. 

Dopiero po zatwierdzeniu listy tematów 

złożone zostają projekty rezolucji w celu 

ich rozpatrzenia podczas debaty nad 

przypadkami łamania praw człowieka, 

zasad demokracji i państwa prawa. 

Projekty rezolucji, które nie zostaną 

rozpatrzone w przewidzianym czasie 

debaty, tracą ważność. To samo dotyczy 

projektów rezolucji, w przypadku których, 

w związku z wnioskiem złożonym zgodnie 

z art. 168 ust. 3, nie osiągnięto 

wymaganego kworum. Posłowie mają 

prawo do ponownego złożenia tych 

projektów rezolucji w celu ich przekazania 

do rozpatrzenia w komisji zgodnie z art. 

133 lub włączenia do debaty nad 

przypadkami łamania praw człowieka, 

zasad demokracji i państwa prawa podczas 

następnej sesji miesięcznej. 

Dopiero po zatwierdzeniu listy tematów 

złożone zostają projekty rezolucji w celu 

ich rozpatrzenia podczas debaty nad 

przypadkami łamania praw człowieka, 

zasad demokracji i państwa prawa. 

Projekty rezolucji, które nie zostaną 

rozpatrzone w przewidzianym czasie 

debaty, tracą ważność. To samo dotyczy 

projektów rezolucji, w przypadku których, 

w związku z wnioskiem złożonym zgodnie 

z art. 168 ust. 3, nie osiągnięto 

wymaganego kworum. Autorzy mają 

prawo do ponownego złożenia tych 

projektów rezolucji w celu ich przekazania 

do rozpatrzenia w komisji zgodnie z art. 

133 lub włączenia do debaty nad 

przypadkami łamania praw człowieka, 

zasad demokracji i państwa prawa podczas 

następnej sesji miesięcznej. 

Temat, który nie figuruje już w porządku 

dziennym danej sesji miesięcznej, nie 

może zostać wpisany do porządku 

dziennego debaty nad przypadkami 

łamania praw człowieka, zasad demokracji 

i państwa prawa. 

Temat, który nie figuruje już w porządku 

dziennym danej sesji miesięcznej, nie 

może zostać wpisany do porządku 

dziennego debaty nad przypadkami 

łamania praw człowieka, zasad demokracji 

i państwa prawa. 

Żadne postanowienie Regulaminu nie 

zezwala na wspólną dyskusję nad 

projektem rezolucji złożonym zgodnie z 

ust. 2 akapit drugi i nad sprawozdaniem 

komisji na ten sam temat.  

Żadne postanowienie Regulaminu nie 

zezwala na wspólną dyskusję nad 

projektem rezolucji złożonym zgodnie z 

ust. 2 akapit drugi i nad sprawozdaniem 

komisji na ten sam temat. 

* * *  
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Jeżeli zgodnie z art. 168 ust. 3 został 

złożony wniosek o stwierdzenie kworum, 

obowiązuje on wyłącznie w odniesieniu do 

projektu rezolucji, który ma być poddany 

pod głosowanie, nie obowiązuje natomiast 

dla kolejnych projektów. 

Jeżeli zgodnie z art. 168 ust. 3 został 

złożony wniosek o stwierdzenie kworum, 

obowiązuje on wyłącznie w odniesieniu do 

projektu rezolucji, który ma być poddany 

pod głosowanie, nie obowiązuje natomiast 

dla kolejnych projektów. 

 Uzasadnienie 

Zmiany w ust. 3 akapit drugi odzwierciedlają fakt, że w praktyce czas głosowania nie jest 

odejmowany, podczas gdy odniesienie w ust. 5 oznacza, że projekty rezolucji na mocy art. 

135 mogą być projektami wspólnymi. 

Poprzez zmianę w ust. 6 akapit drugi dozwolone będzie stosowanie art. 190 dotyczącego 

odroczenia debaty i głosowania. 
 

Poprawka  162 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 136 
 

Tekst obowiązujący Poprawka 

Artykuł 136 skreśla się 

Oświadczenia pisemne  

1.  Co najmniej dziesięciu posłów z co 

najmniej trzech grup politycznych może 

przedstawić pisemne oświadczenie o 

długości nieprzekraczającej 200 słów, 

które dotyczy wyłącznie spraw 

wchodzących w zakres kompetencji Unii 

Europejskiej. Treść takiego oświadczenia 

nie może wykraczać poza formę 

oświadczenia. W szczególności nie może 

ono wzywać do podejmowania 

jakiegokolwiek działania 

ustawodawczego, zawierać decyzji w 

sprawach, dla których przyjęcia niniejszy 

Regulamin przewiduje specjalną 

procedurę i uprawnienia, ani zajmować 

się przedmiotem toczących się w 

Parlamencie procedur. 

 

2.  Odnośnie do każdego przypadku 

zezwolenie na podjęcie dalszych działań 

podlega umotywowanej decyzji 
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przewodniczącego zgodnie z ust. 1. 

Oświadczenia pisemne są publikowane w 

językach urzędowych na stronie 

internetowej Parlamentu Europejskiego i 

rozpowszechniane drogą elektroniczną 

wśród wszystkich posłów. Oświadczenia są 

umieszczane w elektronicznym rejestrze 

wraz z nazwiskami ich sygnatariuszy. 

Rejestr jest jawny i dostępny za 

pośrednictwem strony internetowej 

Parlamentu Europejskiego. 

Przewodniczący zachowuje również 

papierowe kopie oświadczeń pisemnych 

wraz z podpisami. 

3.  Każdy poseł może złożyć swój 

podpis pod oświadczeniem wpisanym do 

elektronicznego rejestru. Można go 

wycofać w każdej chwili przed upływem 

okresu trzech miesięcy od wpisania 

oświadczenia do rejestru. W przypadku 

takiego wycofania temu posłowi nie będzie 

wolno ponownie złożyć podpisu pod tym 

oświadczeniem. 

 

4.  Jeśli po upływie trzech miesięcy od 

umieszczenia oświadczenia w rejestrze 

pod oświadczeniem podpisze się większość 

członków Parlamentu, Przewodniczący 

informuje o tym Parlament. Jako 

niewiążące dla Parlamentu, oświadczenie 

jest publikowane w protokole wraz z 

nazwiskami sygnatariuszy. 

 

5.  Procedura zamykana jest wraz z 

przekazaniem adresatom, pod koniec sesji 

miesięcznej, oświadczenia, z podaniem 

nazwisk sygnatariuszy. 

 

6.  Jeżeli instytucje będące adresatami 

przyjętego oświadczenia w terminie trzech 

miesięcy od jego otrzymania nie 

poinformują Parlamentu o zamierzonych 

działaniach następczych, na wniosek 

jednego z autorów oświadczenia sprawa 

zostaje włączona do porządku dziennego 

kolejnego posiedzenia właściwej komisji. 

 

7.  Oświadczenie pisemne wpisane do 

rejestru od ponad trzech miesięcy i nie 
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podpisane przez co najmniej połowę 

posłów do Parlamentu traci ważność, przy 

czym trzymiesięczny termin nie może w 

żadnym wypadku ulec przedłużeniu. 

 

Poprawka  163 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Tytuł V – rozdział 5 a (nowy)  
 

Tekst obowiązujący Poprawka 

 ROZDZIAŁ 5A 

 ZASIĘGANIE OPINII INNYCH 

INSTYTUCJI I ORGANÓW 

 (Wstawić po art. 136) 

Uzasadnienie 

Artykuły 137–139 nie wpisują się najlepiej w rozdział zatytułowany „Rezolucje i zalecenia”. 

Dlatego stworzono nowy rozdział 5A. 
 

Poprawka  164 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 137 
 

Tekst obowiązujący Poprawka 

Artykuł 137 Artykuł 137 

Zasięganie opinii Europejskiego Komitetu 

Ekonomiczno-Społecznego 

Zasięganie opinii Europejskiego Komitetu 

Ekonomiczno-Społecznego 

1.  W przypadkach, w których Traktat 

przewiduje zasięgnięcie opinii Komitetu 

Ekonomiczno-Społecznego, 

Przewodniczący wszczyna procedurę 

konsultacji i informuje o tym Parlament. 

1.  W przypadkach, w których Traktat 

przewiduje zasięgnięcie opinii Komitetu 

Ekonomiczno-Społecznego, 

Przewodniczący wszczyna procedurę 

konsultacji i informuje o tym Parlament. 

2. Każda komisja może wnioskować o 

zasięgnięcie opinii Europejskiego 

Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w 

sprawach natury ogólnej lub w 

2. Każda komisja może wnioskować o 

zasięgnięcie opinii Europejskiego 

Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w 

sprawach natury ogólnej lub w 
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konkretnych kwestiach. konkretnych kwestiach. 

Komisja jest zobowiązana wyznaczyć 

termin, w którym Europejski Komitet 

Ekonomiczno-Społeczny wyda swoją 

opinię. 

Komisja wyznacza termin, w którym 

Europejski Komitet Ekonomiczno-

Społeczny wydaje swoją opinię. 

Wnioski o zasięgnięcie opinii 

Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-

Społecznego są przedkładane do 

zatwierdzenia przez Parlament bez debaty. 

Wnioski o zasięgnięcie opinii 

Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-

Społecznego ogłasza się na kolejnej sesji 

miesięcznej Parlamentu i uznaje za 

zatwierdzone, chyba że w ciągu 24 godzin 

od ich ogłoszenia grupa polityczna lub co 

najmniej 40 posłów złoży wniosek o 

przeprowadzenie w tej sprawie 

głosowania. 

3.  Opinie przekazane przez Komitet 

Ekonomiczno-Społeczny są przekazywane 

do komisji przedmiotowo właściwej. 

3.  Opinie przekazane przez Komitet 

Ekonomiczno-Społeczny są przekazywane 

do komisji przedmiotowo właściwej. 

Uzasadnienie 

Przejrzystość procedury można poprawić dzięki ogłoszeniu na posiedzeniu plenarnym 

precyzyjnego zakresu konsultacji, których domaga się komisja. Jeżeli ogłoszono taki wniosek, 

można również rozważyć zastosowanie procedury domyślnej zgody, którą obecnie stosuje się 

w innych dziedzinach (akty delegowane, wykładnia Regulaminu, sprostowania). Jeżeli nie 

zgłoszono sprzeciwu w terminie biegnącym od chwili ogłoszenia, wniosek o zasięgnięcie 

opinii uznaje się za zatwierdzony. Jeżeli w tym terminie zgłoszono sprzeciw, wniosek poddaje 

się pod głosowanie. 
 

Poprawka  165 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 138 
 

Tekst obowiązujący Poprawka 

Artykuł 138 Artykuł 138 

Zasięganie opinii Komitetu Regionów Zasięganie opinii Komitetu Regionów 

1.  W przypadkach, w których Traktat 

przewiduje zasięgnięcie opinii Komitetu 

Regionów, Przewodniczący wszczyna 

procedurę konsultacji i informuje o tym 

Parlament. 

1.  W przypadkach, w których Traktat 

przewiduje zasięgnięcie opinii Komitetu 

Regionów, Przewodniczący wszczyna 

procedurę konsultacji i informuje o tym 

Parlament. 

2. Każda komisja może wnioskować o 2. Każda komisja może wnioskować o 
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zasięgnięcie opinii Komitetu Regionów w 

sprawach natury ogólnej lub w 

konkretnych kwestiach. 

zasięgnięcie opinii Komitetu Regionów w 

sprawach natury ogólnej lub w 

konkretnych kwestiach. 

Komisja jest zobowiązana wyznaczyć 

termin, w którym Komitet Regionów 

powinien wydać swoją opinię. 

Komisja wyznacza termin, w którym 

Komitet Regionów wydaje swoją opinię. 

Wnioski o zasięgnięcie opinii Komitetu 

Regionów są przedkładane do 

zatwierdzenia przez Parlament bez debaty. 

Wnioski o zasięgnięcie opinii Komitetu 

Regionów ogłasza się na kolejnej sesji 

miesięcznej Parlamentu i uznaje za 

zatwierdzone, chyba że w ciągu 24 godzin 

od ich ogłoszenia grupa polityczna lub co 

najmniej 40 posłów złoży wniosek o 

przeprowadzenie w tej sprawie 

głosowania. 

3.  Opinie przekazane przez Komitet 

Regionów są przekazywane do komisji 

przedmiotowo właściwej. 

3.  Opinie przekazane przez Komitet 

Regionów są przekazywane do komisji 

przedmiotowo właściwej. 

Uzasadnienie 

Przejrzystość procedury można poprawić dzięki ogłoszeniu na posiedzeniu plenarnym 

precyzyjnego zakresu konsultacji, których domaga się komisja. Jeżeli ogłoszono taki wniosek, 

można również rozważyć zastosowanie procedury domyślnej zgody, którą obecnie stosuje się 

w innych dziedzinach (akty delegowane, wykładnia Regulaminu, sprostowania). Jeżeli nie 

zgłoszono sprzeciwu w terminie biegnącym od chwili ogłoszenia, wniosek o zasięgnięcie 

opinii uznaje się za zatwierdzony. Jeżeli w tym terminie zgłoszono sprzeciw, wniosek poddaje 

się pod głosowanie. 
 

Poprawka  166 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 140 
 

Tekst obowiązujący Poprawka 

Artykuł 140 Artykuł 140 

Porozumienia międzyinstytucjonalne Porozumienia międzyinstytucjonalne 

1. Parlament może zawierać 

porozumienia z innymi instytucjami w 

ramach stosowania traktatów lub w celu 

usprawnienia lub wyjaśnienia procedur. 

1. Parlament może zawierać 

porozumienia z innymi instytucjami w 

ramach stosowania traktatów lub w celu 

usprawnienia lub wyjaśnienia procedur. 

Porozumienia mogą mieć formę wspólnych 

deklaracji, wymiany pism lub kodeksów 

Porozumienia mogą mieć formę wspólnych 

deklaracji, wymiany pism lub kodeksów 
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postępowania lub inną odpowiednią formę. 

Po zbadaniu dokumentów przez komisję 

odpowiedzialną za sprawy konstytucyjne i 

ich przyjęciu przez Parlament, są one 

podpisywane przez Przewodniczącego i 

mogą być, w celach informacyjnych, 

załączone do Regulaminu. 

postępowania lub inną odpowiednią formę. 

Po zbadaniu dokumentów przez komisję 

właściwą w kwestiach konstytucyjnych i 

po ich przyjęciu przez Parlament, są one 

podpisywane przez Przewodniczącego.  

2.  Jeśli porozumienia te pociągają za 

sobą zmiany w zakresie praw i 

obowiązków wynikających z Regulaminu, 

tworzą nowe prawa i obowiązki 

regulaminowe dla posłów albo dla 

organów Parlamentu lub też wprowadzają 

zmiany albo wykładnię do Regulaminu 

Parlamentu, to przed podpisaniem 

porozumienia sprawa jest kierowana do 

zbadania przez właściwą komisję, zgodnie 

z art. 226 ust. 2-6. 

2.  Jeśli porozumienia te pociągają za 

sobą zmiany w zakresie praw i 

obowiązków wynikających z Regulaminu, 

tworzą nowe prawa i obowiązki 

regulaminowe dla posłów albo dla 

organów Parlamentu lub też wprowadzają 

zmiany albo wykładnię do Regulaminu, to 

przed podpisaniem porozumienia sprawa 

jest kierowana do zbadania przez właściwą 

komisję, zgodnie z art. 226 ust. 2–6. 

 

Poprawka  167 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 141 
 

Tekst obowiązujący Poprawka 

Artykuł 141 Artykuł 141 

Postępowanie przed Trybunałem 

Sprawiedliwości Unii Europejskiej 

Postępowanie przed Trybunałem 

Sprawiedliwości Unii Europejskiej 

1.  W terminach określonych przez 

traktaty i statut Trybunału Sprawiedliwości 

Unii Europejskiej dla wnoszenia skarg 

przez instytucje Unii oraz osoby fizyczne i 

prawne, Parlament bada prawo Unii i 

środki wykonawcze w celu stwierdzenia 

pełnego poszanowania traktatów, a w 

szczególności wynikające z nich 

uprawnienia Parlamentu. 

1. W terminach określonych przez 

traktaty i statut Trybunału Sprawiedliwości 

Unii Europejskiej dla wnoszenia skarg 

przez instytucje Unii oraz osoby fizyczne i 

prawne Parlament bada prawo Unii i jego 

wdrażanie w celu zapewnienia pełnego 

poszanowania traktatów, w szczególności 

w odniesieniu do uprawnień Parlamentu. 

2.  Właściwa komisja składa 

Parlamentowi sprawozdanie, w razie 

potrzeby w formie ustnej, jeśli ma 

przypuszczenie, że nastąpiło naruszenie 

prawa Unii. 

2. Komisja właściwa w kwestiach 

prawnych składa Parlamentowi 

sprawozdanie, w razie potrzeby w formie 

ustnej, jeśli ma przypuszczenie, że 

nastąpiło naruszenie prawa Unii. W 

stosownych przypadkach może wysłuchać 
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opinii komisji przedmiotowo właściwej. 

3. Przewodniczący wnosi w imieniu 

Parlamentu skargę zgodnie z zaleceniem 

właściwej komisji. 

3. Przewodniczący wnosi w imieniu 

Parlamentu skargę zgodnie z zaleceniem 

komisji właściwej w kwestiach prawnych. 

Na początku kolejnej sesji miesięcznej 

Przewodniczący może zwrócić się do 

zgromadzenia plenarnego o podjęcie 

decyzji o podtrzymaniu skargi. Jeżeli 

zgromadzenie plenarne większością 

oddanych głosów wypowie się przeciwko 

podtrzymaniu skargi, Przewodniczący 

wycofuje skargę. 

Na początku kolejnej sesji miesięcznej 

Przewodniczący może zwrócić się do 

Parlamentu o podjęcie decyzji o 

podtrzymaniu skargi. Jeżeli Parlament 

większością oddanych głosów wypowie się 

przeciwko podtrzymaniu skargi, 

Przewodniczący wycofuje skargę. 

Jeżeli Przewodniczący złoży skargę wbrew 

zaleceniu właściwej komisji, na początku 

kolejnej sesji miesięcznej zwraca się on do 

zgromadzenia plenarnego o podjęcie 

decyzji o podtrzymaniu skargi. 

Jeżeli Przewodniczący złoży skargę wbrew 

zaleceniu właściwej komisji, na początku 

kolejnej sesji miesięcznej zwraca się on do 

Parlamentu o podjęcie decyzji o 

podtrzymaniu skargi. 

4. Przewodniczący przedstawia uwagi 

lub interweniuje w imieniu Parlamentu w 

postępowaniach sądowych po konsultacji z 

właściwą komisją. 

4. Przewodniczący przedstawia uwagi 

lub interweniuje w imieniu Parlamentu w 

postępowaniach sądowych po konsultacji z 

komisją właściwą w kwestiach prawnych. 

Jeżeli Przewodniczący zamierza odejść od 

zalecenia właściwej komisji, informuje ją o 

tym i przekazuje sprawę Konferencji 

Przewodniczących, uzasadniając swoją 

decyzję. 

Jeżeli Przewodniczący zamierza odejść od 

zalecenia komisji właściwej w kwestiach 

prawnych, informuje ją o tym i przekazuje 

sprawę Konferencji Przewodniczących, 

uzasadniając swoją decyzję. 

Jeżeli Konferencja Przewodniczących 

uzna, że Parlament – w drodze wyjątku – 

nie powinien wnosić uwag do Trybunału 

Sprawiedliwości Unii Europejskiej ani 

występować przed nim w przypadku gdy 

kwestionowana jest legalność aktu 

przyjętego przez Parlament, kwestia 

zostaje niezwłocznie przekazana 

zgromadzeniu plenarnemu. 

Jeżeli Konferencja Przewodniczących 

uzna, że Parlament – w drodze wyjątku – 

nie powinien wnosić uwag do Trybunału 

Sprawiedliwości Unii Europejskiej ani 

występować przed nim, w przypadku gdy 

kwestionowana jest legalność aktu 

przyjętego przez Parlament, sprawa zostaje 

niezwłocznie przekazana Parlamentowi. 

W nagłych przypadkach Przewodniczący 

może podjąć działania zapobiegawcze 

celem zachowania terminów określonych 

przez właściwy sąd. W takich przypadkach 

jak najszybciej uruchamia się procedurę 

przewidzianą w niniejszym ustępie. 

 

Regulamin nie stawia przeszkód, by 

właściwa komisja podjęła odpowiednie 

kroki proceduralne pozwalające jej na 

Regulamin nie stawia przeszkód, by 

właściwa komisja podjęła odpowiednie 

kroki proceduralne pozwalające jej na 
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terminowe przekazanie zalecenia w 

pilnych przypadkach. 

terminowe przekazanie zalecenia w 

pilnych przypadkach. 

Artykuł 108 ust. 6 Regulaminu ustanawia 

szczególną procedurę dotyczącą decyzji 

Parlamentu w przedmiocie wykonania 

uprawnienia do zasięgnięcia opinii 

Trybunału Sprawiedliwości, zgodnie z art. 

218 ust. 11 Traktatu o funkcjonowaniu 

Unii Europejskiej, w sprawie zgodności 

umowy międzynarodowej z traktatami. 

Przepis ten stanowi lex specialis, który ma 

pierwszeństwo przed ogólną zasadą 

ustanowioną w art. 141. 

 

W przypadku gdy chodzi o wykonanie 

uprawnień Parlamentu przed Trybunałem 

Sprawiedliwości Unii Europejskiej i gdy 

dany akt nie jest objęty zakresem art. 141, 

procedura przewidziana w tym artykule ma 

zastosowanie przez analogię. 

W przypadku gdy chodzi o wykonanie 

uprawnień Parlamentu przed Trybunałem 

Sprawiedliwości Unii Europejskiej i gdy 

dany akt nie jest objęty zakresem art. 141, 

procedura przewidziana w tym artykule ma 

zastosowanie przez analogię. 

 4a. W pilnych przypadkach i w razie 

potrzeby po konsultacjach z 

przewodniczącym i sprawozdawcą komisji 

właściwej w kwestiach prawnych 

Przewodniczący może podjąć działania 

zapobiegawcze w celu dotrzymania 

odpowiednich terminów. W takich 

przypadkach jak najszybciej uruchamia 

się procedurę przewidzianą odpowiednio 

w ust. 3 i 4. 

 4b. Komisja właściwa w kwestiach 

prawnych opracowuje zasady, którymi 

będzie się kierować przy stosowaniu 

niniejszego artykułu. 

Uzasadnienie 

The changes in paragraph 4(4) aim at making the urgent procedure of a general application  

as in practice, precautionary action might be necessary in any case, i.e. also in relation to the 

direct actions referred to in paragraph 3.  

The changes in paragraph 4 (4b) aim to ratify the existence of the 'Guidelines for the 

application of Rule 141 of the Rules of Procedure', drafted in cooperation with the Legal 

Service, and adopted by the Coordinators of the Committee on Legal Affairs on  24 February 

2015 . Recommendations made to the President under this Rule have constantly referred to 

these Guidelines since their adoption.  
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The deletion of the interpretation reflect the change to Rule 108(6) (according to which the 

President may request the opinion of the committee responsible for legal affairs before 

Parliament votes on a proposal to seek an opinion from the Court of Justice on the 

compatibility of an international agreement with the Treaties).  
 

Poprawka  168 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 143 
 

Tekst obowiązujący Poprawka 

Artykuł 143 Artykuł 143 

Konferencja Komisji do Spraw 

Europejskich (COSAC) 

Konferencja Komisji do Spraw Unijnych 

Parlamentów Unii Europejskiej (COSAC) 

1.  Na wniosek Przewodniczącego 

Konferencja Przewodniczących wyznacza 

członków delegacji na Konferencji Komisji 

do Spraw Europejskich i może udzielić im 

mandatu. Delegacji przewodniczy 

wiceprzewodniczący Parlamentu 

Europejskiego odpowiedzialny za 

utrzymywanie kontaktów z parlamentami 

narodowymi oraz przewodniczący komisji 

odpowiedzialnej za sprawy 

instytucjonalne. 

1. Na wniosek Przewodniczącego 

Konferencja Przewodniczących wyznacza 

członków delegacji na Konferencji Komisji 

do Spraw Europejskich i może udzielić im 

mandatu. Delegacji przewodniczy 

wiceprzewodniczący Parlamentu 

Europejskiego odpowiedzialny za 

utrzymywanie kontaktów z parlamentami 

narodowymi oraz przewodniczący komisji 

odpowiedzialnej za sprawy konstytucyjne. 

2.  Inni członkowie delegacji są 

wybierani zależnie od tematyki omawianej 

w czasie obrad Konferencji Komisji do 

Spraw Europejskich, a w ich skład powinni 

wejść w miarę możliwości przedstawiciele 

komisji odpowiedzialnych za te kwestie. 

Po każdym posiedzeniu delegacja składa 

sprawozdanie. 

2. Inni członkowie delegacji są 

wybierani zależnie od tematyki omawianej 

w czasie obrad Konferencji Komisji do 

Spraw Europejskich, a w ich skład powinni 

wejść w miarę możliwości przedstawiciele 

komisji odpowiedzialnych za te kwestie. 

3.  Należycie uwzględnia się ogólną 

równowagę sił politycznych w 

Parlamencie. 

3.  Należycie uwzględnia się ogólną 

równowagę sił politycznych w 

Parlamencie. 

 3a. Po każdym posiedzeniu COSAC 

delegacja składa Konferencji 

Przewodniczących sprawozdanie. 

Uzasadnienie 

Przytoczona w tym miejscu pełna nazwa COSAC pochodzi z protokołu nr 9 do Traktatu z 
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Amsterdamu. Nie jest ona zgodna z nazwą podaną w art. 10 Protokołu nr 1 do TUE i TFUE, 

która brzmi „Konferencja organów parlamentarnych wyspecjalizowanych w sprawach Unii 

”, ani z nazwą figurującą w regulaminie COSAC (Dz.U. C 229 z 4.8.2011, s. 1), tj. 

„Konferencja Komisji do Spraw Unijnych Parlamentów Unii Europejskiej”.  Drobne 

niespójności widoczne są również w pozostałych wersjach językowych Regulaminu 

Parlamentu Europejskiego. 
 

Poprawka  169 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 146 
 

Tekst obowiązujący Poprawka 

Artykuł 146 Artykuł 146 

Zwoływanie Parlamentu Zwoływanie Parlamentu 

1.  Parlament zbiera się z mocy prawa 

w drugi wtorek marca każdego roku i 

podejmuje niezależną decyzję o długości 

przerw w sesji. 

1. Zgodnie z art. 229 ust. 1 Traktatu 

o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
Parlament zbiera się z mocy prawa w drugi 

wtorek marca każdego roku. Parlament 

podejmuje niezależną decyzję o długości 

przerw w sesji. 

2.  Parlament zbiera się ponadto z 

mocy prawa w pierwszy wtorek po 

upływie jednego miesiąca od końca okresu 

ustalonego w art. 10 ust. 1 Aktu z dnia 20 

września 1976 r. 

2.  Parlament zbiera się ponadto z 

mocy prawa w pierwszy wtorek po 

upływie jednego miesiąca od końca okresu 

ustalonego w art. 10 ust. 1 Aktu z dnia 20 

września 1976 r. 

3.  Konferencja Przewodniczących 

może zmienić długość przerw ustalonych 

zgodnie z ust. 1, podejmując uzasadnioną 

decyzję co najmniej piętnaście dni przed 

ustalonym uprzednio przez Parlament 

terminem wznowienia obrad, przy czym 

wznowienie sesji nie może zostać 

przełożone o więcej niż dwa tygodnie. 

3.  Konferencja Przewodniczących 

może zmienić długość przerw ustalonych 

zgodnie z ust. 1, podejmując uzasadnioną 

decyzję co najmniej piętnaście dni przed 

ustalonym uprzednio przez Parlament 

terminem wznowienia obrad, przy czym 

wznowienie sesji nie może zostać 

przełożone o więcej niż dwa tygodnie. 

4. Na wniosek większości członków 

Parlamentu lub na wniosek Komisji lub 

Rady, po konsultacji z Konferencją 

Przewodniczących, Przewodniczący 

zwołuje Parlament w trybie 

nadzwyczajnym. 

4. Na wniosek większości członków 

Parlamentu lub na wniosek Komisji lub 

Rady, po konsultacji z Konferencją 

Przewodniczących, Przewodniczący 

zwołuje Parlament w trybie 

nadzwyczajnym. 

W pilnych przypadkach Przewodniczący 

może ponadto, za zgodą Konferencji 

W pilnych przypadkach Przewodniczący 

może ponadto, za zgodą Konferencji 
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Przewodniczących, zwołać Parlament w 

trybie nadzwyczajnym. 

Przewodniczących, zwołać Parlament w 

trybie nadzwyczajnym. 

 

Poprawka  170 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 148 
 

Tekst obowiązujący Poprawka 

Artykuł 148 Artykuł 148 

Uczestnictwo w posiedzeniach Uczestnictwo w posiedzeniach 

1. Na każdym posiedzeniu 

przedkładana jest posłom do podpisu w 

lista obecności. 

1. Na każdym posiedzeniu 

przedkładana jest posłom do podpisu w 

lista obecności. 

2. Nazwiska posłów, których 

obecność została poświadczona na liście, 

są odnotowywane w protokole każdego 

posiedzenia z adnotacją „obecna/obecny”. 

Nazwiska posłów, których nieobecność 

została usprawiedliwiona przez 

przewodniczącego, są odnotowywane w 

protokole każdego posiedzenia z adnotacją 

„usprawiedliwiona/usprawiedliwiony”. 

2. Nazwiska posłów odnotowanych 

jako obecni na liście są podawane w 

protokole każdego posiedzenia z adnotacją 

„obecna/obecny”. Nazwiska posłów, 

których nieobecność została 

usprawiedliwiona przez 

Przewodniczącego, są podawane w 

protokole każdego posiedzenia z adnotacją 

„usprawiedliwiona/usprawiedliwiony”. 

Uzasadnienie 

Zmiana opiera się ściśle na wersji francuskiej, tzn. „Les noms des députés dont la présence 

est attestée par cette feuille de présence sont consignés comme « présent » ...”. 
 

Poprawka  171 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 149 
 

Tekst obowiązujący Poprawka 

Artykuł 149 Artykuł 149 

Projekt porządku dziennego Projekt porządku dziennego 

1. Przed każdą sesją miesięczną 

Konferencja Przewodniczących sporządza 

na podstawie zaleceń konferencji 

1. Przed każdą sesją miesięczną 

Konferencja Przewodniczących sporządza 

na podstawie zaleceń Konferencji 
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przewodniczących komisji projekt 

porządku dziennego, uwzględniając przy 

tym uzgodniony program prac Komisji, o 

którym mowa w art. 37. 

Przewodniczących Komisji projekt 

porządku dziennego. 

Na zaproszenie Przewodniczącego 

Komisja i Rada mogą uczestniczyć, w 

obradach Konferencji Przewodniczących, 

dotyczących projektu porządku dziennego. 

Na zaproszenie Przewodniczącego 

Komisja i Rada mogą uczestniczyć, w 

obradach Konferencji Przewodniczących, 

dotyczących projektu porządku dziennego. 

2.  Projekt porządku dziennego może 

wskazywać, kiedy będą poddane pod 

głosowanie niektóre punkty, rozpatrzenie 

których przewiduje. 

2.  Projekt porządku dziennego może 

wskazywać, kiedy będą poddane pod 

głosowanie niektóre punkty, rozpatrzenie 

których przewiduje. 

3.  Projekt porządku dziennego może 

zawierać jeden lub dwa punkty 

przewidujące debaty nad przypadkami 

łamania praw człowieka, zasad 

demokracji i państwa prawa, zgodnie z 

art. 135, trwające w sumie nie dłużej niż 

60 minut. 

 

4.  Końcowy projekt porządku 

dziennego jest przekazywany posłom na co 

najmniej trzy godziny przed otwarciem 

sesji miesięcznej. 

4. Końcowy projekt porządku 

dziennego jest udostępniany posłom na co 

najmniej trzy godziny przed otwarciem 

sesji miesięcznej. 

Uzasadnienie 

Końcowa część zdania w ust. 1 zostanie skreślona, aby uniknąć ewentualnej niezgodności z 

możliwymi zmianami w art. 37 w związku z nowym porozumieniem międzyinstytucjonalnym w 

sprawie lepszego stanowienia prawa. 
 

Poprawka  172 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 150 
 

Tekst obowiązujący Poprawka 

Artykuł 150 Artykuł 150 

Procedura na posiedzeniu plenarnym bez 

poprawek i debaty 

Procedura na posiedzeniu plenarnym bez 

poprawek i debaty 

1. Każdy wniosek dotyczący aktu 

ustawodawczego (pierwsze czytanie), jak 

również każdy projekt rezolucji 

1. Jeżeli sprawozdanie przyjęto w 

komisji przy mniej niż jednej dziesiątej 

członków komisji głosujących przeciw, 
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nieustawodawczej, przyjęte w komisji przy 

mniej niż jednej dziesiątej członków 

komisji głosujących przeciw, są 

wpisywane do porządku dziennego obrad 

Parlamentu w celu przyjęcia bez poprawek.  

wpisuje się je do porządku dziennego 

obrad Parlamentu w celu przyjęcia bez 

poprawek. 

Nad tym punktem przeprowadza się jedno 

głosowanie, chyba że przed ustaleniem 

końcowego projektu porządku dziennego 

grupy polityczne lub posłowie występujący 

indywidualnie, którzy reprezentują razem 

jedną dziesiątą członków Parlamentu, złożą 

pisemny wniosek o zgodę na wnoszenie 

poprawek. W takim przypadku 

Przewodniczący wyznacza termin ich 

wnoszenia. 

Nad tym punktem przeprowadza się jedno 

głosowanie, chyba że przed ustaleniem 

końcowego projektu porządku dziennego 

grupy polityczne lub posłowie występujący 

indywidualnie, którzy reprezentują razem 

jedną dziesiątą członków Parlamentu, złożą 

pisemny wniosek o zgodę na wnoszenie 

poprawek. W takim przypadku 

Przewodniczący wyznacza termin ich 

wnoszenia. 

2.  Punkty wpisane do końcowego 

projektu porządku dziennego w celu 

poddania pod głosowanie bez poprawek 

nie są również przedmiotem debaty, chyba 

że Parlament, podczas przyjmowania 

porządku dziennego na początku sesji 

miesięcznej, podejmie inną decyzję na 

podstawie propozycji Konferencji 

Przewodniczących lub na wniosek grupy 

politycznej albo co najmniej 40 posłów. 

2.  Punkty wpisane do końcowego 

projektu porządku dziennego w celu 

poddania pod głosowanie bez poprawek 

nie są również przedmiotem debaty, chyba 

że Parlament, podczas przyjmowania 

porządku dziennego na początku sesji 

miesięcznej, podejmie inną decyzję na 

podstawie propozycji Konferencji 

Przewodniczących lub na wniosek grupy 

politycznej albo co najmniej 40 posłów. 

3.  Przy sporządzaniu końcowego 

projektu porządku dziennego sesji 

miesięcznej Konferencja 

Przewodniczących może zaproponować 

wpisanie innych punktów do rozpatrzenia 

bez poprawek lub bez debaty. Przy 

uchwalaniu porządku dziennego Parlament 

nie może przyjąć takich propozycji jeżeli 

grupa polityczna lub co najmniej 40 

posłów wyraziło w formie pisemnej swój 

sprzeciw najpóźniej na godzinę przed 

otwarciem sesji miesięcznej. 

3.  Przy sporządzaniu końcowego 

projektu porządku dziennego sesji 

miesięcznej Konferencja 

Przewodniczących może zaproponować 

wpisanie innych punktów do rozpatrzenia 

bez poprawek lub bez debaty. Przy 

uchwalaniu porządku dziennego Parlament 

nie może przyjąć takich propozycji jeżeli 

grupa polityczna lub co najmniej 40 

posłów wyraziło w formie pisemnej swój 

sprzeciw najpóźniej na godzinę przed 

otwarciem sesji miesięcznej. 

4.  Przy rozpatrywaniu punktu bez 

debaty sprawozdawca lub przewodniczący 

właściwej komisji może bezpośrednio 

przed głosowaniem złożyć nie 

przekraczające dwóch minut oświadczenie. 

4.  Przy rozpatrywaniu punktu bez 

debaty sprawozdawca lub przewodniczący 

właściwej komisji może bezpośrednio 

przed głosowaniem złożyć nie 

przekraczające dwóch minut oświadczenie. 
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Uzasadnienie 

Zmiany w ust. 1 wynikają z faktu, że obecna wykładnia i stosowanie art. 150 są dość 

szerokie: COD (pierwsze czytanie), CNS, APP, NLE, INI, IMM, BUDG, REGL. W 

rzeczywistości ma on zastosowanie do wszystkich sprawozdań przyjętych w komisji. Obecnie 

z jego zakresu wyłączone są jedynie projekty rezolucji, zalecenia do drugiego czytania i 

projekty zaleceń dla Rady. 
 

Poprawka  173 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 152 
 

Tekst obowiązujący Poprawka 

Artykuł 152 Artykuł 149a 

Przyjęcie i zmiana porządku dziennego Przyjęcie i zmiana porządku dziennego 

1. Na początku każdej sesji 

miesięcznej Parlament podejmuje decyzję 

co do końcowego projektu porządku 

dziennego. Propozycje zmian mogą być 

przedstawiane przez komisję, grupę 

polityczną lub co najmniej 40 posłów. 

Propozycje te muszą zostać przedłożone 

Przewodniczącemu najpóźniej na godzinę 

przed otwarciem sesji miesięcznej. W 

sprawie każdej propozycji Przewodniczący 

może udzielić głosu jej autorowi oraz 

jednemu mówcy popierającemu 

propozycję i jednemu mówcy 

wyrażającemu sprzeciw. Czas wystąpienia 

jest ograniczony do jednej minuty. 

1. Na początku każdej sesji 

miesięcznej Parlament przyjmuje porządek 

dzienny sesji. Poprawki do końcowego 

projektu porządku dziennego mogą być 

przedstawiane przez komisję, grupę 

polityczną lub co najmniej 40 posłów. 

Propozycje te muszą zostać przedłożone 

Przewodniczącemu najpóźniej na godzinę 

przed otwarciem sesji miesięcznej. W 

sprawie każdej poprawki Przewodniczący 

może udzielić głosu jej autorowi oraz 

jednemu mówcy wyrażającemu sprzeciw. 

Czas wystąpienia jest ograniczony do 

jednej minuty. 

2. Po przyjęciu, porządek dzienny nie 

może być zmieniany, chyba że zachodzą 

okoliczności wymienione w art. 154 lub 

art. 187-191 lub na podstawie propozycji 

Przewodniczącego. 

2. Po przyjęciu, porządek dzienny nie 

może być zmieniany, chyba że zachodzą 

okoliczności wymienione w art. 154 lub 

art. 187-191 lub na podstawie propozycji 

Przewodniczącego. 

Odrzucony wniosek proceduralny mający 

na celu zmianę porządku dziennego nie 

może zostać złożony ponownie na tej 

samej sesji miesięcznej. 

Odrzucony wniosek proceduralny mający 

na celu zmianę porządku dziennego nie 

może zostać złożony ponownie na tej 

samej sesji miesięcznej. 

3.  Przed zamknięciem posiedzenia 

Przewodniczący informuje Parlament o 

dacie, godzinie i porządku dziennym 

3.  Przed zamknięciem posiedzenia 

Przewodniczący informuje Parlament o 

dacie, godzinie i porządku dziennym 
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następnego posiedzenia. następnego posiedzenia. 

Artykuł ten zostanie umieszczony 

bezpośrednio po art. 149, ponieważ 

dotyczy projektu porządku dziennego. 

Uzasadnienie 
 

Poprawka  174 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 153 a (nowy) 
 

Tekst obowiązujący Poprawka 

 Artykuł 153a 

 Debata na aktualny temat, o której 

przeprowadzenie wnioskuje grupa 

polityczna 

 1. Na każdym posiedzeniu plenarnym 

w projekcie porządku dziennego należy 

zarezerwować jeden lub dwa co najmniej 

60-minutowe przedziały czasowe na 

debaty poświęcone aktualnym kwestiom o 

istotnym znaczeniu dla polityki Unii 

Europejskiej. 

 2. Każda grupa polityczna ma prawo 

zaproponować wybraną przez siebie 

aktualną kwestię na co najmniej jedną 

tego typu debatę rocznie. Konferencja 

Przewodniczących zapewnia grupom 

politycznym równe warunki korzystania z 

tego prawa w okresie rocznym. 

 3. Grupy polityczne informują 

Przewodniczącego na piśmie o wybranym 

przez siebie aktualnym temacie przed 

sporządzeniem ostatecznego projektu 

porządku dziennego przez Konferencję 

Przewodniczących. Przestrzega się w pełni 

art. 38 ust. 1 dotyczącego praw, wolności i 

zasad uznanych w art. 6 Traktatu o Unii 

Europejskiej oraz wartości zapisanych w 

jego art. 2. 

 4. Konferencja Przewodniczących 
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ustala, kiedy odbędzie się debata. 

Stanowiąc większością reprezentującą 

cztery piąte posłów do Parlamentu, 

Konferencja Przewodniczących może 

odrzucić kwestię zaproponowaną przez 

grupę. 

 5. Wprowadzenia do debaty dokonuje 

przedstawiciel grupy politycznej, która 

zaproponowała aktualną kwestię. Czas 

wystąpień następujących po tym 

wprowadzeniu rozdzielany jest zgodnie z 

art. 162 ust. 4 i 5. 

 6. Debata jest zamykana bez 

uchwalania rezolucji. 

 

Poprawka  175 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 154 
 

Tekst obowiązujący Poprawka 

Artykuł 154 Artykuł 154 

Tryb pilny Tryb pilny 

1. Przewodniczący, komisja, grupa 

polityczna, co najmniej 40 posłów, 

Komisja lub Rada mogą zwrócić się do 

Parlamentu o przeprowadzenie w trybie 

pilnym debaty na temat projektu będącego 

przedmiotem konsultacji Parlamentu 
zgodnie z art. 47 ust. 1. Wniosek taki musi 

być przedstawiony w formie pisemnej i 

zawierać uzasadnienie. 

1. Przewodniczący, komisja, grupa 

polityczna, co najmniej 40 posłów, 

Komisja lub Rada mogą zwrócić się do 

Parlamentu o przeprowadzenie w trybie 

pilnym debaty na temat projektu 

przedstawionego Parlamentowi zgodnie z 

art. 47 ust. 1. Wniosek taki musi być 

przedstawiony w formie pisemnej i 

zawierać uzasadnienie. 

2.  Niezwłocznie po otrzymaniu 

wniosku o przeprowadzenie debaty w 

trybie pilnym Przewodniczący informuje o 

nim Parlament. Głosowanie nad wnioskiem 

odbywa się na początku pierwszego 

posiedzenia następującego po posiedzeniu, 

na którym poinformowano o wpłynięciu 

wniosku, pod warunkiem, że projekt, 

którego dotyczy wniosek, został doręczony 

w językach urzędowych. W przypadku gdy 

2.  Niezwłocznie po otrzymaniu 

wniosku o przeprowadzenie debaty w 

trybie pilnym Przewodniczący informuje o 

nim Parlament. Głosowanie nad wnioskiem 

odbywa się na początku pierwszego 

posiedzenia następującego po posiedzeniu, 

na którym poinformowano o wpłynięciu 

wniosku, pod warunkiem, że projekt, 

którego dotyczy wniosek, został doręczony 

w językach urzędowych. W przypadku gdy 
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wpłynęło kilka wniosków dotyczących tej 

samej sprawy, przyjęcie lub odrzucenie 

jednego wniosku o zastosowanie trybu 

pilnego odnosi się do wszystkich 

wniosków w tej sprawie. 

wpłynęło kilka wniosków dotyczących tej 

samej sprawy, przyjęcie lub odrzucenie 

jednego wniosku o zastosowanie trybu 

pilnego odnosi się do wszystkich 

wniosków w tej sprawie. 

3.  Przed głosowaniem udziela się 

głosu jedynie wnioskodawcy, jednemu 

mówcy za, jednemu mówcy przeciw oraz 

przewodniczącemu i/lub sprawozdawcy 

właściwej komisji, przy czym każde 

wystąpienie jest ograniczone do trzech 

minut. 

3. Przed głosowaniem udziela się 

głosu jedynie wnioskodawcy, jednemu 

mówcy przeciw oraz przewodniczącemu 

i/lub sprawozdawcy właściwej komisji, a 

każde wystąpienie jest ograniczone do 

trzech minut. 

4.  Punkty, co do których zastosowano 

tryb pilny, mają pierwszeństwo przed 

pozostałymi punktami porządku 

dziennego. Przewodniczący ustala, kiedy 

odbędzie się debata i głosowanie nad nimi. 

4.  Punkty, co do których zastosowano 

tryb pilny, mają pierwszeństwo przed 

pozostałymi punktami porządku 

dziennego. Przewodniczący ustala, kiedy 

odbędzie się debata i głosowanie nad nimi. 

5.  Debata w trybie pilnym może 

odbyć się bez przedstawiania sprawozdania 

lub, wyjątkowo, tylko na podstawie 

ustnego sprawozdania właściwej komisji. 

5. Tryb pilny może zostać 

zastosowany bez przedstawiania 

sprawozdania lub, wyjątkowo, tylko na 

podstawie ustnego sprawozdania właściwej 

komisji. 

 Jeżeli stosuje się tryb pilny i toczą się 

negocjacje międzyinstytucjonalne, nie 

stosuje się art. 73 i 73a. Artykuł 73d 

stosuje się odpowiednio. 

Uzasadnienie 

Słowo „konsultacje” w ust. 1 może sugerować zawężenie do procedury konsultacji, podczas 

gdy art. 47 ust. 1 obejmuje również zwykłą procedurę ustawodawczą. Rozpatrzenie projektu 

w trybie pilnym może również okazać się użyteczne w ramach procedury zgody. 

Proponowana zmiana w ust. 5 ma na celu uwzględnienie nie tylko „debaty”, ale również 

„głosowania”, o którym mowa w ust. 4. 

 + Nowa wykładnia. 
 

Poprawka  176 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 156 
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Tekst obowiązujący Poprawka 

Artykuł 156 Artykuł 156 

Terminy Terminy 

Z wyjątkiem przypadków postępowania w 

trybie pilnym przewidzianych w art. 135 i 

art. 154, debata i głosowanie nad danym 

tekstem mogą zostać otwarte tylko 

wówczas, gdy został on doręczony co 

najmniej 24 godziny wcześniej. 

Z wyjątkiem przypadków postępowania w 

trybie pilnym przewidzianych w art. 135 i 

art. 154, debata i głosowanie nad danym 

tekstem mogą zostać otwarte tylko 

wówczas, gdy został on udostępniony co 

najmniej 24 godziny wcześniej. 

 

Poprawka  177 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 157 
 

Tekst obowiązujący Poprawka 

Artykuł 157 Artykuł 157 

Wstęp na salę obrad Wstęp na salę obrad 

1.  Na salę obrad nie ma wstępu nikt 

poza posłami do Parlamentu, członkami 

Komisji i Rady, Sekretarzem Generalnym 

Parlamentu, członkami personelu 

wezwanymi w celu pełnienia swoich 

obowiązków, ekspertami i urzędnikami 

Unii Europejskiej. 

1. Na salę obrad nie ma wstępu nikt 

poza posłami do Parlamentu, członkami 

Komisji i Rady, Sekretarzem Generalnym 

Parlamentu, członkami personelu 

wezwanymi w celu pełnienia swoich 

obowiązków oraz osobami zaproszonymi 

przez Przewodniczącego. 

2.  Na galerię wpuszczane są jedynie 

osoby będące w posiadaniu ważnego 

identyfikatora wystawianego w tym celu 

przez Przewodniczącego lub Sekretarza 

Generalnego Parlamentu. 

2.  Na galerię wpuszczane są jedynie 

osoby będące w posiadaniu ważnego 

identyfikatora wystawianego w tym celu 

przez Przewodniczącego lub Sekretarza 

Generalnego Parlamentu. 

3.  Osoby wpuszczone na galerię 

zajmują miejsca siedzące i zachowują 

ciszę. Każda osoba wyrażająca oznaki 

aprobaty lub dezaprobaty jest natychmiast 

wyprowadzana przez strażników. 

3.  Osoby wpuszczone na galerię 

zajmują miejsca siedzące i zachowują 

ciszę. Każda osoba wyrażająca oznaki 

aprobaty lub dezaprobaty jest natychmiast 

wyprowadzana przez strażników. 

Uzasadnienie 
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Poprawka  178 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 158 
 

Tekst obowiązujący Poprawka 

Artykuł 158 Artykuł 158 

Ustalenia odnoszące się do języków Ustalenia odnoszące się do języków 

1.  Wszystkie dokumenty Parlamentu 

są sporządzane w językach urzędowych. 

1.  Wszystkie dokumenty Parlamentu 

są sporządzane w językach urzędowych. 

2.  Wszyscy posłowie mają prawo do 

wypowiadania się w Parlamencie w 

wybranym języku urzędowym. 

Wystąpienia w jednym z języków 

urzędowych są tłumaczone symultanicznie 

na wszystkie inne języki urzędowe oraz na 

każdy inny język, który Prezydium uzna za 

niezbędny. 

2.  Wszyscy posłowie mają prawo do 

wypowiadania się w Parlamencie w 

wybranym języku urzędowym. 

Wystąpienia w jednym z języków 

urzędowych są tłumaczone symultanicznie 

na wszystkie inne języki urzędowe oraz na 

każdy inny język, który Prezydium uzna za 

niezbędny. 

3.  Podczas posiedzeń komisji i 

delegacji zapewniane jest tłumaczenie na 

języki urzędowe używane i wnioskowane 

przez członków komisji lub delegacji i ich 

zastępców. 

3.  Podczas posiedzeń komisji i 

delegacji zapewniane jest tłumaczenie na 

języki urzędowe używane i wnioskowane 

przez członków komisji lub delegacji i ich 

zastępców. 

4. W trakcie posiedzeń komisji lub 

delegacji odbywających się poza ich 

zwykłymi miejscami pracy zapewniane jest 

tłumaczenie z i na języki tych członków, 

którzy potwierdzili swój udział w 

posiedzeniu. Zasada ta może zostać 

złagodzona za zgodą członków komisji lub 

delegacji. Ewentualne spory rozstrzyga 

Prezydium. 

4. W trakcie posiedzeń komisji lub 

delegacji odbywających się poza ich 

zwykłymi miejscami pracy zapewniane jest 

tłumaczenie z i na języki tych członków, 

którzy potwierdzili swój udział w 

posiedzeniu. Zasada ta może zostać 

złagodzona w drodze wyjątku. Prezydium 

przyjmuje niezbędne przepisy. 

Jeżeli po ogłoszeniu wyników głosowania 

okaże się, że występują niezgodności 

pomiędzy tekstami sporządzonymi w 

różnych językach, Przewodniczący 

podejmuje decyzję o ważności 

ogłoszonych wyników głosowania w myśl 

art. 184 ust. 5. Jeśli zatwierdzi on wyniki, 

określa też, którą z wersji uznaje się za 

uchwaloną. Wersja oryginalna nie może 

być jednak zawsze uznawana za tekst 

oficjalny, ponieważ możliwa jest sytuacja, 
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w której teksty sporządzone we wszystkich 

innych językach różnią się od tekstu 

oryginalnego. 

 4a. Po ogłoszeniu wyników 

głosowania Przewodniczący rozstrzyga w 

sprawie wniosków dotyczących zarzutu 

niezgodności pomiędzy różnymi wersjami 

językowymi. 

Uzasadnienie 
 

Poprawka  179 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 159 
 

Tekst obowiązujący Poprawka 

Artykuł 159 Artykuł 159 

Przepis przejściowy Przepis przejściowy 

1.  W okresie przejściowym 

trwającym do końca ósmej kadencji20 

dopuszczalne są odstępstwa od 

postanowień art. 158, jeżeli i o ile liczba 

tłumaczy ustnych lub pisemnych dla 

danego języka urzędowego jest 

niewystarczająca pomimo podjęcia 

odpowiednich środków. 

1.  W okresie przejściowym 

trwającym do końca ósmej kadencji20 

dopuszczalne są odstępstwa od 

postanowień art. 158, jeżeli i o ile liczba 

tłumaczy ustnych lub pisemnych dla 

danego języka urzędowego jest 

niewystarczająca pomimo podjęcia 

odpowiednich środków. 

2.  Na wniosek Sekretarza 

Generalnego Prezydium stwierdza 

zaistnienie warunków określonych w ust. 1 

w odniesieniu do każdego z języków 

urzędowych, których to dotyczy, i co pół 

roku weryfikuje swoją decyzję na 

podstawie sprawozdania na temat 

postępów przygotowanego przez 

Sekretarza Generalnego. Prezydium 

przyjmuje niezbędne przepisy przejściowe. 

2. Na wniosek Sekretarza 

Generalnego oraz z zastrzeżeniem ustaleń, 

o których mowa w ust. 3, Prezydium 

stwierdza zaistnienie warunków 

określonych w ust. 1 w odniesieniu do 

każdego z języków urzędowych, których to 

dotyczy, i co pół roku weryfikuje swoją 

decyzję na podstawie sprawozdania na 

temat postępów przygotowanego przez 

Sekretarza Generalnego. Prezydium 

przyjmuje niezbędne przepisy przejściowe. 

3.  Zastosowanie mają przyjęte przez 

Radę na podstawie traktatów tymczasowe 

odstępstwa w odniesieniu do sporządzania 

aktów prawnych z wyjątkiem rozporządzeń 

3. Zastosowanie mają przyjęte przez 

Radę na podstawie traktatów tymczasowe 

odstępstwa w odniesieniu do sporządzania 

aktów prawnych. 
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przyjmowanych wspólnie przez Parlament 

Europejski i Radę. 

4.  Na uzasadnione zalecenie 

Prezydium Parlament może w każdym 

czasie postanowić o wcześniejszym 

uchyleniu niniejszego artykułu lub, z 

końcem terminu określonego w ust. 1, o 

przedłużeniu tego terminu. 

4.  Na uzasadnione zalecenie 

Prezydium Parlament może w każdym 

czasie postanowić o wcześniejszym 

uchyleniu niniejszego artykułu lub, z 

końcem terminu określonego w ust. 1, o 

przedłużeniu tego terminu. 

__________________ __________________ 

20 Przedłużony decyzją Parlamentu z dnia 

26 lutego 2014 r. 

20 Przedłużony decyzją Parlamentu z dnia 

26 lutego 2014 r. 

Uzasadnienie 

Zmiany w ust. 2 i 3 uwzględniają fakt, że odstępstwo dotyczące dostępności unijnych aktów 

prawnych w języku irlandzkim zacznie stopniowo wygasać od końca 2016 r. Dokumenty inne 

niż „rozporządzenia przyjmowane wspólnie przez Parlament Europejski i Radę“ będą 

musiały być przyjmowane i publikowane w języku irlandzkim, tj.:  dyrektywy przyjmowane 

przez Parlament Europejski i Radę od 1 stycznia 2017 r., decyzje przyjmowane przez 

Parlament Europejski i Radę od 1 stycznia 2018 r. W związku z tym konieczne będzie 

zwiększenie zasobów tłumaczeniowych w przypadku dokumentów, które można uznać za 

priorytetowe w stosunku do pozostałych dokumentów pozaprawnych. 
 

Poprawka  180 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 160 
 

Tekst obowiązujący Poprawka 

Artykuł 160 Artykuł 160 

Doręczanie dokumentów Doręczanie dokumentów 

Dokumenty będące podstawą debat oraz 

decyzji Parlamentu są drukowane i 

doręczane posłom. Ich listę umieszcza się 

w protokole posiedzeń Parlamentu. 

Dokumenty będące podstawą debat oraz 

decyzji Parlamentu są udostępniane 

posłom. 

Z zastrzeżeniem akapitu pierwszego, 

posłowie oraz grupy polityczne mają, 

poprzez bezpośredni dostęp do 

wewnętrznego systemu komputerowego 

Parlamentu, wgląd do każdego dokumentu 

przygotowawczego, który nie ma 

charakteru poufnego (projekt 

Z zastrzeżeniem akapitu pierwszego, 

posłowie oraz grupy polityczne mają, 

poprzez bezpośredni dostęp do 

wewnętrznego systemu komputerowego 

Parlamentu, wgląd do każdego dokumentu 

przygotowawczego, który nie ma 

charakteru poufnego (projekt 
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sprawozdania, projekt zalecenia, projekt 

opinii, dokument roboczy, poprawki 

wniesione w komisji). 

sprawozdania, projekt zalecenia, projekt 

opinii, dokument roboczy, poprawki 

wniesione w komisji). 

Uzasadnienie 

Ostatnie zdanie zostało skreślone i dodane do art. 192 dotyczącego protokołów posiedzeń 

plenarnych jako ust. 1a (nowy).  
 

Poprawka  181 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 162 
 

Tekst obowiązujący Poprawka 

Artykuł 162 Artykuł 162 

Przydzielanie czasu wystąpień oraz lista 

mówców 

Przydzielanie czasu wystąpień oraz lista 

mówców 

1.  Konferencja Przewodniczących 

może zaproponować przydzielenie czasu 

wystąpień w trakcie danej debaty. 

Parlament głosuje nad tą propozycją bez 

debaty. 

1.  Konferencja Przewodniczących 

może zaproponować przydzielenie czasu 

wystąpień w trakcie danej debaty. 

Parlament głosuje nad tą propozycją bez 

debaty. 

2.  Żaden poseł nie może zabrać 

głosu, jeżeli nie udzielił mu go 

Przewodniczący. Mówca przemawia ze 

swojego miejsca i zwraca się do 

Przewodniczącego. Jeśli mówca odbiega 

od tematu, Przewodniczący przywołuje go 

do porządku. 

2.  Żaden poseł nie może zabrać 

głosu, jeżeli nie udzielił mu go 

Przewodniczący. Mówca przemawia ze 

swojego miejsca i zwraca się do 

Przewodniczącego. Jeśli mówca odbiega 

od tematu, Przewodniczący przywołuje go 

do porządku. 

3.  Dla pierwszej części danej debaty 

Przewodniczący może sporządzić listę 

mówców obejmującą jedną lub więcej tur 

mówców ze wszystkich grup politycznych, 

które pragną zabrać głos, w kolejności 

zależnej od wielkości grupy, i która 

obejmuje także jednego posła 

niezrzeszonego. 

3. Dla pierwszej części danej debaty 

Przewodniczący może sporządzić listę 

mówców obejmującą jedną lub więcej tur 

mówców ze wszystkich grup politycznych, 

które pragną zabrać głos, w kolejności 

zależnej od wielkości grupy. 

4. Czas wystąpień w tej części debaty 

jest przydzielany według następujących 

zasad: 

4. Czas wystąpień w tej części debaty 

jest przydzielany według następujących 

zasad: 

a) pierwsza część czasu wystąpień jest a) pierwsza część czasu wystąpień jest 
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rozdzielana równo pomiędzy wszystkie 

grupy polityczne; 

rozdzielana równo pomiędzy wszystkie 

grupy polityczne; 

b) druga część czasu wystąpień jest 

rozdzielana pomiędzy grupy polityczne 

proporcjonalnie do ogólnej liczby ich 

członków; 

b) druga część czasu wystąpień jest 

rozdzielana pomiędzy grupy polityczne 

proporcjonalnie do ogólnej liczby ich 

członków; 

c) posłom niezrzeszonym przydziela się 

ogółem czas wystąpień obliczony według 

części przydzielonych każdej grupie 

politycznej zgodnie z lit. a) i b). 

c) posłom niezrzeszonym przydziela się 

ogółem czas wystąpień obliczony według 

części przydzielonych każdej grupie 

politycznej zgodnie z lit. a) i b). 

5.  Jeżeli czas wystąpień został 

ustalony dla kilku punktów porządku 

dziennego łącznie, grupy polityczne 

informują Przewodniczącego, jaką część 

czasu swojego wystąpienia zamierzają 

poświęcić na każdy z tych punktów. 

Przewodniczący czuwa nad 

przestrzeganiem przydzielonego czasu 

wystąpień. 

5.  Jeżeli czas wystąpień został 

ustalony dla kilku punktów porządku 

dziennego łącznie, grupy polityczne 

informują Przewodniczącego, jaką część 

czasu swojego wystąpienia zamierzają 

poświęcić na każdy z tych punktów. 

Przewodniczący czuwa nad 

przestrzeganiem przydzielonego czasu 

wystąpień. 

6.  Pozostały czas przeznaczony na 

debatę nie jest w konkretny sposób 

przydzielany z wyprzedzeniem. 

Przewodniczący natomiast udziela posłom 

głosu zwykle na czas nieprzekraczający 

jednej minuty. Przewodniczący dba o to 

aby, w miarę możliwości, przemawiali na 

przemian mówcy o różnych orientacjach 

politycznych i pochodzący z różnych 

państw członkowskich. 

6.  Pozostały czas przeznaczony na 

debatę nie jest w konkretny sposób 

przydzielany z wyprzedzeniem. 

Przewodniczący natomiast może udzielić 

posłom głosu zwykle na czas 

nieprzekraczający jednej minuty. 

Przewodniczący dba o to aby, w miarę 

możliwości, przemawiali na przemian 

mówcy o różnych orientacjach 

politycznych i pochodzący z różnych 

państw członkowskich. 

7.  Prawo do wypowiedzi w pierwszej 

kolejności mogą otrzymać na własny 

wniosek przewodniczący lub 

sprawozdawca właściwej komisji oraz 

przewodniczący grup politycznych 

wypowiadający się w imieniu swoich grup, 

bądź też mówcy ich zastępujący. 

7. Prawo do wypowiedzi w pierwszej 

kolejności mogą otrzymać od 

Przewodniczącego na własny wniosek 

przewodniczący lub sprawozdawca 

właściwej komisji oraz przewodniczący 

grup politycznych wypowiadający się w 

imieniu swoich grup, bądź też mówcy ich 

zastępujący. 

8.  Jeżeli Przewodniczący uważa, że 

nie doprowadzi to do zakłócenia debaty, 

może udzielić głosu posłom, którzy 

poprzez podniesienie niebieskiej kartki 

zgłaszają chęć zadania innemu posłowi 

pytania o długości nieprzekraczającej 30 

sekund, w trakcie jego przemówienia, o ile 

8. Jeżeli Przewodniczący uważa, że 

nie doprowadzi to do zakłócenia debaty 

lub, przez zadawanie kolejnych pytań 

zgłaszanych poprzez podniesienie 

niebieskiej kartki, do wyraźnego braku 

równowagi w związku z przynależnością 

do grup politycznych zabierających głos 
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poseł przemawiający wyrazi zgodę. posłów, może udzielić głosu posłom, 

którzy poprzez podniesienie niebieskiej 

kartki zgłaszają chęć zadania innemu 

posłowi w trakcie jego przemówienia 

pytania o długości nieprzekraczającej 30 

sekund, związanego z tym, co poseł 

powiedział, pod warunkiem że poseł 

przemawiający wyrazi zgodę. 

9.  Czas wypowiedzi jest ograniczony 

do jednej minuty dla wystąpień 

dotyczących: protokołów posiedzeń, 

wniosków proceduralnych oraz zmian w 

ostatecznym projekcie porządku dziennego 

lub w porządku dziennym. 

9.  Czas wypowiedzi jest ograniczony 

do jednej minuty dla wystąpień 

dotyczących: protokołów posiedzeń, 

wniosków proceduralnych oraz zmian w 

ostatecznym projekcie porządku dziennego 

lub w porządku dziennym. 

10.  Przewodniczący, niezależnie od 

jego innych uprawnień porządkowych, 

może polecić usunięcie z protokołów 

posiedzeń wystąpień posłów, którym nie 

udzielono głosu lub którzy kontynuowali 

wystąpienie po przekroczeniu 

przydzielonego im czasu. 

 

11.  Podczas debaty nad 

sprawozdaniem Komisja i Rada z zasady 

zabierają głos niezwłocznie po 

przedstawieniu sprawozdania przez 

sprawozdawcę. Rada, Komisja oraz 

sprawozdawca mogą ponownie zabrać 

głos, w szczególności w celu odpowiedzi 

na wystąpienia posłów. 

11.  Podczas debaty nad 

sprawozdaniem Komisja i Rada z zasady 

zabierają głos niezwłocznie po 

przedstawieniu sprawozdania przez 

sprawozdawcę. Rada, Komisja oraz 

sprawozdawca mogą ponownie zabrać 

głos, w szczególności w celu odpowiedzi 

na wystąpienia posłów. 

12.  Posłowie, którzy nie zabierali 

głosu w danej debacie mogą, nie częściej 

niż raz w sesji miesięcznej, złożyć pisemne 

oświadczenie o długości nieprzekraczającej 

200 słów, które zostaje załączone do 

pełnego sprawozdania z debaty. 

12.  Posłowie, którzy nie zabierali 

głosu w danej debacie mogą, nie częściej 

niż raz w sesji miesięcznej, złożyć pisemne 

oświadczenie o długości nieprzekraczającej 

200 słów, które zostaje załączone do 

pełnego sprawozdania z debaty. 

13.  Z zastrzeżeniem art. 230 Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

Przewodniczący stara się osiągnąć 

porozumienie z Komisją, Radą i 

przewodniczącym Rady Europejskiej co do 

odpowiedniego przydziału czasu ich 

wystąpień. 

13. Z należytym uwzględnieniem art. 

230 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej, Przewodniczący stara się 

osiągnąć porozumienie z Komisją, Radą i 

przewodniczącym Rady Europejskiej co do 

odpowiedniego przydziału czasu ich 

wystąpień. 



 

PE585.606v03-00 234/446 RR\1110426PL.docx 

PL 

Uzasadnienie 

Paragraph 10 is deleted here and inserted in Rule 194 (Verbatim) as paragraph 1a (new). A 

technical change that brings everything under Verbatim and allows for a single cross 

reference in Rule 206 "Rule 194 also applies mutatis mutandis to Committees" (only few 

committees draw up Verbatim reports). Thus, no cross reference to this Rule is needed in 

Rule 209. 

The suggested modification in paragraph 13 clarifies that the Rules of Procedure might not, 

in any case, prejudice primary law adn that this paragraph is not likely to allow an 

infringement of Article 230 TFUE since the President just "seek[s]" "to reach an 

understanding" with the institutions concerned. 
 

Poprawka  182 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 164 a (nowy)  
 

Tekst obowiązujący Poprawka 

 Artykuł 164a 

 Zapobieganie zakłóceniom 

 Przewodniczący ma prawo do 

wyeliminowania nadużywania takich 

wniosków, jak wnioski w sprawie 

przestrzegania Regulaminu, wnioski 

proceduralne, wyjaśnienia dotyczące 

stanowiska zajętego w głosowaniu lub 

wnioski o głosowanie odrębne, podzielone 

lub imienne, jeżeli jest przekonany, że 

wnioski te miałyby w oczywisty sposób na 

celu i przyniosłyby w konsekwencji 

poważne i długotrwałe zakłócenie 

procedur Parlamentu lub wykonywania 

praw posłów. 

 (W rozdziale 3 „Ogólne zasady 

prowadzenia posiedzeń”) 

Uzasadnienie 

Tekst wykładni ujętej obecnie w art. 22 zostaje przeniesiony w to miejsce w niezmienionym 

brzmieniu. 
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Poprawka  183 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 165 
 

Tekst obowiązujący Poprawka 

Artykuł 165 Artykuł 165 

Środki natychmiastowe Środki natychmiastowe 

1.  Przewodniczący przywołuje do 

porządku każdego posła, który zakłóca 

prawidłowy przebieg posiedzenia lub 

którego postępowanie nie jest zgodne z 

odpowiednimi postanowieniami art. 11. 

1.  Przewodniczący przywołuje do 

porządku każdego posła, który zakłóca 

prawidłowy przebieg posiedzenia lub 

którego postępowanie nie jest zgodne z 

odpowiednimi postanowieniami art. 11. 

2.  W przypadku ponownego 

zakłócenia porządku przez posła 

Przewodniczący ponownie przywołuje go 

do porządku, z odnotowaniem tego faktu w 

protokole. 

2.  W przypadku ponownego 

zakłócenia porządku przez posła 

Przewodniczący ponownie przywołuje go 

do porządku, z odnotowaniem tego faktu w 

protokole. 

3.  W przypadku dalszego zakłócania 

porządku lub kolejnego naruszenia 

porządku Przewodniczący może odebrać 

posłowi głos i zarządzić usunięcie go z sali 

obrad do końca posiedzenia. W przypadku 

wyjątkowo poważnego zakłócenia 

porządku Przewodniczący może 

zastosować ostatni z wymienionych 

środków także natychmiast i bez 

powtórnego przywołania do porządku. 

Sekretarz Generalny niezwłocznie 

zapewnia zastosowanie takiego środka 

dyscyplinarnego przy pomocy woźnych 

oraz, w razie potrzeby, służb ochrony 

Parlamentu.. 

3.  W przypadku dalszego zakłócania 

porządku lub kolejnego naruszenia 

porządku Przewodniczący może odebrać 

posłowi głos i zarządzić usunięcie go z sali 

obrad do końca posiedzenia. W przypadku 

wyjątkowo poważnego zakłócenia 

porządku Przewodniczący może 

zastosować ostatni z wymienionych 

środków także natychmiast i bez 

powtórnego przywołania do porządku. 

Sekretarz Generalny niezwłocznie 

zapewnia zastosowanie takiego środka 

dyscyplinarnego przy pomocy woźnych 

oraz, w razie potrzeby, służb ochrony 

Parlamentu. 

4.  W przypadku zakłócenia porządku 

w sposób utrudniający kontynuację obrad 

Przewodniczący, w celu przywrócenia 

porządku, zawiesza posiedzenie na 

określony czas lub zamyka je. Jeżeli nie 

może on dojść do głosu, opuszcza fotel 

Przewodniczącego, co oznacza 

zawieszenie posiedzenia. Posiedzenie jest 

wznawiane po ponownym zwołaniu go 

przez Przewodniczącego. 

4.  W przypadku zakłócenia porządku 

w sposób utrudniający kontynuację obrad 

Przewodniczący, w celu przywrócenia 

porządku, zawiesza posiedzenie na 

określony czas lub zamyka je. Jeżeli nie 

może on dojść do głosu, opuszcza fotel 

Przewodniczącego, co oznacza 

zawieszenie posiedzenia.  Posiedzenie jest 

wznawiane po ponownym zwołaniu go 

przez Przewodniczącego. 
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 4a. Przewodniczący może 

zadecydować o przerwaniu transmisji na 

żywo z posiedzenia w przypadku 

posługiwania się przez posła językiem o 

charakterze zniesławiającym, 

rasistowskim lub ksenofobicznym, lub w 

przypadku zachowania o takim 

charakterze. 

 4b. Przewodniczący może 

zadecydować o usunięciu z 

audiowizualnego zapisu obrad tych części 

wypowiedzi posła, w których pojawiają się 

sformułowania zniesławiające, 

rasistowskie lub ksenofobiczne. 

 Decyzja ta wchodzi w życie ze skutkiem 

natychmiastowym. Wymaga ona jednak 

potwierdzenia przez Prezydium w terminie 

nieprzekraczającym czterech tygodni od 

daty jej podjęcia, a jeżeli Prezydium nie 

zbierze się w tym czasie, na jego 

najbliższym posiedzeniu. 

5.  Uprawnienia, o których mowa w 

ust. 1-4, przysługują odpowiednio 

przewodniczącemu posiedzenia organów, 

komisji i delegacji, przewidzianych w 

Regulaminie. 

5. Uprawnienia, o których mowa w 

ust. 1-4b, przysługują odpowiednio 

przewodniczącemu posiedzenia organów, 

komisji i delegacji, przewidzianych w 

Regulaminie. 

6.  W razie konieczności, 

uwzględniając wagę naruszenia norm 

postępowania, poseł prowadzący obrady 

może, najpóźniej do dnia rozpoczęcia 

następnej sesji lub do następnego 

posiedzenia danego organu, komisji lub 

delegacji, zwrócić się do 

Przewodniczącego o zastosowanie art. 166. 

6.  W razie konieczności, 

uwzględniając wagę naruszenia norm 

postępowania, poseł prowadzący obrady 

może, najpóźniej do dnia rozpoczęcia 

następnej sesji lub do następnego 

posiedzenia danego organu, komisji lub 

delegacji, zwrócić się do 

Przewodniczącego o zastosowanie art. 166. 

Uzasadnienie 
 

Poprawka  184 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 166 
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Tekst obowiązujący Poprawka 

Artykuł 166 Artykuł 166 

Sankcje Sankcje 

1. W przypadku wyjątkowo 

poważnego zakłócenia obrad lub prac 

Parlamentu z naruszeniem zasad 

określonych w art. 11 Przewodniczący, po 

przesłuchaniu zainteresowanego posła, 
podejmuje umotywowaną decyzję w 

sprawie nałożenia odpowiedniej sankcji, o 

której informuje zainteresowanego posła, 

przewodniczących organów, komisji i 

delegacji, do których poseł należy, a 

następnie podaje ją do wiadomości na 

posiedzeniu plenarnym. 

1. W przypadku wyjątkowo 

poważnego zakłócenia obrad lub prac 

Parlamentu z naruszeniem zasad 

określonych w art. 11 Przewodniczący 

podejmuje umotywowaną decyzję w 

sprawie nałożenia odpowiedniej sankcji. 

 Przed wydaniem decyzji Przewodniczący 

zwraca się do zainteresowanego posła o 

przedstawienie uwag na piśmie. W 

wyjątkowych przypadkach 

Przewodniczący może postanowić o 

przeprowadzeniu ustnego przesłuchania 

danego posła. 

 O decyzji informuje się danego posła 

listem poleconym lub, w nagłych 

przypadkach, za pośrednictwem woźnych. 

 Wszelkie sankcje nałożone na posła – po 

powiadomieniu go o nich – są ogłaszane 

przez Przewodniczącego na posiedzeniu 

plenarnym i przekazywane 

przewodniczącym organów, komisji i 

delegacji, do których poseł należy. 

 Z chwilą gdy decyzja o nałożeniu sankcji 

stanie się ostateczna, jest publikowana na 

stronie internetowej Parlamentu w 

miejscu pozwalającym na nadanie jej 

dużej widoczności i pozostaje dostępna do 

końca kadencji parlamentarnej. 

2.  Ocena zaobserwowanych 

zachowań musi uwzględniać, w oparciu o 

wytyczne zawarte w załączniku do 

niniejszego Regulaminu, ich wyjątkowy, 

powtarzający się lub ciągły charakter, a 

2. Ocena zaobserwowanych zachowań 

musi uwzględniać ich wyjątkowy, 

powtarzający się lub ciągły charakter, a 

także ich wagę. 
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także ich wagę21. 

 Należy odróżnić dające się zaobserwować 

zachowania, które mogą być tolerowane, 

pod warunkiem że nie są one obraźliwe, 

zniesławiające, rasistowskie lub 

ksenofobiczne i mieszczą się w rozsądnych 

granicach, od tych, które powodują 

rzeczywiste zakłócenie działalności 

parlamentarnej. 

3. Nałożona sankcja może obejmować 

jeden lub kilka z następujących środków: 

3. Nałożona sankcja może obejmować 

jeden lub kilka z następujących środków: 

a) naganę; a) naganę; 

b) utratę prawa do otrzymywania dziennej 

diety na utrzymanie przez okres od 2 do 10 

dni; 

b) utratę prawa do otrzymywania 

dziennej diety na utrzymanie przez okres 

od 2 do 30 dni; 

c) bez uszczerbku dla prawa do głosowania 

na posiedzeniu plenarnym i z 

zastrzeżeniem ścisłego poszanowania w 

takim przypadku norm postępowania, 

czasowe zawieszenie uczestnictwa w 

całości lub w części prac Parlamentu na 

okres od 2 do 10 następujących po sobie 

dni, w czasie których obraduje Parlament 

lub którykolwiek z jego organów, komisji 

lub delegacji; 

c) bez uszczerbku dla prawa do 

głosowania na posiedzeniu plenarnym i z 

zastrzeżeniem ścisłego poszanowania w 

takim przypadku norm postępowania, 

czasowe zawieszenie uczestnictwa w 

całości lub w części prac Parlamentu na 

okres od 2 do 30 dni, w czasie których 

obraduje Parlament lub którykolwiek z 

jego organów, komisji lub delegacji; 

d) przedłożenie Konferencji 

Przewodniczących, zgodnie z art. 21, 

wniosku o zawieszenie lub odwołanie 

posła z jednej lub więcej funkcji 

sprawowanych w Parlamencie. 

 

 da) zakaz reprezentowania 

Parlamentu przez posła w delegacjach 

międzyparlamentarnych, na 

międzyparlamentarnych konferencjach 

lub na forach międzyinstytucjonalnych 

przez okres do jednego roku. 

 db) w przypadku naruszenia 

obowiązku zachowania poufności 

ograniczenie prawa dostępu do informacji 

poufnych lub niejawnych przez okres do 

jednego roku. 

 3a. Środki, o których mowa w ust. 3 

lit. b)-d b), mogą zostać podwojone w 
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przypadku powtarzających się naruszeń 

lub gdy poseł odmówi zastosowania się do 

środka podjętego na podstawie art. 165 

ust. 3, 

 3b. Przewodniczący może dodatkowo 

przedłożyć Konferencji Przewodniczących, 

zgodnie z procedurą określoną w art. 21, 

wniosek o zawieszenie lub odwołanie 

posła z jednej lub większej liczby funkcji 

sprawowanych w Parlamencie. 

__________________  

21 Zob. załącznik XV.  

Uzasadnienie 

Changes to paragraph 1 take into account that the EN version "In exceptionally serious cases 

of disorder or disruption of Parliament " is much less explicit than the FR version (and 

others) "Dans le cas où un député trouble la séance [...] ou perturbe les travaux du 

Parlement ". Therefore it is suggested to replace the mandatory oral hearing with giving the 

opportunity to the Member concerned to present his views.The suggested changes aim to 

answer several practical inconveniences:- on the hearing: there is no legal necessity that the 

President hears the Member concerned orally (usually the Member concerned just states 

what he stated in writing);- on the notifications: in the recent past, there have been a number 

of cases  where the sanctioned Member refused to sign an "accusé de reception"; 

 Changes to paragraph 3b aim to review the penalties and to linkto the context in which the 

penalised conduct took place (e.g: days on which Parliament meets, days when the 

committees or the delegations meet, ban on access to confidential information, ban on 

participation in EP delegations). 
 

Poprawka  185 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 167 
 

Tekst obowiązujący Poprawka 

Artykuł 167 Artykuł 167 

Wewnętrzne postępowanie odwoławcze Wewnętrzne postępowanie odwoławcze 

Zainteresowany poseł może w terminie 

dwóch tygodni od otrzymania 

zawiadomienia o sankcji nałożonej przez 

Przewodniczącego wnieść do Prezydium 

wewnętrzne odwołanie wstrzymujące 

Zainteresowany poseł może na mocy art. 

166 ust. 1-3a w terminie dwóch tygodni od 

otrzymania zawiadomienia o sankcji 

nałożonej przez Przewodniczącego wnieść 

do Prezydium wewnętrzne odwołanie 
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zastosowanie sankcji. W okresie 

nieprzekraczającym czterech tygodni od 

daty wniesienia odwołania Prezydium 

może uchylić, utrzymać w mocy lub 

zmniejszyć wymiar nałożonej sankcji, nie 

naruszając przysługującego 

zainteresowanemu posłowi prawa do 

skorzystania z zewnętrznego postępowania 

odwoławczego.  W przypadku braku 

decyzji Prezydium w wyznaczonym 

terminie sankcję uznaje się za nieważną. 

wstrzymujące zastosowanie sankcji. W 

okresie nieprzekraczającym czterech 

tygodni od daty wniesienia odwołania lub, 

jeśli Prezydium nie zbierze się w tym 

czasie, na jego najbliższym posiedzeniu, 
Prezydium może uchylić, utrzymać w 

mocy lub zmienić wymiar nałożonej 

sankcji, nie naruszając przysługującego 

zainteresowanemu posłowi prawa do 

skorzystania z zewnętrznego postępowania 

odwoławczego. W przypadku braku 

decyzji Prezydium w wyznaczonym 

terminie sankcję uznaje się za nieważną. 

UzasadnienieZmiana ta ma na celu wyjaśnienie, że w przypadku gdy Prezydium nie zbierze 

się w czasie owych czterech tygodni decyzja jest podejmowana gdy tylko odbędzie się 

posiedzenie Prezydium. 
 

Poprawka  186 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Tytuł VII – rozdział 5 – nagłówek 
 

Tekst obowiązujący Poprawka 

KWORUM I GŁOSOWANIE KWORUM, POPRAWKI I 

GŁOSOWANIE 

Uzasadnienie 

W tytule można również umieścić „POPRAWKI“, gdyż rozdział także ich dotyczy. 
 

Poprawka  187 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 168 
 

Tekst obowiązujący Poprawka 

Artykuł 168 Artykuł 168 

Kworum Kworum 

1. Parlament obraduje, ustala 

porządek dzienny oraz przyjmuje protokół 

1. Parlament obraduje, ustala 

porządek dzienny oraz przyjmuje protokół 
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posiedzenia niezależnie od liczby posłów 

obecnych na sali. 

posiedzenia niezależnie od liczby posłów 

obecnych na sali. 

2. Kworum jest osiągnięte, jeśli na 

sali obrad znajduje się jedna trzecia 

członków Parlamentu. 

2. Kworum jest osiągnięte, jeśli na 

sali obrad znajduje się jedna trzecia 

członków Parlamentu. 

3. Głosowanie jest ważne niezależnie 

od liczby głosujących, chyba że na 

wcześniejszy wniosek co najmniej 40 

posłów Przewodniczący w momencie 

głosowania stwierdzi brak kworum. Jeżeli 

wyniki głosowania wykażą brak kworum, 

głosowanie zostaje wpisane do porządku 

dziennego następnego posiedzenia. 

3. Głosowanie jest ważne niezależnie 

od liczby głosujących, chyba że na 

wcześniejszy wniosek co najmniej 40 

posłów Przewodniczący stwierdzi brak 

kworum. Jeśli liczba obecnych posłów nie 

stanowi kworum, Przewodniczący ogłasza 

brak kworum i głosowanie zostaje wpisane 

do porządku dziennego następnego 

posiedzenia. 

Wniosek o stwierdzenie kworum może być 

złożony wyłącznie przez co najmniej 40 

posłów. Wniosek złożony w imieniu grupy 

politycznej nie jest dopuszczalny. 

 

W celu ustalenia wyników głosowania 

należy wziąć pod uwagę, zgodnie z ust. 2, 

wszystkich posłów obecnych na sali obrad 

oraz, zgodnie z ust. 4, wszystkich posłów, 

którzy wnioskowali o stwierdzenie 

kworum. Nie może być w tym celu 

zastosowany elektroniczny system 

głosowania. Drzwi prowadzące na salę 

obrad nie mogą zostać zamknięte. 

Elektroniczny system głosowania może 

zostać zastosowany do sprawdzenia progu 

40 posłów, ale nie może być zastosowany 

do stwierdzenia kworum. Drzwi 

prowadzące na salę obrad nie mogą zostać 

zamknięte. 

Jeśli liczba obecnych posłów nie stanowi 

kworum, Przewodniczący nie ogłasza 

wyniku głosowania, a tylko stwierdza brak 

kworum. 

 

Ostatnie zdanie ustępu 3 nie ma 

zastosowania do głosowań nad wnioskami 

proceduralnymi, a jedynie do głosowań w 

kwestiach merytorycznych.  

 

4. Posłowie, którzy wnioskowali o 

stwierdzenie kworum, są brani pod uwagę 

przy ustalaniu liczby obecnych zgodnie z 

ust. 2, nawet jeśli nie są już obecni na sali 

obrad. 

4. Posłowie, którzy wnioskują o 

stwierdzenie kworum, muszą być obecni 

na sali obrad w momencie zgłoszenia 

takiego wniosku i są brani pod uwagę przy 

ustalaniu liczby obecnych zgodnie z ust. 2 i 

3, nawet jeśli potem opuszczą salę obrad. 

Posłowie, którzy wnioskowali o 

stwierdzenie kworum, muszą być obecni 

na sali obrad w momencie zgłoszenia 
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takiego wniosku. 

5. Jeżeli obecnych jest mniej niż 40 

posłów, Przewodniczący może stwierdzić 

brak kworum. 

5. Jeżeli obecnych jest mniej niż 40 

posłów, Przewodniczący może stwierdzić 

brak kworum. 

Uzasadnienie 

The changes to paragraph 3 subparagraph 1, take into account the interpretation to this 

article and the the current practice which is slightly different from the Rule. The principles 

governing the verification of the quorum is as follows:- at least 40 MEPs (thresholds!) may 

ask for the quorum to be checked; the MEPs submitting this request do this by standing up;- 

in case 40 MEPs ask for the quorum to be checked, the check is being done visually: The 

number of MEPs being present are visually counted;- if the quorum is not present, the vote 

will not take place, but be immediately postponed. 

As regards the deletion of paragraph 3 subparagraph 2, it is superfluous as it overlaps with 

paragraph 3 of the Rule itself. 

As regards the changes of the interpretion after paragraph 3, the first sentence of this 

interpretation is superfluous as it overlaps with paragraphs 2 and 4 of the Rule itself. 
 

Poprawka  188 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 168 a (nowy) 
 

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, tworzoną 

przez jedną lub kilka grup politycznych 

bądź przez poszczególnych posłów bądź 

przez kombinację obu tych opcji; 

 c)  „wysoki próg” oznacza jedną piątą 

posłów do Parlamentu, tworzoną przez 
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jedną lub kilka grup politycznych bądź 

przez poszczególnych posłów lub przez 

kombinację obu tych opcji. 

 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 swego 

przewodniczącego lub za pośrednictwem 

osoby specjalnie wyznaczonej przez niego 

w tym celu. 

 4. Poparcie grupy politycznej w celu 

zastosowania średniego i wysokiego progu 

liczone jest następująco: 

 – w przypadku zastosowania w 

trakcie posiedzenia artykułu 

przewidującego taki próg: wszyscy 

posłowie należący do grupy wyrażającej 

poparcie, fizycznie obecni na sali; 

 – w pozostałych przypadkach: 

wszyscy posłowie należący do popierającej 

grupy. 

 

Poprawka  189 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Dostosowanie przekrojowe 
 

Tekst obowiązujący Dostosowanie przekrojowe 

 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 
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najmniej 40 posłów” we wszystkich 

formach fleksyjnych zastępuje się 

sformułowaniem „grupa polityczna lub 

posłowie osiągający co najmniej niski 

próg” z zachowaniem odpowiedniej formy 

gramatycznej: 

 Artykuł 15 ust. 1 

 Artykuł 38 ust. 2 

 Artykuł 38 a ust. 1 (nowy) 

 Artykuł 42 ust. 2 akapit 3 (nowy) 

 Artykuł 59 ust. 1 akapit 1 

 Artykuł 59 ust. 1 akapit 4 (nowy) 

 Artykuł 59 ust. 1a akapit 1 (nowy) 

 Artykuł 59 ust. 1b akapit 4 (nowy) 

 Artykuł 59 ust. 1b akapit 5 (nowy) 

 Artykuł 63 ust. 4 

 Artykuł 67a ust. 1 akapit 1 (nowy) 

 Artykuł 67a ust. 2 akapit 1 (nowy) 

 Artykuł 67a ust. 4 akapit 1 (nowy) 

 Artykuł 69 ust. 1 

 Artykuł 81 ust. 2 

 Artykuł 88 ust. 1 akapit 2 

 Artykuł 105 ust. 3 

 Artykuł 105 ust. 6 tiret 3 

 Artykuł 106 ust. 4c akapit 2 (nowy) 

 Artykuł 108 ust. 2 

 Artykuł 108 ust. 4 

 Artykuł 113 ust. 4a (nowy) 

 Artykuł 118 ust. 5 akapit 1 

 Artykuł 121 ust. 3 

 Artykuł 122 ust. 3 

 Artykuł 122 a ust. 4 (nowy) 

 Artykuł 123 ust. 2 

 Artykuł 128 ust. 1 akapit 1 
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 Artykuł 135 ust. 1 

 Artykuł 135 ust. 2 

 Artykuł 137 ust. 2 akapit 3 

 Artykuł 138 ust. 2 akapit 3 

 Artykuł 150 ust. 2 

 Artykuł 150 ust. 3 

Artykuł 152 ust. 1 

Artykuł 153 ust. 1 

 Artykuł 154 ust. 1 

 Artykuł 169 ust. 1 akapit 1 

 Artykuł 170 ust. 4 akapit 1 

Artykuł 174 ust. 5 

 Artykuł 174 ust. 6 

Artykuł 176 ust. 1 

 Artykuł 180 ust. 1 

 Artykuł 187 ust. 1 akapit 1 

 Artykuł 188 ust. 1 akapit 1 

 Artykuł 189 ust. 1 akapit 1  

 Artykuł 190 ust. 1 akapit 1 

 Artykuł 190 ust. 4 

 Artykuł 226 ust. 4 

Artykuł 231 ust. 4 

Załącznik XVI ustęp 1c akapit 7 

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. 

 B. W art. 50 ust. 1 i art. 50 ust. 2 akapit 1 

sformułowanie „co najmniej jedna 

dziesiąta członków komisji” we wszystkich 

formach fleksyjnych zastępuje się 

sformułowaniem „posłowie lub grupa 

polityczna (grupy polityczne) osiągający 

co najmniej średni próg w komisji” z 
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zachowaniem odpowiedniej formy 

gramatycznej. 

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

sformułowanie „grupy polityczne lub 

posłowie występujący indywidualnie, 

którzy reprezentują razem jedną dziesiątą 

posłów do Parlamentu” we wszystkich 

formach fleksyjnych zastępuje się 

sformułowaniem „posłowie lub grupa 

polityczna (grupy polityczne) osiągający 

co najmniej średni próg” z zachowaniem 

odpowiedniej formy gramatycznej. 

 W art. 210a ust. 4 sformułowanie „trzech 

członków komisji” zastępuje się 

sformułowaniem „posłowie lub grupa 

polityczna (grupy polityczne) osiągający 

co najmniej średni próg w komisji” z 

zachowaniem odpowiedniej formy 

gramatycznej. 

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

piąta posłów zasiadających w 

Parlamencie” zastępuje się 

sformułowaniem „posłowie lub grupa 

polityczna (grupy polityczne) 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 „posłowie lub grupa 

polityczna (grupy polityczne) 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 „posłowie 

lub grupa polityczna (grupy polityczne) 

osiągający co najmniej wysoki próg” z 

zachowaniem odpowiedniej formy 

gramatycznej. 

 W art. 204 ust. 2 akapit 1 i art. 208 ust. 2 

sformułowanie odpowiednio „jednej 

szóstej członków komisji” i „jedna szósta 

członków komisji” we wszystkich formach 

fleksyjnych zastępuje się sformułowaniem 
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„posłowie lub grupa polityczna (grupy 

polityczne) osiągający co najmniej wysoki 

próg w komisji” z zachowaniem 

odpowiedniej formy gramatycznej. 

 W art. 208 ust. 3 sformułowanie „jednej 

czwartej członków komisji” zastępuje się 

sformułowaniem „posłowie lub grupa 

polityczna (grupy polityczne) 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. 

 (Zmiana dotyczy całości tekstu. Jej 

przyjęcie wiąże się z koniecznością 

wprowadzenia zmian w całym 

dokumencie). 

 

Poprawka  190 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 169 
 

Tekst obowiązujący Poprawka 

Artykuł 169 Artykuł 169 

Składanie i przedstawianie poprawek Składanie i przedstawianie poprawek 

1. Właściwa komisja, grupa 

polityczna lub co najmniej 40 posłów może 

złożyć poprawki do rozpatrzenia na 

posiedzeniu plenarnym. 

1. Właściwa komisja, grupa 

polityczna lub co najmniej 40 posłów może 

złożyć poprawki do rozpatrzenia na 

posiedzeniu plenarnym. Publikuje się 

nazwiska wszystkich sygnatariuszy. 

Poprawki muszą być złożone w formie 

pisemnej i podpisane przez ich autorów. 

Poprawki muszą być złożone w formie 

pisemnej i podpisane przez ich autorów. 

Do poprawek do dokumentów o 

charakterze ustawodawczym w 

rozumieniu art. 47 ust. 1 mogą być 

dołączane krótkie wyjaśnienia. 

Wyjaśnienia te leżą w gestii autorów. Nie 

Do poprawek do wniosków dotyczących 

aktów prawnie wiążących mogą być 

dołączane krótkie wyjaśnienia. 

Wyjaśnienia te leżą w gestii autorów. Nie 

są one poddawane pod głosowanie. 
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są one poddawane pod głosowanie. 

2. Z zastrzeżeniem ograniczeń 

przewidzianych w art. 170, poprawka może 

mieć na celu zmianę którejkolwiek części 

tekstu, a także wykreślenie, dodanie lub 

zastąpienie słów lub liczb. 

2. Z zastrzeżeniem ograniczeń 

przewidzianych w art. 170, poprawka może 

mieć na celu zmianę którejkolwiek części 

tekstu, a także wykreślenie, dodanie lub 

zastąpienie słów lub liczb. 

W rozumieniu niniejszego artykułu i art. 

170 słowo ˝tekst˝ oznacza całość projektu 

rezolucji, projektu rezolucji 

ustawodawczej, projektu decyzji lub też 

całość wniosku dotyczącego aktu 

ustawodawczego. 

W rozumieniu niniejszego artykułu i art. 

170 słowo ˝tekst˝ oznacza całość projektu 

rezolucji, projektu rezolucji 

ustawodawczej, projektu decyzji lub też 

całość wniosku dotyczącego aktu prawnie 

wiążącego. 

3.  Termin składania poprawek 

wyznacza Przewodniczący. 

3.  Termin składania poprawek 

wyznacza Przewodniczący. 

4.  Poprawka może zostać 

przedstawiona w czasie debaty przez jej 

autora lub przez posła wyznaczonego przez 

autora do zastąpienia go. 

4.  Poprawka może zostać 

przedstawiona w czasie debaty przez jej 

autora lub przez posła wyznaczonego przez 

autora do zastąpienia go. 

5.  Jeżeli autor wycofa swoją 

poprawkę i nie zostanie ona natychmiast 

podjęta przez innego posła, poprawka ta 

upada. 

5.  Jeżeli autor wycofa swoją 

poprawkę i nie zostanie ona natychmiast 

podjęta przez innego posła, poprawka ta 

upada. 

6. Poprawki mogą zostać poddane pod 

głosowanie wyłącznie po ich 

wydrukowaniu i doręczeniu we 

wszystkich językach urzędowych, chyba że 

Parlament postanowi inaczej. Decyzja taka 

nie może zostać podjęta, jeśli sprzeciwi się 

jej co najmniej 40 posłów. Parlament unika 

podjęcia decyzji, w wyniku których w 

niedopuszczalnym stopniu poszkodowani 

zostaliby posłowie posługujący się 

określonym językiem. 

Poprawki mogą zostać poddane pod 

głosowanie wyłącznie po ich 

udostępnieniu we wszystkich językach 

urzędowych, chyba że Parlament 

postanowi inaczej. Decyzja taka nie może 

zostać podjęta, jeśli sprzeciwi się jej co 

najmniej 40 posłów. Parlament unika 

podjęcia decyzji, w wyniku których w 

niedopuszczalnym stopniu poszkodowani 

zostaliby posłowie posługujący się 

określonym językiem. 

W przypadku, gdy obecnych jest mniej niż 

100 posłów Parlament nie może 

postanowić inaczej jeżeli przynajmniej 

jedna dziesiąta obecnych posłów wyraża 

sprzeciw. 

W przypadku, gdy obecnych jest mniej niż 

100 posłów Parlament nie może 

postanowić inaczej jeżeli przynajmniej 

jedna dziesiąta obecnych posłów wyraża 

sprzeciw. 

Na wniosek Przewodniczącego poprawka 

ustna lub jakakolwiek inna zmiana ustna 

traktowana jest jak poprawka 

niedoręczona we wszystkich językach 

urzędowych. Jeżeli Przewodniczący uzna 

ją za dopuszczalną na podstawie art. 170 

Na wniosek Przewodniczącego poprawka 

ustna lub jakakolwiek inna zmiana ustna 

traktowana jest jak poprawka niedostępna 

we wszystkich językach urzędowych. 

Jeżeli Przewodniczący uzna ją za 

dopuszczalną na podstawie art. 170 ust. 3 i 
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ust. 3 i o ile nie został wyrażony sprzeciw 

zgodnie z art. 169 ust. 6, jest ona 

poddawana pod głosowanie według 

ustalonego porządku. 

o ile nie został wyrażony sprzeciw zgodnie 

z art. 169 ust. 6, jest ona poddawana pod 

głosowanie według ustalonego porządku. 

W komisji liczbę głosów wymaganą do 

wyrażenia sprzeciwu wobec poddania pod 

głosowanie takiej poprawki lub takiej 

zmiany ustala się na podstawie art. 209 

proporcjonalnie do liczby, która ma 

zastosowanie na posiedzeniu plenarnym, w 

razie potrzeby zaokrąglonej do liczby 

wyższej. 

W komisji liczbę głosów wymaganą do 

wyrażenia sprzeciwu wobec poddania pod 

głosowanie takiej poprawki lub takiej 

zmiany ustala się na podstawie art. 209 

proporcjonalnie do liczby, która ma 

zastosowanie na posiedzeniu plenarnym, w 

razie potrzeby zaokrąglonej do liczby 

wyższej. 

Uzasadnienie 

Zmiana w ust. 1 odzwierciedla w Regulaminie PE zalecenie zawarte w sprawozdaniu Ferrary 

przyjętym przez Parlament w dniu 28 kwietnia 2016 r. 
 

Poprawka  191 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 170 
 

Tekst obowiązujący Poprawka 

Artykuł 170 Artykuł 170 

Dopuszczalność poprawek Dopuszczalność poprawek 

1. Poprawka jest niedopuszczalna, 

jeżeli: 

1. Z zastrzeżeniem dodatkowych 

warunków określonych w art. 52 ust. 2 

dotyczących sprawozdań z własnej 

inicjatywy i w art. 69 ust. 2 dotyczących 

poprawek do stanowiska Rady poprawka 
jest niedopuszczalna, jeżeli: 

a)  jej treść nie ma bezpośredniego 

związku z tekstem, którego zmianę ma na 

celu; 

a)  jej treść nie ma bezpośredniego 

związku z tekstem, którego zmianę ma na 

celu; 

b)  ma na celu usunięcie lub 

zastąpienie całego tekstu; 

b)  ma na celu usunięcie lub 

zastąpienie całego tekstu; 

c)  ma na celu zmianę więcej niż 

jednego artykułu lub ustępu tekstu, do 

którego się odnosi; postanowienie to nie 

stosuje się do poprawek kompromisowych 

ani do poprawek mających na celu 

c)  ma na celu zmianę więcej niż 

jednego artykułu lub ustępu tekstu, do 

którego się odnosi; postanowienie to nie 

stosuje się do poprawek kompromisowych 

ani do poprawek mających na celu 
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naniesienie identycznych zmian w danym 

wyrażeniu w całym tekście; 

naniesienie identycznych zmian w danym 

wyrażeniu w całym tekście; 

 ca) ma na celu zmianę wniosku 

dotyczącego ujednolicenia unijnego aktu 

prawnego; zastosowanie ma jednak 

odpowiednio art. 103 ust. 3 akapit drugi 

Regulaminu; 

 cb) ma na celu zmianę tych części 

wniosku dotyczącego przekształcenia 

unijnego aktu prawnego, które pozostają 

niezmienne w takim wniosku; 

zastosowanie mają jednak odpowiednio 

art. 104 ust. 2 akapit drugi oraz art. 104 

ust. 3 akapit trzeci; 

d) okaże się, że w co najmniej jednym 

języku urzędowym sformułowanie tekstu, 

do którego odnosi się poprawka, nie 

wymaga wprowadzania zmian; w takim 

przypadku Przewodniczący poszukuje 

wraz z zainteresowanymi odpowiedniego 

rozwiązania językowego. 

d) ma jedynie zapewnić językową 

poprawność lub dotyczy spójności 

terminologicznej tekstu w języku, w 

którym poprawkę tę złożono; w takim 

przypadku Przewodniczący poszukuje 

wraz z zainteresowanymi odpowiedniego 

rozwiązania językowego. 

2.  Poprawka upada, jeżeli jest 

sprzeczna z podjętymi wcześniej w trakcie 

tego samego głosowania decyzjami 

dotyczącymi tego samego tekstu. 

 

3. O dopuszczalności poprawek 

decyduje Przewodniczący. 

3. O dopuszczalności poprawek 

decyduje Przewodniczący. 

Decyzja Przewodniczącego dotycząca 

dopuszczalności poprawek podejmowana 

zgodnie z ust. 3 opiera się nie tylko na 

postanowieniach ust. 1 i 2 niniejszego 

artykułu, ale na podstawie całości 

postanowień Regulaminu. 

Decyzja Przewodniczącego dotycząca 

dopuszczalności poprawek podejmowana 

zgodnie z ust. 3 opiera się nie tylko na 

postanowieniach ust. 1 niniejszego 

artykułu, ale na podstawie całości 

postanowień Regulaminu. 

4. Grupa polityczna lub posłowie w 

liczbie co najmniej 40 mogą złożyć 

alternatywny projekt rezolucji w celu 

zastąpienia projektu rezolucji 

nieustawodawczej zawartego w 

sprawozdaniu komisji. 

4. Grupa polityczna lub posłowie w 

liczbie co najmniej 40 mogą złożyć 

alternatywny projekt rezolucji w celu 

zastąpienia projektu rezolucji 

nieustawodawczej zawartego w 

sprawozdaniu komisji. 

W takim przypadku grupa ta lub 

zainteresowani posłowie nie mogą wnosić 

poprawek do projektu rezolucji właściwej 

komisji. Alternatywny projekt rezolucji nie 

może być dłuższy niż projekt właściwej 

W takim przypadku grupa ta lub 

zainteresowani posłowie nie mogą wnosić 

poprawek do projektu rezolucji właściwej 

komisji. Alternatywny projekt rezolucji nie 

może być dłuższy niż projekt właściwej 
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komisji. Przedkładany jest on do 

zatwierdzenia przez Parlament w jednym 

głosowaniu, bez poprawek. 

komisji. Przedkładany jest on do 

zatwierdzenia przez Parlament w jednym 

głosowaniu, bez poprawek. 

Stosuje się odpowiednio art. 123 ust. 4. Artykuł 123 ust. 4 i 4a, dotyczące 

wspólnych projektów rezolucji, stosuje się 

odpowiednio. 

 4a. Za zgodą Przewodniczącego 

poprawki mogą zostać wyjątkowo złożone 

po upływie terminu składania poprawek, 

jeżeli są to poprawki kompromisowe lub 

jeżeli wystąpiły problemy natury 

technicznej. Przewodniczący podejmuje 

następnie decyzję co do dopuszczalności 

takich poprawek. Przewodniczący 

występuje o zgodę Parlamentu, aby 

poddać takie poprawki pod głosowanie. 

 W odniesieniu do dopuszczalności 

poprawek kompromisowych mogą być 

stosowane następujące ogólne kryteria 

dopuszczalności: 

 – zasadniczo poprawki 

kompromisowe odnoszą się do tych części 

tekstu, do których poprawki wniesiono 

przed upływem terminu składania 

poprawek; 

 – zasadniczo poprawki 

kompromisowe składane są przez grupy 

polityczne reprezentujące większość 

posłów do Parlamentu, przewodniczących 

lub sprawozdawców zainteresowanych 

komisji lub przez autorów innych 

poprawek; 

 – zasadniczo poprawki 

kompromisowe łączą się z wycofaniem 

innych poprawek do tego samego 

fragmentu tekstu. 

 Tylko Przewodniczący może 

zaproponować rozpatrzenie poprawek 

kompromisowych. Aby poddać poprawkę 

kompromisową pod głosowanie, 

Przewodniczący musi uzyskać zgodę 

Parlamentu i w tym celu zwraca się z 

pytaniem, czy ktoś sprzeciwia się 

przeprowadzaniu takiego głosowania. W 
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przypadku sprzeciwu Parlament decyduje 

większością oddanych głosów. 

Uzasadnienie 

The changes to the introductory part of paragraph 1  aim to include a reference to specific 

Rules dealing with the admissibility of amendments, for the sake of clarity. 

Changes to paragraph 1 (c a (new)) seeks to clarify that the same principle laid down in Rule 

103(3) which provides that, except for the cases mentioned therein, amendments to proposals 

for codification are not admissible at committee stage, applies at plenary stage as well. 

Changes to paragraph § 1 (c b (new)) seeks to clarify that the same principle laid down in 

Rule 104(2) and (3) which provides that, except for the cases mentioned therein, amendments 

to the provisions which remain unchanged in a proposal recasting Union legislation are not 

admissible at committee stage, applies at plenary stage as well. 

Changes to paragrapg 1 d aims to clarify certain questions raised sometmes by the current 

provision. For instance, it does theoretically exclude a vote when one single language 

version of the Commission proposal already reflects, due to a translation error, the contents 

of the amendment tabled. The wording suggested is selectively based upon Rule 193(3). 

Indeed, together with Rule 193(2), Rule 193(3) covers a linked issue. 

Paragraph 2 is deleted here and moved under Rule 171 (4).This paragraph does not concern 

the "admissibility of amendments" (i.e. the title of this Rule). Furthermore, a similar principle 

is set out in the last sentence of Rule 171(4). 

Paragraph 4a(new) is moved here from Rule 174 § 4 and slightly redrafted (in line with the 

existing interpretation). 
  

Poprawka  192 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 171 
 

Tekst obowiązujący Poprawka 

Artykuł 171 Artykuł 171 

Procedura głosowania Procedura głosowania 

1. Do głosowań nad sprawozdaniami 

stosuje się następującą procedurę: 

1. O ile przepisy szczególne 

Regulaminu nie stanowią inaczej, do 
głosowań nad tekstami przekazanymi 

Parlamentowi stosuje się następującą 

procedurę: 

a) najpierw przeprowadza się a) najpierw, w stosownych 
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głosowanie nad ewentualnymi 

poprawkami do tekstu, którego dotyczy 

sprawozdanie właściwej komisji; 

przypadkach, przeprowadza się 

głosowanie nad poprawkami do wniosku 

dotyczącego aktu prawnie wiążącego, 

b) następnie głosuje się nad całością tekstu 

z ewentualnymi poprawkami; 

b) następnie, w stosowanych 

przypadkach, głosuje się nad całością 

wniosku z ewentualnymi poprawkami; 

c) następnie głosuje się nad poprawkami 

do projektu rezolucji lub do projektu 

rezolucji ustawodawczej; 

c) następnie głosuje się nad 

poprawkami do projektu rezolucji lub do 

projektu rezolucji ustawodawczej; 

d) na końcu odbywa się głosowanie nad 

całością projektu rezolucji lub projektu 

rezolucji ustawodawczej (głosowanie 

końcowe). 

d) na końcu odbywa się głosowanie 

nad całością projektu rezolucji (głosowanie 

końcowe). 

Parlament nie głosuje nad uzasadnieniem 

zawartym w sprawozdaniu. 

Parlament nie głosuje nad uzasadnieniami 

zawartymi w sprawozdaniu. 

2. Przy drugim czytaniu stosuje się 

następującą procedurę:  

 

a) jeżeli nie zaproponowano odrzucenia 

lub zmiany stanowiska Rady, uważa się je 

za przyjęte, zgodnie z art. 76; 

 

b) wniosek o odrzucenie stanowiska Rady 

jest poddawany pod głosowanie przed 

wszelkimi poprawkami (art. 68 ust. 1); (c) 

 

c) jeżeli do stanowiska Rady złożono kilka 

poprawek, poddaje się je pod głosowanie 

w kolejności wskazanej w art. 174; (d) 

 

d) jeżeli Parlament głosował nad 

wniesieniem poprawek do stanowiska 

Rady, dodatkowe głosowanie nad całością 

tekstu może odbyć się jedynie z 

zachowaniem postanowień art. 68 ust. 2. 

 

3.  Do trzeciego czytania stosuje się 

procedurę przedstawioną w art. 72. 

 

4. Podczas poddawania pod 

głosowanie tekstów ustawodawczych oraz 

projektów rezolucji nieustawodawczych 

przystępuje się w pierwszej kolejności do 

głosowań nad częścią merytoryczną, a 

następnie do głosowań nad umocowaniami 

oraz motywami. Poprawki sprzeczne z 

wynikami wcześniejszych głosowań 

upadają. 

4. Podczas poddawania pod 

głosowanie wniosków dotyczących aktów 

prawnie wiążących oraz projektów 

rezolucji nieustawodawczych przystępuje 

się w pierwszej kolejności do głosowań 

nad częścią merytoryczną, a następnie do 

głosowań nad umocowaniami oraz 

motywami. 



 

PE585.606v03-00 254/446 RR\1110426PL.docx 

PL 

 4a. Poprawka upada, jeżeli jest 

sprzeczna z podjętymi wcześniej w trakcie 

tego samego głosowania decyzjami 

dotyczącymi tego samego tekstu. 

5.  Podczas głosowania dopuszczalne 

są jedynie krótkie wystąpienia 

sprawozdawcy przedstawiające 

stanowisko jego właściwej komisji w 

sprawie poddawanych pod głosowanie 

poprawek. 

5. Podczas głosowania dopuszczalne 

jest jedynie wystąpienie sprawozdawcy 

lub, w  jego zastępstwie, przewodniczącego 

komisji. Może on zwięźle przedstawić 

stanowisko właściwej komisji w sprawie 

poddawanych pod głosowanie poprawek. 

Uzasadnienie 

The changes to the introductory part of paragraph 1  aims to clarify the the scope of this 

paragraph, as the the word "report"does not described entirely;   it actually covers non-

legislative files and 1st reading codecision files  and consultations. Points (a) and (b) apply 

to legislative files only; points (c) and (d) also apply to motions of resolutions not included in 

a "report" (the so-called "B8" documents). More generally, for legislative reports, Rule 171 

(1), (2) & (3) essentially repeats Rule 59(2), Rules 68, 69 and 76, as well Rule 72. Compare 

with Rule 99 which sets out the voting procedure for consents but is not in any way referred 

to in Rule 171. 

 

The second sentence of paragraph 4 is deleted as it sets out a principle similar to the one in 

Rule 170(2). For clarity reasons, Rule 170 (2) could be moved hereafter. 
 

Poprawka  193 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 172 
 

Tekst obowiązujący Poprawka 

Artykuł 172 skreśla się 

Równa liczba głosów  

1.  W przypadku równej liczby głosów 

oddanych w głosowaniu 

przeprowadzonym na podstawie art. 171 

ust. 1 lit. b) lub d), całość tekstu jest 

odsyłana do komisji. Procedurę tę stosuje 

się także w przypadku głosowań na 

podstawie art. 3 i 9 oraz głosowań 

końcowych na podstawie art. 199 i art. 

212 z tym że w przypadku dwóch ostatnich 
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artykułów odesłanie następuje do 

Konferencji Przewodniczących. 

2.  W przypadku równej liczby głosów 

w głosowaniu nad całością porządku 

dziennego (art. 152), nad całością 

protokołu obrad (art. 192) lub nad tekstem 

poddanym pod głosowanie podzielone 

zgodnie z art. 176, poddawany pod 

głosowanie tekst uznaje się za przyjęty. 

 

3. We wszystkich innych przypadkach 

równej liczby głosów, z zastrzeżeniem 

artykułów wymagających większości 

kwalifikowanej, poddawane pod 

głosowanie tekst lub propozycję uważa się 

za odrzucone. 

 

Artykuł 172 ust. 3 powinien być 

rozumiany w ten sposób, że w przypadku 

wystąpienia równej liczby głosów w 

głosowaniu nad projektem zalecenia, na 

podstawie art. 141 ust. 4, 

nieinterweniowania w postępowaniu przed 

Trybunałem Sprawiedliwości Unii 

Europejskiej, taka równa ilość głosów nie 

oznacza przyjęcia zalecenia 

interweniowania przez Parlament w tym 

postępowaniu. W takim przypadku uznaje 

się, że właściwa komisja nie sformułowała 

zalecenia. 

 

Uzasadnienie 

Przepis ten należy skreślić w tym miejscu i wstawić bezpośrednio po art. 179 (Głosowanie 

końcowe). 
 

Poprawka  194 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 173 
 

Tekst obowiązujący Poprawka 

Artykuł 173 skreśla się 

Zasady głosowania  
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1.  Głosowanie nad sprawozdaniami 

opiera się na zaleceniu właściwej komisji. 

Komisja ta może powierzyć to zadanie 

swojemu przewodniczącemu i swojemu 

sprawozdawcy. 

 

2. Może ona zalecić głosowanie 

łączne nad wszystkimi poprawkami lub 

niektórymi spośród nich, przyjęcie 

poprawek, ich odrzucenie lub anulowanie. 

 

Może ona również zaproponować 

poprawki kompromisowe. 

 

3.  Jeżeli zaleca ona przeprowadzenie 

głosowania łącznego, poprawki, których 

ono dotyczy, są poddawane pod 

głosowanie w pierwszej kolejności, w 

głosowaniu łącznym. 

 

4.  Jeżeli komisja zaproponuje 

poprawkę kompromisową, to poprawka ta 

ma pierwszeństwo w głosowaniu. 

 

5.  Poprawka, co do której 

wnioskowano o głosowanie imienne, jest 

przedmiotem odrębnego głosowania. 

 

6.  Głosowanie podzielone nie jest 

dopuszczalne w przypadku głosowania 

łącznego lub głosowania nad poprawką 

kompromisową. 

 

Uzasadnienie 

Zasada priorytetowego głosowania nad (wszystkimi) poprawkami kompromisowymi 

poddanymi pod głosowanie została ujęta w art. 174 ust. 4a (nowy). Ust. 5 zostaje 

przeniesiony do art. 174 ust. 8a (nowy), a ust. 6  przeniesiony, z niewielkimi zmianami, do 

art. 174 ust. 4b (nowy). 
 

Poprawka  195 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 174 
 

Tekst obowiązujący Poprawka 

Artykuł 174 Artykuł 174 
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Kolejność głosowania nad poprawkami Kolejność głosowania nad poprawkami 

1.  Poprawki mają pierwszeństwo 

przed tekstem, do którego się odnoszą, i są 

poddawane pod głosowanie przed nim. 

1.  Poprawki mają pierwszeństwo 

przed tekstem, do którego się odnoszą, i są 

poddawane pod głosowanie przed nim. 

2.  Jeśli dwie lub więcej 

wykluczających się wzajemnie poprawek 

odnosi się do tego samego fragmentu 

tekstu, pierwszeństwo ma ta poprawka, 

która najbardziej odbiega od pierwotnego 

tekstu i jest ona poddawana pod 

głosowanie jako pierwsza. Jej przyjęcie 

oznacza odrzucenie innych poprawek. 

Jeżeli zostaje ona odrzucona, poddawana 

jest pod głosowanie kolejna poprawka 

mająca pierwszeństwo przed innymi. Tak 

samo postępuje się z pozostałymi 

poprawkami. W przypadku wątpliwości co 

do pierwszeństwa rozstrzyga 

Przewodniczący. Jeśli wszystkie poprawki 

zostały odrzucone, tekst pierwotny uważa 

się za przyjęty, chyba że w wymaganym 

terminie złożono wniosek o głosowanie 

odrębne. 

2.  Jeśli dwie lub więcej 

wykluczających się wzajemnie poprawek 

odnosi się do tego samego fragmentu 

tekstu, pierwszeństwo ma ta poprawka, 

która najbardziej odbiega od pierwotnego 

tekstu i jest ona poddawana pod 

głosowanie jako pierwsza. Jej przyjęcie 

oznacza odrzucenie innych poprawek. 

Jeżeli zostaje ona odrzucona, poddawana 

jest pod głosowanie kolejna poprawka 

mająca pierwszeństwo przed innymi. Tak 

samo postępuje się z pozostałymi 

poprawkami. W przypadku wątpliwości co 

do pierwszeństwa rozstrzyga 

Przewodniczący. Jeśli wszystkie poprawki 

zostały odrzucone, tekst pierwotny uważa 

się za przyjęty, chyba że w wymaganym 

terminie złożono wniosek o głosowanie 

odrębne. 

3. Przewodniczący może poddać pod 

głosowanie najpierw tekst pierwotny lub 

poddać pod głosowanie poprawkę, która 

mniej odbiega od tekstu pierwotnego, 

przed poprawką, która odbiega od niego 

najbardziej. 

3. Niemniej jednak, jeżeli 

Przewodniczący uzna, że usprawni to 

głosowanie, może poddać pod głosowanie 

najpierw tekst pierwotny lub poddać pod 

głosowanie poprawkę, która mniej odbiega 

od tekstu pierwotnego, przed poprawką, 

która odbiega od niego najbardziej. 

Jeśli tekst lub jedna z tych poprawek 

uzyska większość, wszystkie inne 

poprawki dotyczące tego samego tekstu 

upadają. 

Jeśli tekst lub jedna z tych poprawek 

uzyska większość, wszystkie inne 

poprawki dotyczące tej samej części tekstu 

upadają. 

4. Wyjątkowo, na podstawie 

propozycji Przewodniczącego, mogą 

zostać poddane pod głosowanie poprawki 

złożone po zamknięciu debaty, jeżeli są to 

poprawki kompromisowe lub jeżeli 

wystąpiły problemy natury technicznej. 

Przewodniczący występuje o zgodę 

Parlamentu, aby poddać je pod 

głosowanie. 

 

Zgodnie z art. 170 ust. 3 o 

dopuszczalności poprawek decyduje 
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Przewodniczący. W przypadku poprawki 

kompromisowej złożonej po zamknięciu 

debaty, zgodnie z niniejszym ustępem 

Przewodniczący decyduje o jej 

dopuszczalności osobno dla każdego 

przypadku, upewniając się, że poprawka 

ma charakter kompromisowy. 

Tylko Przewodniczący może 

zaproponować wzięcie poprawek 

kompromisowych pod uwagę. Aby poddać 

poprawkę pod głosowanie Przewodniczący 

występuje o zgodę Parlamentu pytając, czy 

ktoś sprzeciwia się poddaniu pod 

głosowanie poprawki kompromisowej. W 

przypadku sprzeciwu Parlament decyduje 

większością oddanych głosów. 

 

 4a.  Jeżeli poprawki kompromisowe 

poddaje się pod głosowanie, mają one 

pierwszeństwo w głosowaniu. 

 4b.  Głosowanie podzielone nie jest 

dopuszczalne w przypadku głosowania 

nad poprawką kompromisową. 

5.  Jeżeli właściwa komisja złożyła 

kilka poprawek do tekstu będącego 

przedmiotem sprawozdania, 

Przewodniczący poddaje je pod 

głosowanie łącznie, chyba że grupa 

polityczna lub co najmniej 40 posłów 

wnioskowało o głosowanie odrębne lub 

złożone zostały także inne poprawki. 

5. Jeżeli właściwa komisja złożyła 

kilka poprawek do tekstu będącego 

przedmiotem sprawozdania, 

Przewodniczący poddaje je pod 

głosowanie łącznie, chyba że grupa 

polityczna lub co najmniej 40 posłów 

wnioskowało – odnośnie do konkretnych 

elementów tekstu – o głosowanie 

podzielone lub głosowanie odrębne lub 

złożone zostały także inne kolidujące 

poprawki. 

6. Przewodniczący może zarządzić 

łączne głosowanie nad innymi 

poprawkami, jeżeli się one uzupełniają. W 

takim przypadku stosuje on procedurę 

przewidzianą w ust. 5. Autorzy poprawek 

mogą zaproponować łączne głosowanie 

nad nimi, jeśli ich poprawki uzupełniają 

się. 

6. Przewodniczący może zarządzić 

łączne głosowanie nad innymi 

poprawkami, jeżeli się one uzupełniają, 

chyba że grupa polityczna lub co najmniej 

40 posłów wnioskowało o głosowanie 

podzielone lub głosowanie odrębne. 

Autorzy poprawek mogą również 

zaproponować łączne głosowanie, jeśli ich 

poprawki uzupełniają się. 

7. Po przyjęciu lub odrzuceniu danej 

poprawki Przewodniczący może 

zadecydować o poddaniu pod głosowanie 

7. Po przyjęciu lub odrzuceniu danej 

poprawki Przewodniczący może 

zadecydować o poddaniu pod głosowanie 
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łączne innych poprawek mających 

podobną treść lub cele. Przed podjęciem 

decyzji Przewodniczący może wystąpić o 

zgodę Parlamentu. 

łączne innych poprawek mających 

podobną treść lub cele. Przed podjęciem 

decyzji Przewodniczący może wystąpić o 

zgodę Parlamentu. 

Poprawki te mogą odnosić się do różnych 

części pierwotnego tekstu. 

Poprawki te mogą odnosić się do różnych 

części pierwotnego tekstu. 

8.  Dwie lub więcej identycznych 

poprawek złożonych przez różnych 

autorów poddaje się pod głosowanie jako 

jedną poprawkę. 

8.  Dwie lub więcej identycznych 

poprawek złożonych przez różnych 

autorów poddaje się pod głosowanie jako 

jedną poprawkę. 

 8a. Poprawka, co do której 

wnioskowano o głosowanie imienne, jest 

przedmiotem odrębnego głosowania. 

Uzasadnienie 

Ust. 4 skreśla się i przenosi do art. 170 ust. 4a (nowy). Literalnie ma to zastosowanie do 

poprawek „złożonych po zamknięciu debaty”, nie zaś do poprawek złożonych między 

upływem terminu składania poprawek a zamknięciem debaty.  

 

Ustępy 4a (nowy) i 4b (nowy), w nieznacznie zmienionym brzmieniu, zostają przesunięte w to 

miejsce odpowiednio z art. 173 ust. 4 i art. 173 ust. 6. 

Artykuł 8a (nowy) to obecny artykuł 173 ust. 5. 
 

Poprawka  196 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 175 
 

Tekst obowiązujący Poprawka 

Artykuł 175 Artykuł 175 

Rozpatrywanie w komisjach poprawek 

złożonych na posiedzeniu plenarnym 

Ograniczanie w komisjach poprawek 

złożonych na posiedzeniu plenarnym 

Jeśli wpłynęło więcej niż pięćdziesiąt 

poprawek i wniosków o głosowanie 

podzielone lub głosowanie odrębne 

odnośnie do sprawozdania, które ma być 

rozpatrywane na posiedzeniu plenarnym, 

Przewodniczący może zwrócić się do 

właściwej komisji, po konsultacji z jej 

Jeśli wpłynęło więcej niż pięćdziesiąt 

poprawek lub wniosków o głosowanie 

podzielone lub głosowanie odrębne 

dotyczących przedstawionego przez 

komisję tekstu, który ma być rozpatrywany 

na posiedzeniu plenarnym, 

Przewodniczący może zwrócić się do tej 
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przewodniczącym, o zebranie się w celu 

rozpatrzenia tych poprawek lub wniosków. 

Poprawka lub wniosek o głosowanie 

podzielone czy głosowanie odrębne, które 

na tym etapie nie otrzymają poparcia 

jednej dziesiątej członków komisji, nie są 

poddawane pod głosowanie na posiedzeniu 

plenarnym. 

komisji, po konsultacji z jej 

przewodniczącym, o głosowanie nad 

każdą z tych poprawek lub każdym z tych 

wniosków. Poprawka lub wniosek o 

głosowanie podzielone czy głosowanie 

odrębne, które na tym etapie nie otrzymają 

poparcia jednej trzeciej członków komisji, 

nie są poddawane pod głosowanie na 

posiedzeniu plenarnym. 

Uzasadnienie 

Ponieważ zakres stosowania przepisu zdefiniowano w oparciu o słowo „sprawozdanie”, 

przepis ten nie ma obecnie zastosowania do innych dokumentów („B”) przedstawianych 

przez komisje, takich jak projekty rezolucji czy zalecenia. Zmiana ma na celu dodanie zakazu 

przeprowadzania łącznych głosowań na poziomie komisji i podniesienie progu z jednej 

dziesiątej członków komisji do jednej trzeciej. 
 

Poprawka  197 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 176 
 

Tekst obowiązujący Poprawka 

Artykuł 176 Artykuł 176 

Głosowanie podzielone Głosowanie podzielone 

1.  Grupa polityczna lub co najmniej 

40 posłów może wnioskować o 

przeprowadzenie głosowania 

podzielonego, jeżeli poddawany pod 

głosowanie tekst zawiera więcej niż jedno 

postanowienie lub odnosi się do kilku 

kwestii, albo jeżeli może on być 

podzielony na części mające odrębne 

znaczenie lub wartość normatywną. 

1.  Grupa polityczna lub co najmniej 

40 posłów może wnioskować o 

przeprowadzenie głosowania 

podzielonego, jeżeli poddawany pod 

głosowanie tekst zawiera więcej niż jedno 

postanowienie lub odnosi się do kilku 

kwestii, albo jeżeli może on być 

podzielony na części mające odrębne 

znaczenie lub wartość normatywną. 

2. Wniosek ten musi zostać 

przedstawiony wieczorem w dniu 

poprzedzającym głosowanie, chyba że 

Przewodniczący wyznaczy inny termin. 

Przewodniczący podejmuje następnie 

decyzję co do wniosku. 

2. Wniosek ten musi zostać 

przedstawiony najpóźniej wieczorem w 

dniu poprzedzającym głosowanie, chyba że 

Przewodniczący wyznaczy inny termin. 

Przewodniczący podejmuje następnie 

decyzję co do wniosku. 
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Poprawka  198 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 178 
 

Tekst obowiązujący Poprawka 

Artykuł 178 Artykuł 178 

Głosowanie Głosowanie 

1.  Głosowanie w Parlamencie odbywa 

się zazwyczaj przez podniesienie ręki. 

1.  Głosowanie w Parlamencie odbywa 

się zazwyczaj przez podniesienie ręki. 

 Niemniej jednak Przewodniczący w każdej 

chwili może zadecydować o 

przeprowadzeniu głosowania z 

zastosowaniem elektronicznego systemu 

głosowania. 

 1a. Przewodniczący ogłasza otwarcie i 

zamknięcie każdego głosowania. 

 Po ogłoszeniu przez Przewodniczącego 

otwarcia głosowania nikt, poza samym 

Przewodniczącym, nie może zabierać 

głosu aż do ogłoszenia przez niego 

zamknięcia głosowania. 

 1b. W przypadku przyjęcia lub 

odrzucenia tekstu tylko głosy „za” i 

„przeciw” są uwzględniane przy 

obliczaniu wyniku głosowania, chyba że 

wymagana większość została określona w 

traktatach. 

2. Jeżeli Przewodniczący zadecyduje, 

że rezultat głosowania budzi wątpliwości, 

przeprowadza się głosowanie 

elektroniczne. Jeśli system elektroniczny 

nie działa, posłowie głosują przez 

powstanie z miejsc. 

2. Jeżeli Przewodniczący zadecyduje, 

że rezultat głosowania przez podniesienie 

ręki budzi wątpliwości, przeprowadza się 

głosowanie elektroniczne. Jeśli system 

elektroniczny nie działa, posłowie głosują 

przez powstanie z miejsc. 

 2a. Wynik głosowania jest ustalany i 

ogłaszany przez Przewodniczącego. 

3. Wynik głosowania jest 

rejestrowany. 

3. Wynik głosowania jest 

rejestrowany. 

Uzasadnienie 

Akapit pierwszy (nowy) zostaje przeniesiony w to miejsce z art. 181 ust. 1 akapit pierwszy. 
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Ustęp 1a (nowy) zostaje przeniesiony z art. 184 ust. 1 i 2, a ust. 1b(nowy) z art.  180 ust. 2 

akapit pierwszy zdanie drugie. 

Ust. 2a (nowy) zostaje przeniesiony w to miejsce z art. 180 ust. 2 akapit drugi zdanie 

ostatnie. 
 

Poprawka  199 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 179 
 

Tekst obowiązujący Poprawka 

Artykuł 179 Artykuł 179 

Głosowanie końcowe Głosowanie końcowe 

Podejmując decyzję na podstawie 

sprawozdania Parlament głosuje imiennie 

w ramach jakiegokolwiek głosowania 

pojedynczego lub końcowego zgodnie z 

art. 180 ust. 2. Głosowanie w sprawie 

poprawek odbywa się imiennie jedynie na 

wniosek złożony zgodnie z art. 180. 

Podejmując decyzję na podstawie 

sprawozdania Parlament głosuje imiennie 

w ramach jakiegokolwiek głosowania 

pojedynczego lub końcowego zgodnie z 

art. 180 ust. 2. 

Przepisy art. 179 dotyczące głosowania 

imiennego nie mają zastosowania do 

sprawozdań, o których mowa w art. 8 ust. 2 

i art. 9 ust. 3, 6 i 8, w ramach procedur 

dotyczących immunitetu posła. 

Przepisy art. 179 dotyczące głosowania 

imiennego nie mają zastosowania do 

sprawozdań, o których mowa w art. 8 ust. 2 

i art. 9 ust. 3, 6 i 8, w ramach procedur 

dotyczących immunitetu posła. 

Uzasadnienie 

Zdanie drugie akapitu pierwszego jest zbędne i nie dotyczy głosowania końcowego. 
 

Poprawka  200 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 179 a (nowy) 
 

Tekst obowiązujący Poprawka 

 Artykuł 179a 

 Równa liczba głosów 

 1. W przypadku równej liczby głosów 
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oddanych w głosowaniu 

przeprowadzonym na podstawie art. 171 

ust. 1 lit. b) lub d), całość tekstu jest 

odsyłana do komisji. Procedurę tę stosuje 

się także w przypadku głosowań na 

podstawie art. 3 i 9 . 

 2. W przypadku równej liczby głosów 

w głosowaniu nad tekstem poddanym pod 

głosowanie podzielone zgodnie z art. 176 

poddawany pod głosowanie tekst uznaje 

się za przyjęty. 

 3. We wszystkich innych przypadkach 

równej liczby głosów, z zastrzeżeniem 

artykułów wymagających większości 

kwalifikowanej, poddawane pod 

głosowanie tekst lub propozycję uważa się 

za odrzucone. 

 Artykuł 179a ust. 3 powinien być 

rozumiany w ten sposób, że w przypadku 

wystąpienia równej liczby głosów w 

głosowaniu nad projektem zalecenia, na 

podstawie art. 141 ust. 4, 

nieinterweniowania w postępowaniu przed 

Trybunałem Sprawiedliwości Unii 

Europejskiej, taka równa ilość głosów nie 

oznacza przyjęcia zalecenia, zgodnie z 

którym Parlament powinien 

interweniować w tym postępowaniu. W 

takim przypadku uznaje się, że właściwa 

komisja nie sformułowała zalecenia. 

 Przewodniczący może głosować, ale nie 

ma głosu rozstrzygającego. 

 (Dwa ostatnie akapity dodaje się jako 

wykładnię.) 

Uzasadnienie 

Odniesienia do art. 199 i 212 skreśla się, jeżeli proponowane zmiany do tych przepisów 

zostaną zatwierdzone. Porządki dzienne czy protokoły nie są poddawane pod głosowanie w 

całości, głosuje się jedynie nad propozycjami zmian do nich. Jeżeli żadne wnioski o 

wprowadzenie zmian nie zostaną przyjęte, zostają one automatycznie zatwierdzone. 
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Poprawka  201 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 180 
 

Tekst obowiązujący Poprawka 

Artykuł 180 Artykuł 180 

Głosowanie imienne Głosowanie imienne 

1. Poza przypadkami przewidzianymi 

w art. 118 ust. 5 i art. 119 ust. 5 i art.179 

głosowanie imienne przeprowadza się, 

jeżeli grupa polityczna lub co najmniej 40 

posłów złożyło pisemny wniosek w tej 

sprawie wieczorem w dniu 

poprzedzającym głosowanie, chyba że 

Przewodniczący wyznaczył inny termin. 

1. Poza przypadkami przewidzianymi 

w niniejszych przepisach głosowanie 

imienne przeprowadza się, jeżeli grupa 

polityczna lub co najmniej 40 posłów 

złożyło pisemny wniosek w tej sprawie 

najpóźniej wieczorem w dniu 

poprzedzającym głosowanie, chyba że 

Przewodniczący wyznaczył inny termin. 

Przepisy art. 180 ust.1 dotyczące 

głosowania imiennego nie mają 

zastosowania do sprawozdań, o których 

mowa w art. 8 ust. 2 i art. 9 ust. 3, 6 i 8, w 

ramach procedur dotyczących immunitetu 

posła. 

Przepisy art. 180 dotyczące głosowania 

imiennego nie mają zastosowania do 

sprawozdań, o których mowa w art. 8 ust. 2 

i art. 9 ust. 3, 6 i 8, w ramach procedur 

dotyczących immunitetu posła. 

 1a. Każda grupa polityczna może 

złożyć nie więcej niż sto wniosków o 

głosowanie imienne podczas jednej sesji. 

2. Głosowanie imienne 

przeprowadzane jest przy użyciu 

elektronicznego systemu głosowania. Jeśli 

nie jest on dostępny z powodów 

technicznych, głosowanie imienne 

przeprowadza się w kolejności 

alfabetycznej rozpoczynając od wybranego 

losowo nazwiska posła. Przewodniczący 

głosuje jako ostatni. 

2. Głosowanie imienne 

przeprowadzane jest przy użyciu 

elektronicznego systemu głosowania. 

 Jeśli nie jest on dostępny z powodów 

technicznych, głosowanie imienne można 

przeprowadzić w kolejności alfabetycznej 

rozpoczynając od wybranego losowo 

nazwiska posła. Przewodniczący głosuje 

jako ostatni. Głosowanie odbywa się ustnie 

przez wypowiedzenie słów „tak”, „nie” lub 

„wstrzymuję się”. 
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Głosujący posłowie odpowiadają głośno 

„tak”, „nie” lub „wstrzymuję się”. W 

przypadku przyjęcia lub odrzucenia tylko 

głosy „za” i ˝przeciw˝ są uwzględniane 

przy obliczaniu wyniku głosowania. 

Wynik głosowania jest ustalany i 

ogłaszany przez Przewodniczącego. 

 

Wynik głosowania jest wpisywany do 

protokołu posiedzenia. Lista głosujących, 

uporządkowana według grup politycznych 

i według kolejności alfabetycznej nazwisk 

posłów, zawiera informację o sposobie 

głosowania każdego z posłów. 

2a. Wynik głosowania jest wpisywany 

do protokołu posiedzenia. Lista 

głosujących, uporządkowana według grup 

politycznych i według kolejności 

alfabetycznej nazwisk posłów, zawiera 

informację o sposobie głosowania każdego 

z posłów. 

 Uzasadnienie 

Jeśli chodzi o zmiany w ust. 1, z uwagi na to, że istnieje kilka szczegółowych przepisów 

zobowiązujących do przeprowadzenia głosowania imiennego (takie jak art. 52 ust. 2, art. 90 

ust. 6, art. 118 ust. 5, art. 119 ust. 5 i art. 179) oraz w kontekście ewentualnych przyszłych 

zmian lepiej jest umieścić jedynie ogólne odniesienie do tych przepisów. 

Jeśli chodzi o skreślenie ust. 2, skreśla się akapit drugi: zdanie pierwsze należy ująć w 

akapicie drugim; zdania drugie i trzecie należy włączyć do art. 178. 
 

Poprawka  202 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 180 a (nowy) 
 

Tekst obowiązujący Poprawka 

 Artykuł 180a 

 Głosowanie tajne 

 1. W przypadku powoływania na 

stanowiska przeprowadzane jest 

głosowanie tajne, z zastrzeżeniem art. 15 

ust. 1 i art. 204 ust. 2 akapit drugi. 

 Przy obliczaniu oddanych głosów bierze 

się pod uwagę jedynie karty do 

głosowania z nazwiskami kandydatów, 

którzy zostali zgłoszeni. 

 2. Głosowanie tajne przeprowadza się 

także, gdy wnioskuje o to co najmniej 
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jedna piąta posłów do Parlamentu. 

Wniosek taki musi zostać złożony przed 

rozpoczęciem głosowania. 

 3. Wniosek o głosowanie tajne ma 

pierwszeństwo przed wnioskiem o 

głosowanie imienne. 

 4. Wyniki głosowania tajnego 

obliczane są przez dwóch do ośmiu posłów 

wybranych w drodze losowania, chyba że 

przeprowadzane jest głosowanie 

elektroniczne. 

 W przypadku głosowania określonego w 

ust. 1 liczenia głosów nie mogą 

dokonywać kandydaci. 

 Nazwiska posłów, którzy wzięli udział w 

głosowaniu tajnym są rejestrowane w 

protokole posiedzenia, na którym odbyło 

się głosowanie. 

Uzasadnienie 

Poprzednio art. 182. Odniesienie do art. 199 zostaje skreślone z powodu zmian 

proponowanych do tego artykułu. Zmiana ma na celu wyjaśnienie, że głosowanie tajne 

stosuje się także do powoływania na stanowisko osób spoza Parlamentu i nie dotyczy 

wyłącznie wyboru/powoływania posłów. 
 

Poprawka  203 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 181 
 

Tekst obowiązujący Poprawka 

Artykuł 181 Artykuł 181 

Głosowanie elektroniczne Stosowanie elektronicznego systemu 

głosowania 

1. Dla przeprowadzenia głosowań 

przewidzianych w art. 178, 180 i art. 182 

Przewodniczący w każdej chwili może 

zadecydować o zastosowaniu 

elektronicznego systemu głosowania. 

 

Jeżeli zastosowanie elektronicznego 

systemu głosowania jest niemożliwe z 
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przyczyn technicznych, głosowanie 

przeprowadza się zgodnie z art. 178, 180 

ust. 2 lub art. 182. 

Techniczne warunki stosowania tego 

systemu określone są w instrukcjach 

Prezydium. 

1. Techniczne warunki stosowania tego 

systemu określone są w instrukcjach 

Prezydium. 

2. W przypadku głosowania 

elektronicznego rejestrowany jest jedynie 

wynik liczbowy. 

2. W przypadku głosowania 

elektronicznego rejestrowany jest jedynie 

wynik liczbowy, chyba że chodzi o 

głosowanie imienne. 

Jeżeli jednak złożono zgodnie z art. 180 

ust. 1 wniosek o głosowanie imienne, 

wynik głosowania jest rejestrowany 

imiennie i wpisywany do protokołu 

posiedzenia, z listą głosujących 

uporządkowaną według grup politycznych 

i według kolejności alfabetycznej nazwisk 

posłów. 

 

3. Głosowanie imienne przeprowadza 

się zgodnie z art. 180 ust. 2, jeżeli 

wnioskuje o to większość obecnych 

posłów. Aby stwierdzić, czy ten warunek 

został spełniony, może zostać zastosowany 

system, o którym mowa w ust. 1 

niniejszego artykułu. 

 

 3a. Przewodniczący w każdej chwili 

może zadecydować o zastosowaniu 

elektronicznego systemu głosowania do 

sprawdzenia progu. 

Uzasadnienie 

Kolejność art. 181 i 182 zostanie zmieniona, żeby można było stosować głosowanie tajne 

również przy użyciu elektronicznego systemu głosowania. 

Jeśli chodzi o ust. 1 akapit pierwszy, został on skreślony i dodany do art. 178. 

Jeśli chodzi o ust. 1 akapit drugi, został on skreślony, ponieważ jest zbędny. 

Ust. 2 akapit drugi został skreślony, gdyż jest powtórzeniem art. 180 ust. 2 akapit trzeci. 
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Poprawka  204 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 182 
 

Tekst obowiązujący Poprawka 

Artykuł 182 skreśla się 

Głosowanie tajne  

1. W przypadku nominacji 

przeprowadzane jest głosowanie tajne, z 

zastrzeżeniem art. 15 ust. 1, 199 ust. 1 i 

art. 204 ust. 2 drugi akapit. 

 

Przy obliczaniu oddanych głosów bierze 

się pod uwagę jedynie karty do 

głosowania z nazwiskiem posła, którego 

kandydatura została zgłoszona. 

 

2. Głosowanie tajne może być 

przeprowadzone także, gdy wnioskuje o to 

co najmniej jedna piąta członków 

Parlamentu. Wniosek taki musi zostać 

złożony przed rozpoczęciem głosowania. 

 

Jeżeli wniosek o przeprowadzenie tajnego 

głosowania został złożony przed 

rozpoczęciem głosowania przez co 

najmniej jedną piątą członków 

Parlamentu, Parlament musi 

przeprowadzić takie głosowanie. 

 

3.  Wniosek o głosowanie tajne ma 

pierwszeństwo przed wnioskiem o 

głosowanie imienne. 

 

4. Wyniki głosowania tajnego 

obliczane są przez dwóch do ośmiu posłów 

wybranych w drodze losowania, chyba że 

przeprowadzane jest głosowanie 

elektroniczne. 

 

W przypadku głosowania określonego w 

ust. 1 liczenia głosów nie mogą 

dokonywać kandydaci. 

 

Nazwiska posłów, którzy wzięli udział w 

głosowaniu tajnym są rejestrowane w 

protokole posiedzenia, na którym odbyło 
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się głosowanie. 

Uzasadnienie 

Kolejność art. 181 i 182 zostanie zmieniona, żeby można było stosować głosowanie tajne 

również przy użyciu elektronicznego systemu głosowania. 
 

Poprawka  205 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 182 a (nowy) 
 

Tekst obowiązujący Poprawka 

 Artykuł 182a 

 Kwestionowanie ważności głosowania 

 1. Wnioski w sprawie przestrzegania 

regulaminu dotyczące ważności 

głosowania mogą być składane po 

ogłoszeniu przez Przewodniczącego 

zamknięcia głosowania. 

 2. Po ogłoszeniu wyników 

głosowania, które odbyło się przez 

podniesienie ręki, mogą być składane 

wnioski o ich weryfikację za pomocą 

systemu elektronicznego. 

 3. Przewodniczący podejmuje decyzję 

w sprawie ważności ogłoszonego wyniku. 

Od jego decyzji nie ma odwołania. 

Uzasadnienie 

Taka była treść art. 184. Została zmieniona i artykuł umieszczono przed art. 183. 
 

Poprawka  206 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 183 
 

Tekst obowiązujący Poprawka 

Artykuł 183 Artykuł 183 
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Wyjaśnienia dotyczące stanowiska 

zajętego w głosowaniu 

Wyjaśnienia dotyczące stanowiska 

zajętego w głosowaniu 

1. Po zakończeniu ogólnej debaty 

każdy poseł może złożyć nieprzekraczające 

jednej minuty oświadczenie ustne lub 

nieprzekraczające 200 słów oświadczenie 

pisemne dotyczące końcowego 

głosowania, które to oświadczenie jest 

włączane do pełnego sprawozdania z 

posiedzenia. 

1. Po zakończeniu głosowania każdy 

poseł może złożyć nieprzekraczające 

jednej minuty oświadczenie ustne 

dotyczące stanowiska zajętego w 

pojedynczym i/lub końcowym głosowaniu 

w sprawie przedłożonej Parlamentowi. 

Każdy poseł może złożyć w jednej sesji 

maksymalnie trzy oświadczenia ustne 

dotyczące stanowiska zajętego w 

głosowaniu. 

 Każdy poseł może złożyć w sprawie 

takiego głosowania nieprzekraczające 200 

słów oświadczenie pisemne dotyczące 

stanowiska zajętego w głosowaniu, które to 

oświadczenie jest publikowane na stronie 

internetowej tego posła na portalu 

Parlamentu. 

Grupa polityczna może złożyć wyjaśnienie 

dotyczące stanowiska zajętego w 

głosowaniu nieprzekraczające dwóch 

minut. 

Grupa polityczna może złożyć wyjaśnienie 

dotyczące stanowiska zajętego w 

głosowaniu nieprzekraczające dwóch 

minut. 

Po rozpoczęciu pierwszego wyjaśnienia 

dotyczącego stanowiska zajętego w 

głosowaniu nie są dopuszczalne dalsze 

wnioski w tej sprawie. 

Po rozpoczęciu pierwszego wyjaśnienia 

dotyczącego stanowiska zajętego w 

głosowaniu odnośnie do pierwszego 

punktu nie są dopuszczalne dalsze wnioski 

w tej sprawie. 

Wyjaśnienia dotyczące stanowiska 

zajętego w głosowaniu w odniesieniu do 

głosowania końcowego przyjmowane są w 

każdej sprawie przedłożonej Parlamentowi. 

Wyrażenie „głosowanie końcowe” nie 

przesądza o rodzaju głosowania, lecz 

oznacza ostatnie głosowanie w danej 

sprawie. 

Dopuszcza się wyjaśnienia dotyczące 

stanowiska zajętego w głosowaniu w 

odniesieniu do pojedynczego lub 

końcowego głosowania w każdej sprawie 

przedłożonej Parlamentowi. Wyrażenie 

„głosowanie końcowe” nie przesądza o 

rodzaju głosowania, lecz oznacza ostatnie 

głosowanie w danej sprawie. 

2. Wyjaśnienia dotyczące stanowiska 

zajętego w głosowaniu nie są dopuszczalne 

w przypadku głosowania nad kwestiami 

proceduralnymi. 

2. Wyjaśnienia dotyczące stanowiska 

zajętego w głosowaniu nie są dopuszczalne 

w przypadku głosowania tajnego lub 

głosowania nad kwestiami 

proceduralnymi. 

3. Jeżeli do porządku dziennego 

Parlamentu wpisany jest zgodnie z art. 150 

wniosek dotyczący aktu ustawodawczego 

3. Jeżeli do porządku dziennego 

Parlamentu wpisany jest punkt bez 

poprawek lub bez debaty, posłowie mogą 
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lub sprawozdanie, posłowie mogą składać 

pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska 

zajętego w głosowaniu zgodnie z ust. 1. 

składać jedynie pisemne wyjaśnienia 

dotyczące stanowiska zajętego w 

głosowaniu zgodnie z ust. 1. 

Pisemne lub ustne wyjaśnienia dotyczące 

stanowiska zajętego w głosowaniu muszą 

mieć bezpośredni związek z tekstem 

będącym przedmiotem głosowania. 

Pisemne lub ustne wyjaśnienia dotyczące 

stanowiska zajętego w głosowaniu muszą 

mieć bezpośredni związek ze sprawą 

przedłożoną Parlamentowi. 

Uzasadnienie 

Zmiana ust. 1 akapit trzeci polega na doprecyzowaniu zgodnie z obecnie stosowaną praktyką. 

Jeśli chodzi o zmianę art. 2, wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu są 

wyraźnie wykluczone w przypadku głosowań tajnych. 

Jeśli chodzi o zmianę wykładni umieszczonej po ust. 3, sformułowanie „tekstem będącym 

przedmiotem głosowania” nie zawsze jest właściwe.  Przykładowo w przypadku wyboru 

Komisji nie ma tekstu, ale składane są wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w 

głosowaniu. 
 

Poprawka  207 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 184 
 

Tekst obowiązujący Poprawka 

Artykuł 184 skreśla się 

Kwestionowanie ważności głosowania  

1. Przewodniczący ogłasza otwarcie i 

zamknięcie każdego głosowania. 

 

2. Po ogłoszeniu przez Przewodniczącego 

otwarcia głosowania nikt, poza samym 

Przewodniczącym, nie może zabierać 

głosu aż do ogłoszenia przez niego 

zamknięcia głosowania. 

 

3. Wnioski w sprawie przestrzegania 

regulaminu dotyczące ważności 

głosowania mogą być składane po 

ogłoszeniu przez Przewodniczącego 

zamknięcia głosowania. 

 

4. Po ogłoszeniu wyników głosowania, 

które odbyło się przez podniesienie ręki, 
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mogą być składane wnioski o ich 

weryfikację za pomocą systemu 

elektronicznego. 

5. Przewodniczący podejmuje decyzję w 

sprawie ważności ogłoszonego wyniku. Od 

jego decyzji nie ma odwołania. 

 

Uzasadnienie 

Ten artykuł po zmianach zostanie przeniesiony do art. 178 i przed art. 183 (art. 182a 

(nowy)). 
 

Poprawka  208 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Tytuł VII – rozdział 6 – nagłówek 
 

Tekst obowiązujący Poprawka 

ROZDZIAŁ 6 ROZDZIAŁ 6 

WYSTĄPIENIA W SPRAWACH 

PROCEDURALNYCH 
WNIOSKI W SPRAWIE 

PRZESTRZEGANIA REGULAMINU I 

WYSTĄPIENIA W SPRAWACH 

PROCEDURALNYCH 

Uzasadnienie 

Tytuł tego rozdziału może brzmieć „Wnioski w sprawie przestrzegania Regulaminu i 

wystąpienia w sprawach proceduralnych” (po przeniesieniu art. 185 za art. 186). Jako że 

mają one pierwszeństwo przed wystąpieniami w sprawach proceduralnych, sugeruje się 

umieszczenie obecnego art. 186 dotyczącego wniosków w sprawie przestrzegania 

Regulaminu tutaj przed artykułem dotyczącym wniosków proceduralnych. 
 

Poprawka  209 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 185 
 

Tekst obowiązujący Poprawka 

Artykuł 185 Artykuł 185 

Wnioski proceduralne Wnioski proceduralne 

1. W pierwszej kolejności udziela się 1. W pierwszej kolejności udziela się 
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głosu w celu złożenia następujących 

wniosków proceduralnych: 

głosu w celu złożenia następujących 

wniosków proceduralnych: 

a) wniosek o stwierdzenie 

niedopuszczalności (art. 187); 

a) wniosek o stwierdzenie 

niedopuszczalności (art. 187); 

b) wniosek o odesłanie do komisji (art. 

188); 

b) wniosek o odesłanie do komisji (art. 

188); 

c) wniosek o zamknięcie debaty (art. 189); c) wniosek o zamknięcie debaty (art. 189); 

d) wniosek o odroczenie debaty lub 

głosowania (art. 190); lub 

d) wniosek o odroczenie debaty lub 

głosowania (art. 190); lub 

e) wniosek o zawieszenie lub przerwanie 

posiedzenia (art. 191). 

e) wniosek o zawieszenie lub przerwanie 

posiedzenia (art. 191). 

w pierwszej kolejności udziela się głosu. w pierwszej kolejności udziela się głosu. 

W sprawie tych wniosków głos zabierać 

mogą, poza wnioskodawcą, jedynie jeden 

mówca za i jeden mówca przeciw, jak 

również przewodniczący lub 

sprawozdawca właściwej komisji. 

W sprawie tych wniosków głos zabierać 

mogą, poza wnioskodawcą, jedynie jeden 

mówca przeciw, jak również 

przewodniczący lub sprawozdawca 

właściwej komisji. 

2. Czas wystąpienia jest ograniczony 

do jednej minuty. 

2. Czas wystąpienia jest ograniczony 

do jednej minuty. 

 

Poprawka  210 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 186 
 

Tekst obowiązujący Poprawka 

Artykuł 186 Artykuł 184a 

Wnioski w sprawie przestrzegania 

Regulaminu 

Wnioski w sprawie przestrzegania 

Regulaminu 

1. Poseł może zabrać głos w celu 

zwrócenia uwagi Przewodniczącego na 

nieprzestrzeganie Regulaminu. Na 

początku swojego wystąpienia poseł 

wskazuje artykuł, do którego się odwołuje. 

Na początku swojego wystąpienia poseł 

wskazuje artykuł, do którego się odwołuje. 

1. Poseł może zabrać głos w celu 

zwrócenia uwagi Przewodniczącego na 

nieprzestrzeganie Regulaminu. Na 

początku swojego wystąpienia poseł 

wskazuje artykuł, do którego się odwołuje. 

Na początku swojego wystąpienia poseł 

wskazuje artykuł, do którego się odwołuje. 

2. Wnioski o udzielenie głosu w celu 

złożenia wniosku w sprawie przestrzegania 

Regulaminu mają pierwszeństwo przed 

2. Wnioski o udzielenie głosu w celu 

złożenia wniosku w sprawie przestrzegania 

Regulaminu mają pierwszeństwo przed 

innymi wnioskami o udzielenie głosu lub 
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innymi wnioskami o udzielenie głosu. wnioskami proceduralnymi. 

3. Czas wystąpienia jest ograniczony 

do jednej minuty. 

3. Czas wystąpienia jest ograniczony 

do jednej minuty. 

4. W przypadku wniosku w sprawie 

przestrzegania Regulaminu 

Przewodniczący niezwłocznie podejmuje 

decyzję w tej sprawie zgodnie z 

postanowieniami Regulaminu i ogłasza ją 

bezpośrednio po zgłoszeniu wniosku. 

Decyzja ta nie podlega głosowaniu. 

4. W przypadku wniosku w sprawie 

przestrzegania Regulaminu 

Przewodniczący niezwłocznie podejmuje 

decyzję w tej sprawie zgodnie z 

postanowieniami Regulaminu i ogłasza ją 

bezpośrednio po zgłoszeniu wniosku. 

Decyzja ta nie podlega głosowaniu. 

5. Wyjątkowo Przewodniczący może 

oświadczyć, że jego decyzja zostanie 

ogłoszona później, w każdym jednak 

przypadku w ciągu 24 godzin po 

zgłoszeniu wniosku w sprawie 

przestrzegania Regulaminu. Przełożenie 

terminu podjęcia decyzji nie pociąga za 

sobą odroczenia debaty. Przewodniczący 

może przedstawić sprawę właściwej 

komisji. 

5. Wyjątkowo Przewodniczący może 

oświadczyć, że jego decyzja zostanie 

ogłoszona później, w każdym jednak 

przypadku w ciągu 24 godzin po 

zgłoszeniu wniosku w sprawie 

przestrzegania Regulaminu. Przełożenie 

terminu podjęcia decyzji nie pociąga za 

sobą odroczenia debaty. Przewodniczący 

może przedstawić sprawę właściwej 

komisji. 

Wniosek o udzielenie głosu w sprawie 

przestrzegania Regulaminu musi odnosić 

się do omawianego w danej chwili punktu 

porządku obrad. Przewodniczący może 

wezwać autora wniosku o udzielenie głosu 

w sprawie przestrzegania Regulaminu 

dotyczącego innego zagadnienia do 

zabrania głosu w stosownej chwili, np. po 

zakończeniu rozpatrywania określonego 

punktu porządku obrad lub przed przerwą 

w posiedzeniu. 

Wniosek o udzielenie głosu w sprawie 

przestrzegania Regulaminu musi odnosić 

się do omawianego w danej chwili punktu 

porządku obrad. Przewodniczący może 

wezwać autora wniosku o udzielenie głosu 

w sprawie przestrzegania Regulaminu 

dotyczącego innego zagadnienia do 

zabrania głosu w stosownej chwili, np. po 

zakończeniu rozpatrywania określonego 

punktu porządku obrad lub przed przerwą 

w posiedzeniu. 

 (Ten artykuł po zmianach zostanie 

przeniesiony przed art. 185.) 

Uzasadnienie 

Ponieważ wnioski w sprawie przestrzegania Regulaminu mają one pierwszeństwo przed 

wnioskami proceduralnymi, sugeruje się umieszczenie art. 186 dotyczącego wniosków w 

sprawie przestrzegania Regulaminu przed artykułem dotyczącym wniosków proceduralnych 

jako art. 184a (nowy). 
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Poprawka  211 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 187 
 

Tekst obowiązujący Poprawka 

Artykuł 187 Artykuł 187 

Wniosek o stwierdzenie niedopuszczlności Wniosek o stwierdzenie niedopuszczlności 

1. W momencie otwarcia debaty nad 

danym punktem porządku dziennego może 

zostać złożony wniosek o rezygnację z 

debaty nad tym punktem z powodu 

niedopuszczalności (pytanie wstępne). 

Głosowanie nad tym wnioskiem 

przeprowadza się niezwłocznie. 

1 W momencie otwarcia debaty nad 

danym punktem porządku dziennego 

wniosek o rezygnację z debaty nad tym 

punktem z powodu niedopuszczalności 

może zostać złożony przez grupę 

polityczną lub 40 posłów. Głosowanie nad 

tym wnioskiem przeprowadza się 

niezwłocznie. 

Zamiar złożenia pytania wstępnego 

powinien być zgłoszony co najmniej 

dwadzieścia cztery godziny wcześniej 

Przewodniczącemu, który informuje o nim 

niezwłocznie Parlament. 

Zamiar złożenia pytania wstępnego 

powinien być zgłoszony co najmniej 

dwadzieścia cztery godziny wcześniej 

Przewodniczącemu, który informuje o nim 

niezwłocznie Parlament. 

2. Jeśli wniosek został przyjęty, 

Parlament przechodzi niezwłocznie do 

następnego punktu porządku dziennego. 

2. Jeśli wniosek został przyjęty, 

Parlament przechodzi niezwłocznie do 

następnego punktu porządku dziennego. 

Uzasadnienie 

W artykule nie precyzuje się, kto może zgłosić wniosek o niedopuszczalności. Dlatego też 

sugeruje się wprowadzenie progu identycznego z zawartym w art. 188, 189, 190 i 191. 
 

Poprawka  212 
 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 188 
 

Tekst obowiązujący Poprawka 

Artykuł 188 Artykuł 188 

Odesłanie do komisji Odesłanie do komisji 

1. O odesłanie sprawy do komisji 

może wnioskować grupa polityczna lub co 

1. O odesłanie sprawy do komisji 

może wnioskować grupa polityczna lub co 
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najmniej 40 posłów podczas ustalania 

porządku dziennego lub przed otwarciem 

debaty. 

najmniej 40 posłów podczas ustalania 

porządku dziennego lub przed otwarciem 

debaty. 

Zamiar złożenia wniosku o odesłanie do 

komisji jest zgłaszany co najmniej 

dwadzieścia cztery godziny wcześniej 

Przewodniczącemu, który niezwłocznie 

informuje o nim Parlament. 

Zamiar złożenia wniosku o odesłanie do 

komisji jest zgłaszany co najmniej 

dwadzieścia cztery godziny wcześniej 

Przewodniczącemu, który niezwłocznie 

informuje o nim Parlament. 

2. O odesłanie sprawy do komisji 

może też wnioskować grupa polityczna lub 

co najmniej 40 posłów przed głosowaniem 

lub w jego trakcie. Wniosek taki jest 

niezwłocznie poddawany pod głosowanie. 

2. O odesłanie sprawy do komisji 

może też wnioskować grupa polityczna lub 

co najmniej 40 posłów przed głosowaniem 

lub w jego trakcie. Wniosek taki jest 

niezwłocznie poddawany pod głosowanie. 

3  Wniosek o odesłanie do komisji 

może być zgłoszony tylko raz w ciągu 

każdego z powyższych etapów procedury. 

3  Wniosek o odesłanie do komisji 

może być zgłoszony tylko raz w ciągu 

każdego z powyższych etapów procedury. 

4. Odesłanie do komisji zawiesza 

debatę nad rozpatrywanym punktem. 

4. Odesłanie do komisji zawiesza 

rozpatrywanie danego punktu. 

5. Parlament może wyznaczyć komisji 

termin, w jakim powinna ona przedstawić 

swoje wnioski. 

5. Parlament może wyznaczyć komisji 

termin, w jakim powinna ona przedstawić 

swoje wnioski. 

 Uzasadnienie 

Słowo „debata” nie wydaje się najodpowiedniejsze, kiedy podczas głosowania wnioskuje się 

o odesłanie do komisji, proponuje się zastąpić je określeniem „rozpatrzenie”. 
 

Poprawka  213 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 190 
 

Tekst obowiązujący Poprawka 

Artykuł 190 Artykuł 190 

Odroczenie debaty lub głosowania Odroczenie debaty lub głosowania 

1. Grupa polityczna lub co najmniej 

40 posłów może w chwili otwarcia debaty 

nad danym punktem porządku dziennego 

przedstawić wniosek o odroczenie debaty 

na wskazany termin. Głosowanie nad tym 

wnioskiem przeprowadza się niezwłocznie.  

1. Grupa polityczna lub co najmniej 

40 posłów może w chwili otwarcia debaty 

nad danym punktem porządku dziennego 

przedstawić wniosek o odroczenie debaty 

na wskazany termin. Głosowanie nad tym 

wnioskiem przeprowadza się niezwłocznie.  
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Zamiar złożenia wniosku o odroczenie 

debaty powinien być zgłoszony co 

najmniej dwadzieścia cztery godziny 

wcześniej Przewodniczącemu, który 

informuje o nim niezwłocznie Parlament. 

Zamiar złożenia wniosku o odroczenie 

debaty powinien być zgłoszony co 

najmniej dwadzieścia cztery godziny 

wcześniej Przewodniczącemu, który 

informuje o nim niezwłocznie Parlament. 

2. Jeżeli wniosek został przyjęty, 

Parlament przechodzi do następnego 

punktu porządku dziennego. Odroczona 

debata jest podejmowana w wyznaczonym 

terminie. 

2. Jeżeli wniosek został przyjęty, 

Parlament przechodzi do następnego 

punktu porządku dziennego. Odroczona 

debata jest podejmowana w wyznaczonym 

terminie. 

3. Jeżeli wniosek odrzucono, nie może 

być on przedstawiony ponownie w trakcie 

tej samej sesji miesięcznej. 

3. Jeżeli wniosek odrzucono, nie może 

być on przedstawiony ponownie w trakcie 

tej samej sesji miesięcznej. 

4. Przed głosowaniem lub w jego 

trakcie grupa polityczna lub co najmniej 40 

posłów może przedstawić wniosek o 

odroczenie głosowania. Wniosek taki jest 

niezwłocznie poddawany pod głosowanie. 

4. Przed głosowaniem lub w jego 

trakcie grupa polityczna lub co najmniej 40 

posłów może przedstawić wniosek o 

odroczenie głosowania. Wniosek taki jest 

niezwłocznie poddawany pod głosowanie. 

Decyzja Parlamentu o odroczenie debaty 

na późniejszą sesję miesięczną powinna 

wskazywać, na którą sesję miesięczną 

debata ma zostać wpisana, przy założeniu, 

że porządek dzienny tej sesji miesięcznej 

jest ustalany zgodnie z art. 149 i art. 152 

Regulaminu. 

 

Uzasadnienie 

Jeśli chodzi o zmianę tytułu, jest to jedynie kwestia redakcyjna: spójnik „i” został zastąpiony 

spójnikiem „lub”. 

Jeśli chodzi o skreślenie wykładni, wykładnia ta nie zawsze była przestrzegana, a projekt 

porządku dziennego każdej sesji miesięcznej jest przyjmowany przez Konferencję 

Przewodniczących. 
 

Poprawka  214 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 191 
 

Tekst obowiązujący Poprawka 

Artykuł 191 Artykuł 191 
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Zawieszenie lub zamknięcie posiedzenia Zawieszenie lub zamknięcie posiedzenia 

Posiedzenie może zostać zawieszone lub 

zamknięte w trakcie debaty lub 

głosowania, jeżeli decyzję taką podejmie 

Parlament na podstawie propozycji 

Przewodniczącego lub na wniosek grupy 

politycznej lub co najmniej 40 posłów. 

Głosowanie nad tą propozycją lub 

wnioskiem przeprowadza się niezwłocznie. 

Posiedzenie może zostać zawieszone lub 

zamknięte w trakcie debaty lub 

głosowania, jeżeli decyzję taką podejmie 

Parlament na podstawie propozycji 

Przewodniczącego lub na wniosek grupy 

politycznej lub co najmniej 40 posłów. 

Głosowanie nad tą propozycją lub 

wnioskiem przeprowadza się niezwłocznie. 

W przypadku złożenia wniosku o 

zawieszenie lub zamknięcie posiedzenia 

procedurę głosowania nad tym wnioskiem 

należy wszcząć bez zbędnej zwłoki. 

Należy stosować zwyczajowe środki 

ogłaszania głosowań plenarnych i zgodnie 

z obecną praktyką należy zapewnić posłom 

dość czasu na dotarcie do sali obrad 

plenarnych. 

W przypadku złożenia wniosku o 

zawieszenie lub zamknięcie posiedzenia 

procedurę głosowania nad tym wnioskiem 

należy wszcząć bez zbędnej zwłoki. 

Należy stosować zwyczajowe środki 

ogłaszania głosowań plenarnych i zgodnie 

z obecną praktyką należy zapewnić posłom 

dość czasu na dotarcie do sali obrad 

plenarnych. 

Analogicznie do art. 152 ust. 2 akapit drugi 

Regulaminu, w przypadku odrzucenia 

takiego wniosku podobny wniosek nie 

może zostać złożony ponownie w tym 

samym dniu. W myśl interpretacji art. 22 

ust. 1 Regulaminu Przewodniczący jest 

uprawniony do wyeliminowania 

nadużywania wniosków składanych na 

podstawie niniejszego artykułu. 

Analogicznie do art. 149a ust. 2 akapit 

drugi Regulaminu, w przypadku 

odrzucenia takiego wniosku podobny 

wniosek nie może zostać złożony 

ponownie w tym samym dniu. W myśl art. 

164a Regulaminu Przewodniczący jest 

uprawniony do wyeliminowania 

nadużywania wniosków składanych na 

podstawie niniejszego artykułu. 

 

Poprawka  215 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 192 
 

Tekst obowiązujący Poprawka 

Artykuł 192 Artykuł 192 

Protokół obrad Protokół obrad 

1. Protokół każdego posiedzenia, 

opisujący szczegółowo obrady i decyzje 

Parlamentu oraz nazwiska mówców, jest 

doręczany najpóźniej na pół godziny przed 

rozpoczęciem popołudniowej części 

następnego posiedzenia. 

1. Protokół każdego posiedzenia, 

opisujący szczegółowo obrady i decyzje 

Parlamentu oraz zawierający nazwiska 

mówców, a także wyniki wszystkich 

głosowań nad wszystkimi poprawkami, 

jest udostępniany najpóźniej na pół 
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godziny przed rozpoczęciem 

popołudniowej części następnego 

posiedzenia.  

W ramach procedur ustawodawczych za 

„decyzje” w rozumieniu niniejszego 

artykułu uważa się także wszelkie 

poprawki przyjęte przez Parlament, nawet 

jeśli ostatecznie odnośny wniosek Komisji, 

zgodnie z art. 60 ust. 1, lub stanowisko 

Rady, zgodnie z art. 68 ust. 3, zostają 

odrzucone. 

 

 1a. Wykaz dokumentów będących 

podstawą debat oraz decyzji Parlamentu 

jest publikowany w protokole. 

2. Na początku popołudniowej części 

każdego posiedzenia Przewodniczący 

przedkłada Parlamentowi do zatwierdzenia 

protokół poprzedniego posiedzenia. 

2. Na początku popołudniowej części 

każdego posiedzenia Przewodniczący 

przedkłada Parlamentowi do zatwierdzenia 

protokół poprzedniego posiedzenia. 

3. Jeżeli do protokołu zgłoszono 

zastrzeżenia, Parlament decyduje w razie 

potrzeby o wzięciu pod uwagę żądanych 

zmian. Poseł nie może zabierać głosu w tej 

sprawie dłużej niż jedną minutę. 

3. Jeżeli do protokołu zgłoszono 

zastrzeżenia, Parlament decyduje w razie 

potrzeby o wzięciu pod uwagę żądanych 

zmian. Poseł nie może zabierać głosu w tej 

sprawie dłużej niż jedną minutę. 

4. Protokół opatrzony podpisem 

Przewodniczącego i Sekretarza 

Generalnego jest przechowywany w 

archiwach Parlamentu. Zostaje on 

opublikowany w Dzienniku Urzędowym 

Unii Europejskiej. 

4. Protokół opatrzony podpisem 

Przewodniczącego i Sekretarza 

Generalnego jest przechowywany w 

archiwach Parlamentu. Zostaje on 

opublikowany w Dzienniku Urzędowym 

Unii Europejskiej. 

 Uzasadnienie 

Ust. 1a (nowy) został przeniesiony w to miejsce, po niewielkich zmianach, z art. 160 ze 

względu na spójność. 
 

Poprawka  216 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 194 
 

Tekst obowiązujący Poprawka 

Artykuł 194 Artykuł 194 
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Pełne sprawozdanie z obrad Pełne sprawozdanie z obrad 

1. Pełne sprawozdanie z obrad jest 

sporządzane dla każdego posiedzenia w 

formie wielojęzycznego dokumentu, w 

którym wszystkie wypowiedzi 

zamieszczane są w oryginalnej wersji 

językowej. 

1. Pełne sprawozdanie z obrad jest 

sporządzane dla każdego posiedzenia w 

formie wielojęzycznego dokumentu, w 

którym wszystkie wypowiedzi 

zamieszczane są w oryginalnym języku 

urzędowym. 

 1a. Przewodniczący, niezależnie od 

jego innych uprawnień porządkowych, 

może polecić usunięcie z pełnych 

sprawozdań wystąpień posłów, którym nie 

udzielono głosu lub którzy kontynuowali 

wystąpienie po przekroczeniu 

przydzielonego im czasu. 

2. Mówcy mogą wprowadzać zmiany 

w tekstach swoich wypowiedzi w terminie 

pięciu dni roboczych. Zmiany przesyła się 

w tym terminie do Sekretariatu. 

2. Mówcy mogą wprowadzać zmiany 

w tekstach swoich wypowiedzi w terminie 

pięciu dni roboczych. Zmiany przesyła się 

w tym terminie do Sekretariatu. 

3. Wielojęzyczne pełne sprawozdanie 

jest publikowane jako załącznik do 

Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej i 

zachowywane w archiwach Parlamentu. 

3. Wielojęzyczne pełne sprawozdanie 

jest publikowane jako załącznik do 

Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej i 

zachowywane w archiwach Parlamentu. 

4. Pisemnego tłumaczenia 

fragmentów pełnego sprawozdania na 

którykolwiek z języków urzędowych 

dokonuje się na wniosek posła. W razie 

potrzeby tłumaczenie dostarcza się w 

krótkim czasie. 

4. Pisemnego tłumaczenia 

fragmentów pełnego sprawozdania na 

którykolwiek z języków urzędowych 

dokonuje się na wniosek posła. W razie 

potrzeby tłumaczenie dostarcza się w 

krótkim czasie. 

 Uzasadnienie 

Jeśli chodzi o dodanie ust. 1a (nowy), został on przeniesiony w to miejsce z art. 162 ust. 10. 

Zapewniłoby to spójność i umożliwiło automatyczne stosowanie do komisji w wyjątkowych 

przypadkach, kiedy sporządzają one pełne sprawozdanie z obrad, zmniejszając w ten sposób 

liczbę odniesień w obecnym art. 209. 
 

Poprawka  217 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 195 
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Tekst obowiązujący Poprawka 

Artykuł 195 Artykuł 195 

Audiowizualny zapis obrad Audiowizualny zapis obrad 

1. Obrady Parlamentu są 

transmitowane w czasie rzeczywistym na 

jego stronie internetowej w językach, w 

których są prowadzone, wraz z 

wielojęzyczną ścieżką dźwiękową ze 

wszystkich aktywnych kabin 

tłumaczeniowych. 

1. Obrady Parlamentu są 

transmitowane w czasie rzeczywistym na 

jego stronie internetowej w językach, w 

których są prowadzone, wraz z 

wielojęzyczną ścieżką dźwiękową ze 

wszystkich aktywnych kabin 

tłumaczeniowych. 

2. Natychmiast po posiedzeniu 

sporządza się zindeksowany audiowizualny 

zapis obrad w językach, w których były 

prowadzone, wraz z wielojęzyczną ścieżką 

dźwiękową ze wszystkich aktywnych 

kabin tłumaczeniowych i udostępnia się go 

na stronie internetowej Parlamentu przez 

całą trwającą i kolejną kadencję 

parlamentarną, po czym zostaje on 

zachowany w archiwach Parlamentu. 

Audiowizualny zapis obrad zostaje 

powiązany z wielojęzycznym pełnym 

sprawozdaniem z obrad, gdy tylko staje się 

ono dostępne. 

2. Natychmiast po posiedzeniu 

sporządza się zindeksowany audiowizualny 

zapis obrad w językach, w których były 

prowadzone, wraz z wielojęzyczną ścieżką 

dźwiękową ze wszystkich aktywnych 

kabin tłumaczeniowych i udostępnia się go 

na stronie internetowej Parlamentu przez 

pozostały okres bieżącej kadencji i całą 

kolejną kadencję parlamentarną, po czym 

zostaje on zachowany w archiwach 

Parlamentu. Audiowizualny zapis obrad 

zostaje powiązany z wielojęzycznym 

pełnym sprawozdaniem z obrad, gdy tylko 

staje się ono dostępne. 

 Uzasadnienie 

Sformułowanie „przez całą trwającą i kolejną kadencję parlamentarną” było krytykowane. 

Lepsze jest sformułowanie „przez pozostały okres bieżącej kadencji i całą kolejną kadencję 

parlamentarną”. 
 

Poprawka  218 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Tytuł VIII – rozdział 1 – nagłówek 
 

Tekst obowiązujący Poprawka 

KOMIS JE — POWOŁYWANIE I 

KOMPETENCJE 

KOMISJE 
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Uzasadnienie 

Rozdziały 1 i 2 zostały połączone w jeden rozdział dotyczący komisji i do celów większej 

przejrzystości został utworzony odrębny rozdział dotyczący delegacji 

międzyparlamentarnych. 
 

Poprawka  219 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 196 
 

Tekst obowiązujący Poprawka 

Artykuł 196 Artykuł 196 

Powoływanie komisji stałych Powoływanie komisji stałych 

Na podstawie propozycji Konferencji 

Przewodniczących Parlament powołuje 

komisje stałe, których kompetencje są 

określone w załączniku do Regulaminu22. 

Wybór członków komisji następuje 

podczas pierwszej sesji miesięcznej nowo 

wybranego Parlamentu oraz ponownie po 

upływie dwóch i pół roku. 

 Na podstawie propozycji Konferencji 

Przewodniczących Parlament powołuje 

komisje stałe. Ich kompetencje są 

określone w załączniku do Regulaminu22, 

który przyjmuje się większością oddanych 

głosów. Mianowanie członków komisji 

następuje podczas pierwszej sesji 

miesięcznej nowo wybranego Parlamentu 

oraz ponownie po upływie dwóch i pół 

roku. 

Kompetencje komisji stałych mogą zostać 

ustalone w innym terminie niż data 

powołania komisji. 

Kompetencje komisji stałych mogą zostać 

określone w innym terminie niż data 

powołania komisji. 

__________________ __________________ 

22 Zob. załącznik VI. 22 Zob. załącznik VI. 

 Uzasadnienie 

1 
 

Poprawka  220 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 197 
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Tekst obowiązujący Poprawka 

Artykuł 197 Artykuł 197 

Powoływanie komisji specjalnych Komisje specjalne 

Na podstawie propozycji Konferencji 

Przewodniczących Parlament może w 

każdej chwili powołać komisje specjalne, 

których uprawnienia, skład i okres 

funkcjonowania są ustalane równocześnie 

z decyzją o ich powołaniu. Komisje te są 

powoływane na nie dłużej niż dwanaście 

miesięcy, chyba że pod koniec tego okresu 

Parlament zadecyduje o przedłużeniu 

okresu ich funkcjonowania. 

1.  Na podstawie propozycji 

Konferencji Przewodniczących Parlament 

może w każdej chwili powołać komisje 

specjalne, których kompetencje, wielkość 

liczbowa i długość kadencji są ustalane 

równocześnie z decyzją o ich powołaniu. 

Z uwagi na fakt, iż uprawnienia, skład i 

okres funkcjonowania komisji 

specjalnych są określane równocześnie z 

decyzją o ich powołaniu, Parlament nie 

może później modyfikować ich 

kompetencji, niezależnie od tego, czy 

chodzi o ich ograniczenie czy 

rozszerzenie. 

 

 1a.  Kadencja komisji specjalnych nie 

przekracza dwunastu miesięcy, chyba że 

pod koniec tego okresu Parlament ją 

przedłuży. Kadencja komisji specjalnej 

rozpoczyna się z dniem jej posiedzenia 

inauguracyjnego, chyba że w decyzji 

Parlamentu powołującej komisję 

specjalną postanowiono inaczej. 

 1b.  Komisje specjalne nie mogą 

wydawać opinii dla innych komisji. 

 Uzasadnienie 

Jeśli chodzi o zmiany ust. 1, skreślono ostatnie zdanie i przeniesiono je niżej jako ust. 1a. 

Jeśli chodzi o skreślenie wykładni następującej po ust. 1, skreślono zdanie uniemożliwiające 

modyfikowanie kompetencji komisji specjalnych po ich powołaniu. 

Jeśli chodzi o dodanie ust. 1b, zdanie przeniesiono z bardzo ogólnego art. 201 ust. 1. 
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Poprawka  221 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 198 
 

Tekst obowiązujący Poprawka 

Artykuł 198 Artykuł 198 

Komisje śledcze Komisje śledcze 

1. Na wniosek jednej czwartej swoich 

członków Parlament może powołać 

komisję śledczą do zbadania zarzutów 

naruszenia prawa Unii lub niewłaściwego 

administrowania w jego stosowaniu przez 

instytucje lub organy Unii, administrację 

publiczną jednego z państw członkowskich 

albo osoby upoważnione przez prawo Unii 

do jego stosowania. 

1.  Zgodnie z art. 226 Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej i art. 2 

decyzji 95/167/WE, Euratom, EWWiS 

Parlamentu Europejskiego, Rady i 

Komisji z dnia 19 kwietnia 1995 r. w 

sprawie szczegółowych przepisów 

regulujących egzekwowanie przez 

Parlament Europejski jego prawa do 

prowadzenia dochodzeń, na wniosek 

jednej czwartej swoich członków 

Parlament może powołać komisję śledczą 

do zbadania zarzutów naruszenia lub 

niewłaściwego administrowania w 

stosowaniu prawa Unii przez instytucje 

lub organy Unii, administrację publiczną 

jednego z państw członkowskich albo 

osoby upoważnione przez prawo Unii do 

jego stosowania. 

Decyzja o powołaniu komisji śledczej jest 

publikowana w Dzienniku Urzędowym 

Unii Europejskiej w terminie jednego 

miesiąca. Parlament stosuje ponadto 

wszelkie środki konieczne do podania tej 

decyzji w jak najszerszym zakresie do 

wiadomości publicznej. 

 

 Poprawki nie mogą dotyczyć przedmiotu 

postępowania ustalonego przez jedną 

czwartą posłów do Parlamentu, ani 

terminu wyznaczonego w ust. 10. 

 1a. Decyzja o powołaniu komisji 

śledczej jest publikowana w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej w terminie 

jednego miesiąca od jej podjęcia. 

2. Tryb funkcjonowania komisji 

śledczej regulowany jest postanowieniami 

2. Tryb funkcjonowania komisji 

śledczej regulowany jest postanowieniami 
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niniejszego Regulaminu odnoszącymi się 

do komisji, z zastrzeżeniem odmiennych 

postanowień szczególnych niniejszego 

artykułu oraz załączonej do niniejszego 

Regulaminu decyzji Parlamentu 

Europejskiego, Rady i Komisji z dnia 19 

kwietnia 1995 r. dotyczącej zasad 

wykonywania uprawnień śledczych przez 

Parlament Europejski23. 

niniejszego Regulaminu odnoszącymi się 

do komisji, z zastrzeżeniem odmiennych 

postanowień szczególnych niniejszego 

artykułu oraz decyzji 95/167/WE, 

Euratom, EWWiS. 

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, zgodnie z postanowieniami art. 

199. 

3. Wniosek o powołanie komisji 

śledczej powinien określać przedmiot 

postępowania oraz zawierać szczegółowe 

uzasadnienie jego wszczęcia. Parlament 

podejmuje decyzję w kwestii powołania 

komisji, a w przypadku decyzji pozytywnej 

również w kwestii jej wielkości liczbowej. 

4. Komisja śledcza kończy swoje 

prace wraz z przedłożeniem sprawozdania 

w terminie nie przekraczającym dwunastu 

miesięcy. Parlament może dwukrotnie 

zdecydować o przedłużeniu tego terminu o 

kolejne trzy miesiące. 

 

Prawo do głosowania w komisji mają 

jedynie jej członkowie lub, w przypadku 

ich nieobecności, stali zastępcy. 

 

 4a. Komisje śledcze nie mogą 

wydawać opinii dla innych komisji. 

 4b. Prawo do głosowania w komisji 

śledczej mają jedynie jej członkowie lub, w 

przypadku ich nieobecności, ich zastępcy. 

5. Komisja śledcza wybiera swojego 

przewodniczącego i dwóch 

wiceprzewodniczących oraz powołuje 

jednego lub kilku sprawozdawców. 

Komisja może ponadto powierzać swoim 

członkom konkretne zadania lub przekazać 

im kompetencje, przy czym są oni 

obowiązani składać szczegółowe 

sprawozdania. 

5. Komisja śledcza wybiera swojego 

przewodniczącego i 

wiceprzewodniczących oraz powołuje 

jednego lub kilku sprawozdawców. 

Komisja może ponadto powierzać swoim 

członkom konkretne zadania lub przekazać 

im kompetencje, przy czym są oni 

obowiązani składać szczegółowe 

sprawozdania. 

W razie konieczności lub w pilnych 

przypadkach prezydium przejmuje 

5a. W razie konieczności lub w pilnych 

przypadkach koordynatorzy komisji 
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czynności komisji pomiędzy jej 

posiedzeniami, z zastrzeżeniem ich 

zatwierdzenia na kolejnym posiedzeniu. 

przejmują czynności komisji pomiędzy jej 

posiedzeniami, z zastrzeżeniem ich 

zatwierdzenia na kolejnym posiedzeniu. 

  

6. Jeżeli komisja śledcza uzna, że 

zostało naruszone jedno z jej praw, zwraca 

się do Przewodniczącego Parlamentu z 

propozycją podjęcia odpowiednich 

środków. 

 

7. Komisja śledcza może zwrócić się 

do instytucji lub osób wymienionych w 

art. 3 decyzji, o której mowa w ustępie 2, 

w celu przeprowadzenia przesłuchania lub 

uzyskania dokumentów. 

 

Koszty przejazdu oraz pobytu członków i 

urzędników instytucji oraz organów Unii 

są pokrywane przez te organy i instytucje. 

Koszty przejazdu oraz pobytu pozostałych 

osób, które stają przed komisją śledczą, 

zwraca Parlament Europejski, zgodnie z 

zasadami stosowanymi do przesłuchań 

biegłych. 

 

Każda osoba wezwana do złożenia zeznań 

przed komisją śledczą może powoływać się 

na prawa, które przysługiwałyby jej jako 

świadkowi przed sądem w kraju jej 

pochodzenia. Powinna ona zostać 

poinformowana o tych prawach przed 

rozpoczęciem przesłuchania. 

 

W odniesieniu do języków używanych w 

komisji śledczej zastosowanie mają 

postanowienia art. 158. Jednakże 

prezydium komisji: 

7. W odniesieniu do języków używanych w 

komisji śledczej zastosowanie mają 

postanowienia art. 158. Jednakże 

prezydium komisji: 

– może ograniczyć zakres tłumaczenia 

ustnego do języków urzędowych 

używanych przez osoby biorące udział w 

pracach, jeśli uzna to za niezbędne dla 

zachowania poufności, oraz 

– może ograniczyć zakres tłumaczenia 

ustnego do języków urzędowych 

używanych przez osoby biorące udział w 

pracach, jeśli uzna to za niezbędne dla 

zachowania poufności, oraz 

– podejmuje decyzje w sprawie 

tłumaczenia pisemnego otrzymanych 

dokumentów tak, aby komisja mogła 

szybko i skutecznie wywiązać się ze 

swoich obowiązków, przy zachowaniu 

– podejmuje decyzje w sprawie 

tłumaczenia pisemnego otrzymanych 

dokumentów tak, aby komisja mogła 

szybko i skutecznie wywiązać się ze 

swoich obowiązków, przy zachowaniu 
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wymaganej tajności i poufności. wymaganej tajności i poufności. 

8. Przewodniczący komisji śledczej 

czuwa wraz z jej prezydium nad 

przestrzeganiem tajnego lub poufnego 

charakteru prac i uprzedza w tym zakresie 

jej członków w odpowiednim czasie. 

 

Przypomina on również wyraźnie o treści 

postanowień art. 2 ust. 2 wyżej 

wymienionej decyzji. Zastosowanie mają 

postanowienia części A załącznika VII do 

Regulaminu. 

 

9. Dokumenty tajne i poufne 

rozpatrywane są z zastosowaniem środków 

technicznych zapewniających osobisty 

dostęp do tych dokumentów wyłącznie 

posłom odpowiedzialnym za ich 

rozpatrywanie. Posłowie ci zobowiązują 

się uroczyście, że nie udostępnią żadnej 

innej osobie informacji tajnych lub 

poufnych w rozumieniu niniejszego 

artykułu oraz że użyją ich jedynie w celu 

przygotowania sprawozdania dla komisji 

śledczej. Posiedzenia odbywają się w 

salach wyposażonych w ten sposób, aby 

obrady nie mogły być słyszane przez osoby 

nieupoważnione. 

 

 9a. W przypadku gdy zarzuty 

naruszenia lub niewłaściwego stosowania 

prawa Unii wskazują na możliwą 

odpowiedzialność instytucji lub organu 

państwa członkowskiego, komisja śledcza 

może zwrócić się do parlamentu danego 

państwa członkowskiego o współpracę w 

śledztwie. 

10. Po zakończeniu prac komisja 

śledcza przedstawia Parlamentowi 

sprawozdanie dotyczące ich wyników, 

uwzględniające w razie potrzeby opinie 

mniejszości, zgodnie z zasadami 

określonymi w art. 56. Sprawozdanie to 

jest publikowane. 

10. Komisja śledcza kończy swoje 

prace wraz z przedstawieniem 

sprawozdania z wynikami prac w terminie 

nie przekraczającym dwunastu miesięcy 

od jej posiedzenia inauguracyjnego. 

Parlament może dwukrotnie zdecydować o 

przedłużeniu tego terminu o kolejne trzy 

miesiące. W stosownym przypadku 

sprawozdanie może zawierać opinie 

mniejszości, zgodnie z zasadami 

określonymi w art. 56. Sprawozdanie to 
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jest publikowane. 

Na wniosek komisji śledczej Parlament 

przeprowadza debatę nad sprawozdaniem 

w trakcie pierwszej sesji miesięcznej 

następującej po jego przedstawieniu. 

Na wniosek komisji śledczej Parlament 

przeprowadza debatę nad sprawozdaniem 

w trakcie pierwszej sesji miesięcznej 

następującej po jego przedstawieniu. 

Komisja śledcza może również przedłożyć 

Parlamentowi projekt zalecenia dla 

instytucji lub organów Wspólnot 

Europejskich albo państw członkowskich. 

10a. Komisja śledcza może również 

przedłożyć Parlamentowi projekt zalecenia 

dla instytucji lub organów Wspólnot 

Europejskich albo państw członkowskich. 

  

11. Przewodniczący Parlamentu 

zobowiązuje właściwą zgodnie z 

załącznikiem VI komisję do kontroli 

działań podjętych na podstawie wyników 

prac komisji śledczej i, w razie potrzeby, 

do przygotowania sprawozdania na ten 

temat. Podejmuje on wszelkie inne środki, 

jakie uzna za stosowne, w celu 

zapewnienia podjęcia konkretnych działań 

w związku z wynikami postępowania. 

Zgodnie z art. 199 ust. 2, poprawki mogą 

być wnoszone wyłącznie do propozycji 

Konferencji Przewodniczących dotyczącej 

składu komisji śledczej (ust. 3). 

11. Przewodniczący Parlamentu 

zobowiązuje właściwą zgodnie z 

załącznikiem VI komisję do kontroli 

działań podjętych na podstawie wyników 

prac komisji śledczej i, w razie potrzeby, 

do przygotowania sprawozdania na ten 

temat. Podejmuje on wszelkie inne środki, 

jakie uzna za stosowne, w celu 

zapewnienia podjęcia konkretnych działań 

w związku z wynikami postępowania. 

Zgodnie z art. 199 ust. 2, poprawki mogą 

być wnoszone wyłącznie do propozycji 

Konferencji Przewodniczących dotyczącej 

składu komisji śledczej (ust. 3). 

Zgodnie z art. 199 ust. 2, poprawki mogą 

być wnoszone wyłącznie do propozycji 

Konferencji Przewodniczących dotyczącej 

składu komisji śledczej (ust. 3). 

 

Poprawki nie mogą dotyczyć przedmiotu 

postępowania ustalonego przez jedną 

czwartą członków Parlamentu (ust. 3), ani 

terminu wyznaczonego w ust. 4.  

 

 

__________________  

23 Zob. załącznik VIII.  

 (Ustęp 1 akapit drugi dodaje się jako 

wykładnię.) 

Uzasadnienie 

As regards the changes to paragraph 1 subparagraph1, alignment with the wording used in 

both Article 226 TFEU and Article 2 of Decision 95/167/EC, Euratom, ECSC i.e.: 

"investigate alleged contraventions    or maladministration in the implementation of Union 
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law which ..." . 

As regards the deletion of paragraph 1 subparagraph2, now paragraph 1a with some 

modifications 

The new interpretation in paragraph 1 comes from the second interpretation at the end of 

Rule 198.The reference for Paragraph 12 is currently listed as paragraph 10 a (new)The 

reference for Paragraph 2 is currently listed as paragraph 1 a (new) 

As regards the addition of paragraph 1b, nowadays Parliament's activity is always made 

available to the public. The second sentence therefore seems superfluous. 

As regards the deletion of paragraph 4 subparagraph 1, to be deleted here and merged with 

the text of current paragraph 10. Several changes aims to clarify this Rule. The current 

provision is rather unclear as to when exactly the 12-month period starts to run: from the 

decision to set up an inquiry committee or from its constituent meeting.T he relevant 

provisions of the Decision 95/167: Article 2(1): "The decision to set up a temporary 

committee of inquiry, specifying in particular its purpose and the time limit for submission of 

its report, shall be published in the Official Journal of the European Communities."Art. 2(4) 

"The temporary committee of inquiry shall cease to exist on the submission of its report 

within the time limit laid down when it was set up, or at the latest upon expiry of a period not 

exceeding 12 months from the date when it was set up, and in any event at the close of the 

parliamentary term. By means of a reasoned decision the European Parliament may twice 

extend the twelve-month period by three months. Such a decision shall be published in the 

Official Journal of the European Communities." 

As regards the deletion of paragraph 4 subparagraph 2, Becomes paragraph 4 b (new) with 

some modifications 

As regards the insertion of paragraph 4 a (new) this sentence is moved here from the very 

general Rule 201(1). 

As regards the insertion of paragraph 4 b (new), the change aims at clarifying that this 

provision relates to any vote, and not only to the vote on a final report. 

As regards the change to paragraph 5, it is an alignment with Rule 204(1). 

The insertion of paragraph 5 a (new) is an adaptation to the introduction of Rule 205(2) on 

committee coordinators. 

Paragraph 6 is deleted deleted as it is superfluous 

For subparagraph 2, the first sentence is superfluous and the second one is covered by the 

Bureau decision on public hearings.Subparagraph 3 is misleading. According to the Decision 

of 1995, persons called to give evidence are not obliged to appear, so the parallelism with the 

rights when called by a national court (in which case their presence is obligatory) is 

confusing and legally problematic. 

Paragraphs 8 and 9 are deleted as obsolete. Morever, paragraph 9 is outdated given the 
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Rules on the treatment of confidential information held by other institutions. 

The change to paragraph 10 subparagraph 1 aims to differentiate between the report, which 

is presented by the committee and debated in Parliament, and the possible draft 

recommendation, which is the only document put to vote. 

The first interpretation following paragraph 11 shall be deleted if changes in Rule 199 are 

agreed upon. 

The second interpretation following paragraph 11 shall be deleted here and moved under 

paragraph 2 (with corrected cross-references). 
 

Poprawka  222 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 199 
 

Tekst obowiązujący Poprawka 

Artykuł 199 Artykuł 199 

Skład komisji Skład komisji 

1. Wybór członków komisji i komisji 

śledczych następuje po wyznaczeniu 

kandydatów przez grupy polityczne oraz 

posłów niezrzeszonych. Konferencja 

Przewodniczących przedstawia 

kandydatury Parlamentowi. Skład komisji 

odzwierciedla w miarę możliwości skład 

Parlamentu. 

1. Wybór członków komisji, komisji 

specjalnych i komisji śledczych następuje 

po wyznaczeniu kandydatów przez grupy 

polityczne oraz posłów niezrzeszonych. 

 Konferencja Przewodniczących określa 

termin, do którego grupy polityczne oraz 

posłowie niezrzeszeni zgłaszają 

kandydatury Przewodniczącemu, a ten 

następnie ogłasza to na posiedzeniu 

plenarnym. 

W przypadku gdy poseł zmienia grupę 

polityczną, zachowuje on miejsca w 

komisjach parlamentarnych do końca 

dwuipółrocznej kadencji. Jednakże, jeżeli 

fakt zmiany grupy politycznej przez 

jednego z posłów zakłóca równowagę w 

zakresie reprezentacji różnych opcji 

politycznych w jednej z komisji, 

Konferencja Przewodniczących musi, 

zgodnie z procedurą, o której mowa w 
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drugim zdaniu ustępu 1, przedstawić nowe 

propozycje składu tej komisji, przy 

zachowaniu indywidualnych praw danego 

posła. 

Proporcjonalność podziału miejsc w 

komisjach między grupami politycznymi 

nie powinna odbiegać od najbardziej 

odpowiedniej liczby całkowitej. Jeśli jakaś 

grupa postanowi nie zasiadać w komisji, 

miejsca w komisji pozostają wolne i 

wielkość komisji jest zmniejszona o 

odpowiednią liczbę. Nie należy zezwalać 

na wymianę miejsc między grupami 

politycznymi. 

 

 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 należy zezwalać 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 

decyzje. 
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 1d. O wszelkich postanowionych 

zmianach dotyczących wyznaczania przez 

grupy polityczne i posłów niezrzeszonych 

należy informować przewodniczącego, 

który ogłasza to 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. 

2.  Poprawki do propozycji 

Konferencji Przewodniczących są 

dopuszczalne pod warunkiem, że 

przedstawi je co najmniej czterdziestu 

posłów. Parlament podejmuje decyzję 

dotyczącą poprawek w głosowaniu tajnym. 
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3.  Za wybranych uznaje się posłów, 

których nazwiska figurują w propozycjach 

Konferencji Przewodniczących, 

ewentualnie zmienionych zgodnie z ust. 2. 

 

4.  Jeżeli grupa polityczna nie 

przedstawi zgodnie z ust. 1 kandydatów do 

komisji śledczej w terminie ustalonym 

przez Konferencję Przewodniczących, 

Konferencja przedstawia Parlamentowi 

jedynie te kandydatury, które zostały 

zgłoszone w terminie. 

 

5.  Jeżeli pojawią się wakaty, 

Konferencja Przewodniczących może 

podjąć tymczasową decyzję o zastąpieniu 

członków komisji za zgodą posłów, którzy 

mają objąć wakaty, oraz uwzględniając 

postanowienia ust. 1. 

 

6.  Zmiany te podlegają zatwierdzeniu 

przez Parlament na następnym 

posiedzeniu. 

 

 Zgodnie z tym artykułem: 

 – status członka lub zastępcy zależy 

jedynie od przynależności do danej grupy 

politycznej; 

 – 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.) 
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 Uzasadnienie 

As regards paragraph 1, several changes are suggestedso that the Members of committees 

would no longer be formally elected by the Parliament, but appointed by the political groups. 

The political groups would therefore have to inform the Conference of Presidents / the 

President within a deadline set by the Conference of Presidents, in view of an announcement 

of the composition in plenary.When Members change their political group, the latter would 

have the right to designate another member within the committee(s) this member was holding 

a seat in. The Member changing political group would therefore loose the seat he/she holds 

in the committee, unless the group this member is joining would appoint him/her in the same 

committee.- Consequently, changing political group would entail also the end of any office as 

(Vice-)Chair and possibly the office as  rapporteur in that committee.- The principle 

according to which the committees' composition should as for as possible reflect the 

composition of the Parliament should remain unchanged, as well as the principle that the 

political groups should take the necessary initiatives in case the fair representation of 

political views in a committee is disturbed.This part of the interpretation may therefore 

become part of Rule 199. 

Concerning the interpretation of pragraph 1f (new), as Rules 199 and 200 will be merged, 

this interpretation (from Rule 200) will follow paragraph 7(new) of Rule 199, with a 

corrected cross-reference. 

For paragraph 3, long-standing practice is that there is no vote in plenary on the CoP 

proposal as a whole. Only the amendments are put to the vote.This paragraph becomes 

obsolete if the proposed changes to Rule 199 are adopted. 

Paragraph 4 is moved to Rule 198(4). 

Paragraphs 2, 5 and 6 become obsolete if the proposed changes to Rule 199 are adopted. 

For the new interpretation, the wording of the interpretation to Rule 200 is reviewed; the first 

two hyphens could be deleted because they repeat the Rule. This interpretation will follow 

Rule 199, as Rules 199 and 200 are merged. 
 

Poprawka  223 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 200 
 

Tekst obowiązujący Poprawka 

Artykuł 200 skreśla się 

Zastępcy członków komisji  

1.  Grupy polityczne i posłowie 

niezrzeszeni mogą wyznaczyć do każdej 

komisji stałych zastępców w tej samej 

 



 

RR\1110426PL.docx 295/446 PE585.606v03-00 

 PL 

liczbie, co liczba członków z 

poszczególnych grup politycznych oraz 

posłów niezrzeszonych w danej komisji. 

Przewodniczący musi zostać 

poinformowany o wyznaczeniu zastępców. 

Stali zastępcy są uprawnieni do 

uczestnictwa w posiedzeniach komisji, 

zabierania głosu, a także do głosowania w 

razie nieobecności członka komisji. 

W przypadku wakatu na stanowisku 

członka komisji stały zastępca z tej samej 

grupy politycznej jest uprawniony do 

głosowania zamiast członka komisji do 

chwili tymczasowego zastąpienia członka 

komisji zgodnie z art. 199 ust. 5 albo, 

jeżeli nie podjęto decyzji o tymczasowym 

zastąpieniu, do chwili powołania nowego 

członka komisji. Podstawą powyższego 

uprawnienia jest decyzja Parlamentu w 

przedmiocie składu liczbowego komisji; 

ma ono na celu zagwarantowanie, by w 

głosowaniu mogła brać udział ta sama 

liczba członków danej grupy politycznej, 

co przed powstaniem wakatu. 

 

2.  Ponadto, w razie nieobecności 

członka komisji oraz w przypadku, gdy nie 

wyznaczono jego stałych zastępców lub są 

oni nieobecni, członek komisji może 

wyznaczyć do zastępowania go na 

posiedzeniach innego posła z tej samej 

grupy politycznej, z prawem do 

głosowania. Należy zgłosić nazwisko 

zastępcy przewodniczącemu komisji przed 

rozpoczęciem głosowania. 

 

Ust. 2 stosuje się odpowiednio do posłów 

niezrzeszonych. 

 

Uprzedniego zgłoszenia, o którym mowa w 

ostatnim zdaniu ustępu 2, należy dokonać 

przed końcem debaty lub przed 

rozpoczęciem głosowania nad punktem 

(punktami) obrad, w odniesieniu do 

którego (których) członek komisji 

wyznaczył zastępcę. 

 

* * *  
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Powyższe postanowienia obejmują dwie 

jasno określone w tekście zasady: 

 

– grupa polityczna nie może mieć w 

danej komisji większej liczby stałych 

zastępców niż członków; 

 

– stałych zastępów członków komisji 

mogą powoływać wyłącznie grupy 

polityczne, pod tym tylko warunkiem, że 

poinformują o tym Przewodniczącego 

Parlamentu. 

 

Podsumowując:  

– status stałego zastępcy zależy 

jedynie od przynależności do danej grupy 

politycznej; 

 

– jeśli zmianie ulega liczba członków 

komisji reprezentujących w niej daną 

grupę polityczną, takiej samej zmianie 

ulega maksymalna liczba stałych 

zastępców, których grupa ta może 

powołać; 

 

– jeśli poseł zmienia grupę 

polityczną, nie może on zachować funkcji 

stałego zastępcy powierzonej mu przez 

poprzednią grupę; 

 

– członek komisji nie może w 

żadnym wypadku zastępować innego jej 

członka należącego do innej grupy 

politycznej. 

 

 

Poprawka  224 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 201 
 

Tekst obowiązujący Poprawka 

Artykuł 201 Artykuł 201 

Kompetencje komisji Kompetencje komisji 

1. Komisje stałe mają za zadanie 

rozpatrywanie spraw powierzonych im 

przez Parlament bądź, w przerwie między 

sesjami miesięcznymi, przez 

1. Komisje stałe mają za zadanie 

rozpatrywanie spraw powierzonych im 

przez Parlament bądź, w przerwie między 

sesjami miesięcznymi, przez 
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Przewodniczącego w imieniu Konferencji 

Przewodniczących. Zadania komisji 

specjalnych i komisji śledczych są 

określane w momencie ich powoływania. 

Komisje te nie mogą wydawać opinii dla 

innych komisji. 

Przewodniczącego w imieniu Konferencji 

Przewodniczących. 

(Zob. wykładnię do art. 197.)  

2.  W przypadku, gdy stała komisja 

uzna się za niewłaściwą do rozpatrzenia 

danej sprawy lub też w przypadku sporu 

kompetencyjnego pomiędzy dwiema lub 

więcej komisjami stałymi, sprawa 

przekazywana jest do Konferencji 

Przewodniczących w terminie czterech 

tygodni roboczych od ogłoszenia na 

posiedzeniu plenarnym skierowania 

sprawy do komisji. 

 

Konferencja Przewodniczących podejmuje 

decyzję w terminie sześciu tygodni na 

podstawie zalecenia Konferencji 

Przewodniczących Komisji lub, jeśli 

takiego zalecenia nie otrzymuje, od jej 

przewodniczącego. W przypadku 

niepodjęcia przez Konferencję 

Przewodniczących decyzji w tym terminie, 

zalecenie uważa się za przyjęte. 

 

Przewodniczący komisji mogą zawierać 

porozumienia z innymi przewodniczącymi 

komisji w sprawie przydzielania 

poszczególnej komisji jakiegoś punktu 

obrad, a porozumienia te wymagają, w 

miarę potrzeby, zgody na zastosowanie 

procedury obejmującej zaangażowane 

komisje zgodnie z art. 54. 

 

3.  Jeżeli w danej kwestii 

kompetentnych jest kilka komisji, 

wyznacza się jedną właściwą komisję oraz 

komisje opiniodawcze. 

3.  Jeżeli w danej kwestii 

kompetentnych jest kilka komisji, 

wyznacza się jedną właściwą komisję oraz 

komisje opiniodawcze. 

Liczba komisji zajmujących się 

jednocześnie tą samą sprawą nie może 

jednak przekroczyć trzech, chyba że, w 

uzasadnionych przypadkach, zapadnie 

decyzja o odstąpieniu od tej reguły, na 

warunkach określonych w ust. 1. 

Liczba komisji zajmujących się 

jednocześnie tą samą sprawą nie może 

jednak przekroczyć trzech, chyba że 

zapadnie decyzja o odstąpieniu od tej 

reguły, na warunkach określonych w ust. 1. 
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4. Dwie lub więcej komisji lub 

podkomisji mogą przystąpić do wspólnego 

rozpatrywania spraw leżących w zakresie 

ich kompetencji, jednak bez możliwości 

podejmowania decyzji. 

4. Dwie lub więcej komisji lub 

podkomisji mogą przystąpić do wspólnego 

rozpatrywania spraw leżących w zakresie 

ich kompetencji, jednak bez możliwości 

podejmowania decyzji wspólnie, chyba że 

stosuje się art. 55. 

5. Za zgodą Prezydium komisja może 

zlecić jednemu lub kilku swoim członkom 

misję badawczą lub informacyjną. 

5. Za zgodą odpowiednich organów 

Parlamentu komisja może zlecić jednemu 

lub kilku swoim członkom misję badawczą 

lub informacyjną. 

 Uzasadnienie 

Jeśli chodzi o ust. 1, skreślono drugie zdanie art. 201 i dodano je odpowiednio do art. 197 i 

198. 

Skreślono wykładnię ust. 1, ponieważ jest zbędna. 

 Dla zachowania jasności ust. 2 został skreślony w tym miejscu i przeniesiony niżej z 

niewielkimi zmianami jako art. 201a (nowy) o tytule „Sprawy kompetencyjne”. 

W przypadku ust. 3 akapit drugi praktyka wskazuje, że wyjątek (więcej niż trzy komisje) 

zdarza się całkiem często. 

Co się tyczy ust. 5, zmiana ma na celu uwzględnienie niedawnych zmian dotyczących 

zatwierdzania delegacji zewnętrznych. 
 

Poprawka  225 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 201 a (nowy) 
 

Tekst obowiązujący Poprawka 

 Artykuł 201 a 

 Sprawy właściwości 

 1. Jeżeli stała komisja uzna się za 

niewłaściwą do rozpatrzenia danej sprawy 

lub w razie sporu o właściwość między 

dwiema lub większą liczbą komisji stałych, 

sprawę właściwości przedstawia się 

Konferencji Przewodniczących Komisji w 

terminie czterech tygodni od ogłoszenia 

na posiedzeniu plenarnym skierowania 

sprawy do komisji. 
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 2. Konferencja Przewodniczących 

podejmuje decyzję w terminie sześciu 

tygodni od przedstawienia sprawy na 

podstawie zalecenia Konferencji 

Przewodniczących Komisji lub – jeśli 

takiego zalecenia nie otrzymała – na 

podstawie zalecenia jej przewodniczącego. 

W przypadku niepodjęcia przez 

Konferencję Przewodniczących decyzji w 

tym terminie, zalecenie uważa się za 

przyjęte. 

 3. Przewodniczący komisji mogą 

zawierać porozumienia z innymi 

przewodniczącymi komisji w sprawie 

przydzielania poszczególnej komisji 

jakiegoś punktu obrad, a porozumienia te 

wymagają, w miarę potrzeby, zgody na 

zastosowanie procedury obejmującej 

zaangażowane komisje zgodnie z art. 54. 

Uzasadnienie 

Uregulowanie to znajduje się obecnie w art. 201 ust. 2. 
 

Poprawka  226 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 202 
 

Tekst obowiązujący Poprawka 

Artykuł 202 skreśla się 

Komisja odpowiedzialna za weryfikację 

mandatów 

 

Jedna z komisji powołanych w myśl 

niniejszego Regulaminu zajmuje się 

weryfikacją mandatów oraz 

przygotowaniem decyzji dotyczących 

sporów wyborczych. 

 

 Uzasadnienie 

Niniejszy artykuł został skreślony, ponieważ jest zbędny z uwagi na art. 3 ust. 3 i załącznik 

VI. 
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Poprawka  227 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 203 
 

Tekst obowiązujący Poprawka 

Artykuł 203 Artykuł 203 

Podkomisje Podkomisje 

1. Za uprzednią zgodą Konferencji 

Przewodniczących każda komisja stała lub 

specjalna może, w celu lepszej organizacji 

swych prac, powołać w swoim obrębie 

jedną lub kilka podkomisji, określając ich 

skład zgodnie z art. 199, oraz kompetencje. 

Podkomisje składają sprawozdania 

komisji, która je powołała. 

1. Podkomisje można powoływać w 

trybie art. 196. Komisja stała lub specjalna 

może – w celu lepszej organizacji swych 

prac i za uprzednią zgodą Konferencji 

Przewodniczących – powołać w swoim 

obrębie jedną lub kilka podkomisji, 

określając ich skład zgodnie z 

odpowiednimi uregulowaniami art. 199 

oraz kompetencje, które leżą w zakresie 

kompetencji komisji głównej. Podkomisje 

składają sprawozdania swojej komisji 

głównej. 

2. Procedurę przyjętą dla komisji 

stosuje się do podkomisji. 

2. Procedurę przyjętą dla komisji 

stosuje się do podkomisji, chyba że 

niniejszy Regulamin stanowi inaczej. 

 2a. Stałych członków podkomisji 

wybiera się spośród członków komisji 

głównej. 

3.  Zastępcy mogą zasiadać w 

podkomisjach na tych samych warunkach, 

jakie obowiązują w odniesieniu do komisji. 

3.  Zastępcy mogą zasiadać w 

podkomisjach na tych samych warunkach, 

jakie obowiązują w odniesieniu do komisji. 

4.  Stosowanie powyższych 

postanowień powinno zapewnić stosunek 

zależności między podkomisją a komisją, 

w obrębie której została ona utworzona. W 

tym celu wszyscy członkowie podkomisji 

są wybierani spośród członków komisji 

głównej. 

 

 4a. Przewodniczący komisji głównej 

może włączyć przewodniczących 

podkomisji w prace koordynatorów lub 

zezwolić im na przewodniczenie obradom 

w komisji głównej w trakcie debat 
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dotyczących kwestii objętych właściwością 

danych podkomisji, pod warunkiem że ten 

sposób postępowania zostanie poddany do 

rozważenia przez prezydium komisji i że 

prezydium go zatwierdzi. 

 Uzasadnienie 

Jeśli chodzi o ust. 1, zmiana ma na celu wyjaśnienie specyfiki obu podkomisji AFET, które 

wyraźnie przewidziano w załączniku VI do Regulaminu (przyjętego na posiedzeniu 

plenarnym), przy jednoczesnym zachowaniu ogólnej możliwości, by komisja mogła powołać 

podkomisję za zgodą Konferencji Przewodniczących. 

Zmiana kolejności ustępów. Ust. 4 staje się ust. 2a (nowy) i zawiera kilka zmian. 

Ust. 4a stanowi obecnie część wykładni art. 204. 
 

Poprawka  228 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 204 
 

Tekst obowiązujący Poprawka 

Artykuł 204 Artykuł 204 

Prezydium komisji Prezydium komisji 

Na swoim pierwszym posiedzeniu po 

wyborze członków komisji zgodnie z art. 

199, komisja wybiera przewodniczącego 

oraz, w odrębnych głosowaniach, 

wiceprzewodniczących, którzy stanowią 

prezydium komisji. Liczbę wybieranych 

wiceprzewodniczących ustala Parlament na 

wniosek Konferencji Przewodniczących. 

1. Na swoim pierwszym posiedzeniu po 

powołaniu członków komisji zgodnie z art. 

199 komisja wybiera spośród stałych 

członków tej komisji przewodniczącego 

oraz, w odrębnych głosowaniach, 

wiceprzewodniczących, którzy stanowią 

prezydium komisji. Liczbę wybieranych 

wiceprzewodniczących ustala Parlament na 

wniosek Konferencji Przewodniczących. 

Skład prezydium każdej komisji musi 

odzwierciedlać różnorodność Parlamentu. 

W skład prezydium nie mogą wchodzić 

wyłącznie mężczyźni lub wyłącznie 

kobiety, zaś wiceprzewodniczący nie mogą 

pochodzić z tego samego państwa 

członkowskiego. 

Tylko członkowie komisji, wybrani 

zgodnie z art. 199, mogą zostać wybrani 
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do jej prezydium. 

Jeżeli liczba kandydatów odpowiada 

liczbie miejsc do obsadzenia, można 

dokonać wyboru przez aklamację. 

2. Jeżeli liczba kandydatów odpowiada 

liczbie miejsc do obsadzenia, wybór 

następuje przez aklamację. Jeżeli jednak w 

danym głosowaniu występuje więcej niż 

jeden kandydat lub co najmniej jedna 

szósta członków komisji zażądała 

głosowania, wybór odbywa się w 

głosowaniu tajnym. 

W przeciwnym wypadku lub na wniosek 

jednej szóstej członków komisji odbywa się 

on w głosowaniu tajnym. 

 

W przypadku tylko jednej kandydatury 

wyboru dokonuje się bezwzględną 

większością oddanych głosów, do których 

zalicza się głosy „za” i głosy „przeciw”. 

W przypadku tylko jednej kandydatury 

wyboru dokonuje się bezwzględną 

większością oddanych głosów, do których 

zalicza się głosy „za” i głosy „przeciw”. 

W przypadku kilku kandydatur w pierwszej 

turze wyborów wybrany zostaje kandydat, 

który otrzymał bezwzględną większość 

oddanych głosów, zdefiniowaną w 

poprzednim akapicie. W drugiej turze 

wybrany zostaje kandydat, który otrzymał 

największą liczbę głosów. Przy równej 

liczbie głosów wybrany zostaje kandydat 

najstarszy wiekiem. 

W przypadku kilku kandydatur wybrany 

zostaje kandydat, który otrzymał 

bezwzględną większość głosów oddanych 

w pierwszej turze wyborów. W drugiej 

turze wybrany zostaje kandydat, który 

otrzymał największą liczbę głosów. Przy 

równej liczbie głosów wybrany zostaje 

kandydat najstarszy wiekiem. 

Jeżeli niezbędna jest druga tura wyborów, 

mogą być przedstawiane nowe 

kandydatury. 

 

Niniejsze postanowienie nie zabrania 

przewodniczącemu głównej komisji 

włączania przewodniczących podkomisji w 

prace prezydium lub zezwalania im na 

prowadzenie obrad w trakcie debat 

dotyczących kwestii objętych właściwością 

danych podkomisji - w rzeczywistości 

zezwala na to - pod warunkiem, że ten 

sposób postępowania zostanie poddany do 

rozważenia przez całość prezydium i że 

prezydium wyrazi na niego zgodę. 

 

 2a.  Do osób sprawujących funkcje w 

Parlamencie stosuje się odpowiednio 

następujące przepisy: art. 14 (Czasowe 

sprawowanie funkcji Przewodniczącego), 

art. 15 (Kandydatury i przepisy ogólne), 
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art. 16 (Wybór Przewodniczącego - 

przemówienie inauguracyjne), art. 19 

(Kadencje) i art. 20 (Wakaty). 

 Uzasadnienie 

In paragraph 1, the word "election" has to be modified into "appointment" to reflect the 

proposed changes to Rule 199. 

Interpretation is  deleted here and incorporated in the first sentence of paragraph 1. 

Subparagraph 1 of paragraph 2 is aligned with the revised Rule 15 and merging with 

subparagraphs 1 and 2. -  To become the high threshold 

Subparagraph 2 of paragraph 2 is deleted here and included in paragraph 2 above 

Pagragraph 2, subparagraph 5 is deleted as it is superfluous.Rule 15, which applies mutatis 

mutandis to committees (see Rule 204 paragraph 4 new) already includes this principle. 

Paragraph 2a (new), includes those references to Rules relevant for this chapter currently 

covered in Rule 209 in order to render the Rules more reader friendly. 

For the interpretation of paragraph 2, to be deleted here and moved under Rule 203 as 

paragraph 5 new.This interpretation will be transformed into paragraph 5 new of Rule 203 

on subcommittees. 
 

Poprawka  229 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 205 
 

Tekst obowiązujący Poprawka 

Artykuł 205 Artykuł 205 

Koordynatorzy komisji i 

kontrsprawozdawcy 

Koordynatorzy komisji 

1. Grupy polityczne mogą mianować 

jednego ze swych członków 

koordynatorem. 

1. Grupy polityczne mogą powołać na 

koordynatora jednego ze swych członków 

w każdej komisji. 

2. W stosownych przypadkach 

koordynatorzy komisji są wzywani przez 

przewodniczącego komisji do 

przygotowania decyzji, które mają być 

podjęte przez komisję, w szczególności 

decyzji dotyczących procedury i 

2. W razie potrzeby koordynatorzy 

komisji są wzywani przez 

przewodniczącego komisji do 

przygotowania decyzji, które mają być 

podjęte przez komisję, w szczególności 

decyzji dotyczących procedury i 
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mianowania sprawozdawców. Komisja 

może przekazać koordynatorom 

uprawnienia do podejmowania niektórych 

decyzji, z wyjątkiem decyzji dotyczących 

przyjęcia sprawozdań, opinii lub 

poprawek. Wiceprzewodniczący mogą 

zostać zaproszeni do udziału w roli 

doradców w posiedzeniach koordynatorów 

komisji. Koordynatorzy dążą do 

osiągnięcia konsensusu. Jeżeli nie można 

osiągnąć konsensusu podejmują decyzję 

jedynie większością głosów wyraźnie 

reprezentującą zdecydowaną większość 

komisji uwzględniając wielkość 

poszczególnych grup politycznych. 

mianowania sprawozdawców. Komisja 

może przekazać koordynatorom 

uprawnienia do podejmowania niektórych 

decyzji, z wyjątkiem decyzji dotyczących 

przyjęcia sprawozdań, projektów rezolucji, 

opinii lub poprawek. 

 Wiceprzewodniczący mogą zostać 

zaproszeni do udziału w roli doradców w 

posiedzeniach koordynatorów komisji. 

 Jeżeli nie można osiągnąć konsensusu, 

koordynatorzy mogą podjąć decyzję 

jedynie większością głosów wyraźnie 

reprezentującą zdecydowaną większość 

komisji przy uwzględnieniu wielkości 

poszczególnych grup politycznych. 

 Przewodniczący ogłasza na posiedzeniu 

komisji wszystkie decyzje i zalecenia 

koordynatorów, które uznaje się za 

przyjęte w braku sprzeciwu i należycie 

uwzględnia w protokole posiedzenia 

komisji. 

3.  Przewodniczący komisji wzywają 

koordynatorów komisji do przygotowania 

wysłuchań kandydatów na komisarzy. Po 

zakończeniu wysłuchań koordynatorzy 

spotykają się w celu dokonania oceny 

kandydatów zgodnie z procedurą 

określoną w załączniku XVI. 

 

4.  Grupy polityczne mogą wyznaczać 

kontrsprawozdawcę do każdego 

sprawozdania w celu śledzenia postępów 

w pracy nad danym sprawozdaniem oraz 

poszukiwania kompromisu w komisji w 

imieniu grupy politycznej. Nazwiska 

kontrsprawozdawców podaje się do 

wiadomości przewodniczącemu. Na 
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wniosek koordynatorów komisja może w 

szczególności zadecydować o włączeniu 

kontrsprawozdawców w poszukiwanie 

porozumienia z Radą w zwykłej 

procedurze ustawodawczej. 

Posłowie niezrzeszeni nie stanowią grupy 

politycznej w rozumieniu art. 32 i nie 

mogą w związku z tym mianować 

koordynatorów, którzy jako jedyni mają 

prawo uczestniczyć w posiedzeniach 

koordynatorów. 

Posłowie niezrzeszeni nie stanowią grupy 

politycznej w rozumieniu art. 32 i nie 

mogą w związku z tym mianować 

koordynatorów, którzy jako jedyni mają 

prawo uczestniczyć w posiedzeniach 

koordynatorów. 

Posiedzenia koordynatorów mają na celu 

przygotowanie decyzji komisji i nie mogą 

zastąpić posiedzeń komisji, jeśli nie 

zostały w sposób wyraźny przekazane 

uprawnienia. W związku z powyższym 

decyzje podejmowane na posiedzeniu 

koordynatorów muszą być przedmiotem 

uprzedniego przekazania uprawnień. W 

przypadku braku takiego przekazania 

uprawnień koordynatorzy mogą 

przyjmować jedynie zalecenia, które 

wymagają formalnego zatwierdzenia ex 

post przez komisję. 

 

We wszystkich przypadkach należy 

zapewnić posłom niezrzeszonym prawo 

dostępu do informacji, zgodnie z zasadą 

niedyskryminacji, poprzez przekazywanie 

informacji i umożliwienie udziału w 

posiedzeniach koordynatorów członkowi 

sekretariatu posłów niezrzeszonych. 

We wszystkich przypadkach należy 

zapewnić posłom niezrzeszonym prawo 

dostępu do informacji, zgodnie z zasadą 

niedyskryminacji, poprzez przekazywanie 

informacji i umożliwienie udziału w 

posiedzeniach koordynatorów członkowi 

sekretariatu posłów niezrzeszonych. 

 Uzasadnienie 

Artykuł dzieli się na dwie części: jedna poświęcona jest koordynatorom, druga 

kontrsprawozdawcom. 

Jeśli chodzi o ust. 3, zostaje skreślony z uwagi na szczegółowe przepisy załącznika XVI. 

Jeśli chodzi o ust. 4, zostaje przesunięty do art. 205a (nowy). Ostatnie zdanie można skreślić 

jako nieaktualne ze względu na przepisy o zespole negocjacyjnym (zarówno w obecnym art. 

73 ust. 3, jak i w zmienionym art. 73d (nowy). 

Wykładnia akapitu drugiego została skreślona, ponieważ jest zbędna. Ta wykładnia powiela 

art. 205 ust. 2 w zmienionym brzmieniu.   
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Poprawka  230 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 205 a (nowy) 

 

Tekst obowiązujący Poprawka 

 Artykuł 205 a 

 Kontrsprawozdawcy 

 Grupy polityczne mogą wyznaczać 

kontrsprawozdawcę do każdego 

sprawozdania w celu śledzenia postępów 

w pracy nad danym sprawozdaniem oraz 

poszukiwania kompromisu w komisji w 

imieniu grupy politycznej. Nazwiska 

kontrsprawozdawców podaje się do 

wiadomości przewodniczącemu. 

Uzasadnienie 

Ostatnie zdanie można skreślić jako nieaktualne ze względu na przepisy o zespole 

negocjacyjnym (zarówno w obecnym art. 73 ust. 3, jak i w zmienionym art. 73d (nowy). 

 

Poprawka  231 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Tytuł VIII – rozdział 2 – nagłówek 

 

Tekst obowiązujący Poprawka 

ROZDZIAŁ 2 skreśla się 

KOMISJE - ZASADY 

FUNKCJONOWANIA 

 

Uzasadnienie 

Tytuł należy skreślić, a treść połączyć z rozdziałem 1. 
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Poprawka  232 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 206 

 

Tekst obowiązujący Poprawka 

Artykuł 206 Artykuł 206 

Posiedzenia komisji Posiedzenia komisji 

1.  Posiedzenia komisji zwoływane są 

przez ich przewodniczących lub z 

inicjatywy Przewodniczącego Parlamentu. 

1.  Posiedzenia komisji zwoływane są 

przez ich przewodniczących lub z 

inicjatywy Przewodniczącego Parlamentu. 

 Zwołując posiedzenie, przewodniczący 

przedstawia projekt porządku dziennego. 

Komisja podejmuje decyzję w sprawie 

porządku dziennego na początku 

posiedzenia. 

2.  Komisja i Rada mogą uczestniczyć 

w posiedzeniach komisji na zaproszenie 

przewodniczącego komisji wystosowane w 

jej imieniu. 

2.  Komisja, Rada i inne instytucje 

Unii mogą zabierać głos na posiedzeniach 

komisji na zaproszenie przewodniczącego 

komisji wystosowane w jej imieniu. 

Na podstawie specjalnej decyzji komisji 

każda inna osoba może zostać zaproszona 

do udziału w posiedzeniu i do zabrania 

głosu. 

Na podstawie decyzji komisji każda inna 

osoba może zostać zaproszona do udziału 

w posiedzeniu i do zabrania głosu. 

Analogicznie, decyzję dotyczącą 

uczestnictwa w posiedzeniach komisji 

osobistych asystentów posłów pozostawia 

się w gestii poszczególnych komisji. 

 

Komisja, do której odesłano daną sprawę, 

może, po uzyskaniu zgody Prezydium, 

przeprowadzić przesłuchanie biegłych jeśli 

uzna, że jest ono niezbędne dla właściwego 

przebiegu prac nad tą sprawą. 

Komisja, do której odesłano daną sprawę, 

może, po uzyskaniu zgody Prezydium, 

przeprowadzić przesłuchanie biegłych jeśli 

uzna, że jest ono niezbędne dla właściwego 

przebiegu prac nad tą sprawą. 

Komisje opiniodawcze mogą na własne 

życzenie uczestniczyć w przesłuchaniu. 

 

Interpretacji przepisów zawartych w 

niniejszym ustępie dokonuje się zgodnie z 

pkt 50 porozumienia ramowego 

dotyczącego stosunków między 

Parlamentem Europejskim a Komisją 
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Europejską24. 

3. Z zastrzeżeniem art. 53 ust. 6 posłowie 

mogą uczestniczyć w posiedzeniach 

komisji, do których nie należą, bez prawa 

głosu, o ile komisja nie postanowi inaczej. 

3. Z zastrzeżeniem art. 53 ust. 6 posłowie, 

którzy uczestniczą w posiedzeniach 

komisji, do których nie należą, nie mogą 

zabierać głosu w debacie, chyba że dana 

komisja postanowi inaczej. 

Komisja może jednak zezwolić tym 

posłom na udział w jej pracach z głosem 

doradczym. 

Komisja może jednak zezwolić tym 

posłom na udział w jej posiedzeniach z 

głosem doradczym. 

 3a. Artykuł 162 ust. 2 o przydzielaniu 

czasu wystąpień stosuje się odpowiednio 

do komisji. 

 3b. Jeżeli sporządza się pełne 

sprawozdanie z obrad, stosuje się 

odpowiednio art. 194 ust. 1a, 2 i 4. 

___________________________  

24 Zob. załącznik XIII.  

 Uzasadnienie 

Subparagraph 2 of paragraph 1: Alignment to the current practice. 

Subparagraph 3 of interpretation of paragraph 2: To be deleted as obsolete.Hearings are 

public. This paragraph of the interpretation can be misleading. 

Cross reference inserted in paragraph 3a (new) instead of Rule 209 in order to improve the 

readability. 

As regards to paragraph 3b (new), in order to make the Rules more "user friendly", it is 

suggested:- to move Rule 162(10) to Rule 194 as new paragraph 1a;- to include in Rule 206 

a cross reference to Rule 194§1(a) as well as to some additional paragraphs which can apply 

mutatis mutandis to committees. 

 

Poprawka  233 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 207 

 

Tekst obowiązujący Poprawka 

Artykuł 207 Artykuł 207 
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Protokoły posiedzeń komisji Protokoły posiedzeń komisji 

Protokół każdego posiedzenia komisji jest 

doręczany wszystkim jej członkom i 

przedstawiany do zatwierdzenia przez 

komisję. 

Protokół każdego posiedzenia komisji 

udostępnia się wszystkim jej członkom i 

przedstawia do zatwierdzenia przez 

komisję. 

 

Poprawka  234 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 208 

 

Tekst obowiązujący Poprawka 

Artykuł 208 Artykuł 208 

Głosowanie w komisji Głosowanie w komisji 

1. Każdy poseł może złożyć poprawki 

do rozpatrzenia w komisji. 

1. Z zastrzeżeniem art. 66 ust. 4 o 

drugim czytaniu, poprawki lub projekty 

wniosków o odrzucenie, które 

przedstawiono do rozpatrzenia w komisji, 

zawsze podpisuje członek stały danej 

komisji lub jego zastępca, lub też 

kontrasygnuje przynajmniej jeden taki 

członek. 

2. Głosowanie w komisji jest ważne, 

gdy jedna czwarta jej członków jest 

faktycznie obecna. Jeżeli jednak jedna 

szósta członków komisji złoży taki 

wniosek przed rozpoczęciem głosowania, 

jest ono ważne jedynie gdy uczestniczy w 

nim większość członków komisji. 

2. Głosowanie w komisji jest ważne, 

gdy jedna czwarta jej członków jest 

faktycznie obecna. Jeżeli jednak jedna 

szósta członków komisji złoży taki 

wniosek przed rozpoczęciem głosowania, 

jest ono ważne jedynie gdy uczestniczy w 

nim większość jej członków. 

3.  Każde pojedyncze lub końcowe 

głosowanie nad sprawozdaniem, 

przeprowadzane w komisji, jest 

głosowaniem imiennym, zgodnie z art. 180 

ust. 2. Głosowanie nad poprawkami i inne 

głosowania przeprowadza się przez 

podniesienie ręki, chyba że 

przewodniczący postanowi przeprowadzić 

głosowanie elektroniczne lub jedna 

czwarta członków komisji zgłosi wniosek o 

przeprowadzenie głosowania imiennego. 

3.  Każde pojedyncze lub końcowe 

głosowanie nad sprawozdaniem lub opinią, 

przeprowadzane w komisji, jest 

głosowaniem imiennym, zgodnie z art. 180 

ust. 2 i 2a. Głosowanie nad poprawkami i 

inne głosowania przeprowadza się przez 

podniesienie ręki, chyba że 

przewodniczący postanowi przeprowadzić 

głosowanie elektroniczne lub jedna 

czwarta członków komisji zgłosi wniosek o 

przeprowadzenie głosowania imiennego. 
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Przepisy art. 208 ust. 3 dotyczące 

głosowania imiennego nie mają 

zastosowania do sprawozdań, o których 

mowa w art. 8 ust. 2 i art. 9 ust. 3, 6 i 8, w 

ramach procedur dotyczących immunitetu 

posła. 

Przepisy art. 208 ust. 3 dotyczące 

głosowania imiennego nie mają 

zastosowania do sprawozdań, o których 

mowa w art. 8 ust. 2 i art. 9 ust. 3, 6 i 8, w 

ramach procedur dotyczących immunitetu 

posła. 

4.  Przewodniczący komisji może brać 

udział w debatach i w głosowaniu bez 

głosu rozstrzygającego. 

 

5. W związku ze złożonymi 

poprawkami komisja, zamiast przystąpić 

do głosowania, może zwrócić się do 

sprawozdawcy o przedstawienie nowego 

projektu uwzględniającego możliwie jak 

największą liczbę poprawek. W takim 

przypadku ustalany jest nowy termin 

składania poprawek do tego projektu. 

5. W związku ze złożonymi 

poprawkami komisja, zamiast przystąpić 

do głosowania, może zwrócić się do 

sprawozdawcy o przedstawienie nowego 

projektu uwzględniającego możliwie jak 

największą liczbę poprawek. W takim 

przypadku ustalany jest nowy termin 

składania poprawek. 

 Uzasadnienie 

For paragraph 1, the change suggests including proposals for rejection at committee level, 

which the MEPs can put forward and, if adopted by the committee, such motion for rejection 

would be tabled to the plenary in accordance with Rule 60 RoP.Inclusion of cross-reference 

to current Rule 66 §4 (in second reading, only members or permanent substitutes of the 

committee can table amendments). 

As regards to paragraph 3, the change proposes that a roll call vote be required for the final 

vote on opinions.According to the CCC guidelines on the use of roll call vote, the final vote 

on the outcome of negotiations and recommendations for the second reading should also be 

taken by roll call.No deadline applicable to requests for a roll call vote at committee stage 

(since Rule 180 §1 does not apply to committee stage). 

Concerning paragraph 4, it is deleted here and transformed into an interpretation to Rule 

179a (3) on tied votes with slight adaptations of the text. This provision refers to the tied vote 

and clarifies that the vote of the Chair is the same as the vote of any other Member.  

As regards to paragraph 5, the change aims to clarify that this paragraph applies also to 

legislative files, not only to non-legislative files (textually, only the reference to amendments 

"to this draft", not to the underlying proposal, would bring to the conclusion that it would not 

apply to legislative files). 

 

Poprawka  235 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 209 
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Tekst obowiązujący Poprawka 

Artykuł 209 Artykuł 209 

Zastosowanie przepisów dotyczących 

posiedzeń plenarnych do posiedzeń komisji 

Zastosowanie przepisów dotyczących 

posiedzeń plenarnych do posiedzeń komisji 

Do posiedzeń komisji stosuje się 

odpowiednio przepisy art. 14, 15, 16, 19, 

20, 38-48, 160, 162 ust. 2 i 10, 165, 167, 

169-172, 174, 176 ust. 1, 177, 178, 181, 

182, 184-187, 190 i 191. 

Do komisji stosuje się odpowiednio 

następujące zasady dotyczące głosowania 

i wystąpień w sprawach proceduralnych: 

art. 164a (Zapobieganie zakłóceniom), art. 

168a (Progi), art. 169 (Składanie i 

przedstawianie poprawek), art. 170 

(Dopuszczalność poprawek), art. 171 

(Procedura głosowania), art. 174 

(Kolejność głosowania nad poprawkami) z 

wyjątkiem ust. 4b, art. 176 ust. 1 

(Głosowanie podzielone), art. 177 (Prawo 

do głosowania), art. 178 (Głosowanie), 

art. 179a (Równa liczba głosów), art. 180 

ust. 2 i 2a (Głosowanie imienne), art. 180a 

(Głosowanie tajne), art. 181 (Głosowanie 

elektroniczne), art. 182a (Kwestionowanie 

ważności głosowania), art. 184a (Wnioski 

w sprawie przestrzegania Regulaminu), 

art. 190 (Odroczenie debaty lub 

głosowania) i art. 191 (Zawieszenie lub 

zamknięcie posiedzenia). 

 

Poprawka  236 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 210 a (nowy) 

 

Tekst obowiązujący Poprawka 

 Artykuł 210a 

 Procedura zapoznawania się przez 

komisję z informacjami poufnymi 

otrzymanymi przez Parlament Europejski 

 1. Jeżeli Parlament ma prawny 

obowiązek rozpatrzenia informacji 
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otrzymanych jako informacje poufne, 

przewodniczący właściwej komisji stosuje 

z urzędu tryb poufny z ust. 3. 

 2. Z zastrzeżeniem ust. 1, w braku 

prawnego obowiązku rozpatrzenia 

otrzymanych informacji jako informacji 

poufnych, komisja może zastosować 

z urzędu tryb poufny z ust. 3 do informacji 

lub dokumentu, które jeden z jej członków 

wskazał w pisemnym lub ustnym wniosku. 

W takim przypadku dla podjęcia decyzji o 

zastosowaniu trybu poufnego wymagana 

jest większość dwóch trzecich głosów 

obecnych członków. 

 3. Jeżeli przewodniczący komisji 

ogłosił zastosowanie trybu poufnego, w 

posiedzeniu uczestniczą jedynie 

członkowie komisji, urzędnicy oraz 

wyznaczeni wcześniej przez 

przewodniczącego eksperci, jeżeli jest to 

absolutnie konieczne. 

 Dokumenty rozdaje się na początku 

posiedzenia, a następnie zbiera w chwili 

jego zakończenia.  Dokumenty są 

ponumerowane. Nie wolno sporządzać 

notatek lub fotokopii. 

 Protokół posiedzenia nie zawiera żadnych 

szczegółów dyskusji nad sprawą, która był 

rozpatrywana w trybie poufnym. W 

protokole może znaleźć się jedynie 

decyzja, o ile została podjęta. 

 4. Trzech członków komisji, która 

obradowała w trybie poufnym, może 

wnioskować o rozpatrzenie przypadków 

niezachowania poufności. Wniosek ten 

może być wpisany do porządku dziennego 

następnego posiedzenia komisji. 

Większością głosów członków komisja 

może postanowić o przekazaniu 

przewodniczącemu sprawy do rozważenia 

zgodnie z art. 11 i 166. 
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Uzasadnienie 

Annex VII on confidential and sensitive information, which currently includes the IIAs and a 

decision by Parliament could be restructured completely. The legal substance of chapter A of 

this annex, which relates to the "confidential procedure" is kept and included with 

adaptations into the body of the rules as a new Rule 210 a.  This provision (in reference to 

Annex VII (1)b) is legally misleading and in contradiction with the definition of "confidential 

information" under the Bureau decision of 15 April 2013 concerning the rules governing the 

treatment of confidential information by the European Parliament as well as with the 

relevant IIAs.This rule (in reference to Annex VII (1)b) is legally misleading and incorrect. 

The said committee has nothing to do with matters of confidential treatment of classified or 

other confidential information.The new wording establishes (for Rule 210a (1)) a clear link to 

Parliament's obligations under the relevant IIAs or any other legally binding commitments 

relating to the confidential treatment of classified or other confidential information.(in 

refrence to Rule 210a (4)) Alignment with Rules 11 and 166 according to which only the 

President is entitled to impose sanctions in case of a breach of confidentiality by a Member. 

 

Poprawka  237 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 211 

 

Tekst obowiązujący Poprawka 

Artykuł 211 Artykuł 211 

Wysłuchania publiczne dotyczące 

inicjatyw obywatelskich 

Wysłuchania publiczne dotyczące 

inicjatyw obywatelskich 

1. Po opublikowaniu przez Komisję 

inicjatywy obywatelskiej w odpowiednim 

rejestrze zgodnie z art. 10 ust. 1 lit. a) 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) nr 211/2011 z dnia 16 lutego 

2011 r. w sprawie inicjatywy 

obywatelskiej, na wniosek 

przewodniczącego Konferencji 

Przewodniczących Komisji 

Przewodniczący Parlamentu 

Europejskiego: 

1.  Po opublikowaniu przez Komisję 

inicjatywy obywatelskiej w odpowiednim 

rejestrze zgodnie z art. 10 ust. 1 lit. a) 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) nr 211/2011 z dnia 16 lutego 

2011 r. w sprawie inicjatywy 

obywatelskiej, na wniosek 

przewodniczącego Konferencji 

Przewodniczących Komisji 

Przewodniczący Parlamentu 

Europejskiego: 

a) zwraca się do komisji 

ustawodawczej przedmiotowo właściwej 

zgodnie z załącznikiem VI o 

zorganizowanie wysłuchania publicznego 

przewidzianego w art. 11 rozporządzenia 

a) zwraca się do komisji 

przedmiotowo właściwej zgodnie z 

załącznikiem VI o zorganizowanie 

wysłuchania publicznego przewidzianego 

w art. 11 rozporządzenia (UE) 211/2011; 
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(UE) nr 211/2011; komisja przedmiotowo 

właściwa dla petycji zostaje z urzędu 

zaangażowana w prace komisji 

ustawodawczej na podstawie art. 54 

niniejszego Regulaminu; 

komisja przedmiotowo właściwa dla 

petycji zostaje z urzędu zaangażowana w 

prace na podstawie art. 54 niniejszego 

Regulaminu; 

b)  jeżeli co najmniej dwie inicjatywy 

obywatelskie opublikowane w 

odpowiednim rejestrze zgodnie z art. 10 

ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 

211/2011 dotyczą podobnej sprawy, może 

– po konsultacji z organizatorami – 

zadecydować o zorganizowaniu wspólnego 

wysłuchania publicznego, na którym 

wszystkie odnośne inicjatywy 

obywatelskie zostaną omówione na 

równych prawach. 

b)  jeżeli co najmniej dwie inicjatywy 

obywatelskie opublikowane w 

odpowiednim rejestrze zgodnie z art. 10 

ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 

211/2011 dotyczą podobnej sprawy, może 

– po konsultacji z organizatorami – 

zadecydować o zorganizowaniu wspólnego 

wysłuchania publicznego, na którym 

wszystkie odnośne inicjatywy 

obywatelskie zostaną omówione na 

równych prawach. 

2.  Komisja przedmiotowo właściwa: 2.  Komisja przedmiotowo właściwa: 

a)  upewnia się, że organizatorzy 

zostali przyjęci przez Komisję na 

odpowiednim szczeblu zgodnie z art. 10 

ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 

211/2011; 

a)  upewnia się, że organizatorzy 

zostali przyjęci przez Komisję na 

odpowiednim szczeblu zgodnie z art. 10 

ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 

211/2011; 

b)  dba o to, aby Komisja – w razie 

potrzeby przy wsparciu Konferencji 

Przewodniczących Komisji – była 

odpowiednio zaangażowana w organizację 

wysłuchania publicznego oraz aby podczas 

wysłuchania była reprezentowana na 

odpowiednim szczeblu. 

b)  dba o to, aby Komisja – w razie 

potrzeby przy wsparciu Konferencji 

Przewodniczących Komisji – była 

odpowiednio zaangażowana w organizację 

wysłuchania publicznego oraz aby podczas 

wysłuchania była reprezentowana na 

odpowiednim szczeblu. 

3.  Przewodniczący komisji 

przedmiotowo właściwej wyznacza 

odpowiednią datę wysłuchania 

publicznego, przypadającą w terminie 

trzech miesięcy od przedłożenia inicjatywy 

Komisji zgodnie z art. 9 rozporządzenia 

(UE) nr 211/2011. 

3.  Przewodniczący komisji 

przedmiotowo właściwej wyznacza 

odpowiednią datę wysłuchania 

publicznego, przypadającą w terminie 

trzech miesięcy od przedłożenia inicjatywy 

Komisji zgodnie z art. 9 rozporządzenia 

(UE) nr 211/2011. 

4.  Komisja przedmiotowo właściwa 

organizuje w Parlamencie wysłuchanie 

publiczne, w stosownych przypadkach we 

współpracy z innymi instytucjami i 

organami Unii zainteresowanymi taką 

współpracą. Może ona zaprosić do udziału 

4.  Komisja przedmiotowo właściwa 

organizuje w Parlamencie wysłuchanie 

publiczne, w stosownych przypadkach we 

współpracy z innymi instytucjami i 

organami Unii zainteresowanymi taką 

współpracą. Może ona zaprosić do udziału 
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inne zainteresowane strony. inne zainteresowane strony. 

Komisja przedmiotowo właściwa zaprasza 

do przedstawienia inicjatywy na 

wysłuchaniu reprezentatywną grupę 

organizatorów, w tym co najmniej jedną z 

osób do kontaktu, o których mowa w art. 3 

ust. 2 akapit drugi rozporządzenia (UE) nr 

211/2011. 

Komisja przedmiotowo właściwa zaprasza 

do przedstawienia inicjatywy na 

wysłuchaniu reprezentatywną grupę 

organizatorów, w tym co najmniej jedną z 

osób do kontaktu, o których mowa w art. 3 

ust. 2 akapit drugi rozporządzenia (UE) nr 

211/2011. 

5.  Stosownie do uzgodnień 

poczynionych z Komisją Prezydium 

przyjmuje przepisy dotyczące zwrotu 

poniesionych kosztów. 

5.  Stosownie do uzgodnień 

poczynionych z Komisją Prezydium 

przyjmuje przepisy dotyczące zwrotu 

poniesionych kosztów. 

6.  Przewodniczący Parlamentu oraz 

przewodniczący Konferencji 

Przewodniczących Komisji mogą 

powierzyć swoje uprawnienia na mocy 

niniejszego artykułu odpowiednio 

wiceprzewodniczącemu lub innemu 

przewodniczącemu komisji. 

6.  Przewodniczący Parlamentu oraz 

przewodniczący Konferencji 

Przewodniczących Komisji mogą 

powierzyć swoje uprawnienia na mocy 

niniejszego artykułu odpowiednio 

wiceprzewodniczącemu lub innemu 

przewodniczącemu komisji. 

7. Jeżeli są spełnione warunki 

określone w art. 54 lub 55, przepisy te 

mają również odpowiednie zastosowanie 

do innych komisji. Zastosowanie ma 

również art. 201. 

7. Jeżeli są spełnione warunki 

określone w art. 54 lub 55, przepisy te 

mają również odpowiednie zastosowanie 

do innych komisji. Stosuje się również art. 

201 i 201a. 

Artykuł 25 ust. 9 nie ma zastosowania do 

wysłuchań publicznych dotyczących 

inicjatyw obywatelskich. 

Artykuł 25 ust. 9 nie ma zastosowania do 

wysłuchań publicznych dotyczących 

inicjatyw obywatelskich. 

 7a. Jeżeli w terminie dwunastu 

miesięcy po wydaniu pozytywnej opinii w 

sprawie inicjatywy Komisja nie 

przedstawiła w trybie art. 9 

rozporządzenia (UE) nr 211/2011 wniosku 

dotyczącego aktu prawnego w sprawie 

pomyślnie zgłoszonej inicjatywy 

obywatelskiej, wskazując w komunikacie 

działania, jakie zamierza podjąć, właściwa 

komisja może zorganizować wysłuchanie 

w porozumieniu z organizatorami 

inicjatywy obywatelskiej, a w razie 

potrzeby uruchomić procedurę z art. 46, 

żeby Parlament mógł korzystać z prawa do 

zażądania od Komisji, by przedłożyła 
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odpowiedni wniosek. 

 Uzasadnienie 

Wyrażenie „komisja ustawodawcza” z ust. 1 lit. a) jest dość nietypowe. W kolejnych ustępach 

tę samą komisję nazywa się „komisją właściwą”. 

Dodanie ust. 7a (nowy) wynika z ust. 32 rezolucji Parlamentu z dnia 28 października 2015 r. 

w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej (sprawozdanie Schöpflin), w którym także 

wezwano Parlament do odpowiedniej zmiany Regulaminu. 

 

Poprawka  238 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 212 

 

Tekst obowiązujący Poprawka 

Artykuł 212 Artykuł 212 

Powoływanie i funkcje delegacji 

międzyparlamentarnych 

Powoływanie i funkcje delegacji 

międzyparlamentarnych 

1. Na podstawie propozycji 

Konferencji Przewodniczących Parlament 

powołuje stałe delegacje 

międzyparlamentarne i ustala ich charakter 

oraz liczbę członków w zależności od 

zakresu ich uprawnień. Członkowie 

delegacji wybierani są podczas pierwszej 

lub drugiej sesji miesięcznej nowo 

wybranego Parlamentu na okres kadencji 

parlamentarnej. 

1. Na podstawie propozycji 

Konferencji Przewodniczących Parlament 

powołuje stałe delegacje 

międzyparlamentarne i ustala ich charakter 

oraz liczbę członków w zależności od 

zakresu ich uprawnień. Członkowie 

delegacji są powoływani przez grupy 

polityczne i posłów niezrzeszonych 

podczas pierwszej lub drugiej sesji 

miesięcznej nowo wybranego Parlamentu 

na okres kadencji parlamentarnej. 

2. Wybór członków delegacji odbywa 

się po przedstawieniu Konferencji 

Przewodniczących kandydatów przez 

grupy polityczne oraz przez posłów 

niezrzeszonych. Konferencja 

Przewodniczących przedkłada 

Parlamentowi propozycje uwzględniające, 

w miarę możliwości, potrzebę zapewnienia 

sprawiedliwej reprezentacji państw 

członkowskich oraz opcji politycznych. 

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. Artykuł 199 

stosuje się odpowiednio. 
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Zastosowanie ma art. 199 ust. 2, 3, 5 i 6. 

3.  Prezydia delegacji są powoływane 

z zastosowaniem procedury ustanowionej 

dla komisji stałych, zgodnie z art. 204. 

3.  Prezydia delegacji są powoływane 

z zastosowaniem procedury ustanowionej 

dla komisji stałych, zgodnie z art. 204. 

4.  Ogólne kompetencje 

poszczególnych delegacji są określane 

przez Parlament, który może je w każdej 

chwili rozszerzyć lub ograniczyć. 

4.  Ogólne kompetencje 

poszczególnych delegacji są określane 

przez Parlament, który może je w każdej 

chwili rozszerzyć lub ograniczyć. 

5.  Postanowienia wykonawcze 

dotyczące działalności delegacji są 

przyjmowane przez Konferencję 

Przewodniczących na podstawie 

propozycji Konferencji Przewodniczących 

Delegacji. 

5.  Postanowienia wykonawcze 

dotyczące działalności delegacji są 

przyjmowane przez Konferencję 

Przewodniczących na podstawie 

propozycji Konferencji Przewodniczących 

Delegacji. 

6. Przewodniczący delegacji składa 

sprawozdanie z jej prac komisji właściwej 

do spraw zagranicznych i bezpieczeństwa. 

6. Przewodniczący delegacji składa 

regularnie sprawozdanie z jej prac komisji 

właściwej do spraw zagranicznych. 

7.  Przewodniczący delegacji ma 

możliwość wypowiedzenia się przed 

komisją, jeśli w porządku dziennym jest 

punkt dotyczący zakresu kompetencji 

delegacji. Ma to zastosowanie również 

podczas posiedzeń delegacji do 

przewodniczącego lub sprawozdawcy tej 

komisji. 

7.  Przewodniczący delegacji ma 

możliwość wypowiedzenia się przed 

komisją, jeśli w porządku dziennym jest 

punkt dotyczący zakresu kompetencji 

delegacji. Ma to zastosowanie również 

podczas posiedzeń delegacji do 

przewodniczącego lub sprawozdawcy tej 

komisji. 

 Uzasadnienie 

Ustęp 1 przeredagowany zgodnie ze zmienionym art. 199. 

Zmiana ust. 2 weszłaby w życie dopiero od 2019 r.Obecnie większość przewodniczących 

delegacji jest członkami komisji AFET, INTA lub DEVE. Jest to dobra tendencja, którą co do 

zasady należy utrzymać, ponieważ wzmacnia spójność stanowisk Parlamentu. 

W ust. 6 następuje korekta tytułu komisji AFET i wyjaśnienie, że sprawozdawczości nie 

można rozumieć jako przedstawianie sprawozdań z działalności. 

 

Poprawka  239 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 213 
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Tekst obowiązujący Poprawka 

Artykuł 213 Artykuł 214a 

Współpraca ze Zgromadzeniem 

Parlamentarnym Rady Europy 

Współpraca ze Zgromadzeniem 

Parlamentarnym Rady Europy 

1.  Organy Parlamentu, w 

szczególności komisje, współpracują ze 

swoimi odpowiednikami w Zgromadzeniu 

Parlamentarnym Rady Europy w 

dziedzinach będących przedmiotem 

wspólnego zainteresowania zwłaszcza w 

celu zwiększenia efektywności prac oraz 

uniknięcia dublowania działań. 

1.  Organy Parlamentu, w 

szczególności komisje, współpracują ze 

swoimi odpowiednikami w Zgromadzeniu 

Parlamentarnym Rady Europy w 

dziedzinach będących przedmiotem 

wspólnego zainteresowania zwłaszcza w 

celu zwiększenia efektywności prac oraz 

uniknięcia dublowania działań. 

2. Tryb wprowadzenia w życie 

powyższych postanowień ustala 

Konferencja Przewodniczących w 

porozumieniu z właściwymi organami 

Zgromadzenia Parlamentarnego Rady 

Europy. 

2. Tryb tej współpracy ustala 

Konferencja Przewodniczących w 

porozumieniu z właściwymi organami 

Zgromadzenia Parlamentarnego Rady 

Europy. 

 (Ten artykuł po zmianach zostanie 

umieszczony po art. 214.) 

 Uzasadnienie 

Artykuł zostanie przeniesiony na koniec rozdziału, ponieważ dotyczy konkretnego rodzaju 

współpracy. 

 

Poprawka  240 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 214 

 

Tekst obowiązujący Poprawka 

Artykuł 214 Artykuł 214 

Wspólne komisje parlamentarne Wspólne komisje parlamentarne 

1.  Parlament może powoływać 

wspólne komisje parlamentarne z 

parlamentami państw stowarzyszonych z 

Unią lub parlamentami państw, z którymi 

1.  Parlament może powoływać 

wspólne komisje parlamentarne z 

parlamentami państw stowarzyszonych z 

Unią lub parlamentami państw, z którymi 
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zostały rozpoczęte negocjacje akcesyjne. zostały rozpoczęte negocjacje akcesyjne. 

Komisje te mogą sporządzać zalecenia pod 

adresem reprezentowanych w nich 

parlamentów. Zalecenia skierowane do 

Parlamentu Europejskiego są 

przekazywane właściwej komisji, która 

przedstawia propozycje działań 

wynikających z otrzymanych zaleceń. 

Komisje te mogą sporządzać zalecenia pod 

adresem reprezentowanych w nich 

parlamentów. Zalecenia skierowane do 

Parlamentu Europejskiego są 

przekazywane właściwej komisji, która 

przedstawia propozycje działań 

wynikających z otrzymanych zaleceń. 

2. Ogólny zakres kompetencji 

poszczególnych wspólnych komisji 

parlamentarnych jest określany przez 

Parlament Europejski oraz przez umowy z 

państwami trzecimi. 

2. Ogólny zakres kompetencji 

poszczególnych wspólnych komisji 

parlamentarnych jest określany przez 

Parlament Europejski zgodnie z umowami 

z państwami trzecimi. 

3.  Działalność wspólnych komisji 

parlamentarnych jest regulowana przez 

procedury przewidziane w danej umowie. 

Opierają się one na zasadzie równej 

reprezentacji delegacji Parlamentu 

Europejskiego i parlamentu partnerskiego. 

3.  Działalność wspólnych komisji 

parlamentarnych jest regulowana przez 

procedury przewidziane w danej umowie. 

Opierają się one na zasadzie równej 

reprezentacji delegacji Parlamentu 

Europejskiego i parlamentu partnerskiego. 

4. Wspólne komisje parlamentarne 

przyjmują swój regulamin i przedkładają 

go do zatwierdzenia przez Prezydium 

Parlamentu Europejskiego oraz 

parlamentu partnerskiego. 

4. Wspólne komisje parlamentarne 

przyjmują swój regulamin i przedkładają 

go do zatwierdzenia, przy czym w 

Parlamencie Europejskim zatwierdza je 

Prezydium, a w parlamencie państwa 

trzeciego – jego właściwy organ. 

5.  Wybór członków delegacji 

Parlamentu Europejskiego do wspólnych 

komisji parlamentarnych, jak również 

powoływanie prezydiów tych delegacji, 

odbywają się według procedury ustalonej 

dla delegacji międzyparlamentarnych. 

5.  Wybór członków delegacji 

Parlamentu Europejskiego do wspólnych 

komisji parlamentarnych, jak również 

powoływanie prezydiów tych delegacji, 

odbywają się według procedury ustalonej 

dla delegacji międzyparlamentarnych. 

 Uzasadnienie 

Wyrażenie „zatwierdzenia przez Prezydium” jest zbyt konkretne, gdyż w przypadku 

parlamentów państw trzecich to do tych parlamentów należy wybór organu właściwego dla 

zatwierdzenia regulaminu wspólnych komisji parlamentarnych. 

 

Poprawka  241 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 215 
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Tekst obowiązujący Poprawka 

Artykuł 215 Artykuł 215 

Prawo do składania petycji Prawo do składania petycji 

1. Każdy obywatel Unii Europejskiej 

jak również każda osoba fizyczna lub 

prawna mająca miejsce zamieszkania lub 

statutową siedzibę w państwie 

członkowskim ma prawo kierowania, 

indywidualnie lub wspólnie z innymi 

obywatelami lub osobami, petycji do 

Parlamentu w sprawach objętych zakresem 

działalności Unii Europejskiej, które 

dotyczą ich bezpośrednio. 

1. Zgodnie z art. 227 Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej każdy 

obywatel Unii Europejskiej jak również 

każda osoba fizyczna lub prawna mająca 

miejsce zamieszkania lub statutową 

siedzibę w państwie członkowskim ma 

prawo kierowania, indywidualnie lub 

wspólnie z innymi obywatelami lub 

osobami, petycji do Parlamentu w 

sprawach objętych zakresem działalności 

Unii Europejskiej, które dotyczą ich 

bezpośrednio. 

2. Petycje do Parlamentu muszą 

zawierać nazwisko, obywatelstwo oraz 

miejsce zamieszkania każdej z osób 

składających petycję. 

2. Petycje do Parlamentu muszą 

zawierać nazwisko oraz miejsce 

zamieszkania każdej z osób składających 

petycję. 

. 2a. Skierowanych do Parlamentu 

pism, w których wyraźnie brak zamiaru 

skierowania petycji, nie rejestruje się jako 

petycji, lecz bezzwłocznie przekazuje się 

właściwej służbie celem dalszego 

procedowania. 

3. W przypadku gdy pod petycją złożyło 

podpis kilka osób fizycznych lub 

prawnych, sygnatariusze wyznaczają 

przedstawiciela i jego zastępców, którzy są 

uznawani za składających petycję do celów 

niniejszego tytułu. 

3. W przypadku gdy pod petycją złożyło 

podpis kilka osób fizycznych lub 

prawnych, sygnatariusze wyznaczają 

przedstawiciela i jego zastępców, którzy są 

uznawani za składających petycję do celów 

niniejszego tytułu. 

W przypadku gdy przedstawiciel lub jego 

zastępca nie zostali wyznaczeni, pierwszy 

sygnatariusz lub inna odpowiednia osoba 

jest uznawana za składającego petycję. 

W przypadku gdy przedstawiciel lub jego 

zastępca nie zostali wyznaczeni, pierwszy 

sygnatariusz lub inna odpowiednia osoba 

jest uznawana za składającego petycję. 

4.  Każda osoba składająca petycję 

może w każdej chwili wycofać poparcie 

dla petycji. 

4.  Każda osoba składająca petycję 

może w każdej chwili wycofać swój podpis 

pod petycją. 

Po wycofaniu poparcia przez wszystkich Jeżeli wszyscy składający petycję wycofają 
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składających petycję, petycja staje się 

bezprzedmiotowa. 

podpisy, petycja staje się nieważna. 

5.  Petycje muszą być sporządzone w 

jednym z języków urzędowych Unii 

Europejskiej. 

5.  Petycje muszą być sporządzone w 

jednym z języków urzędowych Unii 

Europejskiej. 

Petycje sporządzone w innych językach 

będą rozpatrywane tylko wówczas, gdy 

składający petycję dołączy ich tłumaczenie 

na jeden z języków urzędowych. W 

korespondencji ze składającym petycję 

Parlament używa języka urzędowego, w 

którym zostało sporządzone tłumaczenie. 

Petycje sporządzone w innych językach 

będą rozpatrywane tylko wówczas, gdy 

składający petycję dołączy ich tłumaczenie 

na jeden z języków urzędowych. W 

korespondencji ze składającym petycję 

Parlament używa języka urzędowego, w 

którym zostało sporządzone tłumaczenie. 

Prezydium może podjąć decyzję, zgodnie z 

którą petycje i korespondencja ze 

składającym petycję mogą być 

sporządzane w innych językach 

używanych w danym państwie 

członkowskim. 

Prezydium może podjąć decyzję, zgodnie z 

którą petycje i korespondencja ze 

składającym petycję mogą być 

sporządzane w innych językach, które 

zgodnie z porządkiem konstytucyjnym 

danych państw członkowskich mają status 

języków urzędowych na całym ich 

terytorium lub jego części. 

 5a.  Petycje mogą być składane drogą 

pocztową lub za pośrednictwem portalu 

petycji udostępnionego na stronie 

internetowej Parlamentu, który pomaga 

składającemu petycję w zredagowaniu 

petycji w sposób zgodny z ust. 1 i 2. 

 5b. Jeżeli wpłynęło kilka petycji w 

podobnej sprawie, można je rozpatrywać 

wspólnie. 

6.  Petycje, które spełniają warunki 

przewidziane w ust. 2, są wpisywane do 

rejestru ogólnego w kolejności ich 

wpływania. Jeżeli nie spełniają 

powyższych warunków, umieszcza się je w 

aktach nie nadając im dalszego biegu. 

Uzasadnienie decyzji podaje się do 

wiadomości składającemu petycję. 

6.  Petycje, które spełniają warunki 

przewidziane w ust. 2, są wpisywane do 

rejestru ogólnego w kolejności ich 

wpływania. Jeżeli nie spełniają 

powyższych warunków, umieszcza się je w 

aktach nie nadając im dalszego biegu. 

Uzasadnienie decyzji podaje się do 

wiadomości składającemu petycję. 

7.  Przewodniczący przekazuje petycje 

wpisane do rejestru ogólnego właściwej 

komisji, która orzeka o dopuszczalności 

lub niedopuszczalności petycji zgodnie z 

7.  Przewodniczący przekazuje petycje 

wpisane do rejestru ogólnego właściwej 

komisji, która orzeka o dopuszczalności 

petycji zgodnie z art. 227 Traktatu o 
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art. 227 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej. 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej. 

Jeżeli właściwa komisja nie osiąga 

konsensusu w sprawie dopuszczalności 

petycji, petycja ogłaszana jest jako 

dopuszczalna na wniosek co najmniej 

jednej czwartej członków komisji. 

Jeżeli właściwa komisja nie osiąga 

konsensusu w sprawie dopuszczalności 

petycji, petycja ogłaszana jest jako 

dopuszczalna na wniosek co najmniej 

jednej trzeciej członków komisji. 

8.  Petycje uznane przez komisję za 

niedopuszczalne umieszcza się w aktach 

pozostawiając bez dalszego biegu. Decyzja 

wraz z uzasadnieniem doręczana jest 

składającemu petycję. W miarę możliwości 

zaleca się składającemu petycję inne drogi 

odwoławcze. 

8.  Petycje uznane przez komisję za 

niedopuszczalne umieszcza się w aktach 

pozostawiając bez dalszego biegu. Decyzja 

wraz z uzasadnieniem doręczana jest 

składającemu petycję. W miarę możliwości 

zaleca się składającemu petycję inne drogi 

odwoławcze. 

9. Petycje wpisane do rejestru 

zasadniczo posiadają status dokumentów 

jawnych, zaś imię i nazwisko składającego 

petycję oraz treść petycji mogą zostać dla 

celów przejrzystości opublikowane przez 

Parlament. 

9. Petycje wpisane do rejestru 

posiadają status dokumentów jawnych, zaś 

imię i nazwisko składającego petycję, 

ewentualnych osób składających podpisy 

pod petycją i osób ją popierających oraz 

treść petycji mogą zostać dla celów 

przejrzystości opublikowane przez 

Parlament. Odpowiednio powiadamia się 

składającego petycję, osoby składające 

pod petycją podpisy i osoby ją popierające. 

10.  Bez względu na postanowienia 

zawarte w powyższym ust. 9 składający 

petycję może zwrócić się z wnioskiem o 

utajnienie jego nazwiska w celu ochrony 

swojej prywatności. W takim przypadku 

Parlament zobowiązany jest przychylić się 

do tego wniosku. 

10.  Niezależnie od ust. 9, składający 

petycję, osoba składająca podpis pod 

petycją lub ją popierająca może zwrócić 

się z wnioskiem o utajnienie swojego 

nazwiska w celu ochrony prywatności. W 

takim przypadku Parlament zobowiązany 

jest przychylić się do tego wniosku. 

W przypadku gdy w związku ze skargą 

składającego petycję nie może zostać 

wszczęte postępowanie z powodu 

anonimowości, składający petycję 

konsultowany jest w sprawie kroków, które 

mają zostać podjęte w następstwie tej 

skargi. 

W przypadku gdy w związku ze skargą 

składającego petycję nie może zostać 

wszczęte postępowanie z powodu 

anonimowości, składający petycję 

konsultowany jest w sprawie kroków, które 

mają zostać podjęte w następstwie tej 

skargi. 

 10a. W celu ochrony praw osób trzecich 

Parlament – z własnej inicjatywy lub na 

wniosek zainteresowanej osoby trzeciej – 

może nadać anonimowy charakter petycji 
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lub innym danym zawartym w petycji, 

jeżeli uzna to za stosowne.  

11.  Składający petycję może zwrócić 

się z wnioskiem, by jego petycja została 

rozpatrzona w trybie poufnym; w takim 

przypadku Parlament podejmuje 

odpowiednie środki ostrożności 

gwarantujące, że treść petycji nie zostanie 

udostępniona do wiadomości publicznej. 

Składający petycję będzie informowany o 

szczegółowych warunkach zastosowania 

powyższego przepisu. 

 

12.  Jeżeli komisja uzna to za stosowne, 

może przedłożyć kwestię Rzecznikowi 

Praw Obywatelskich. 

 

13.  Petycje kierowane do Parlamentu 

przez osoby fizyczne lub prawne, które nie 

są obywatelami Unii Europejskiej oraz 

które nie zamieszkują lub nie mają swojej 

statutowej siedziby na terenie państwa 

członkowskiego, są rejestrowane oraz 

przechowywane osobno. Co miesiąc 

Przewodniczący przekazuje zestawienie 

otrzymanych w poprzednim miesiącu 

petycji wraz z ich tematami komisji 

właściwej dla petycji. Komisja może 

zwrócić się o udostępnienie jej tych 

petycji, których rozpatrzenie uważa za 

stosowne. 

13.  Petycje kierowane do Parlamentu 

przez osoby fizyczne lub prawne, które nie 

są obywatelami Unii Europejskiej oraz 

które nie zamieszkują lub nie mają swojej 

statutowej siedziby na terenie państwa 

członkowskiego, są rejestrowane oraz 

przechowywane osobno. Co miesiąc 

Przewodniczący przekazuje zestawienie 

otrzymanych w poprzednim miesiącu 

petycji wraz z ich tematami komisji 

właściwej dla petycji. Komisja może 

zwrócić się o udostępnienie jej tych 

petycji, których rozpatrzenie uważa za 

stosowne. 

Uzasadnienie 

Concerning paragraph 2, the requirement to indicate both nationality and a permanent 

address is unnecessary, since the Treaty only requires the petitioner to be either citizen or a 

resident in the EU. The requirement to indicate nationality creates a lot of practical problems 

since petitioners are not often aware of the requirement. 

For paragraph 2a (new), submissions addressed to the President of the Parliament or just 

Parliament should not be automatically registered as petitions. To be considered as a 

petitioner, the person has to show a clear intent to petition. Other submissions than petitions 

need to be treated in an appropriate way by the responsible services. An intention is 

expressed, if the submission is addressed to the Committee on Petitions or its Chair, or the 

submission states that it is a petition. 



 

PE585.606v03-00 324/446 RR\1110426PL.docx 

PL 

In subparagraph 5, paragraph 3, the verb "used" is quite vague. For instance, Article 55(2) 

TEU refers more specifically to languages "which, in accordance with [the Member States] 

constitutional order, enjoy official status in all or part of their territory". 

In paragraph 9, the first addition clarifies the existing uncertainty about the "legal status" of 

the names of co-petitioners and supporters in the light of data protection rules.The duty to 

inform the petitioners and possible co-petitioners and supporters about the public nature of 

the petition avoids misunderstandings and subsequent administrative problems. In legal 

terms, it can become relevant in the context of data protection legislation.Finally, the term 

“as a general rule” is  deleted to the extent that the confidential procedure under paragraph 

11 is abolished. 

Concerning paragraph 10a (new), proposal with a view to remedying frequent practical 

problems in that field (defamation of third parties in the petition, disclosure of sensitive 

personal data of third parties who have not given their consent etc.) 

For paragraph 11, this procedure is not in line with Parliament's transparency obligations 

under Regulation 1049/2001. Against the background of these obligations, Parliament is 

legally not in a position to guarantee the confidentiality which is promised to the petitioner 

under this rule. Indeed, this confidentiality-promise as such is, in legal terms, not sufficient to 

justify a refusal of access under Regulation 1049. This contradiction could even, in a worst-

case scenario, entail problems of liability of Parliament. Without prejudice to the possibility, 

for the petitioner, to request the anonymisation of his petition under paragraph 10, it is 

therefore proposed to delete this paragraph. 

As regards to paragraph 12, this is a misunderstanding in the existing RoP: the Ombudsman 

cannot start acting on a case without a complaint addressed to it. 

 

Poprawka  242 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 216 

 

Tekst obowiązujący Poprawka 

Artykuł 216 Artykuł 216 

Rozpatrywanie petycji Rozpatrywanie petycji 

1.  Petycje, które uznano za 

dopuszczalne, rozpatrywane są przez 

właściwą komisję w ramach jej 

zwyczajowej działalności w formie debaty 

na posiedzeniu zwyczajnym, bądź też w 

formie procedury pisemnej. Jeżeli petycja 

1.  Petycje, które uznano za 

dopuszczalne, rozpatrywane są przez 

właściwą komisję w ramach jej 

zwyczajowej działalności w formie debaty 

na posiedzeniu zwyczajnym, bądź też w 

formie procedury pisemnej. Jeżeli petycja 
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ma zostać poddana debacie lub składający 

petycję sam wyrazi takie życzenie, może 

on zostać zaproszony na posiedzenie 

komisji. Przewodniczący według swego 

uznania może udzielić prawa głosu 

składającemu petycję. 

ma zostać poddana debacie lub składający 

petycję sam wyrazi takie życzenie, może 

on zostać zaproszony na posiedzenie 

komisji. Przewodniczący według swego 

uznania może udzielić prawa głosu 

składającemu petycję. 

2.  Komisja może, w związku z 

dopuszczalną petycją, postanowić o 

sporządzeniu sprawozdania z własnej 

inicjatywy zgodnie z art. 52 ust. 1 

Regulaminu lub o złożeniu Parlamentowi 

zwięzłego projektu rezolucji pod 

warunkiem braku sprzeciwu Konferencji 

Przewodniczących. Takie projekty 

rezolucji wpisywane są do projektu 

porządku dziennego sesji, która będzie 

miała miejsce najpóźniej osiem tygodni po 

ich przyjęciu w komisji. Projekty rezolucji 

poddawane są pod jedno głosowanie bez 

debaty, chyba że Konferencja 

Przewodniczących postanowi w drodze 

wyjątku zastosować art. 151. 

2. Komisja może, w związku petycją 

uznaną za dopuszczalną, postanowić o 

złożeniu Parlamentowi zwięzłego projektu 

rezolucji pod warunkiem uprzedniego 

powiadomienia Konferencji 

Przewodniczących Komisji i braku 

sprzeciwu z jej strony. Takie projekty 

rezolucji wpisywane są do projektu 

porządku dziennego sesji, która będzie 

miała miejsce najpóźniej osiem tygodni po 

ich przyjęciu w komisji. Projekty rezolucji 

poddaje się pod jedno głosowanie. 

Konferencja Przewodniczących może 

zaproponować zastosowanie art. 151; w 

przeciwnym razie projekty przyjmuje się 

bez debaty. 

Zgodnie z art. 53 i załącznikiem VI 

komisja może zasięgnąć opinii innych 

komisji, właściwych do rozpatrywania 

spraw będących przedmiotem petycji 

 

3. Zwłaszcza jeśli sprawozdanie 

dotyczy. stosowania lub wykładni prawa 

unijnego lub proponowanych zmian do 

istniejących przepisów, angażuje się 

komisję przedmiotowo właściwą zgodnie z 

art. 53 ust. 1 oraz art. 54 tiret pierwsze i 

drugie. Właściwa komisja przyjmuje bez 

głosowania propozycje komisji 

przedmiotowo właściwej dotyczące części 

projektu rezolucji, odnoszących się do 

stosowania lub wykładni prawa unijnego 

lub zmian do istniejących przepisów. Jeśli 

właściwa komisja nie przyjmie tych 

propozycji, komisja zaangażowana może 

zgłosić je bezpośrednio Parlamentowi. 

3. Jeżeli komisja zamierza sporządzić 

sprawozdanie z własnej inicjatywy w trybie 

art. 52 ust. 1 w sprawie uznanej za 

dopuszczalną petycji, która dotyczy w 

szczególności stosowania lub wykładni 

prawa unijnego lub proponowanych zmian 

do istniejących przepisów, angażuje się 

komisję przedmiotowo właściwą zgodnie z 

art. 53 i 54. Właściwa komisja przyjmuje 

bez głosowania propozycje komisji 

przedmiotowo właściwej dotyczące części 

projektu rezolucji, odnoszących się do 

stosowania lub wykładni prawa unijnego 

lub zmian do istniejących przepisów. Jeśli 

właściwa komisja nie przyjmie tych 

propozycji, komisja zaangażowana może 

zgłosić je bezpośrednio Parlamentowi. 
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4. Tworzy się elektroniczny rejestr 

umożliwiający obywatelom przyłączenie 

się do składającego petycję poprzez 

złożenie podpisu elektronicznego pod 

uznaną za dopuszczalną oraz wpisaną do 

rejestru petycją lub wycofanie poparcia 

dla petycji. 

4.  Sygnatariusze mogą poprzeć 

petycję uznaną za dopuszczalną lub 

wycofać poparcie dla niej na portalu 

petycji, który udostępnia się na stronie 

internetowej Parlamentu. 

5. W ramach analizowania petycji, 

ustalania stanu faktycznego lub 

poszukiwania rozwiązań komisja może 

zorganizować misje informacyjne do 

państwa członkowskiego lub regionu, o 

którym jest mowa w petycji. 

 

Sprawozdania z wizyt sporządzane są 

przez ich uczestników. Są one 

przekazywane Przewodniczącemu po 

zatwierdzeniu przez komisję. 

 

Jedynym celem misji informacyjnych i 

sprawozdań z tych misji jest dostarczenie 

komisji informacji niezbędnych do 

dalszego rozpatrywania petycji. Za 

sporządzanie takich sprawozdań 

odpowiedzialni są wyłącznie uczestnicy 

misji, którzy dążą do osiągnięcia 

konsensusu. W braku takiego konsensusu 

w sprawozdaniu przedstawia się rozbieżne 

wnioski dotyczące faktów i oceny. 

Sprawozdanie przedkładane jest komisji 

do zatwierdzenia w jednym głosowaniu, 

chyba że przewodniczący zezwoli, w 

uzasadnionych przypadkach, na składanie 

poprawek do poszczególnych części 

sprawozdania. Art. 56 nie ma 

zastosowania do sprawozdań ani 

bezpośrednio, ani odpowiednio. W 

przypadku niezatwierdzenia sprawozdania 

przez komisję sprawozdanie nie zostaje 

przekazane Przewodniczącemu 

Parlamentu. 

 

6.  Komisja może zwrócić się do 

Komisji o udzielenie jej pomocy, 

zwłaszcza poprzez przedstawienie 

szczegółowych informacji dotyczących 

6.  Komisja może zwrócić się do 

Komisji o udzielenie jej pomocy, 

zwłaszcza poprzez przedstawienie 

szczegółowych informacji dotyczących 
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stosowania lub poszanowania prawa Unii, 

a także poprzez przekazanie wszelkich 

informacji i dokumentów związanych z 

przedmiotem petycji. Przedstawiciele 

Komisji Europejskiej są zapraszani do 

udziału w posiedzeniach komisji. 

stosowania lub poszanowania prawa Unii, 

a także poprzez przekazanie wszelkich 

informacji i dokumentów związanych z 

przedmiotem petycji. Przedstawiciele 

Komisji Europejskiej są zapraszani do 

udziału w posiedzeniach komisji. 

7.  Komisja Petycji może zwrócić się 

do przewodniczącego o przekazanie swojej 

opinii lub zalecenia Komisji, Radzie lub 

zainteresowanym organom państwa 

członkowskiego w celu podjęcia przez nich 

działań lub udzielenia odpowiedzi. 

7.  Komisja Petycji może zwrócić się 

do przewodniczącego o przekazanie swojej 

opinii lub zalecenia Komisji, Radzie lub 

zainteresowanym organom państwa 

członkowskiego w celu podjęcia przez nich 

działań lub udzielenia odpowiedzi. 

8.  Co sześć miesięcy komisja 

informuje Parlament o swoich pracach. 

8.  Komisja co roku składa 

Parlamentowi sprawozdanie w sprawie 

swoich prac oraz, w stosownych 

przypadkach, o środkach podjętych przez 

Radę lub Komisję w związku z petycjami 

przekazanymi im przez Parlament. 

W szczególności komisja informuje 

Parlament o środkach podjętych przez 

Radę lub Komisję w związku z petycjami 

przekazanymi im przez Parlament. 

 

Składającemu petycję przekazywana jest 

informacja o decyzji podjętej przez 

komisję oraz uzasadnienie tej decyzji. 

 

Po zakończeniu rozpatrywania petycji 

uznanej za dopuszczalną procedura jest 

zamykana, a wiadomość o jej zamknięciu 

przekazywana jest składającemu petycję. 

Po zakończeniu rozpatrywania petycji 

uznanej za dopuszczalną postępowanie 

zamyka się decyzją komisji. 

 9a. Składającego petycję powiadamia 

się o wszystkich odnośnych decyzjach 

podjętych przez komisję wraz z ich 

uzasadnieniem. 

 9b. Komisja może postanowić o 

wznowieniu postępowania w sprawie 

petycji, jeżeli przedstawione jej zostaną 

nowe istotne okoliczności dotyczące 

petycji, a składający petycję zwraca się z 

takim wnioskiem. 

 9c. Większością głosów swoich 

członków komisja przyjmuje wytyczne w 
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zakresie rozpatrywania petycji zgodnie z 

niniejszym Regulaminem. 

 Uzasadnienie 

Jeżeli chodzi o ust. 2 akapit pierwszy, zwięzły projekt rezolucji jest charakterystyczny dla 

komisji PETI. Obecnie można zastosować art. 151, jeżeli tak postanowi Konferencja 

Przewodniczących. 

Jeżeli chodzi o ust. 8 akapit pierwszy, w praktyce zgodnie z art. 52 i art. 216 ust. 8 komisja 

PETI przedstawia sprawozdanie, które poddaje się pod głosowanie i czasami zmienia (zob. 

na przykład P7_TA(2014)0204 i A7-0131/2014). Ponadto ramy czasowe obejmują rok, a nie 

„co sześć miesięcy”. 

 

Poprawka  243 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 216 a (nowy) 

 

Tekst obowiązujący Poprawka 

 Artykuł 216a 

 Misje informacyjne 

 1. W ramach analizowania petycji, 

ustalania stanu faktycznego lub 

poszukiwania rozwiązań komisja może 

zorganizować misje informacyjne do 

państwa członkowskiego lub regionu, o 

którym jest mowa w uznanych za 

dopuszczalne petycjach rozpatrywanych 

już w komisji. Co do zasady, misje 

informacyjne odbywają się w sprawach 

poruszonych w kilku petycjach. Stosuje 

się przepisy Prezydium dotyczące 

wyjazdów delegacji komisji 

parlamentarnych do państw Unii 

Europejskiej. 

 2. Posłowie wybrani w państwie 

członkowskim przeznaczenia nie wchodzą 

w skład delegacji. Można zezwolić im na 

towarzyszenie delegacji odbywającej misję 

informacyjną w ramach wypełniania 
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obowiązków poselskich. 

 3. Po każdej misji oficjalni 

członkowie delegacji sporządzają 

sprawozdanie z misji. Przewodniczący 

delegacji koordynuje sporządzanie 

sprawozdania i dąży do osiągnięcia 

porozumienia w sprawie treści 

sprawozdania wśród oficjalnych członków 

delegacji na zasadzie równorzędności. W 

przypadku braku porozumienia w 

sprawozdaniu z misji przedstawia się 

rozbieżne oceny. 

 Posłowie uczestniczący w delegacji w 

ramach wypełniania obowiązków 

poselskich nie biorą udziału w 

sporządzaniu sprawozdania. 

 4. Sprawozdanie z misji, zawierające 

ewentualne zalecenia, przedstawia się 

komisji. Posłowie mogą zgłaszać poprawki 

do zaleceń, z wyjątkiem części 

sprawozdania dotyczących okoliczności 

faktycznych ustalonych przez delegację. 

 Komisja głosuje w pierwszej kolejności 

nad poprawkami do zaleceń, jeżeli takowe 

złożono, a następnie nad całością 

sprawozdania z misji. 

 Zatwierdzone sprawozdanie przekazuje się 

do wiadomości Przewodniczącego. 

Uzasadnienie 

Ze względu na jasność zaproponowano oddzielny artykuł o misjach informacyjnych 

(wcześniej część art. 216). 

 

Poprawka  244 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 217 
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Tekst obowiązujący Poprawka 

Artykuł 217 Artykuł 217 

Jawność petycji Jawność petycji 

1. Petycje wpisane do rejestru 

ogólnego, o którym mowa w art. 215 ust. 

6, jak również najważniejsze podjęte 

decyzje dotyczące trybu ich rozpatrywania, 

są ogłaszane na posiedzeniu plenarnym. 

Komunikaty te zamieszczane są w 

protokole posiedzenia. 

1. Petycje wpisane do rejestru 

ogólnego, o którym mowa w art. 215 ust. 

6, jak również najważniejsze podjęte 

decyzje dotyczące trybu ich rozpatrywania, 

są ogłaszane na posiedzeniu plenarnym. 

Komunikaty te zamieszczane są w 

protokole posiedzenia. 

2. Tytuł i streszczenie petycji 

wpisanych do rejestru ogólnego, jak 

również opinie wydane w wyniku 

rozpatrywania petycji oraz najistotniejsze 

decyzje, umieszczane są w publicznie 

dostępnej bazie danych, o ile składający 

petycję wyrażą na to zgodę. Petycje 

rozpatrywane w trybie poufnym są 

umieszczane w archiwum Parlamentu, 

gdzie są dostępne dla posłów. 

2. Tytuł i streszczenie petycji 

wpisanych do rejestru ogólnego, jak 

również opinie wydane w wyniku 

rozpatrywania petycji oraz najistotniejsze 

decyzje, podawane są do wiadomości 

publicznej na portalu petycji, który 

udostępnia się na stronie internetowej 

Parlamentu. 

 

Poprawka  245 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 218 

 

Tekst obowiązujący Poprawka 

Artykuł 218 Artykuł 218 

Inicjatywa obywatelska Inicjatywa obywatelska 

W przypadku gdy Parlament 

poinformowany jest o tym, że Komisja 

została wezwana do przedstawienia 

wniosku w sprawie aktu prawnego na 

mocy art. 11 ust. 4 Traktatu o Unii 

Europejskiej i zgodnie z rozporządzeniem 

(UE) nr 211/2011, komisja właściwa dla 

petycji upewnia się, czy fakt ten ma wpływ 

na jej pracę oraz, w przypadku gdy taki 

1.  W przypadku gdy Parlament 

poinformowany jest o tym, że Komisja 

została wezwana do przedstawienia 

wniosku w sprawie aktu prawnego na 

mocy art. 11 ust. 4 Traktatu o Unii 

Europejskiej i zgodnie z rozporządzeniem 

(UE) nr 211/2011, komisja właściwa dla 

petycji upewnia się, czy fakt ten ma wpływ 

na jej pracę oraz, w przypadku gdy taki 
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wpływ istnieje, informuje o tym autorów 

petycji, którzy złożyli petycje w sprawach 

powiązanych z danym tematem. 

wpływ istnieje, informuje o tym autorów 

petycji, którzy złożyli petycje w sprawach 

powiązanych z danym tematem. 

Proponowane inicjatywy obywatelskie, 

które zarejestrowano zgodnie z art. 4 

rozporządzenia (UE) nr 211/2011, a które 

nie mogą być przedłożone Komisji zgodnie 

z art. 9 tegoż rozporządzenia, ponieważ nie 

dopełniono wszystkich stosownych 

przewidzianych procedur i określonych 

warunków, mogą być rozpatrywane przez 

komisję właściwą dla petycji, jeżeli uzna 

ona, że działania następcze są wskazane. 

Stosuje się odpowiednio art. 215, 216 i 

217. 

2.  Proponowane inicjatywy 

obywatelskie, które zarejestrowano 

zgodnie z art. 4 rozporządzenia (UE) nr 

211/2011, a które nie mogą być 

przedłożone Komisji zgodnie z art. 9 tegoż 

rozporządzenia, ponieważ nie dopełniono 

wszystkich stosownych przewidzianych 

procedur i określonych warunków, mogą 

być rozpatrywane przez komisję właściwą 

dla petycji, jeżeli uzna ona, że działania 

następcze są wskazane. Stosuje się 

odpowiednio art. 215, 216, 216a i 217. 

Uzasadnienie 

Akapity zostaną oznaczone odpowiednio jako ust. 1 i 2. 

 

Poprawka  246 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 219 

 

Tekst obowiązujący Poprawka 

Artykuł 219 Artykuł 219 

Wybór Rzecznika Praw Obywatelskich Wybór Rzecznika Praw Obywatelskich 

1. Na początku każdej kadencji 

Przewodniczący, niezwłocznie po swoim 

wyborze lub w przypadkach 

przewidzianych w ust. 8, wzywa do 

zgłaszania kandydatur na stanowisko 

Rzecznika Praw Obywatelskich i wyznacza 

termin ich składania. Wezwanie to jest 

ogłaszane w Dzienniku Urzędowym Unii 

Europejskiej. 

1. Na początku każdej kadencji lub w 

przypadku śmierci, rezygnacji bądź 

odwołania Rzecznika Praw Obywatelskich 

Przewodniczący wzywa do zgłaszania 

kandydatur na stanowisko Rzecznika Praw 

Obywatelskich i wyznacza termin ich 

składania. Wezwanie to jest ogłaszane w 

Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

2. Kandydatury muszą mieć poparcie 

co najmniej czterdziestu posłów 

wywodzących się z co najmniej dwóch 

2. Kandydatury muszą mieć poparcie 

co najmniej czterdziestu posłów 

wywodzących się z co najmniej dwóch 
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państw członkowskich. państw członkowskich. 

Każdy poseł może udzielić poparcia tylko 

jednej kandydaturze. 

Każdy poseł może udzielić poparcia tylko 

jednej kandydaturze. 

Do kandydatury powinny być dołączone 

wszelkie dokumenty pozwalające 

stwierdzić w sposób niebudzący 

wątpliwości, że kandydat spełnia warunki 

określone w postanowieniach i ogólnych 

warunkach wykonywania zadań przez 

Rzecznika Praw Obywatelskich. 

Do kandydatury powinny być dołączone 

wszelkie dokumenty pozwalające 

stwierdzić w sposób niebudzący 

wątpliwości, że kandydat spełnia warunki 

określone w art. 6 ust. 2 decyzji 

Parlamentu Europejskiego 

94/262/EWWiS, WE, Euratom w sprawie 

przepisów i ogólnych warunków 

regulujących wykonywanie funkcji 

Rzecznika Praw Obywatelskich. 

3. Kandydatury są przekazywane 

właściwej komisji, która może 

wnioskować o przesłuchanie kandydatów. 

3. Kandydatury są przekazywane 

właściwej komisji. Pełna lista posłów, 

którzy udzielili poparcia kandydatom, jest 

podawana do wiadomości publicznej w 

stosownym czasie. 

Przesłuchania te są otwarte dla wszystkich 

posłów. 

 

 3a. Właściwa komisja może 

wnioskować o przesłuchanie kandydatów. 

Przesłuchania te są otwarte dla wszystkich 

posłów. 

4. Alfabetyczna lista dopuszczonych 

kandydatur przedkładana jest następnie 

Parlamentowi do głosowania. 

4. Alfabetyczna lista dopuszczonych 

kandydatur przedkładana jest następnie 

Parlamentowi do głosowania. 

5. Głosowanie jest tajne, a wyboru 

dokonuje się większością oddanych 

głosów. 

5. Rzecznik Praw Obywatelskich jest 

wybierany większością oddanych głosów. 

Jeżeli żaden kandydat nie zostanie 

wybrany w dwóch pierwszych turach 

głosowania, do następnej przechodzą dwaj 

kandydaci, którzy otrzymali największą 

liczbę głosów w drugiej turze. 

Jeżeli żaden kandydat nie zostanie 

wybrany w dwóch pierwszych turach 

głosowania, do następnej przechodzą dwaj 

kandydaci, którzy otrzymali największą 

liczbę głosów w drugiej turze. 

W razie równej liczby otrzymanych głosów 

wybrany zostaje kandydat najstarszy 

wiekiem. 

W razie równej liczby otrzymanych głosów 

wybrany zostaje kandydat najstarszy 

wiekiem. 

6. Przed otwarciem głosowania 

Przewodniczący upewnia się, że obecna 

6. Przed otwarciem głosowania 

Przewodniczący upewnia się, że obecna 
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jest co najmniej połowa członków 

Parlamentu. 

jest co najmniej połowa członków 

Parlamentu. 

7. Wybrany kandydat jest 

niezwłocznie wzywany do złożenia 

ślubowania przed Trybunałem 

Sprawiedliwości. 

 

8. Z wyjątkiem przypadków śmierci 

lub odwołania, Rzecznik Praw 

Obywatelskich sprawuje swój urząd do 

momentu przejęcia obowiązków przez jego 

następcę. 

8. Z wyjątkiem przypadków śmierci 

lub odwołania, Rzecznik Praw 

Obywatelskich sprawuje swój urząd do 

momentu przejęcia obowiązków przez jego 

następcę. 

Uzasadnienie 

As regards the changes in paragraph 1, the "cases referred to in paragraph 8" are death or 

dismissal. The resignation should also be taken into account (see Article 7(1) of Parliament's 

Decision on the Ombudsman's duties, and recent history). 

As regards the changes in paragraph 2 subparagraph 3, reference to the "Regulations on the 

Ombudsman" is somewhat strange. It probably means the act (currently a "decision" and 

eventually a "regulation") "on the regulations and general conditions governing the 

performance of the Ombudsman's duties (see Article 228(4) of the Treaty on the Functioning 

of the European Union) 

As regards the addition of paragraph 3a - moved from para. 3 

As regards the changes in paragraph 5  subparagraph 1, alternative wording suggested 

As regards the deletion of paragraph 7 - a repetition of what is already laid down in the 

Ombudsman-decision. 

 

Poprawka  247 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 220 

 

Tekst obowiązujący Poprawka 

Artykuł 220 Artykuł 220 

Działalność Rzecznika Praw 

Obywatelskich 

Działalność Rzecznika Praw 

Obywatelskich 

1.  Decyzja dotycząca postanowień i 

ogólnych warunków wykonywania zadań 
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przez Rzecznika Praw Obywatelskich oraz 

postanowienia wykonawcze przyjęte na jej 

podstawie przez Rzecznika Praw 

Obywatelskich stanowią załącznik do 

niniejszego Regulaminu24. 

2. Zgodnie z art. 3 ust. 6 i 7 wyżej 

wymienionej decyzji, Rzecznik Praw 

Obywatelskich informuje Parlament o 

ujawnionych przez siebie przypadkach 

niewłaściwego administrowania. 

Właściwa komisja może sporządzić 

sprawozdanie na ich temat. Ponadto 

przedstawia on Parlamentowi na koniec 

każdej sesji rocznej sprawozdanie o 

wynikach przeprowadzonych postępowań, 

zgodnie z art. 3 ust. 8 wspomnianej 

decyzji. Właściwa komisja sporządza 

sprawozdanie, które jest przedstawiane 

Parlamentowi w celu poddania pod 

dyskusję. 

2. Właściwa komisja bada przypadki 

niewłaściwego administrowania, o 

których została poinformowana przez 

Rzecznika Praw Obywatelskich zgodnie z 

art. 3 ust. 6 i 7 decyzji 94/262/EWWiS, 

WE, Euratom, i może sporządzić 

sprawozdanie zgodnie z art. 52. 

 Właściwa komisja dokonuje analizy 

przedstawionego przez Rzecznika na 

koniec każdego rocznego posiedzenia 

plenarnego sprawozdania o wynikach 

przeprowadzonych postępowań zgodnie z 

art. 3 ust. 8 decyzji Parlamentu 

Europejskiego 94/262/EWWiS, WE, 

Euratom i może przedstawić 

Parlamentowi projekt rezolucji, jeżeli 

uzna, że powinien on zająć stanowisko w 

odniesieniu do któregokolwiek aspektu 

sprawozdania. 

3. Rzecznik Praw Obywatelskich 

może również przekazywać właściwej 

komisji informacje, jeśli wystąpi ona z 

takim wnioskiem, lub z własnej inicjatywy 

zabierać przed nią głos. 

3. Rzecznik Praw Obywatelskich 

może również przekazywać właściwej 

komisji informacje, jeśli wystąpi ona z 

takim wnioskiem, lub z własnej inicjatywy 

zabierać przed nią głos. 

__________________  

25 Zob. załącznik X.  
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Uzasadnienie 

Jeżeli chodzi o skreślenie ust. 1, to skoro załącznik znajdzie się w kompendium zawierającym 

dokumenty informacyjne dla posłów, utrzymanie tego zapisu nie znajduje uzasadnienia. 

 

Poprawka  248 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 221 

 

Tekst obowiązujący Poprawka 

Artykuł 221 Artykuł 221 

Odwołanie Rzecznika Praw Obywatelskich Odwołanie Rzecznika Praw Obywatelskich 

1. Jedna dziesiąta posłów do 

Parlamentu może złożyć wniosek o 

odwołanie Rzecznika Praw Obywatelskich, 

jeżeli przestał on spełniać warunki 

konieczne do wykonywania jego funkcji 

lub jeżeli dopuścił się poważnego 

uchybienia. 

1. Jedna dziesiąta posłów do 

Parlamentu może złożyć wniosek o 

odwołanie Rzecznika Praw Obywatelskich, 

jeżeli przestał on spełniać warunki 

konieczne do wykonywania jego funkcji 

lub jeżeli dopuścił się poważnego 

uchybienia. Jeżeli taki wniosek o 

odwołanie został poddany pod głosowanie 

w ciągu dwóch poprzednich miesięcy, do 

złożenia nowego wniosku wymagana jest 

jedna piąta posłów do Parlamentu. 

2. Wniosek jest przekazywany 

Rzecznikowi Praw Obywatelskich i 

właściwej komisji, która w przypadku, gdy 

większość jej członków uzna wymienione 

powody odwołania za uzasadnione, 

przedstawia Parlamentowi sprawozdanie. 

Na swój wniosek Rzecznik Praw 

Obywatelskich zostaje wysłuchany przed 

poddaniem sprawozdania pod głosowanie 

w Parlamencie. Po przeprowadzeniu 

debaty Parlament podejmuje decyzję w 

głosowaniu tajnym. 

2. Wniosek jest przekazywany 

Rzecznikowi Praw Obywatelskich i 

właściwej komisji, która w przypadku, gdy 

większość jej członków uzna wymienione 

powody odwołania za uzasadnione, 

przedstawia Parlamentowi sprawozdanie. 

Na swój wniosek Rzecznik Praw 

Obywatelskich zostaje wysłuchany przed 

poddaniem sprawozdania pod głosowanie 

w Parlamencie. Po przeprowadzeniu 

debaty Parlament podejmuje decyzję w 

głosowaniu tajnym. 

3. Przed otwarciem głosowania 

Przewodniczący upewnia się, że obecna 

jest co najmniej połowa członków 

Parlamentu. 

3. Przed otwarciem głosowania 

Przewodniczący upewnia się, że obecna 

jest co najmniej połowa członków 

Parlamentu. 

4. Jeżeli w głosowaniu poparto 4. Jeżeli w głosowaniu poparto 
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odwołanie, a Rzecznik Praw 

Obywatelskich nie zastosuje się do tej 

decyzji, Przewodniczący, najpóźniej w 

trakcie pierwszej po głosowaniu sesji 

miesięcznej, zwraca się do Trybunału 

Sprawiedliwości o niezwłoczne wydanie 

orzeczenia o odwołaniu Rzecznika Praw 

Obywatelskich. 

odwołanie, a Rzecznik Praw 

Obywatelskich nie zastosuje się do tej 

decyzji, Przewodniczący, najpóźniej w 

trakcie pierwszej po głosowaniu sesji 

miesięcznej, zwraca się do Trybunału 

Sprawiedliwości o niezwłoczne wydanie 

orzeczenia o odwołaniu Rzecznika Praw 

Obywatelskich. 

Rezygnacja Rzecznika Praw 

Obywatelskich powoduje przerwanie 

procedury. 

Rezygnacja Rzecznika Praw 

Obywatelskich powoduje przerwanie 

procedury. 

Uzasadnienie 

Dostosowanie do zmiany dotyczącej art. 119 ust. 1. 

 

Poprawka  249 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 222 

 

Tekst obowiązujący Poprawka 

Artykuł 222 Artykuł 222 

Sekretariat Generalny Sekretariat Generalny 

1. Sekretarz Generalny powoływany 

przez Prezydium wspomaga Parlament w 

jego pracach. 

1. Sekretarz Generalny powoływany 

przez Prezydium wspomaga Parlament w 

jego pracach. 

Sekretarz Generalny zobowiązuje się 

uroczyście przed Prezydium do 

wykonywania swoich obowiązków 

sumiennie i z zachowaniem całkowitej 

bezstronności. 

Sekretarz Generalny zobowiązuje się 

uroczyście przed Prezydium do 

wykonywania swoich obowiązków 

sumiennie i z zachowaniem całkowitej 

bezstronności. 

2. Sekretarz Generalny Parlamentu 

kieruje sekretariatem, o którego składzie i 

organizacji stanowi Prezydium. 

2. Sekretarz Generalny Parlamentu 

kieruje sekretariatem, o którego składzie i 

organizacji stanowi Prezydium. 

3. Prezydium sporządza schemat 

organizacyjny Sekretariatu Generalnego 

oraz ustanawia przepisy dotyczące statusu 

administracyjnego i finansowego 

urzędników i innych pracowników. 

3. Prezydium sporządza schemat 

organizacyjny Sekretariatu Generalnego 

oraz ustanawia przepisy dotyczące statusu 

administracyjnego i finansowego 

urzędników i innych pracowników. 
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Prezydium ustala również kategorie 

urzędników i pracowników, do których 

stosują się, w części lub w całości, art. 11-

13 Protokołu w sprawie przywilejów i 

immunitetów Unii Europejskiej. 

 

Przewodniczący Parlamentu przekazuje 

niezbędne informacje właściwym 

instytucjom Unii Europejskiej. 

Przewodniczący Parlamentu przekazuje 

niezbędne informacje właściwym 

instytucjom Unii Europejskiej. 

Uzasadnienie 

Article 15 of the Protocol on Privileges and Immunities reads as follows:The European 

Parliament and the Council, acting by means of regulations in accordance with the ordinary 

legislative procedure, and after consulting the other institutions concerned, shall determine 

the categories of officials and other servants of the Union to whom the provisions of Article 

11, the second paragraph of Article 12, and Article 13 shall apply, in whole or in part.The 

names, grades and addresses of officials and other servants included in such categories shall 

be communicated periodically to the governments of the Member States." 

 

Poprawka  250 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 12 – nagłówek 

 

Tekst obowiązujący Poprawka 

TYTUŁ XII TYTUŁ XII 

UPRAWNIENIA I KOMPETENCJE W 

ODNIESIENIU DO PARTII 

POLITYCZNYCH NA POZIOMIE 

EUROPEJSKIM 

UPRAWNIENIA I KOMPETENCJE W 

ODNIESIENIU DO EUROPEJSKICH 

PARTII POLITYCZNYCH I 

EUROPEJSKICH FUNDACJI 

POLITYCZNYCH 

 

Poprawka  251 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 223 

 

Tekst obowiązujący Poprawka 

Artykuł 223 skreśla się 



 

PE585.606v03-00 338/446 RR\1110426PL.docx 

PL 

Kompetencje Przewodniczącego  

Przewodniczący reprezentuje Parlament w 

stosunkach z partiami politycznymi na 

poziomie europejskim, zgodnie z art. 22 

ust. 4. 

 

Uzasadnienie 

Artykuł ten ma jedynie charakter oświadczenia, ponieważ kompetencje Przewodniczącego w 

zakresie reprezentowania Parlamentu reguluje art. 22 ust. 4. Jako że zgodnie z nowym art. 

224 ust. 1 Regulaminu przewodniczący Parlamentu będzie miał do odegrania nową rolę jako 

przewodniczący Prezydium, proponuje się skreślenie tego artykułu w celu uniknięcia 

nieporozumień co do jego roli. 

 

Poprawka  252 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 223 a (nowy) 

 

Tekst obowiązujący Poprawka 

 Artykuł 223 a (nowy) 

 Uprawnienia i kompetencje w odniesieniu 

do europejskich partii politycznych i 

europejskich fundacji politycznych 

 1.  Jeżeli zgodnie z art. 65 ust. 1 

rozporządzenia (UE, Euratom) 

nr 966/2012 w sprawie zasad finansowych 

mających zastosowanie do budżetu 

ogólnego Unii Parlament postanowi 

zastrzec sobie prawo do zatwierdzenia 

wydatków, czyni to za pośrednictwem 

Prezydium. 

 Na tej podstawie Prezydium jest 

uprawnione do podejmowania decyzji na 

mocy art. 17, 18, 24, 27 ust. 3 i 30 

rozporządzenia (UE, Euratom) nr 

1141/2014 w sprawie statusu i 

finansowania europejskich partii 

politycznych i europejskich fundacji 

politycznych. 
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 Indywidualne decyzje podjęte przez 

Prezydium na podstawie niniejszego 

ustępu popisuje w jego imieniu 

Przewodniczący, a informacje o nich 

przekazywane są wnioskodawcy lub 

beneficjentowi zgodnie z art. 297 Traktatu 

o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. W 

decyzjach tych podaje się powody ich 

podjęcia zgodnie z art. 296 akapit drugi 

tego Traktatu. 

 Prezydium w każdym momencie może 

zwrócić się do Konferencji 

Przewodniczących o opinię. 

 2.  Na wniosek jednej czwartej posłów 

do Parlamentu reprezentujących co 

najmniej trzy grupy polityczne Parlament, 

zgodnie z art. 10 ust. 3 rozporządzenia 

(UE, Euratom) nr 1141/2014, poddaje pod 

głosowanie decyzję w sprawie wniosku 

dotyczącego weryfikacji przez Urząd ds. 

Europejskich Partii Politycznych i 

Europejskich Fundacji Politycznych, czy 

zarejestrowana europejska partia 

polityczna lub zarejestrowana europejska 

fundacja polityczna spełnia warunki 

określone w art. 3 ust. 1 lit c) i w art. 3 

ust. 2 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 

1141/2014. 

 3.  Na wniosek jednej czwartej posłów 

do Parlamentu reprezentujących co 

najmniej trzy grupy polityczne Parlament, 

zgodnie z art. 10 ust. 4 rozporządzenia 

(UE, Euratom) nr 1141/2014, poddaje pod 

głosowanie projekt uzasadnionej decyzji w 

sprawie sprzeciwu wobec decyzji Urzędu 

ds. Europejskich Partii Politycznych i 

Europejskich Fundacji Politycznych o 

anulowaniu rejestracji europejskiej partii 

politycznej lub europejskiej fundacji 

politycznej w terminie trzech miesięcy od 

ogłoszenia decyzji. 

 Właściwa komisja przedstawia wniosek w 

sprawie uzasadnionej decyzji. W 
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przypadku odrzucenia wniosku, uważa się 

za przyjętą decyzję przeciwną.  

 4.  Na podstawie wniosku właściwej 

komisji Konferencja Przewodniczących 

powołuje dwóch członków komitetu 

niezależnych wybitnych osobistości, 

zgodnie z art. 11 ust. 1 rozporządzenia 

(UE, Euratom) nr 1141/2014.  

 __________________ 

 1a Wprowadzony art. 223a odnosi się 

wyłącznie do europejskich partii 

politycznych i europejskich fundacji 

politycznych w rozumieniu art. 2 ust. 3 i 4 

rozporządzenia (EU, Euratom) nr 

1141/2014. Artykuł 224 w obecnym 

brzmieniu będzie miał zastosowanie do 

aktów i zobowiązań odnoszących się do 

finansowania partii i fundacji 

politycznych na szczeblu europejskim 

dotyczących lat budżetowych 2014, 2015, 

2016 i 2017, które – zgodnie z art. 40 

rozporządzenia (EU, Euratom) nr 

1141/2014 – są nadal regulowane 

rozporządzeniem (WE) nr 2004/2003 

Parlamentu Europejskiego i Rady w 

sprawie przepisów regulujących partie 

polityczne na poziomie europejskim oraz 

zasad dotyczących ich finansowania. 

Artykuł 225 w obecnym brzmieniu będzie 

miał zastosowanie do partii i fundacji 

politycznych na szczeblu europejskim w 

rozumieniu art. 2 rozporządzenia (WE) nr 

2004/2003, pod warunkiem że w ramach 

tego rozporządzenia otrzymują one 

finansowanie w latach budżetowych 2014, 

2015, 2016 i 2017. 

 

Poprawka  253 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 224 
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Tekst obowiązujący Poprawka 

Artykuł 224 skreśla się 

Kompetencje Prezydium  

1. Prezydium podejmuje decyzje w 

sprawie wniosków o finansowanie 

złożonych przez partie polityczne na 

poziomie europejskim oraz w sprawie 

podziału środków pomiędzy korzystające z 

nich partie. Prezydium sporządza listę 

partii korzystających ze środków. 

 

2. Prezydium stanowi o ewentualnym 

zawieszeniu lub ograniczeniu 

finansowania oraz o ewentualnym 

ściągnięciu nienależnych kwot. 

 

3. Po zakończeniu roku budżetowego 

Prezydium zatwierdza końcowe 

sprawozdania z działalności i końcowe 

sprawozdania finansowe partii 

politycznych korzystających ze środków. 

 

4. Na zasadach określonych w 

rozporządzeniu (WE) nr 2004/2003 

Parlamentu Europejskiego i Rady, 

Prezydium może przyznać pomoc 

techniczną partiom politycznym na 

poziomie europejskim zgodnie z ich 

propozycjami. Prezydium może delegować 

na Sekretarza Generalnego uprawnienie 

do podejmowania niektórych decyzji 

dotyczących przyznawania pomocy 

technicznej. 

 

5. We wszystkich przypadkach 

określonych w ustępach poprzedzających, 

Prezydium podejmuje decyzje na 

podstawie propozycji Sekretarza 

Generalnego. Z wyłączeniem przypadków 

określonych w ust. 1 i 4, Prezydium przed 

podjęciem decyzji wysłuchuje 

przedstawicieli zainteresowanej partii 

politycznej. Prezydium w każdym 
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momencie może zwrócić się do 

Konferencji Przewodniczących o opinię. 

6. Jeżeli Parlament po zbadaniu 

sprawy stwierdzi, że partia polityczna na 

poziomie europejskim przestała 

respektować zasady wolności, demokracji, 

poszanowania praw człowieka, wolności 

podstawowych i państwa prawa 

Prezydium podejmuje decyzję o 

zaprzestaniu finansowania tej partii. 

 

 

Poprawka  254 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 225 

 

Tekst obowiązujący Poprawka 

Artykuł 225 skreśla się 

Kompetencje właściwej komisji i 

Parlamentu na posiedzeniu plenarnym 

 

1. Na wniosek jednej czwartej 

członków Parlamentu reprezentujących co 

najmniej trzy grupy polityczne 

Przewodniczący, po zasięgnięciu opinii 

Konferencji Przewodniczących, zwraca się 

do właściwej komisji o sprawdzenie czy 

partia polityczna na poziomie europejskim 

nadal przestrzega w swoim programie i 

działalności zasad, na których opiera się 

Unia Europejska, to znaczy zasad 

wolności, demokracji, poszanowania praw 

człowieka i podstawowych wolności, jak 

również państwa prawa. 

 

2. Przed przedstawieniem wniosku 

dotyczącego decyzji Parlamentowi 

właściwa komisja wysłuchuje 

przedstawicieli danej partii politycznej, 

zwraca się o opinię do komitetu złożonego 

z niezależnych osobistości przewidzianą w 

rozporządzeniu (WE) nr 2004/2003 
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Parlamentu Europejskiego i Rady oraz 

rozważa tę opinię. 

3. Parlament większością oddanych 

głosów przyjmuje wniosek dotyczący 

decyzji stwierdzającej, że dana partia 

polityczna przestrzega zasad, o których 

mowa w ustępie 1 lub że ich nie 

przestrzega. Poprawki nie są 

dopuszczalne. W obu przypadkach, jeżeli 

wniosek dotyczący decyzji nie uzyska 

większości, uznaje się za przyjętą decyzję 

przeciwną. 

 

4. Decyzja Parlamentu wywołuje 

skutki począwszy od dnia złożenia 

wniosku, o którym mowa w ustępie 1. 

 

5. Przewodniczący reprezentuje 

Parlament w komitecie złożonym z 

niezależnych osobistości. 

 

6. Właściwa komisja opracowuje i 

przedstawia na posiedzeniu plenarnym 

sprawozdanie, o którym mowa w 

rozporządzeniu (WE) nr 2004/2003 

Parlamentu Europejskiego i Rady 

dotyczące stosowania tego rozporządzenia, 

jak również finansowanych działań. 

 

 

Poprawka  255 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 226 

 

Tekst obowiązujący Poprawka 

Artykuł 226 Artykuł 226 

Stosowanie Regulaminu Stosowanie Regulaminu 

1. W przypadku wątpliwości 

dotyczących stosowania lub wykładni 

niniejszego Regulaminu, Przewodniczący 

może przekazać kwestię właściwej komisji 

do rozpatrzenia. 

1. W przypadku wątpliwości 

dotyczących stosowania lub wykładni 

niniejszego Regulaminu, Przewodniczący 

może przekazać kwestię właściwej komisji 

do rozpatrzenia. 
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Przewodniczący komisji mogą postąpić w 

ten sam sposób w przypadku pojawienia 

się takich wątpliwości w trakcie prac 

komisji i w związku z nimi. 

Przewodniczący komisji mogą postąpić w 

ten sam sposób w przypadku pojawienia 

się takich wątpliwości w trakcie prac 

komisji i w związku z nimi. 

2. Właściwa komisja podejmuje 

decyzję co do konieczności 

zaproponowania wprowadzenia zmian w 

Regulaminie. W takim przypadku stosuje 

ona procedurę przewidzianą w art. 227. 

2. Właściwa komisja podejmuje 

decyzję co do konieczności 

zaproponowania wprowadzenia zmian w 

Regulaminie. W takim przypadku stosuje 

ona procedurę przewidzianą w art. 227. 

3. Jeśli właściwa komisja zadecyduje, 

że wystarczające będzie dokonanie 

wykładni obowiązującego Regulaminu, 

przekazuje ona swoją wykładnię 

Przewodniczącemu, który informuje o niej 

Parlament w czasie następnej sesji 

miesięcznej. 

3. Jeśli właściwa komisja zadecyduje, 

że wystarczające będzie dokonanie 

wykładni obowiązującego Regulaminu, 

przekazuje ona swoją wykładnię 

Przewodniczącemu, który informuje o niej 

Parlament w czasie następnej sesji 

miesięcznej. 

4. Jeżeli grupa polityczna lub co 

najmniej czterdziestu posłów nie zgadza 

się z wykładnią właściwej komisji, kwestię 

przedkłada się Parlamentowi, który 

podejmuje decyzję większością oddanych 

głosów w obecności co najmniej jednej 

trzeciej członków Parlamentu. W razie 

odrzucenia sprawa przekazywana jest 

ponownie do komisji. 

4. Jeżeli grupa polityczna lub co 

najmniej czterdziestu posłów nie zgadza 

się z wykładnią właściwej komisji, w 

terminie 24 godzin od ogłoszenia tej 

wykładni kwestię przedkłada się 

Parlamentowi, który podejmuje decyzję 

większością oddanych głosów w obecności 

co najmniej jednej trzeciej posłów do 

Parlamentu. W razie odrzucenia sprawa 

przekazywana jest ponownie do komisji. 

5. Wykładnie, które nie wzbudziły 

żadnych sprzeciwów, jak również te, które 

zostały przyjęte przez Parlament, wpisuje 

się kursywą w formie uwag do 

odpowiedniego artykułu lub artykułów 

Regulaminu. 

5. Wykładnie, które nie wzbudziły 

żadnych sprzeciwów, jak również te, które 

zostały przyjęte przez Parlament, wpisuje 

się kursywą w formie uwag do 

odpowiedniego artykułu lub artykułów 

Regulaminu. 

6. Wykładnie te stanowią precedensy 

dla przyszłego stosowania i wykładni 

artykułów, których dotyczą. 

6. Wykładnie te stanowią precedensy 

dla przyszłego stosowania i wykładni 

artykułów, których dotyczą. 

7. Regulamin oraz wykładnie są 

poddawane regularnemu przeglądowi przez 

właściwą komisję. 

7. Regulamin oraz wykładnie są 

poddawane regularnemu przeglądowi przez 

właściwą komisję. 

8. Jeżeli postanowienia Regulaminu 

przyznają pewne prawa określonej liczbie 

posłów, liczba ta zostanie zmieniona z 

8. Jeżeli przepisy Regulaminu 

przyznają pewne prawa określonej liczbie 

posłów, liczba ta zostanie zmieniona z 
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urzędu na najbliższą liczbę całkowitą 

odpowiadającą temu samemu odsetkowi 

posłów w przypadku, gdy wzrośnie liczba 

posłów, w szczególności w związku z 

rozszerzeniem Unii Europejskiej. 

urzędu na najbliższą liczbę całkowitą 

odpowiadającą temu samemu odsetkowi 

posłów w przypadku, gdy zmieni się liczba 

posłów, w szczególności w związku z 

rozszerzeniem Unii Europejskiej. 

Uzasadnienie 

Jeżeli chodzi o zmiany w ust. 8, artykuł ten powinien uwzględniać ostateczną decyzję 

dotyczącą systemu i określenia progów.Przepis ten odnosi się jedynie do wzrostu liczby 

posłów, a nie jej spadku. W związku z tym progi pozostały niezmienione, kiedy liczba posłów 

zmniejszyła się z 785 do 736 na początku siódmej kadencji. 

 

Poprawka  256 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 227 

 

Tekst obowiązujący Poprawka 

Artykuł 227 Artykuł 227 

Zmiany w Regulaminie Zmiany w Regulaminie 

1. Każdy poseł może zaproponować 

wprowadzenie zmian w niniejszym 

Regulaminie i w załącznikach do niego 

dodając, w razie potrzeby, zwięzłe 

uzasadnienia. 

1. Każdy poseł może zaproponować 

wprowadzenie zmian w niniejszym 

Regulaminie i w załącznikach do niego 

dodając, w razie potrzeby, zwięzłe 

uzasadnienia. 

Projekty zmian są tłumaczone, drukowane 

i doręczane, a także przekazywane 

właściwej komisji, która rozpatruje je i 

decyduje w kwestii ich przedłożenia 

Parlamentowi. 

Właściwa komisja rozpatruje je i decyduje, 

czy przedłożyć je Parlamentowi. 

Dla potrzeb stosowania art. 169, 170 i art. 

174 do rozpatrywania tych propozycji na 

posiedzeniu plenarnym zawarte w tych 

artykułach odniesienia do „tekstu 

pierwotnego” lub do „wniosku 

dotyczącego aktu ustawodawczego” 

rozumie się jako odnoszące się do 

obowiązujących postanowień. 

Dla potrzeb stosowania art. 169, 170 i art. 

174 do rozpatrywania tych propozycji na 

posiedzeniu plenarnym zawarte w tych 

artykułach odniesienia do „tekstu 

pierwotnego” lub do „wniosku 

dotyczącego aktu ustawodawczego” 

rozumie się jako odnoszące się do 

obowiązujących postanowień. 

2. Poprawki do niniejszego 

Regulaminu są przyjmowane większością 

2. Zgodnie z art. 232 Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
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głosów członków Parlamentu. poprawki do niniejszego Regulaminu są 

przyjmowane większością głosów posłów 

do Parlamentu. 

3. O ile podczas głosowania nie 

postanowiono inaczej, zmiany w 

niniejszym Regulaminie i w załącznikach 

do niego wchodzą w życie pierwszego dnia 

pierwszej sesji miesięcznej następującej po 

ich przyjęciu. 

3. O ile podczas głosowania nie 

postanowiono inaczej, zmiany w 

niniejszym Regulaminie i w załącznikach 

do niego wchodzą w życie pierwszego dnia 

pierwszej sesji miesięcznej następującej po 

ich przyjęciu. 

Uzasadnienie 

Jeżeli chodzi o zmiany w ust. 1 akapit drugi, pierwsza część zdania zostaje skreślona, 

ponieważ jest to oczywisty warunek umożliwiający komisji AFCO zadecydowanie, czy 

przedłożyć poprawki Parlamentowi. 

Jeżeli chodzi o zmiany w ust. 2, można zastanowić się, czy ten wymóg nie powinien być 

również stosowany na poziomie komisji. 

 

Poprawka  257 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 230 

 

Tekst obowiązujący Poprawka 

Artykuł 230 skreśla się 

Układ załączników  

Załączniki do niniejszego Regulaminu 

pogrupowane są w następujących czterech 

kategoriach: 

 

a) postanowienia wykonawcze do 

przewidzianych w Regulaminie procedur 

przyjęte większością oddanych głosów 

(załącznik VI); 

 

b) postanowienia przyjęte w zastosowaniu 

szczegółowych norm Regulaminu i 

według przewidzianych w nich procedur i 

zasad dotyczących wymaganej większości 

(załączniki I, II, III, IV, V, załącznik VII 

część A, C, E i F oraz załącznik IX część 
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A); 

c) porozumienia międzyinstytucjonalne i 

inne postanowienia podjęte na podstawie 

traktatów i mające zastosowanie w 

Parlamencie lub istotne dla jego 

funkcjonowania. O załączeniu takich 

postanowień do Regulaminu stanowi 

Parlament większością oddanych głosów 

na podstawie propozycji właściwej komisji 

(załącznik VII część B i D, załącznik VIII, 

załącznik IX część B i załączniki X, XI, 

XII, XIIII, XIV, XVIII, XIX i XXI); 

 

d) wytyczne i kodeksy postępowania 

przyjęte przez właściwe organy 

Parlamentu (załączniki XV, XVI, XVII i 

XX). 

 

Uzasadnienie 

Podstawa prawna utrzymania załączników w postaci załączników sensu stricto (I, II, II, IV, 

V, VI, IXA, XVI) zostanie określona w odpowiednim artykule. Pozostałe obecne załączniki 

(porozumienia międzyinstytucjonalne, decyzje Prezydium i Konferencji Przewodniczących, 

rozporządzenia itp.) zostaną zamieszczone w łatwo dostępnym kompendium najważniejszych 

decyzji/aktów. 

 

Poprawka  258 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 231 

 

Tekst obowiązujący Poprawka 

Artykuł 231 Artykuł 231 

Sprostowanie Sprostowanie 

1. W przypadku wystąpienia błędu w 

dokumencie przyjętym przez Parlament 

Przewodniczący przekazuje, w stosownych 

przypadkach, projekt sprostowania 

właściwej komisji. 

1. W przypadku wystąpienia błędu w 

dokumencie przyjętym przez Parlament 

Przewodniczący przekazuje, w stosownych 

przypadkach, projekt sprostowania 

właściwej komisji. 

2. W przypadku wystąpienia błędu w 

dokumencie przyjętym przez Parlament i 

uzgodnionym z innymi instytucjami, 

2. W przypadku wystąpienia błędu w 

dokumencie przyjętym przez Parlament i 

uzgodnionym z innymi instytucjami, 
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Przewodniczący, zanim postąpi zgodnie z 

ust. 1, dąży do osiągnięcia porozumienia z 

tymi instytucjami w sprawie niezbędnych 

zmian. 

Przewodniczący, zanim postąpi zgodnie z 

ust. 1, dąży do osiągnięcia porozumienia z 

tymi instytucjami w sprawie niezbędnych 

zmian. 

3. Właściwa komisja rozpatruje 

projekt sprostowania i przedkłada go 

Parlamentowi, jeżeli dojdzie do 

przekonania, że błąd, który wystąpił można 

usunąć w proponowany sposób. 

3. Właściwa komisja rozpatruje 

projekt sprostowania i przedkłada go 

Parlamentowi, jeżeli dojdzie do 

przekonania, że błąd, który wystąpił można 

usunąć w proponowany sposób. 

4. Sprostowanie ogłasza się na 

kolejnej sesji miesięcznej. Uważa się je za 

zatwierdzone, chyba że nie później niż 

dwadzieścia cztery godziny po jego 

ogłoszeniu grupa polityczna lub co 

najmniej czterdziestu posłów złoży 

wniosek o poddanie go pod głosowanie. 

Jeżeli sprostowanie nie zostanie przyjęte, 

odsyła się je do właściwej komisji, która 

może zaproponować zmienione 

sprostowanie albo zakończyć 

postępowanie. 

4. Sprostowanie ogłasza się na 

kolejnej sesji miesięcznej. Uważa się je za 

zatwierdzone, chyba że nie później niż 

dwadzieścia cztery godziny po jego 

ogłoszeniu grupa polityczna lub co 

najmniej czterdziestu posłów złoży 

wniosek o poddanie go pod głosowanie. 

Jeżeli sprostowanie nie zostanie przyjęte, 

odsyła się je do właściwej komisji, która 

może zaproponować zmienione 

sprostowanie albo zakończyć 

postępowanie. 

5. Przyjęte sprostowania publikuje się 

w ten sam sposób jak dokument, którego 

dotyczą. Stosuje się odpowiednio art. 76, 

77 i 78. 

5. Przyjęte sprostowania publikuje się 

w ten sam sposób jak dokument, którego 

dotyczą. Artykuł 78 stosuje się 

odpowiednio. 

Uzasadnienie 

Artykuł 77 ma stać się załącznikiem. 

 

Poprawka  259 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Załącznik I – artykuł 2 

 

Tekst obowiązujący Poprawka 

Artykuł 2 Artykuł 2 

Podstawowe obowiązki posłów Podstawowe obowiązki posłów 

W ramach sprawowania mandatu posłowie 

do Parlamentu Europejskiego: 

W ramach sprawowania mandatu posłowie 

do Parlamentu Europejskiego: 
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a) nie zawierają porozumień 

zobowiązujących ich do działania lub 

głosowania w interesie fizycznych lub 

prawnych osób trzecich, które to 

porozumienia mogłyby zagrozić ich 

swobodzie głosowania wspomnianej w art. 

6 Aktu z dnia 20 września 1976 r. 

dotyczącego wyborów przedstawicieli do 

Parlamentu Europejskiego w 

powszechnych wyborach bezpośrednich 

oraz w art. 2 Statutu posła do Parlamentu 

Europejskiego, 

a) nie zawierają porozumień 

zobowiązujących ich do działania lub 

głosowania w interesie fizycznych lub 

prawnych osób trzecich, które to 

porozumienia mogłyby zagrozić ich 

swobodzie głosowania wspomnianej w art. 

6 Aktu z dnia 20 września 1976 r. 

dotyczącego wyborów przedstawicieli do 

Parlamentu Europejskiego w 

powszechnych wyborach bezpośrednich 

oraz w art. 2 Statutu posła do Parlamentu 

Europejskiego, 

b) nie zabiegają o żadne bezpośrednie 

ani pośrednie korzyści finansowe lub 

jakiekolwiek inne gratyfikacje, nie 

przyjmują ich ani nie otrzymują w zamian 

za wywieranie wpływu na kształt lub 

głosowanie dotyczące prawodawstwa, 

projektów rezolucji, oświadczeń 

pisemnych lub pytań złożonych w 

Parlamencie lub w komisji, której są 

członkami, a także ściśle unikają wszelkich 

sytuacji, które mogłyby nosić znamiona 

korupcji. 

b) nie zabiegają o żadne bezpośrednie 

ani pośrednie korzyści w gotówce lub w 

naturze lub jakiekolwiek inne gratyfikacje, 

nie przyjmują ich ani nie otrzymują w 

zamian za konkretne postępowanie w 

ramach prac parlamentarnych posła, a 

także świadomie unikają wszelkich 

sytuacji, które mogłyby nosić znamiona 

przekupstwa, korupcji lub niewłaściwego 

wpływu, 

 ba) nie angażują się zawodowo w 

płatny lobbing bezpośrednio związany z 

procesem decyzyjnym w Unii. 

 

Poprawka  260 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Załącznik I – artykuł 4 

 

Tekst obowiązujący Poprawka 

Artykuł 4 Artykuł 4 

Oświadczenia posłów Oświadczenia posłów 

1. Dla celów przejrzystości przed 

końcem pierwszej sesji miesięcznej po 

zakończonych wyborach do Parlamentu 

Europejskiego (lub w trakcie kadencji 

1. Dla celów przejrzystości przed 

końcem pierwszej sesji miesięcznej po 

zakończonych wyborach do Parlamentu 

Europejskiego (lub w trakcie kadencji 
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parlamentarnej w terminie 30 dni od chwili 

rozpoczęcia pełnienia mandatu w 

Parlamencie) posłowie do Parlamentu 

Europejskiego na osobistą 

odpowiedzialność składają 

Przewodniczącemu oświadczenie 

majątkowe, posługując się formularzem 

przyjętym przez Prezydium zgodnie z art. 

9. Posłowie informują Przewodniczącego o 

wszelkich zmianach mających wpływ na 

ich oświadczenie majątkowe w terminie do 

30 dni po zaistnieniu takiej zmiany. 

parlamentarnej w terminie 30 dni od chwili 

rozpoczęcia pełnienia mandatu w 

Parlamencie) posłowie do Parlamentu 

Europejskiego na osobistą 

odpowiedzialność składają 

Przewodniczącemu oświadczenie 

majątkowe, posługując się formularzem 

przyjętym przez Prezydium zgodnie z art. 

9. Posłowie informują Przewodniczącego o 

wszelkich zmianach mających wpływ na 

ich oświadczenie majątkowe do końca 

miesiąca następującego po tym, w którym 

zaistniała taka zmiana. 

2. Oświadczenie majątkowe zawiera – 

przedstawione w precyzyjny sposób – 

informacje dotyczące: 

2. Oświadczenie majątkowe zawiera – 

przedstawione w precyzyjny sposób – 

informacje dotyczące: 

a) działalności zawodowej posła, jaką 

prowadził on w okresie 3 lat 

poprzedzających jego wybór do 

Parlamentu, oraz jego członkostwa w tym 

okresie w radach nadzorczych lub 

zarządach przedsiębiorstw, organizacji 

pozarządowych, stowarzyszeń lub innych 

organów posiadających osobowość 

prawną, 

a) działalności zawodowej posła, jaką 

prowadził on w okresie 3 lat 

poprzedzających jego wybór do 

Parlamentu, oraz jego członkostwa w tym 

okresie w radach nadzorczych lub 

zarządach przedsiębiorstw, organizacji 

pozarządowych, stowarzyszeń lub innych 

organów posiadających osobowość 

prawną, 

b) wynagrodzenia, które otrzymują z tytułu 

sprawowania mandatu w innym 

parlamencie; 

b) wynagrodzenia, które otrzymują z tytułu 

sprawowania mandatu w innym 

parlamencie; 

c) wszelkiej regularnej działalności, którą 

poseł prowadzi równolegle z 

wykonywaniem mandatu i za którą 

otrzymuje wynagrodzenie, niezależnie od 

tego czy wykonuje ją jako pracownik 

najemny czy też jako osoba prowadząca 

działalność na własny rachunek, 

c) wszelkiej regularnej działalności, którą 

poseł prowadzi równolegle z 

wykonywaniem mandatu i za którą 

otrzymuje wynagrodzenie, niezależnie od 

tego czy wykonuje ją jako pracownik 

najemny czy też jako osoba prowadząca 

działalność na własny rachunek, 

d) członkostwa w radach nadzorczych lub 

zarządach przedsiębiorstw, organizacji 

pozarządowych, stowarzyszeń lub innych 

organów posiadających osobowość prawną 

lub prowadzenia przez posła wszelkiej 

innej działalności zewnętrznej, zarówno 

tej, za którą otrzymuje wynagrodzenie, jak 

d) członkostwa w radach nadzorczych lub 

zarządach przedsiębiorstw, organizacji 

pozarządowych, stowarzyszeń lub innych 

organów posiadających osobowość prawną 

lub prowadzenia przez posła wszelkiej 

innej działalności zewnętrznej, zarówno 

tej, za którą otrzymuje wynagrodzenie, jak 
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i tej, którą wykonuje nieodpłatnie, i tej, którą wykonuje nieodpłatnie, 

e) wszelkiej wynagradzanej 

okazjonalnej działalności zewnętrznej (w 

tym działalności pisarskiej, działalności w 

charakterze wykładowcy lub w charakterze 

eksperta), jeżeli w danym roku 

kalendarzowym wynagrodzenie przekracza 

kwotę 5 000 EUR, 

e) wszelkiej wynagradzanej 

okazjonalnej działalności zewnętrznej (w 

tym działalności pisarskiej, działalności w 

charakterze wykładowcy lub w charakterze 

eksperta), jeżeli w danym roku 

kalendarzowym łączne wynagrodzenie za 

całą działalność okazjonalną posła 

przekracza kwotę 5 000 EUR, 

f) wszelkiego udziału w przedsięwzięciu 

lub partnerstwie, który może mieć 

potencjalne skutki w zakresie polityki 

publicznej lub który umożliwia posłowi 

wywieranie istotnego wpływu na działanie 

tego przedsięwzięcia lub partnerstwa, 

f) wszelkiego udziału w przedsięwzięciu 

lub partnerstwie, który może mieć 

potencjalne skutki w zakresie polityki 

publicznej lub który umożliwia posłowi 

wywieranie istotnego wpływu na działanie 

tego przedsięwzięcia lub partnerstwa, 

g) wszelkiego wsparcia finansowego, w 

postaci udostępnienia personelu lub 

sprzętu, dodatkowego w stosunku do 

środków przyznanych przez Parlament, 

udzielonego posłowi w ramach jego 

działalności politycznej przez osoby 

trzecie, ze wskazaniem tożsamości tych 

osób, 

g) wszelkiego wsparcia finansowego, w 

postaci udostępnienia personelu lub 

sprzętu, dodatkowego w stosunku do 

środków przyznanych przez Parlament, 

udzielonego posłowi w ramach jego 

działalności politycznej przez osoby 

trzecie, ze wskazaniem tożsamości tych 

osób, 

h) wszelkich interesów finansowych, które 

mogłyby wpłynąć na wykonywanie 

mandatu posła. 

h) wszelkich interesów finansowych, które 

mogłyby wpłynąć na wykonywanie 

mandatu posła. 

Regularne dochody, jakie poseł otrzymuje 

w ramach każdej z pozycji 

zadeklarowanych zgodnie z akapitem 

pierwszym, przypisywane są do jednej z 

następujących kategorii: 

W odniesieniu do każdej pozycji 

zadeklarowanej zgodnie z akapitem 

pierwszym posłowie wskazują w 

stosownych przypadkach, czy otrzymują za 

nią wynagrodzenie; w odniesieniu do 

pozycji (a), (c), (d), (e) i (f) posłowie 

wskazują też jedną z następujących 

kategorii dochodu: 

  – bez wynagrodzenia 

 – od 1 EUR do 499 EUR miesięcznie, 

– od 500 EUR do 1 000 EUR miesięcznie, – od 500 EUR do 1 000 EUR miesięcznie, 

– od 1 001 EUR do 5 000 EUR 

miesięcznie, 

– od 1 001 EUR do 5 000 EUR 

miesięcznie, 

– od 5 001 EUR do 10 000 EUR – od 5 001 EUR do 10 000 EUR 
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miesięcznie, miesięcznie, 

– ponad 10 000 EUR miesięcznie. – ponad 10 000 EUR miesięcznie, ze 

wskazaniem najbliższej kwoty 10 000 

EUR. 

Wszelkie inne dochody, jakie poseł 

otrzymuje w ramach każdej z pozycji 

zadeklarowanych zgodnie z akapitem 

pierwszym, oblicza się w skali roku, dzieli 

przez dwanaście i przypisuje do jednej z 

kategorii określonych w akapicie drugim. 

Wszelkie dochody, jakie poseł otrzymuje 

w ramach każdej z pozycji 

zadeklarowanych zgodnie z akapitem 

pierwszym, jednak nie regularnie, oblicza 

się w skali roku, dzieli przez dwanaście i 

przypisuje do jednej z kategorii 

określonych w akapicie drugim. 

3. Informacje dostarczone 

Przewodniczącemu na mocy niniejszego 

artykułu publikowane są na stronie 

internetowej Parlamentu w sposób 

zapewniający ich łatwą dostępność. 

3. Informacje dostarczone 

Przewodniczącemu na mocy niniejszego 

artykułu publikowane są na stronie 

internetowej Parlamentu w sposób 

zapewniający ich łatwą dostępność. 

4. Posłowie nie mogą zostać wybrani 

do sprawowania funkcji w Parlamencie ani 

w jednym z jego organów, nie mogą zostać 

wyznaczeni do pełnienia funkcji 

sprawozdawcy ani uczestniczyć w 

oficjalnej delegacji, jeżeli nie złożyli 

oświadczenia majątkowego. 

4. Posłowie nie mogą zostać wybrani 

do sprawowania funkcji w Parlamencie ani 

w jednym z jego organów, nie mogą zostać 

wyznaczeni do pełnienia funkcji 

sprawozdawcy ani uczestniczyć w 

oficjalnej delegacji bądź w negocjacjach 

międzyinstytucjonalnych, jeżeli nie złożyli 

oświadczenia majątkowego. 

 4a. Jeżeli Przewodniczący uzyska 

informacje, na podstawie których może 

zakładać, że oświadczenie majątkowe 

posła wykazuje istotne nieprawidłowości 

lub jest nieaktualne, może zasięgnąć 

opinii komitetu doradczego, o którym 

mowa w art. 7, i w razie potrzeby zwraca 

się do posła o poprawienie oświadczenia w 

terminie 10 dni. Prezydium może przyjąć 

decyzję o zastosowaniu art. 4 ust. 4 do 

posłów, którzy nie zastosują się do 

wniosku Przewodniczącego o 

poprawienie. 

 4b. Sprawozdawca może dobrowolnie 

wymienić w uzasadnieniu do 

sprawozdania przedstawicieli interesów 

zewnętrznych, których opinii zasięgnięto 

w kwestiach odnoszących się do 
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przedmiotu sprawozdania. 

Uzasadnienie 

Jeżeli chodzi o ust. 2 akapit pierwszy lit. e), to nawet jeżeli określenie „łączne” wydaje się 

jasne, posłowie często pytają, czy kwota 5000 odnosi się do każdej działalności, dlatego 

wskazane jest jeszcze bardziej precyzyjne wyjaśnienie, że chodzi o łączne wynagrodzenie za 

całą działalność. 

W odniesieniu do wprowadzenia do art. 4 ust. 2 akapit drugi: dostosowanie wprowadzenia 

do faktu dodania kategorii „bez wynagrodzenia” i wprowadzenia trzech dodatkowych 

kategorii uzgodnionych przez grupę roboczą AFCO. 

 

Poprawka  261 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Załącznik I – artykuł 6 
 

Tekst obowiązujący Poprawka 

Artykuł 6 Artykuł 6 

Działalność byłych posłów Działalność byłych posłów 

Byli posłowie do Parlamentu 

Europejskiego, którzy są zawodowo 

zaangażowani w lobbing lub działalność 

reprezentacyjną bezpośrednio związane z 

procesem decyzyjnym Unii, nie mogą – w 

ciągu całego okresu takiego 

zaangażowania – korzystać z udogodnień 

przyznanych byłym posłom na mocy 

przepisów określonych w tym celu przez 

Prezydium25. 

Byli posłowie do Parlamentu 

Europejskiego, którzy są zawodowo 

zaangażowani w lobbing lub działalność 

reprezentacyjną bezpośrednio związane z 

procesem decyzyjnym Unii, powinni 

powiadomić o tym Parlament Europejski i 

nie mogą – w ciągu całego okresu takiego 

zaangażowania – korzystać z udogodnień 

przyznanych byłym posłom na mocy 

przepisów określonych w tym celu przez 

Prezydium. 

__________________ __________________ 

26 Decyzja Prezydium z dnia 12 kwietnia 

1999 r. 

26 Decyzja Prezydium z dnia 12 kwietnia 

1999 r. 

  

Poprawka  262 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Załącznik I – artykuł 7 
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Tekst obowiązujący Poprawka 

Artykuł 7 Artykuł 7 

Komitet doradczy ds. postępowania posłów Komitet doradczy ds. postępowania posłów 

1. Niniejszym powołuje się komitet 

doradczy ds. postępowania posłów (zwany 

dalej komitetem doradczym). 

1. Niniejszym powołuje się komitet 

doradczy ds. postępowania posłów (zwany 

dalej komitetem doradczym). 

2. W skład komitetu doradczego 

wchodzi pięciu członków mianowanych 

przez Przewodniczącego na początku jego 

kadencji i wybranych spośród członków 

prezydiów i koordynatorów Komisji Spraw 

Konstytucyjnych i Komisji Prawnej, z 

należytym uwzględnieniem doświadczenia 

posłów i równowagi politycznej. 

2. W skład komitetu doradczego 

wchodzi pięciu członków mianowanych 

przez Przewodniczącego na początku jego 

kadencji i wybranych spośród członków 

Komisji Spraw Konstytucyjnych i Komisji 

Prawnej, z należytym uwzględnieniem 

doświadczenia posłów i równowagi 

politycznej. 

Każdy członek komitetu doradczego pełni 

przez okres sześciu miesięcy funkcję 

przewodniczącego, która ma charakter 

rotacyjny. 

Każdy członek komitetu doradczego pełni 

przez okres sześciu miesięcy funkcję 

przewodniczącego, która ma charakter 

rotacyjny. 

3. Na początku swojej kadencji 

Przewodniczący mianuje również 

rezerwowych członków komitetu 

doradczego, po jednym z każdej grupy 

politycznej niemającej przedstawiciela w 

komitecie doradczym. 

3. Na początku swojej kadencji 

Przewodniczący mianuje również 

rezerwowych członków komitetu 

doradczego, po jednym z każdej grupy 

politycznej niemającej przedstawiciela w 

komitecie doradczym. 

W przypadku domniemania naruszenia 

niniejszego kodeksu postępowania przez 

posła należącego do grupy politycznej 

niemającej przedstawiciela w komitecie 

doradczym właściwy członek rezerwowy 

pełni funkcję szóstego pełnoprawnego 

członka komitetu doradczego podczas 

rozpatrywania wspomnianego 

domniemanego naruszenia. 

W przypadku domniemania naruszenia 

niniejszego kodeksu postępowania przez 

posła należącego do grupy politycznej 

niemającej przedstawiciela w komitecie 

doradczym właściwy członek rezerwowy 

pełni funkcję szóstego pełnoprawnego 

członka komitetu doradczego podczas 

rozpatrywania wspomnianego 

domniemanego naruszenia. 

4. Na wniosek posła komitet doradczy 

udziela mu – w trybie poufnym i w 

terminie 30 dni kalendarzowych – 

wskazówek dotyczących interpretacji i 

wykonywania przepisów niniejszego 

kodeksu postępowania. Dany poseł jest 

uprawniony do kierowania się tymi 

wskazówkami. 

4. Na wniosek posła komitet doradczy 

udziela mu – w trybie poufnym i w 

terminie 30 dni kalendarzowych – 

wskazówek dotyczących interpretacji i 

wykonywania przepisów niniejszego 

kodeksu postępowania. Dany poseł jest 

uprawniony do kierowania się tymi 

wskazówkami. 
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Na wniosek Przewodniczącego komitet 

doradczy ocenia również domniemane 

przypadki naruszenia niniejszego kodeksu 

postępowania i doradza Przewodniczącemu 

w kwestii możliwych do podjęcia działań. 

Na wniosek Przewodniczącego komitet 

doradczy ocenia również domniemane 

przypadki naruszenia niniejszego kodeksu 

postępowania i doradza Przewodniczącemu 

w kwestii możliwych do podjęcia działań. 

5. Po przeprowadzeniu konsultacji z 

Przewodniczącym komitet doradczy może 

zasięgnąć opinii ekspertów zewnętrznych. 

5. Po przeprowadzeniu konsultacji z 

Przewodniczącym komitet doradczy może 

zasięgnąć opinii ekspertów zewnętrznych. 

6. Komitet doradczy publikuje 

sprawozdanie roczne z podjętych działań. 

6. Komitet doradczy publikuje 

sprawozdanie roczne z podjętych działań. 

Uzasadnienie 

Doświadczenie pokazuje, że takie restrykcyjne kryteria kwalifikowalności (członkowie 

prezydiów i koordynatorzy komisji JURI lub AFCO) mogą okazać się problemem, zwłaszcza 

dla najmniejszych grup, których bardzo nieliczni członkowie spełniają warunki niezbędne 

obecnie do wyboru w skład komitetu doradczego. 
 

Poprawka  263 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Załącznik I – artykuł 8 
 

Tekst obowiązujący Poprawka 

Artykuł 8 Artykuł 8 

Procedura w przypadku ewentualnego 

naruszenia kodeksu postępowania 

Procedura w przypadku ewentualnego 

naruszenia kodeksu postępowania 

1. Gdy istnieją podstawy, by sądzić, 

że jeden z posłów do Parlamentu 

Europejskiego mógł naruszyć niniejszy 

kodeks postępowania, Przewodniczący 

może zwrócić się w tej sprawie do komitetu 

doradczego. 

1. Gdy istnieją podstawy, by sądzić, 

że jeden z posłów do Parlamentu 

Europejskiego mógł naruszyć niniejszy 

kodeks postępowania, Przewodniczący, z 

wyjątkiem wyraźnie obraźliwych 

przypadków, zwraca się w tej sprawie do 

komitetu doradczego. 

2. Komitet doradczy bada 

okoliczności domniemanego naruszenia i 

może przesłuchać posła, którego sprawa 

dotyczy. Na podstawie wyciągniętych 

wniosków komitet kieruje do 

Przewodniczącego zalecenie dotyczące 

ewentualnej decyzji. 

2. Komitet doradczy bada 

okoliczności domniemanego naruszenia i 

może przesłuchać posła, którego sprawa 

dotyczy. Na podstawie wyciągniętych 

wniosków komitet kieruje do 

Przewodniczącego zalecenie dotyczące 

ewentualnej decyzji. 

 W przypadku postawienia stałemu lub 
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rezerwowemu członkowi komitetu 

doradczego zarzutu naruszenia kodeksu 

postępowania ten członek stały lub 

członek rezerwowy nie uczestniczy w 

pracach komitetu doradczego dotyczących 

tego zarzutu. 

3. Jeżeli po uwzględnieniu tego 

zalecenia Przewodniczący uzna, że dany 

poseł naruszył kodeks postępowania, po 

wysłuchaniu posła podejmuje uzasadnioną 

decyzję określającą sankcję, o której 

zawiadamia posła. 

3. Jeżeli po uwzględnieniu tego 

zalecenia i po wezwaniu zainteresowanego 

posła do złożenia uwag na piśmie 

Przewodniczący uzna, że dany poseł 

naruszył kodeks postępowania, podejmuje  

uzasadnioną decyzję określającą sankcję, o 

której zawiadamia posła. 

Nałożona sankcja może obejmować jeden 

lub kilka środków wymienionych w art. 

166 ust. 3 Regulaminu. 

Nałożona sankcja może obejmować jeden 

lub kilka środków wymienionych w art. 

166 ust. 3–3b Regulaminu. 

4. Dany poseł ma prawo do 

skorzystania z wewnętrznych procedur 

odwoławczych określonych w art. 167 

Regulaminu. 

4. Dany poseł ma prawo do 

skorzystania z wewnętrznych procedur 

odwoławczych określonych w art. 167 

Regulaminu. 

5. Po upływie terminów, o których 

mowa w art. 167 Regulaminu, sankcja 

nałożone na posła jest ogłaszana przez 

Przewodniczącego na posiedzeniu 

plenarnym oraz publikowana w 

widocznym miejscu na stronie 

internetowej Parlamentu, gdzie widnieje 

przez pozostały okres kadencji 

parlamentarnej. 

 

 Uzasadnienie 

As regards subparagraph 1 of paragraph 2, AFCO WG clarified the current drafting in order 

to specifically address the situation in which an alleged breach has been committed by a 

member of the Advisory Committee (this would encourage the President to refer the matter to 

the Advisory Committee even in those circumstances). 

For paragraph 3, subparagraph 1, alignment with Rule 166 (1) as modified. 

Paragraph 5 to be deleted here to be inserted in Rule 166(1) so as to apply not only to the 

sanctions concerning a breach of the Code of Conduct on financial interest, but also to the 

sanctions following breaches of the rules on conduct in general. 
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Poprawka  264 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Załącznik II 
 

Tekst obowiązujący Poprawka 

 skreśla się 

Uzasadnienie 

Załącznik II zostanie skreślony. 
 

Poprawka  265 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Załącznik III – tytuł 
 

Tekst obowiązujący Poprawka 

Kryteria zadawania pytań wymagających 

odpowiedzi na piśmie na mocy art. 130 i 

131 

Kryteria zadawania pytań wymagających 

odpowiedzi na piśmie na mocy art. 130, 

131 i 131a 

 

Poprawka  266 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Załącznik III – ustęp 1 
 

Tekst obowiązujący Poprawka 

1. Pytania wymagające odpowiedzi na 

piśmie: 

1. Pytania wymagające odpowiedzi na 

piśmie: 

– wyraźnie określają adresata, któremu 

mają zostać dostarczone zwyczajowymi 

międzyinstytucjonalnymi drogami 

przekazu; 

– wyraźnie określają adresata, któremu 

mają zostać dostarczone zwyczajowymi 

międzyinstytucjonalnymi drogami 

przekazu; 

– wchodzą wyłącznie w zakres 

uprawnień instytucji określonych na mocy 

odnośnych Traktatów i w zakres 

obowiązków adresata oraz mają związek z 

interesem ogólnym; 

– wchodzą wyłącznie w zakres 

uprawnień adresata określonych w 

odnośnych Traktatach, aktach prawnych 

Unii lub w zakresie jej działalności; 
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 – mają związek z interesem ogólnym; 

– są zwięzłe i zawierają pytanie 

zredagowane w zrozumiały sposób; 

– są zwięzłe i zawierają pytanie 

zredagowane w zrozumiały sposób; 

– nie przekraczają 200 słów; – nie przekraczają 200 słów; 

– nie zawierają obraźliwych sformułowań; – nie zawierają obraźliwych sformułowań; 

– nie dotyczą spraw o charakterze ściśle 

osobistym. 

– nie dotyczą spraw o charakterze ściśle 

osobistym. 

– zawierają nie więcej niż trzy pytania 

szczegółowe. 

– zawierają nie więcej niż trzy pytania 

szczegółowe. 

 

Poprawka  267 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Załącznik III – ustęp 1 a (nowy) 
 

Tekst obowiązujący Poprawka 

 1a. Pytania kierowane do Rady nie 

mogą dotyczyć przedmiotu trwającej 

zwykłej procedury ustawodawczej ani 

funkcji budżetowych Rady. 

 

Poprawka  268 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Załącznik III – ustęp 3 
 

Tekst obowiązujący Poprawka 

3. Jeżeli pytanie dotyczy informacji 

rzeczowych lub statystycznych, które są już 

udostępnione służbom analitycznym 

Parlamentu, nie jest ono przekazywane 

adresatowi, ale tym służbom, o ile na 

życzenie autora Przewodniczący nie 

zdecyduje inaczej. Jeżeli pytanie dotyczy 

informacji rzeczowych lub statystycznych, 

które są już udostępnione bibliotece 

Parlamentu, biblioteka informuje o tym 

posła, który może wycofać pytanie. 

3. Jeżeli w trakcie poprzednich 

sześciu miesięcy zadano identyczne lub 

podobne pytanie i udzielono na nie 

odpowiedzi lub jeżeli zażądano informacji 

dotyczących działań następczych w 

odniesieniu do konkretnej rezolucji 

Parlamentu, które to informacje zostały 

już udzielone przez Komisję w pisemnym 

komunikacie dotyczącym działań 

następczych w trakcie poprzednich sześciu 

miesięcy, Sekretariat przekazuje autorowi 

kopię tego pytania oraz odpowiedź na nie 

lub komunikat dotyczący działań 
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następczych. Jeżeli pytanie dotyczy 

informacji rzeczowych lub statystycznych, 

które są już udostępnione bibliotece 

Parlamentu, biblioteka informuje o tym 

posła, który może wycofać pytanie. 

Uzasadnienie 

Pierwsze zdanie tego ustępu jest sformułowane nieprawidłowo: w zdaniu tym nie pojawia się 

konsekwencja faktu, że Komisja przedstawiła już pisemny komunikat dotyczący działań 

następczych w odniesieniu do konkretnej rezolucji Parlamentu. Ponadto powinno się określić 

ramy czasowe (np. sześć miesięcy, analogicznie jak w przypadku podobnych pytań): nie 

miałoby sensu wysyłanie posłowi informacji o działaniach następczych Komisji otrzymanych 

przed laty, tzn. takich, które nie uwzględniają bardziej aktualnych wydarzeń. 
 

Poprawka  269 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Załącznik VII 
 

Tekst obowiązujący Poprawka 

[...] skreśla się 

Uzasadnienie 

Załącznik II zostałby skreślony. Część A tego załącznika zostałaby usunięta, ponieważ 

zostałaby przekształcona w nowy art. 210a. Części B i E zostałyby umieszczone w 

kompendium aktów prawnych, które byłoby łatwo dostępne dla posłów i innych osób. 
 

Poprawka  270 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Załącznik VIII 
 

Tekst obowiązujący Poprawka 

[...] skreśla się 

Uzasadnienie 

Załącznik VIII zostałby skreślony. Tekst decyzji umieszczonej w tym załączniku zostałby 

włączony do kompendium aktów prawnych, które byłoby łatwo dostępne dla posłów i innych 

osób. 
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Poprawka  271 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Załącznik IX 
 

Tekst obowiązujący Poprawka 

[...] skreśla się 

Uzasadnienie 

Wymaga skreślenia. Część A załącznika IX zostałaby usunięta, ponieważ zostałaby 

przekształcona w nowy art. 210a. Tekst porozumienia umieszczonego w części B zostałby 

włączony do kompendium aktów prawnych, które byłoby łatwo dostępne dla posłów i innych 

osób. 
 

Poprawka  272 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Załącznik X 
 

Tekst obowiązujący Poprawka 

[...] skreśla się 

Uzasadnienie 

Wymaga skreślenia. Tekst decyzji umieszczonych w tym załączniku zostałby włączony do 

kompendium aktów prawnych, które byłoby łatwo dostępne dla posłów i innych osób. 
 

Poprawka  273 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Załącznik XI 
 

Tekst obowiązujący Poprawka 

[...] skreśla się 

Uzasadnienie 

Wymaga skreślenia. Tekst decyzji umieszczonej w tym załączniku zostałby włączony do 
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kompendium aktów prawnych, które byłoby łatwo dostępne dla posłów i innych osób. 
 

Poprawka  274 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Załącznik XII 
 

Tekst obowiązujący Poprawka 

[...] skreśla się 

Uzasadnienie 

Wymaga skreślenia. Tekst porozumienia umieszczonego w tym załączniku zostałby włączony 

do kompendium aktów prawnych, które byłoby łatwo dostępne dla posłów i innych osób. 
 

Poprawka  275 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Załącznik XIII 
 

Tekst obowiązujący Poprawka 

[...] skreśla się 

Uzasadnienie 

Wymaga skreślenia. Tekst porozumienia umieszczonego w tym załączniku zostałby włączony 

do kompendium aktów prawnych, które byłoby łatwo dostępne dla posłów i innych osób. 
 

Poprawka  276 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Załącznik XIV 
 

Tekst obowiązujący Poprawka 

[...] skreśla się 

Uzasadnienie 

Wymaga skreślenia. Tekst rozporządzenia umieszczonego w tym załączniku zostałby 

włączony do kompendium aktów prawnych, które byłoby łatwo dostępne dla posłów i innych 
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osób. 
 

Poprawka  277 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Załącznik XV 
 

Tekst obowiązujący Poprawka 

[...] skreśla się 

Uzasadnienie 

Ustęp 1 usunięty tutaj i przeniesiony w wersji nieco zmienionej do art. 166 ust. 2 jako 

wykładnia. Ustęp 2 usunięty tutaj i przeniesiony do art. 11. Zadnie pierwsze zostało dodane 

do art. 11 ust. 3a(nowy); zdanie drugie jest zbędne. Akapit 1 skreśla się jako zbędny. 
 

Poprawka  278 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Załącznik XVI 
 

Tekst obowiązujący Poprawka 

Wytyczne dotyczące zatwierdzania Komisji 

Europejskiej 

Zatwierdzenie Komisji Europejskiej i 

monitorowanie zobowiązań podjętych 

podczas przesłuchań. 

1.  Następujące zasady, kryteria i 

uregulowania mają zastosowanie do 

poddania całego kolegium Komisji pod 

parlamentarne głosowanie zatwierdzające 

 

 Część I – Zgoda Parlamentu odnośnie do 

całego kolegium Komisji 

 Artykuł 1 

a) Ocena Ocena 

Parlament ocenia kandydata na komisarza 

pod kątem jego ogólnych kompetencji, 

zaangażowania w problematykę europejską 

oraz osobistej niezależności. Oceniana jest 

wiedza z zakresu jego przyszłego 

przedmiotu działalności oraz jego 

zdolności komunikacyjne. 

1. Parlament ocenia kandydata na 

komisarza pod kątem jego ogólnych 

kompetencji, zaangażowania w 

problematykę europejską oraz osobistej 

niezależności. Oceniana jest wiedza z 

zakresu jego przyszłego przedmiotu 

działalności oraz jego zdolności 
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komunikacyjne. 

Parlament przywiązuje szczególną wagę 

do równowagi płci. Może on wyrażać 

swoją opinię na temat przydziału 

obowiązków przez przewodniczącego-

elekta. 

2. Parlament przywiązuje szczególną 

wagę do równowagi płci. Może on wyrażać 

swoją opinię na temat przydziału 

obowiązków przez przewodniczącego-

elekta. 

Parlament może wystąpić o informacje 

mające znaczenie dla podjęcia przezeń 

decyzji na temat kwalifikacji kandydatów 

na komisarzy. Oczekuje też całkowitego 

ujawnienia informacji na temat ich 

interesów finansowych. Deklaracje o braku 

konfliktu interesów finansowych 

kandydatów na komisarzy zostają 

przesłane do komisji właściwej w 

kwestiach prawnych w celu ich 

weryfikacji. 

3. Parlament może wystąpić o 

informacje mające znaczenie dla podjęcia 

przezeń decyzji na temat kwalifikacji 

kandydatów na komisarzy. Oczekuje też 

całkowitego ujawnienia informacji na 

temat ich interesów finansowych. 

Deklaracje o braku konfliktu interesów 

finansowych kandydatów na komisarzy 

zostają przesłane do komisji właściwej w 

kwestiach prawnych w celu ich 

weryfikacji. 

Weryfikacja deklaracji o braku konfliktu 

interesów finansowych kandydata na 

komisarza przez komisję właściwą do 

spraw prawnych nie polega jedynie na 

sprawdzeniu, czy deklaracja została 

należycie wypełniona, lecz również na 

ocenie, czy z jej treści można 

wywnioskować, że istnieje konflikt 

interesów. Od komisji odpowiedzialnej za 

wysłuchanie zależy następnie, czy zażąda 

ona od kandydata na komisarza 

dodatkowych informacji. 

 

 Artykuł 1a  

 Analiza deklaracji o braku konfliktu 

interesów 

 1. Komisja właściwa w kwestiach 

prawnych analizuje deklarację o braku 

interesów finansowych i ocenia, czy treść 

deklaracji złożonej przez kandydata na 

komisarza jest zgodna z prawdą, czy jest 

kompletna i czy można z niej 

wywnioskować, że istnieje konflikt 

interesów. 

 2. Potwierdzenie przez komisję 

właściwą w kwestiach prawnych braku 

konfliktu interesów stanowi niezbędny 

warunek do przeprowadzenia 



 

PE585.606v03-00 364/446 RR\1110426PL.docx 

PL 

przesłuchania przez właściwą komisję. W 

przypadku braku takiego potwierdzenia, 

procedura mianowania kandydata na 

komisarza zostaje zawieszona i stosuje się 

procedurę określona w ust. 3 lit. c) 

 3. Weryfikując deklaracje interesów 

finansowych, komisja właściwa w 

kwestiach prawnych stosuje następujące 

wytyczne: 

 a)  jeżeli w trakcie weryfikacji 

deklaracji o braku interesów finansowych 

komisja stwierdzi na podstawie złożonych 

dokumentów, że deklaracja jest zgodna z 

prawdą, kompletna i nie zawiera żadnych 

informacji wskazujących na istnienie lub 

możliwość zaistnienia konfliktu interesów 

związanego ze sprawami należącymi do 

kompetencji kandydata na komisarza, 

przewodniczący komisji przesyła 

komisjom odpowiedzialnym za 

przeprowadzenie przesłuchania lub 

zainteresowanym komisjom w przypadku 

procedury przeprowadzanej w trakcie 

trwania mandatu pismo, w którym 

potwierdza brak konfliktu interesów; 

 b)  jeżeli komisja uważa, że deklaracja 

o braku interesów finansowych kandydata 

na komisarza zawiera niepełne lub 

sprzeczne ze sobą informacje lub jeżeli 

potrzebne są dodatkowe informacje, 

zwraca się ona do kandydata na 

komisarza, zgodnie z Regulaminem oraz 

porozumieniem ramowym w sprawie 

stosunków między Parlamentem 

Europejskim i Komisją Europejską, o 

przedstawienie wymaganych dodatkowych 

informacji bez nieuzasadnionej zwłoki, a 

po ich rozpatrzeniu i odpowiedniej 

analizie podejmuje decyzję; komisja 

właściwa w kwestiach prawnych w 

odpowiednim przypadku może zaprosić 

kandydata na komisarza na rozmowę; 

 c)  jeżeli komisja stwierdzi, że z 

deklaracji o braku konfliktu interesów lub 

z dodatkowych informacji 
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przedstawionych przez kandydata na 

komisarza wynika, że istnieje konflikt 

interesów, sporządza ona zalecenia 

mające położyć kres konfliktowi 

interesów; zalecenia te mogą obejmować 

rezygnację z rzeczonych interesów 

finansowych lub zmianę przez 

przewodniczącego Komisji zakresu 

kompetencji kandydata na komisarza; w 

poważniejszych przypadkach, jeżeli nie 

znaleziono rozwiązania dla konfliktu 

interesów, komisja właściwa w kwestiach 

prawnych w ostateczności może uznać, że 

kandydat na komisarza nie jest zdolny do 

sprawowania swoich funkcji zgodnie z 

Traktatami i kodeksem postepowania; w 

takim przypadku przewodniczący 

Parlamentu zwraca się do 

przewodniczącego Komisji z pytaniem, 

jakie dalsze kroki zamierza poczynić. 

 Artykuł 2 

b) Przesłuchania Przesłuchania 

Każdy kandydat na komisarza jest 

zaproszony do stawienia się przed 

właściwą komisją lub komisjami na jedno 

przesłuchanie. Przesłuchania są jawne 

1. Każdy kandydat na komisarza jest 

zaproszony do stawienia się przed 

właściwą komisją lub komisjami na jedno 

przesłuchanie. 

Przesłuchania są organizowane przez 

Konferencję Przewodniczących na zlecenie 

Konferencji Przewodniczących Komisji. 

Przewodniczący i koordynatorzy każdej 

komisji odpowiadają za szczegółowe 

ustalenia. Możliwe jest wyznaczenie 

sprawozdawców. 

2. Przesłuchania są organizowane 

przez Konferencję Przewodniczących na 

zlecenie Konferencji Przewodniczących 

Komisji. Przewodniczący i koordynatorzy 

każdej komisji odpowiadają za 

szczegółowe ustalenia. Możliwe jest 

wyznaczenie sprawozdawców. 

Odpowiednie postanowienia umożliwiają 

włączenie właściwych komisji w 

przypadku mieszanego przedmiotu 

działalności. Istnieją trzy opcje: 

3. Odpowiednie postanowienia 

umożliwiają włączenie właściwych komisji 

w przypadku mieszanego przedmiotu 

działalności. Istnieją trzy opcje: 

a) jeżeli przedmiot działalności kandydata 

na komisarza leży w kompetencjach tylko 

jednej komisji, wówczas kandydat na 

komisarza jest przesłuchiwany wyłącznie 

przez tę komisję (komisję przedmiotowo 

właściwą) 

a) jeżeli przedmiot działalności kandydata 

na komisarza leży w kompetencjach tylko 

jednej komisji, wówczas kandydat na 

komisarza jest przesłuchiwany wyłącznie 

przez tę komisję (komisję przedmiotowo 

właściwą) 

b) jeżeli przedmiot działalności kandydata b) jeżeli przedmiot działalności kandydata 
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na komisarza leży w podobnych 

proporcjach w kompetencjach kilku 

komisji, wówczas kandydat na komisarza 

jest przesłuchiwany wspólnie przez te 

komisje (wspólne komisje); oraz 

na komisarza leży w podobnych 

proporcjach w kompetencjach kilku 

komisji, wówczas kandydat na komisarza 

jest przesłuchiwany wspólnie przez te 

komisje (wspólne komisje); oraz 

c) jeżeli przedmiot działalności kandydata 

na komisarza leży w znacznej części w 

kompetencjach jednej komisji i w 

niewielkiej proporcji w kompetencjach co 

najmniej jednej innej komisji, wówczas 

kandydat na komisarza jest przesłuchiwany 

przez główną komisję właściwą, przy 

współudziale innej lub innych komisji 

(komisje zaangażowane). 

c) jeżeli przedmiot działalności kandydata 

na komisarza leży w znacznej części w 

kompetencjach jednej komisji i w 

niewielkiej proporcji w kompetencjach co 

najmniej jednej innej komisji, wówczas 

kandydat na komisarza jest przesłuchiwany 

przez główną komisję właściwą, przy 

współudziale innej lub innych komisji 

(komisje zaangażowane). 

W odniesieniu do powyższych środków 

zasięga się w pełni opinii 

przewodniczącego-elekta Komisji. 

4. W odniesieniu do powyższych 

środków zasięga się w pełni opinii 

przewodniczącego-elekta Komisji. 

Komisje przedstawiają pytania pisemne do 

kandydatów na komisarzy odpowiednio 

wcześnie przed przesłuchaniami. Każdemu 

kandydatowi na komisarza zadaje się dwa 

wspólne pytania przygotowane przez 

Konferencję Przewodniczących Komisji, z 

których pierwsze dotyczy ogólnych 

kompetencji, zaangażowania w 

problematykę europejską oraz osobistej 

niezależności, a drugie – zarządzania w 

zakresie przedmiotu działalności oraz 

współpracy z Parlamentem. Komisja 

przedmiotowo właściwa przygotowuje trzy 

kolejne pytania. W przypadku wspólnych 

komisji każda z nich ma prawo 

przygotować dwa pytania. 

5. Komisje przedstawiają pytania 

pisemne do kandydatów na komisarzy 

odpowiednio wcześnie przed 

przesłuchaniami. Każdemu kandydatowi 

na komisarza zadaje się dwa wspólne 

pytania przygotowane przez Konferencję 

Przewodniczących Komisji, z których 

pierwsze dotyczy ogólnych kompetencji, 

zaangażowania w problematykę europejską 

oraz osobistej niezależności, a drugie – 

zarządzania w zakresie przedmiotu 

działalności oraz współpracy z 

Parlamentem. Komisja przedmiotowo 

właściwa przedstawia pięć kolejnych 

pytań; pytania cząstkowe nie są 

dozwolone. W przypadku wspólnych 

komisji każda z nich ma prawo 

przedstawić trzy pytania. 

 Życiorysy kandydatów na komisarzy oraz 

ich odpowiedzi na pytania zadane na 

piśmie są publikowane na stronie 

internetowej Parlamentu przed 

przesłuchaniem. 

Przesłuchania planuje się tak, aby każde z 

nich trwało trzy godziny. Przesłuchania 

odbywają się w okolicznościach i 

warunkach zapewniających wszystkim 

kandydatom na komisarzy jednakowe 

6. Przesłuchania planuje się tak, aby 

każde z nich trwało trzy godziny. 

Przesłuchania odbywają się w 

okolicznościach i warunkach 

zapewniających wszystkim kandydatom na 
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szanse na przedstawienie się i wyrażenie 

swoich opinii. 

komisarzy jednakowe szanse na 

przedstawienie się i wyrażenie swoich 

opinii. 

Kandydaci na komisarzy są proszeni o 

wygłoszenie oświadczenia wstępnego 

nieprzekraczającego piętnastu minut. O ile 

jest to możliwe pytania zadawane podczas 

przesłuchania są pogrupowane 

tematycznie. Większość czasu wystąpień 

przydziela się grupom politycznym 

stosując odpowiednio art. 162. Przebieg 

przesłuchań zmierza do rozwinięcia 

pluralistycznego dialogu politycznego 

między kandydatami na komisarzy a 

posłami. Przed zakończeniem 

przesłuchania kandydaci na komisarzy 

mają możliwość wygłoszenia krótkiego 

oświadczenia końcowego. 

7. Kandydaci na komisarzy są 

proszeni o wygłoszenie oświadczenia 

wstępnego nieprzekraczającego piętnastu 

minut. Podczas przesłuchania zadaje się 

do 25 pytań pogrupowanych, o ile to 

możliwe, tematycznie. W ramach 

przydzielonego czasu można od razu 

zadać jedno pytanie dodatkowe. 

Większość czasu wystąpień przydziela się 

grupom politycznym stosując odpowiednio 

art. 162. Przebieg przesłuchań zmierza do 

rozwinięcia pluralistycznego dialogu 

politycznego między kandydatami na 

komisarzy a posłami. Przed zakończeniem 

przesłuchania kandydaci na komisarzy 

mają możliwość wygłoszenia krótkiego 

oświadczenia końcowego. 

Przesłuchania są transmitowane na żywo 

za pomocą środków audiowizualnych. 

Skatalogowane nagranie z przesłuchań jest 

udostępniane publicznie w ciągu 

dwudziestu czterech godzin. 

8. Transmisje przesłuchań na żywo 

za pomocą środków audiowizualnych są 

dostępne nieodpłatnie dla obywateli i 

mediów. Skatalogowane nagranie z 

przesłuchań jest udostępniane publicznie w 

ciągu dwudziestu czterech godzin. 

 Artykuł 3 

c) Ocena Ocena 

Przewodniczący i koordynatorzy spotykają 

się niezwłocznie po zakończeniu 

przesłuchań w celu dokonania oceny 

poszczególnych kandydatów na komisarzy. 

Posiedzenia te odbywają się przy drzwiach 

zamkniętych. Koordynatorzy są proszeni o 

ocenę, czy w ich opinii kandydaci na 

komisarzy posiadają kwalifikacje zarówno 

do zasiadania w kolegium, jak i do 

wypełniania szczególnych obowiązków, 

które im powierzono. Konferencja 

Przewodniczących Komisji opracowuje 

wzór pro forma mający ułatwić dokonanie 

oceny. 

1. Przewodniczący i koordynatorzy 

spotykają się niezwłocznie po zakończeniu 

przesłuchań w celu dokonania oceny 

poszczególnych kandydatów na komisarzy. 

Posiedzenia te odbywają się przy drzwiach 

zamkniętych. Koordynatorzy są proszeni o 

ocenę, czy w ich opinii kandydaci na 

komisarzy posiadają kwalifikacje zarówno 

do zasiadania w kolegium, jak i do 

wypełniania szczególnych obowiązków, 

które im powierzono. Konferencja 

Przewodniczących Komisji opracowuje 

wzór pro forma mający ułatwić dokonanie 

oceny. 

W przypadku wspólnych komisji 

przewodniczący i koordynatorzy 

2. W przypadku wspólnych komisji 

przewodniczący i koordynatorzy 
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zainteresowanych komisji współpracują w 

ramach procedury. 

zainteresowanych komisji współpracują w 

ramach procedury. 

Sporządza się jedno oświadczenie w 

sprawie oceny każdego kandydata na 

komisarza. Dołącza się doń opinie 

wszystkich komisji zaangażowanych w 

przesłuchanie. 

3. Sporządza się jedno pismo w 

sprawie oceny każdego kandydata na 

komisarza. Dołącza się doń opinie 

wszystkich komisji zaangażowanych w 

przesłuchanie. 

Jeżeli komisjom potrzebne są do 

dokonania oceny dodatkowe informacje, 

przewodniczący zwraca się w ich imieniu 

pisemnie do nowo wybranego 

przewodniczącego Komisji. Koordynatorzy 

biorą pod uwagę jego odpowiedź. 

 

Jeżeli koordynatorom nie udaje się 

osiągnąć porozumienia co do oceny lub 

na wniosek grupy politycznej 

przewodniczący zwołuje posiedzenie 

komisji w pełnym składzie. W 

ostateczności jej przewodniczący poddaje 

obie decyzje pod głosowanie tajne. 

 

 3a. Do oceny sporządzanej przez 

koordynatorów mają zastosowanie 

następujące zasady: 

 a) Jeżeli koordynatorzy jednogłośnie 

zatwierdzą danego kandydata na 

komisarza, przewodniczący przekazuje w 

ich imieniu pismo informujące o 

zatwierdzeniu kandydatury. 

 b) Jeżeli koordynatorzy jednogłośnie 

odrzucą danego kandydata na komisarza, 

przewodniczący przekazuje w ich imieniu 

pismo informujące o odrzuceniu 

kandydatury. 

 c) Jeżeli koordynatorzy 

reprezentujący większość co najmniej 

dwóch trzecich członków komisji 

zatwierdzą danego kandydata na 

komisarza, przewodniczący przekazuje w 

ich imieniu pismo informujące, że 

zdecydowana większość zatwierdza 

kandydaturę. Informacje o opiniach 

mniejszości zamieszcza się na żądanie. 

 d) Jeżeli w kwestii zatwierdzenia 

danego kandydata wśród koordynatorów 
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nie zostanie osiągnięta większość 

reprezentująca co najmniej dwie trzecie 

członków komisji, wówczas: 

 – najpierw koordynatorzy zwracają 

się o dodatkowe informacje za 

pośrednictwem dalszych pytań pisemnych; 

 – jeżeli koordynatorzy nadal nie są 

usatysfakcjonowani, występują z 

wnioskiem o zwołanie ponownego 

przesłuchania trwającego półtorej 

godziny, który wymaga zatwierdzenia 

przez Konferencję Przewodniczących. 

 e) Jeżeli po zastosowaniu lit. d) 

koordynatorzy reprezentujący większość 

co najmniej dwóch trzecich członków 

komisji zatwierdzą danego kandydata na 

komisarza, przewodniczący przekazuje w 

ich imieniu pismo z informacją, że 

znaczna większość zatwierdza 

kandydaturę. Informacje o opiniach 

mniejszości zamieszcza się na żądanie. 

 f) Jeżeli po zastosowaniu lit. d) w 

kwestii zatwierdzenia danego kandydata 

na komisarza wśród koordynatorów nadal 

nie zostanie osiągnięta większość co 

najmniej dwóch trzecich członków 

komisji, przewodniczący zwołuje 

posiedzenie komisji i poddaje pod 

głosowanie obie kwestie wspomniane w 

art. 3 ust. 1. Przewodniczący przedkłada 

pismo zawierające ocenę komisji. 

Oświadczenia komisji w sprawie oceny są 

przyjmowane i podawane do wiadomości 

publicznej w ciągu 24 godzin od 

zakończenia przesłuchania. Konferencja 

Przewodniczących Komisji sprawdza 

oświadczenia i przekazuje je następnie 

Konferencji Przewodniczących. Po 

przeprowadzeniu wymiany poglądów 

Konferencja Przewodniczących ogłasza 

zamknięcie przesłuchań, chyba że 

podejmie decyzję o zwróceniu się z prośbą 

o dodatkowe informacje. 

3b. Pisma komisji w sprawie oceny 

przekazuje się w ciągu 24 godzin od 

zakończenia procesu oceny. Konferencja 

Przewodniczących Komisji sprawdza 

pisma i przekazuje je następnie 

Konferencji Przewodniczących. Po 

przeprowadzeniu wymiany poglądów 

Konferencja Przewodniczących ogłasza 

zamknięcie przesłuchań i zatwierdza 

publikację wszystkich pism w sprawie 

oceny, chyba że podejmie decyzję o 

zwróceniu się z prośbą o dodatkowe 

informacje. 
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 Artykuł 4 

 Prezentacja kolegium 

Nowo wybrany przewodniczący Komisji 

przedstawia całe kolegium kandydatów na 

komisarzy wraz z ich programem na 

posiedzeniu Parlamentu, do udziału w 

którym zostaną zaproszeni 

przewodniczący Rady Europejskiej i 

przewodniczący Rady. Po prezentacji 

następuje debata. Pod koniec debaty każda 

grupa polityczna lub co najmniej 

czterdziestu posłów może przedłożyć 

projekt rezolucji. Stosuje się art. 123 ust. 3, 

4 i 5. 

1. Nowo wybrany przewodniczący 

Komisji zostaje poproszony o 

przedstawienie całego kolegium 

kandydatów na komisarzy wraz z ich 

programem na posiedzeniu Parlamentu, do 

udziału w którym zostają zaproszeni 

przewodniczący Rady Europejskiej i 

przewodniczący Rady. Po prezentacji 

następuje debata. Pod koniec debaty każda 

grupa polityczna lub co najmniej 

czterdziestu posłów może przedłożyć 

projekt rezolucji. Stosuje się art. 123 ust. 

3–5b. 

Po głosowaniu nad projektami rezolucji 

Parlament przystępuje do głosowania w 

sprawie udzielenia bądź nie zgody na 

nominację – jako organu – 

przewodniczącego-elekta i kandydatów na 

komisarzy. Parlament podejmuje decyzje 

większością oddanych głosów, w 

głosowaniu imiennym. Głosowanie może 

zostać odroczone na następne posiedzenie. 

2. Po głosowaniu nad projektami 

rezolucji Parlament przystępuje do 

głosowania w sprawie udzielenia bądź nie 

zgody na nominację – jako organu – 

przewodniczącego-elekta i kandydatów na 

komisarzy. Parlament podejmuje decyzje 

większością oddanych głosów, w 

głosowaniu imiennym. Głosowanie może 

zostać odroczone na następne posiedzenie. 

 Artykuł 5 

 Monitorowanie zobowiązań podjętych 

podczas przesłuchań 

 Zobowiązania i priorytety podjęte przez 

kandydatów na komisarzy wymienione 

przez nich podczas przesłuchań są w 

trakcie całego mandatu poddawane 

przeglądowi ze strony właściwej komisji w 

ramach corocznego zorganizowanego 

dialogu z Komisją Europejską 

prowadzonego zgodnie z pkt 1 załącznika 

IV do porozumienia ramowego w sprawie 

stosunków między Parlamentem 

Europejskim a Komisją.  

2. Następujące postanowienia mają 

zastosowanie w przypadku zmian składu 

Komisji bądź znaczącej zmiany przydziału 

obowiązków w trakcie jej kadencji. 

 

 Część II – Istotna zmiana zakresu 
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obowiązku lub zmiana składu w trakcie 

kadencji 

 Artykuł 6 

 Wakat 

a) Jeżeli w następstwie dymisji, 

odwołania lub zgonu następuje 

konieczność obsadzenia wakatu, Parlament 

niezwłocznie zaprasza kandydata na 

komisarza do udziału w przesłuchaniu na 

warunkach wymienionych w ust. 1. 

Jeżeli w następstwie dymisji, odwołania 

lub zgonu następuje konieczność 

obsadzenia wakatu, Parlament 

niezwłocznie zaprasza kandydata na 

komisarza do udziału w przesłuchaniu na 

warunkach wymienionych w części I. 

 Artykuł 7 

 Przystąpienie nowego państwa 

członkowskiego 

b) W przypadku przystąpienia nowego 

państwa członkowskiego Parlament 

zaprasza kandydata na komisarza do 

udziału w przesłuchaniu na warunkach 

wymienionych w ust. 1. 

W przypadku przystąpienia nowego 

państwa członkowskiego Parlament 

zaprasza kandydata na komisarza do 

udziału w przesłuchaniu na warunkach 

wymienionych w części I. 

 Artykuł 8 

 Znacząca zmiana zakresu 

przedmiotowego działalności 

c) W przypadku znaczącej zmiany 

przedmiotu działalności zainteresowani 

komisarze są zapraszani do stawienia się 

przed właściwymi komisjami przed 

objęciem nowych obowiązków. 

W przypadku znaczącej zmiany 

przedmiotu działalności w trakcie kadencji 

Komisji zainteresowani komisarze są 

zapraszani do udziału w przesłuchaniu na 

warunkach wymienionych w części I 
przed objęciem nowych obowiązków. 

 Artykuł 9 

 Głosowanie podczas posiedzenia 

plenarnego 

W drodze odstępstwa od procedury 

określonej w ust. 1 lit. c) akapit ósmy, 

jeżeli głosowanie na posiedzeniu 

plenarnym dotyczy nominacji 

pojedynczego komisarza, przeprowadzane 

jest głosowanie tajne. 

W drodze odstępstwa od procedury 

określonej w art. 118 ust. 5a, jeżeli 

głosowanie na posiedzeniu plenarnym 

dotyczy nominacji pojedynczego 

komisarza, przeprowadzane jest 

głosowanie tajne. 

 Uzasadnienie 

The tile is derived from §8 of EP resolution of 8 September 2015 on procedures and practices 

regarding Commissioner hearings, lessons to be taken from the 2014 process - (Rapporteur 
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R. Corbett). 

For subparagraph 3, point a, paragraph 1, interpretation adopted on 28 April 

2015:"Scrutiny of the declaration of financial interests of a Commissioner-designate by the 

committee responsible for legal affairs consists not only in verifying that the declaration has 

been duly completed but also in assessing whether a conflict of interests may be inferred from 

the content of the declaration. It is then for the committee responsible for the hearing to 

decide whether or not it requires further information from the Commissioner-designate."In 

line with §§ 4 and 13 of the EP resolution of 8 September 2015, the JURI committee is 

preparing an initiative report on guidelines concerning the Commissioners’ declarations of 

interests. The rapporteur (Mr Pascal Durand Greens / EFA) would normally present a draft 

report to the JURI committee in September 2016. 

For subparagraph 1 of point b, paragraph 1, the principle that "the hearings shall be held in 

public." is already laid down in Rule 118 §3. Moreover, the second part of point 2.8 below is 

also intimately linked to the publicity of the hearings. 

As regards subparagraph 5, point, paragraph 1, transposition of § 6 of the EP resolution of 8 

September 2015.Transposition of §11 of the EP resolution 

Concerning subparagraph 7, point b of paragraph 1: transposition of §7 of the EP resolution 

of 8 September 2015. 

Regarding subparagraph 8, point b of paragraph 1, public communication of the hearings is 

now addressed under a new Article 2 §8 of the annex. 

As regards to subparagraph 4 and 5 of point c, paragraph 1, and article 3, paragraph 3 a 

(new): consequence of transposition of § 9 of the EP resolution of 8 September 2015. 

Subparagraph 6, point c of paragraph 1, transposition of § 9 and 3rd indent of § 11 of the EP 

resolution of 8 September 2015, the evaluation is not necessarily completed after the "first" 

hearing. 

Titile of Article 4 added to clarify the text 

Regarding squbparagraph 7, point c of paragraph 1, articles 4.1. and 4.2 are in fact a 

repetition of the contents of Rule 118(5) to (7) (new numbering). Either Articles 4.1. and 4.2 

should be deleted (preferably) or their wording should be fully harmonised with that of Rule 

118(5) to (7) . 

Concerning article 5 (new), transposition of § 8 of the EP resolution of 8 September 2015. 
 

Poprawka  279 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Załącznik XVI a (nowy) 
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Tekst obowiązujący Poprawka 

 ZAŁĄCZNIK XVIA 

 Wymogi dotyczące sporządzania aktów 

przyjmowanych zgodnie ze zwykłą 

procedurą ustawodawczą. 

 1. Akty wskazują rodzaj aktu, jego 

numer porządkowy, nazwy obu instytucji, 

które go przyjęły, datę podpisania aktu 

oraz jego przedmiot. 

 2. Akty prawne zawierają: 

 a) sformułowanie: «Parlament 

Europejski i Rada Unii Europejskiej»; 

 b) wskazanie postanowień, na mocy 

których przyjęto dany akt prawny, 

poprzedzone słowem: «uwzględniając»; 

 c) umocowanie zawierające 

odniesienie do przedstawionych 

wniosków, jak również wydanych opinii 

oraz przeprowadzonych konsultacji; 

 d) preambułę przyjętego aktu 

poprzedzoną słowami: «mając na uwadze, 

że» lub «mając na uwadze, co następuje»; 

 e) sformułowanie: «przyjmują 

niniejsze rozporządzenie» lub «przyjmują 

niniejszą dyrektywę» bądź «przyjmują 

niniejszą decyzję» poprzedzające tekst 

aktu prawnego. 

 3. Akty prawne dzielą się na artykuły, 

w razie potrzeby pogrupowane w części, 

tytuły, rozdziały i sekcje. 

 4. Ostatni artykuł aktu prawnego 

określa datę jego wejścia w życie, w 

przypadku gdy jest ona wcześniejsza lub 

późniejsza niż dwudziesty dzień po jego 

ogłoszeniu. 

 5. Po ostatnim artykule aktu 

prawnego następuje: 

 – sformułowanie dotyczące jego 

stosowania, zgodne z odpowiednimi 
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postanowieniami Traktatów; 

 – sformułowanie: «Sporządzono w 

…» i data podpisania aktu prawnego; 

 – sformułowanie: «W imieniu 

Parlamentu Europejskiego, 

Przewodniczący», «W imieniu Rady, 

Przewodniczący», nazwisko 

Przewodniczącego Parlamentu 

Europejskiego i przewodniczącego Rady 

pełniących funkcje w czasie podpisania 

danego aktu prawnego. 

Uzasadnienie 

Tekst przeniesiony z art. 77 (bez zmian). Podstawa prawna w art. 78.  
 

Poprawka  280 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Załącznik XVII 
 

Tekst obowiązujący Poprawka 

[...] skreśla się 

Uzasadnienie 

Wymaga skreślenia. Tekst decyzji umieszczonych w tym załączniku zostałby włączony do 

kompendium aktów prawnych, które byłoby łatwo dostępne dla posłów i innych osób. 
 

Poprawka  281 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Załącznik XVIII 
 

Tekst obowiązujący Poprawka 

[...] skreśla się 

Uzasadnienie 

Wymaga skreślenia. Tekst porozumienia umieszczonego w tym załączniku zostałby włączony 

do kompendium aktów prawnych, które byłoby łatwo dostępne dla posłów i innych osób. 
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Poprawka  282 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Załącznik XIX 
 

Tekst obowiązujący Poprawka 

[...] skreśla się 

Uzasadnienie 

Wymaga skreślenia. Tekst deklaracji umieszczonej w tym załączniku zostałby włączony do 

kompendium aktów prawnych, które byłoby łatwo dostępne dla posłów i innych osób. 
 

Poprawka  283 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Załącznik XX 
 

Tekst obowiązujący Poprawka 

[...] skreśla się 

Uzasadnienie 

Wymaga skreślenia. Tekst kodeksu postępowania umieszczonego w tym załączniku zostałby 

włączony do kompendium aktów prawnych, które byłoby łatwo dostępne dla posłów i innych 

osób. 
 

Poprawka  284 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Załącznik XXI 
 

Tekst obowiązujący Poprawka 

[...] skreśla się 

Uzasadnienie 

Wymaga skreślenia. Tekst porozumienia umieszczonego w tym załączniku zostałby włączony 

do kompendium aktów prawnych, które byłoby łatwo dostępne dla posłów i innych osób. 
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UZASADNIENIE 

Ogólny przegląd Regulaminu Parlamentu 

Parlament Europejski dokonywał regularnych przeglądów swojego Regulaminu, często po 

przyjęciu nowych traktatów, które rozszerzały uprawnienia Parlamentu Europejskiego2.    

Tym razem przyczyny przeglądu są w dużej mierze wewnętrzne i mają na celu poprawę 

funkcjonowania Parlamentu, wyjaśnienie przepisów, zwiększenie przejrzystości, ochronę 

Parlamentu przed elementami politycznymi usiłującymi zakłócić lub sabotować jego prace. 

Kilka poprawek wynika z szerszych zmian, takich jak międzyinstytucjonalne porozumienie z 

2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa lub powołanie nowych organów w kontekście 

unii bankowej. Niektóre zmiany są też związane ze sprawozdaniem Corbetta z 2015 r. w 

sprawie procedur i praktyk dotyczących przesłuchań kandydatów na komisarzy. 

Przygotowania do tego kompleksowego przeglądu przepisów odbyły się w grupie roboczej, 

której przewodził wiceprzewodniczący Parlamentu Rainer WIELAND, a w skład której 

weszło po jednym członku każdej grupy politycznej: oprócz przewodniczącego (PPE) 

członkami grupy roboczej byli (S&D) (sprawozdawca), Kazimierz UJAZDOWSKI (ECR), 

Charles GOERENS (ALDE), Helmut SCHOLZ (GUE), Max ANDERSSON (Zieloni), 

Isabella ADINOLFI (EFDD) i Gerolf ANNEMANS (ENF). 

Grupa robocza korzystała z obsługi sekretariatu grupy zadaniowej, który wniósł fachową 

wiedzę różnych służb i komisji. Grupa spotykała się regularnie przez prawie 18 miesięcy i 

osiągnęła konsensus w wielu (aczkolwiek nie we wszystkich) kwestiach. 

Większość prac miała charakter techniczny, prawny lub językowy i polegała na ulepszeniu 

szczegółów przepisów. Pewna liczba poprawek ma jednak bardziej istotne znaczenie. 

Porozumienia w pierwszym czytaniu (nowa sekcja 3 – art. 73a (nowy)) 

Niektórzy chcieli likwidacji porozumienia w pierwszym czytaniu, natomiast inni uznali 

korzyści płynące z takich porozumień. Znaleziono więc kompromis, który zyskał poparcie 

wszystkich grup i w wyniku którego utrzymano te porozumienia, lecz z gwarancjami i 

większą przejrzystością. Komisja parlamentarna bezwzględną większością głosów może 

postanowić wszcząć negocjacje z innymi instytucjami (chociaż dopiero po przyjęciu swojego 

sprawozdania), lecz taką decyzję należy podać do wiadomości na posiedzeniu plenarnym i 

jeżeli grupa polityczna lub liczba posłów odpowiadająca 1/10 składu Parlamentu zgłosi 

sprzeciw, wtedy plenum musi zagłosować nad tą decyzją, aby ją potwierdzić. Jeżeli nie 

osiągnie się większości i decyzja nie zostanie potwierdzona, głosowanie nad sprawozdaniem 

zostaje przełożone na kolejne posiedzenie plenarne i wyznacza się termin składania 

                                                 
2 Sprawozdanie Corbetta dotyczące dostosowania Regulaminu do Traktatu z Lizbony (A6-0277/2009), 

sprawozdanie Corbetta w sprawie ogólnego przeglądu Regulaminu Parlamentu Europejskiego (A6-0273/2009), 

sprawozdanie Corbetta w sprawie restrukturyzacji Regulaminu Parlamentu Europejskiego (A5-0068/2004), 

sprawozdanie Corbetta w sprawie ogólnego przeglądu Regulaminu Parlamentu Europejskiego (A5-0008/2002), 

sprawozdanie Corbetta-Palacio-Gutierreza w sprawie zmian w Regulaminie Parlamentu Europejskiego (A4-

0022/1999). 
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poprawek.  

Porozumienia w drugim czytaniu (nowy art. 73a) 

W drugim czytaniu, aby przygotować się do negocjacji, komisja parlamentarna będzie mogła 

przyjąć wytyczne dotyczące każdej kwestii stanowiska Rady, której nie poruszono w 

stanowisku PE przyjętym w pierwszym czytaniu. 

Stosowanie międzyinstytucjonalnego porozumienia w sprawie lepszego stanowienia 

prawa  

Do przepisów zostaną wprowadzone niezbędne zmiany umożliwiające stosowanie tego 

porozumienia: 

 Na podstawie uwag zgłoszonych przez Konferencję Przewodniczących i Konferencję 

Przewodniczących Komisji przewodniczący może negocjować z Komisją i Radą 

roczne międzyinstytucjonalne porozumienie w sprawie programowania dotyczące 

programowania ustawodawczego. 

 Przewodniczący może złożyć podpis tylko po uprzedniej zgodzie Konferencji 

Przewodniczących. 

 Komisja parlamentarna może się zgodzić na przyspieszenie procedury, jeżeli procedurę 

tą uznano za priorytet w rocznym międzyinstytucjonalnym porozumieniu w sprawie 

programowania.  

 Jeżeli Parlament wystąpi z inicjatywą ustawodawczą, Komisja Europejska musi 

udzielić odpowiedzi w terminie trzech miesięcy, a jeżeli tego nie uczyni, musi się 

stawić przed właściwą komisją parlamentarną.  

 Wycofanie wniosku przez Komisję Europejską musi być przedyskutowane z właściwą 

komisją PE, a w przypadku braku porozumienia, na posiedzeniu plenarnym. 

 Zmiany podstawy prawnej wniosków muszą być poprzedzone dyskusjami 

międzyinstytucjonalnymi. 

 

Równość płci / uwzględnianie aspektu płci (art. 38a (nowy) 

W sprawach, w których w grę będzie wchodzić równość kobiet i mężczyzn, komisja FEMM, 

grupa polityczna lub 40 posłów będzie mogło zwrócić się o przekazanie wniosku komisji 

FEMM, która sporządzi opinię.   

Debaty w sprawach bieżących (art. 153a)  

Na każdej sesji plenarnej będą się teraz odbywać jedna godzinna debata dotycząca bieżących 

spraw o dużym znaczeniu dla polityki UE lub dwie takie debaty. Każda grupa będzie miała 

prawo zwrócić się co najmniej raz w roku o przeprowadzenie debaty. Konferencja 

Przewodniczących zadba o sprawiedliwy podział (według metody d’Hondta).  Debata nie 
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odbędzie się, jeżeli większością 4/5 głosów Konferencja Przewodniczących odrzuci jej temat. 

Przejrzystość 

Ze względu na opóźnienie w głosowaniu nad sprawozdaniem Giegolda, elementy tego 

sprawozdania wymagające zmian w wewnętrznych przepisach Parlamentu zostały 

rozpatrzone w kontekście niniejszego sprawozdania bez oczekiwania na ostateczny wynik 

sprawozdania Giegolda ani nie przesądzając o tym wyniku. Proponowane zmiany w 

Regulaminie dotyczą pewnych kwestii związanych z przejrzystością i rozliczalnością.  

Obejmują one w szczególności: 

 Zezwolenie sprawozdawcom na załączanie do swoich sprawozdań „śladu 

legislacyjnego” (zgodnie z decyzją Prezydium w sprawie śladu legislacyjnego).  

 Zakazanie posłom wykonywania odpłatnej pracy polegającej na lobbyingu. 

 Bardziej szczegółowe analizy deklaracji o braku interesów finansowych, składanych 

przez posłów.  

 Sprawdzanie, czy deklaracje o braku interesów finansowych są aktualne i dokładne. 

 Byli posłowie podejmujący nową pracę (lobbying) będą musieli informować o tym 

PE. 

 Odbieranie przepustek zarejestrowanym lobbystom, którzy nie przestrzegają 

przepisów. 

 Odbieranie przepustek tym, którzy nie przyjmą zaproszeń do komisji śledczych

 Przepustki dla osób towarzyszących nie będą mogły być wykorzystywane do 

lobbyingu.  

 Większą przejrzystość intergrup.  

 

Przejrzystość zwiększą też inne nowe wymienione wcześniej przepisy, szczególnie te 

dotyczące porozumień w pierwszym czytaniu, przejrzystości rozmów trójstronnych oraz 

potwierdzenia wyników przesłuchania kandydatów na komisarzy (w tym potencjalnego 

konfliktu interesów). 

Różne środki zwiększenia efektywności: 

 Porządek głosowania nad ustawodawstwem jest teraz jaśniej określony (art. 59 

itp.) kolejność głosowań nad natychmiastowym odrzuceniem, nad tymczasowym 

porozumieniem, nad poprawkami oraz w głosowaniu końcowym, a którym 

ustawodawstwo zostanie przyjęte albo odrzucone. Dublowanie głosowania najpierw 

nad wnioskiem ustawodawczym, a następnie nad rezolucją ustawodawczą zostanie 

zlikwidowane: rezolucje ustawodawcze będą automatycznie dostosowane do wyniku 

głosowania nad ustawodawstwem. 
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 Tura pytań (art. 129) będzie zmieniona tak, aby w jej trakcie, jeżeli będzie stosowany 

system pingpongowy, można było zadawać komisarzom pytania, po których nastąpi 30 

sekundowe dodatkowe pytanie. 

 Pytania wymagające odpowiedzi na piśmie (art. 130). Należy zmniejszyć zbyt dużą 

liczbę pytań (obecnie ponad 60 000 rocznie) stawianych czasami wyłącznie z przyczyn 

statystycznych; każdy poseł będzie mógł przedłożyć maksymalnie 20 pytań  w okresie 

kolejnych trzech miesięcy.  

 Projekty rezolucji zostaną ograniczone do jednej miesięcznie na posła.  

 Głosowania imienne na posiedzeniu plenarnym  zostaną ograniczone do 100 

głosowań na grupę i posiedzenie plenarne (art. 180 ust.1a). 

 Oświadczenia pisemne: jest wniosek o ich likwidację (głosowanie ma być wolne). 

Jeżeli zostaną utrzymane, aby je złożyć, będzie wymagany próg 40 posłów z 3 grup i 

nie będą one mogły dotyczyć procedur w toku. 

Progi (art. 168a):  

W sprawozdaniu nie podniesiono progów wymaganych w różnych procedurach w 

Parlamencie, natomiast zaproponowano, aby zracjonalizować większość z nich, określając 

tylko trzy progi, które zastąpią różne liczne dotychczasowe progi;  

- Dolny próg: grupa lub pojedynczy posłowie, którzy razem stanowią jedną dwudziestą 

Parlamentu; 

- Środkowy próg: co najmniej jednak grupa lub pojedynczy posłowie, którzy razem 

stanowią jedną dziesiątą Parlamentu; 

- Górny próg: co najmniej jednak grupa lub pojedynczy posłowie, którzy razem 

stanowią jedną piątą Parlamentu. 

Chociaż proponowano, aby podnieść próg wymagany do utworzenia grupy politycznej, który 

w PE jest niższy niż w większości parlamentów narodowych, co pozwoliłoby uniknąć 

mnożenia się małych grup ekstremistycznych, to propozycja ta nie uzyskała szerokiego 

poparcia grupy roboczej. Wprowadzono natomiast nowy wymóg, polegający na tym, że 

każdy poseł wstępujący do grupy musi podpisać oświadczenie o podobieństwie poglądów 

politycznych. 

Wybór przewodniczącego Komisji w głosowaniu imiennym zamiast w głosowaniu 

tajnym (art. 117)  

Na ten temat istnieją w Parlamencie różne poglądy. Dlatego też w sprawozdaniu 

zaproponowano poprawkę przewidującą głosowanie imienne i posłowie będą mogli wyrazić 

swoje poparcie lub nie. Grupy mogą dopuścić wolne głosowanie w tej sprawie, ponieważ 

linie podziału są tutaj bardziej kulturowe niż polityczne. 

Nowe procedury przesłuchiwania kandydatów na komisarzy, zatwierdzone przez Parlament 
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w kontekście sprawozdania Corbetta z 2015 r. w sprawie przesłuchań, zostały transponowane 

do Regulaminu. 

Powoływanie członków organów zarządzania gospodarczego (art. 122a) 

Określono procedury, zgodnie z którymi po przesłuchaniu kandydatów PE ma głosować nad 

nominacjami na stanowiska do Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego, Jednolitej Rady ds. 

Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji, Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego,     

Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych itp. 

Postępowanie posłów (art. 165 w sprawie sankcji i art. 166 w sprawie kar) 

Posłowie będą teraz karani (przez przewodniczącego) za oszczercze, rasistowskie lub 

ksenofobiczne wypowiedzi lub działania podejmowane w celu przerwania prac 

parlamentarnych. W odpowiednich przypadkach posłowie mogą ponosić odpowiedzialność 

za takie zachowania swoich pracowników.   

Zwiększono kary za poważne przewinienia (do 30 diet dziennych, przy czym kara będzie 

podwójna w przypadku ponownego przewinienia), a posłowie mogą zostać pozbawieni 

prawa do reprezentowania PE na zewnątrz (na delegacjach, posiedzeniach 

międzyinstytucjonalnych itp.) przez okres do jednego roku.  

Przynależne grupom miejsca w komisjach (art. 199) 

Zaproponowano, aby miejsca w komisjach, na które zostali mianowani poszczególni 

posłowie, pozostały w danej grupie, jeżeli poseł ją opuści. Zwiększyłoby to stabilność 

politycznego składu komisji, które mają odzwierciedlać równowagę polityczną całego 

Parlamentu. Dlatego też: 

– Posłowie nie będą już oficjalnie mianowani do komisji na posiedzeniu plenarnym. To 

grupy będą mianować członków komisji w zależności od liczby miejsc, które zostały im 

przydzielone, i będą informować o nominacjach Konferencję Przewodniczących jedynie w 

celu ich ogłoszenia na posiedzeniu plenarnym.  

– Jeżeli jakiś poseł opuści grupę jego miejsce w komisji zostanie zajęte przez innego posła z 

grupy, którą opuścił. To grupa będzie musiała zapewnić nowemu posłowi miejsce w jakiejś 

komisji parlamentarnej. 

– Rozwiązuje to też problem zastępców, którzy tracą miejsce, kiedy pełnoprawny członek 

komisji zmienia grupę. 

– W przypadku istotnych zmian w równowadze Parlamentu Konferencja Przewodniczących 

może dostosować skład komisji tak, aby odzwierciedlały one skład całego Parlamentu.  

  

Delegacje międzyparlamentarne  

Od następnych wyborów delegacje międzyparlamentarne będą mogły się składać najwyżej w 

jednej trzeciej z członków posiadających to samo obywatelstwo. 
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26.10.2016 

OPINIA KOMISJI BUDŻETOWEJ 

dla Komisji Spraw Konstytucyjnych 

w sprawie ogólnego przeglądu Regulaminu Parlamentu 

(2016/2114(REG)) 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Jean Arthuis 

 

POPRAWKI 

Komisja Budżetowa zwraca się do Komisji Spraw Konstytucyjnych, jako komisji 

przedmiotowo właściwej, aby uwzględniła w swoim sprawozdaniu następujące poprawki: 

Poprawka  1 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 25 – ustęp 6 

 

Tekst obowiązujący Poprawka 

6. Prezydium sporządza schemat 

organizacyjny Sekretariatu, jak również 

ustanawia przepisy dotyczące statusu 

administracyjnego oraz finansowego 

urzędników i innych pracowników. 

6. Prezydium przyjmuje schemat 

organizacyjny Sekretariatu na każdy rok 

budżetowy, jak również ustanawia przepisy 

dotyczące statusu administracyjnego oraz 

finansowego urzędników i innych 

pracowników. 

 

Poprawka  2 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 25 – ustęp 7 
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Tekst obowiązujący Poprawka 

7. Prezydium sporządza wstępny 

projekt preliminarza budżetowego 

Parlamentu. 

7. Prezydium sporządza i przyjmuje 

wstępny projekt preliminarza budżetowego 

Parlamentu na każdy rok budżetowy.  

 

 

Poprawka  3 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 88 – ustęp 5 

 

Tekst obowiązujący Poprawka 

5. Projekty poprawek do preliminarza 

budżetowego Parlamentu Europejskiego 

zbieżne z projektami odrzuconymi 

wcześniej przez Parlament na etapie 

ustalania preliminarza są poddawane pod 

dyskusję jedynie wówczas, gdy właściwa 

komisja wyda pozytywną opinię. 

skreśla się 

 

Poprawka  4 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 96 – nagłówek 

 

Tekst obowiązujący Poprawka 

Preliminarz budżetowy Parlamentu Preliminarz budżetowy i schemat 

organizacyjny Parlamentu 

 

Poprawka  5 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 96 – ustęp 1 

 

Tekst obowiązujący Poprawka 

1. Na podstawie sprawozdania 1. Na podstawie sprawozdań 
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przygotowanego przez Sekretarza 

Generalnego Prezydium opracowuje 

wstępny projekt preliminarza budżetowego 
Parlamentu. 

dotyczących planowania średnio- i 

długoterminowego oraz planowania 

rocznego przygotowanych przez 

Sekretarza Generalnego Prezydium 

opracowuje i przyjmuje preliminarz 

budżetowy i schemat organizacyjny 
Parlamentu. W średnio- i 

długoterminowym planowaniu budżetu 

należy wyraźnie oddzielić inwestycje od 

wydatków administracyjnych. 

 

Poprawka  6 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 87 – ustęp 1 a (nowy) 

 

Tekst obowiązujący Poprawka 

 1a. Przygotowane przez Sekretarza 

Generalnego sprawozdania dotyczące 

planowania średnio- i długoterminowego 

oraz planowania rocznego, wraz z 

wszelkimi odnośnymi dokumentami, są 

przekazywane komisji właściwej do spraw 

budżetowych. 

 

Poprawka  7 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 96 – ustęp 2 

 

Tekst obowiązujący Poprawka 

2. Przewodniczący przekazuje 

wstępny projekt właściwej komisji, która 

opracowuje projekt preliminarza 

budżetowego i przygotowuje sprawozdanie 

dla Parlamentu. 

skreśla się 

 

Poprawka  8 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 
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Artykuł 96 – ustęp 3 – akapit 1 

 

Tekst obowiązujący Poprawka 

Przewodniczący wyznacza termin 

składania poprawek do projektu 

preliminarza budżetowego. 

skreśla się 

 

Poprawka  9 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 96 – ustęp 3 – akapit 2 

 

Tekst obowiązujący Poprawka 

Właściwa komisja wydaje opinię na temat 

tych poprawek. 

skreśla się 

 

Poprawka  10 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 96 – ustęp 4 

 

Tekst obowiązujący Poprawka 

4. Parlament uchwala preliminarz 

budżetowy. 

skreśla się 

 

Poprawka  11 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 96 – ustęp 5 

 

Tekst obowiązujący Poprawka 

5. Przewodniczący przekazuje 

preliminarz budżetowy Komisji i Radzie. 

5. Przewodniczący przekazuje 

preliminarz budżetowy oraz schemat 

organizacyjny za każdy rok budżetowy 

komisji właściwej do spraw budżetowych, 

Komisji i Radzie. 
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Poprawka  12 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 96 – ustęp 6 

 

Tekst obowiązujący Poprawka 

6. Powyższe postanowienia stosują 

się do preliminarzy budżetów 

korygujących. 

skreśla się 

 

Poprawka  13 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 96 – ustęp 6 a (nowy) 

 

Tekst obowiązujący Poprawka 

 6a. W nieuniknionych, wyjątkowych i 

nieprzewidzianych okolicznościach 

Prezydium może przyjąć list w sprawie 

poprawek do preliminarza budżetowego 

Parlamentu. 

 Do dnia 1 września każdego roku 

budżetowego Prezydium przekazuje list w 

sprawie poprawek komisji właściwej do 

spraw budżetowych.  

 

Poprawka  14 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 96 – ustęp 6 b (nowy) 

 

Tekst obowiązujący Poprawka 

 6b. W przypadku gdy opinia komisji 

właściwej do spraw budżetowych różni się 

od pierwotnych decyzji Prezydium 

dotyczących preliminarza budżetowego 

Parlamentu, podjęte zostaje postępowanie 

uzgadniające pomiędzy Prezydium a 

komisją właściwą do spraw budżetowych; 

wynik postępowania uzgadniającego 
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zostaje poddany pod głosowanie na 

posiedzeniu plenarnym w ramach 

głosowania nad przyjęciem budżetu 

rocznego, zgodnie z art. 314 Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej. 

 

Poprawka  15 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 97 

 

Tekst obowiązujący Poprawka 

Artykuł 97 skreśla się 

Procedura stosowana przy 

opracowywaniu preliminarza 

budżetowego Parlamentu 

 

1. W kwestii budżetu Parlamentu 

Prezydium i Komisja Budżetowa 

podejmują w kolejnych fazach decyzje w 

zakresie: 

 

a)  schematu organizacyjnego;  

b)  wstępnego projektu i projektu 

preliminarza budżetowego. 

 

2. Decyzje dotyczące schematu 

organizacyjnego są podejmowane zgodnie 

z następującą procedurą: 

 

a)  Prezydium sporządza schemat 

organizacyjny na każdy rok budżetowy; 

 

b)  w przypadku gdy opinia komisji 

odpowiedzialnej za kwestie budżetowe 

różni się od pierwotnych decyzji 

Prezydium, wszczyna się postępowanie 

uzgadniające pomiędzy Prezydium i tą 

komisją; 

 

c)  na zakończenie postępowania 

Prezydium podejmuje ostateczną decyzję 

w sprawie preliminarza budżetowego dla 

schematu organizacyjnego, zgodnie z art. 

222 ust. 3 Regulaminu, nie naruszając 

decyzji podjętych zgodnie z art. 314 

Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
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Europejskiej. 

3.  Procedura przygotowawcza 

dotycząca samego preliminarza 

rozpoczyna się z chwilą ostatecznego 

przyjęcia schematu organizacyjnego przez 

Prezydium. Etapy tej procedury 

odpowiadają etapom opisanym w art. 96 

Regulaminu. Jeżeli stanowiska komisji 

właściwej w kwestiach budżetowych i 

Prezydium znacznie się różnią, wszczyna 

się postępowanie uzgadniające. 

 

 

Poprawka  16 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 222 – ustęp 3 – akapit 1 

 

Tekst obowiązujący Poprawka 

Prezydium sporządza schemat 

organizacyjny Sekretariatu Generalnego 

oraz ustanawia przepisy dotyczące statusu 

administracyjnego i finansowego 

urzędników i innych pracowników. 

Prezydium sporządza i przyjmuje schemat 

organizacyjny Sekretariatu Generalnego 

oraz ustanawia przepisy dotyczące statusu 

administracyjnego i finansowego 

urzędników i innych pracowników. 

 

 

Poprawka  17 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Załącznik VI – punkt IV – podpunkt 2 

 

Tekst obowiązujący Poprawka 

2. prerogatyw budżetowych 

Parlamentu, a mianowicie budżetu Unii, 

jak również negocjowania i wdrażania 

porozumień międzyinstytucjonalnych w tej 

dziedzinie; 

2. prerogatyw budżetowych 

Parlamentu, a mianowicie budżetu Unii, 

jak również negocjowania i wdrażania 

porozumień międzyinstytucjonalnych w tej 

dziedzinie oraz powiązanych 

instrumentów specjalnych; 
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Poprawka  18 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Załącznik VI – punkt IV – podpunkt 3 

 

Tekst obowiązujący Poprawka 

3. preliminarzy Parlamentu, zgodnie 

z procedurami określonymi w 

Regulaminie; 

skreśla się 
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18.10.2016 

OPINIA KOMISJI KONTROLI BUDŻETOWEJ 

dla Komisji Spraw Konstytucyjnych 

w sprawie ogólnego przeglądu Regulaminu Parlamentu 

(2016/2114(REG)) 

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Ingeborg Gräßle 

 

POPRAWKI 

Komisja Kontroli Budżetowej zwraca się do Komisji Spraw Konstytucyjnych, jako komisji 

przedmiotowo właściwej, aby uwzględniła w swoim sprawozdaniu następujące poprawki: 

Poprawka  1 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 94 – ustęp 1 – wprowadzenie 

 

Tekst obowiązujący Poprawka 

Postanowienia dotyczące procedury 

stosowanej przy podejmowaniu decyzji w 

sprawie udzielenia Komisji absolutorium z 

wykonania budżetu stosuje się również do 

procedury udzielania absolutorium: 

Postanowienia dotyczące procedury 

stosowanej przy podejmowaniu decyzji w 

sprawie udzielenia Komisji absolutorium z 

wykonania budżetu zgodnie z art. 319 

Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej stosuje się również do 

procedury udzielania absolutorium: 

 

Poprawka  2 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 94 – ustęp 1 a (nowy) 
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Tekst obowiązujący Poprawka 

 W przypadku udzielenia absolutorium 

organom, o których mowa w akapicie 

pierwszym tiret czwarte, dla każdego 

organu sporządzane jest jedno 

sprawozdanie. 

Uzasadnienie 

The proposed change reinstates the original wording of this paragraph clarifying that: (1) 

discharge is granted on the basis of article 319 of the treaty and (2) the long current practice 

of preparing individual reports for the discharged bodies referred to in the fourth indent for 

the following reasons: 

1. In recent year’s the bodies covered by rule 94 (fourth indent) have been at the center of the 

discharge procedure. The proposal to deal with those bodies in a single report would make it 

more difficult to early identify possible problems and to ensure proper financial management 

for agengies and joint undertakings. 

2. A single report would also diffuse the accountability of each separate body, and would 

make it more challenging  for the Committee on Budgetary Control, and consequently the 

Parliament, to scrutinise in detail the implementation of the tasks and the budget execution of 

individual agencies and joint undertakings.  

3. Furthermore a number of considerations of political and practical nature also speak in 

favour of maintaining Rule 94 in its current version, such as a better visibility of 

Parliament’s scrutiny of each agency and other bodies and a stronger public accountability 

of their financial management, as well as the Council’s practice to present individual 

discharge recommendations on each of them; 

4. Under Rule 94 (fourth indent) CONT Committee prepares the discharge reports for two 

different legal entities: EU decentralised agencies and joint undertakings. With due regard to 

that CONT has different “Rapporteurs” and inclusive different Political Groups responsible 

for those reports. It appears therefore that they shouldn’t be treated under the same report. 

CONT also reflects on a thematic regrouping of the discharge reports for EU decentralised 

agencies in order to have more than one rapporteur for this sector.  

5. EU agencies are set up to perform specific tasks under EU law. The legal basis for each 

decentralised agency is set by its individual founding regulation. The EU agencies are 

established upon Commission’s proposal by the European Parliament and the Council of the 

European Union; 

6. Joint undertakings are established on the basis of Article 187 TFEU (ex Article 171 TEC) 

to realise public-private partnerships at European level in the field of industrial research. 

The founding members of the joint undertakings are typically the European Commission, not-
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for-profit industry-led associations and some Member States; 

7. Moreover according to Article 208 of the Financial Regulation, Parliament, on the 

recommendation of the Council, has to grant discharge to all bodies "set up under the TFEU 

and the Euratom Treaty and which have legal personality and receive contributions charged 

to the budget". Articles 108 and 109 of the Commission framework financial regulation for 

the bodies referred to in Article 208 of the Financial Regulation1, as well as the constituent 

acts establishing the agencies and other bodies contain more detailed provisions on the 

discharge of these bodies; 

8. It results from these provisions that Parliament has to examine the implementation of the 

budget (accounts, financial statements) of each of the agencies and other bodies individually 

in the light of the individual reports of the Court of Auditors and take an individual and 

distinct decision on granting, postponing or rejecting the discharge as regards each of them; 

9. The amendment (“dealt with in a single report which shall contain separate sections”) is 

not clear in this respect. Even if they were assembled in a single report, the discharge 

decisions for each body constitute legally distinct decisions which have to be separately 

adopted by Parliament and could not be replaced by a single vote; 

10. Taking this into account, the proposed amendment obstructs the culture of responsibility 

within the agencies and joint undertakings.In the light of general principles of Union law, 

such as transparency (Article 1(2) TEU) and legal certainty, the existing version of Rule 94 

and Parliament’s current practice to adopt separate discharge reports on each of the entities 

referred to in Article 208 of the Financial Regulation appears preferable; 

11. Preparing only a single report for 41 bodies (33 EU agencies and 8 joint undertakings) 

would undermine the importance of the tasks performed by those bodies as well as their 

autonomy, in particular of the regulatory agencies and those with the function of independent 

information collection; 
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13.10.2016 

OPINIA KOMISJI OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO, ZDROWIA 
PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI 

dla Komisji Spraw Konstytucyjnych 

w sprawie ogólnego przeglądu Regulaminu Parlamentu 

(2016/2114(REG)) 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Giovanni La Via 

 

POPRAWKI 

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 

Żywności zwraca się do Komisji Spraw Konstytucyjnych, jako komisji przedmiotowo 

właściwej, aby uwzględniła w swoim sprawozdaniu następujące poprawki: 

 

Poprawka  1 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 73 a (nowy) 

 

Tekst obowiązujący Poprawka 

 Artykuł 73a 

 Negocjacje przed drugim czytaniem w 

Parlamencie 

 Jeżeli Rada przekazała właściwej komisji 

swoje stanowisko w pierwszym czytaniu, 

stanowisko Parlamentu w pierwszym 

czytaniu – zgodnie z art. 69 – stanowi 

mandat do negocjacji z innymi 

instytucjami. Właściwa komisja może 

następnie podjąć decyzję o przystąpieniu 

do negocjacji w dowolnym momencie. 
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 Jeżeli stanowisko Rady zawiera elementy 

nieobjęte projektem aktu ustawodawczego 

lub stanowiskiem Parlamentu w 

pierwszym czytaniu, komisja może przyjąć 

wytyczne (również w formie poprawek do 

stanowiska Rady) dla zespołu 

negocjacyjnego. 
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19.10.2016 

OPINIA KOMISJI PRAWNEJ 

dla Komisji Spraw Konstytucyjnych 

w sprawie ogólnego przeglądu Regulaminu Parlamentu 

(2016/2114(REG)) 

Sprawozdawca: Pavel Svoboda 

 

 

POPRAWKI 

Komisja Prawna zwraca się do Komisji Spraw Konstytucyjnych, jako komisji przedmiotowo 

właściwej, aby uwzględniła w swoim sprawozdaniu następujące poprawki: 

Poprawka  1 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 3 – ustęp 3 

 

Tekst obowiązujący Poprawka 

3. Parlament, na podstawie 

sprawozdania komisji odpowiedzialnej za 

weryfikację mandatów, przystępuje 

niezwłocznie do weryfikacji mandatów i 

stwierdza ważność mandatu każdego z 

nowo wybranych posłów, a także 

rozstrzyga ewentualne spory zgłoszone 

zgodnie z postanowieniami aktu z dnia 20 

września 1976 r., z wyjątkiem sporów 

opartych na krajowych ordynacjach 

wyborczych. 

3. Parlament, na podstawie 

sprawozdania właściwej komisji, 

przystępuje niezwłocznie do weryfikacji 

mandatów i stwierdza ważność mandatu 

każdego z nowo wybranych posłów, a 

także rozstrzyga ewentualne spory 

zgłoszone zgodnie z postanowieniami aktu 

z dnia 20 września 1976 r. inne niż spory, 

które – na mocy tego aktu – podlegają 

wyłącznie przepisom krajowym, do 

których akt się odnosi. 

 Sprawozdanie właściwej komisji opiera się 

na oficjalnym komunikacie każdego 

państwa członkowskiego w sprawie 
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pełnych wyników wyborów, zawierającym 

nazwiska wybranych kandydatów oraz 

nazwiska ich ewentualnych zastępców w 

kolejności ustalonej według wyników 

głosowania. 

 Ważność mandatu posła nie może zostać 

stwierdzona przed złożeniem przez niego 

pisemnego oświadczenia zgodnie z 

niniejszym artykułem oraz z załącznikiem 

I do niniejszego Regulaminu. 

(zob. poprawki 2 i 3 do art. 3 ust. 4 akapity pierwszy i drugi) 

Uzasadnienie 

„Właściwa komisja” jest wyraźnie wskazana w załączniku VI. Słowa „z wyjątkiem sporów 

opartych na krajowych ordynacjach wyborczych” nie są w pełni zgodne z art. 12 aktu z 

1976 r., tj. „inne aniżeli wynikające z przepisów krajowych, do których niniejszy Akt się 

odnosi”. Ponadto ust. 4 akapity pierwszy i drugi należy przesunąć do ust. 3 w celu 

zapewnienia spójności. 

 

Poprawka  2 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 3 – ustęp 4 – akapit 1 

 

Tekst obowiązujący Poprawka 

4. Sprawozdanie właściwej komisji 

opiera się na oficjalnym komunikacie 

każdego państwa członkowskiego w 

sprawie wyników wyborów, zawierającym 

nazwiska wybranych kandydatów oraz 

nazwiska ich ewentualnych zastępców w 

kolejności ustalonej według wyników 

głosowania. 

skreśla się 

(zob. poprawka 1 do art. 3 ust. 3 i poprawka 3 do art. 3 ust. 4 akapit drugi) 

Uzasadnienie 

Ustęp 4 akapity pierwszy i drugi należy przesunąć do ust. 3 w celu zapewnienia spójności. 
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Poprawka  3 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 3 – ustęp 4 – akapit 2 

 

Tekst obowiązujący Poprawka 

Ważność mandatu posła nie może zostać 

stwierdzona przed złożeniem przez niego 

pisemnego oświadczenia zgodnie z 

niniejszym artykułem oraz z załącznikiem 

I do niniejszego Regulaminu. 

skreśla się 

(zob. poprawka 1 do art. 3 ust. 3 i poprawka 2 do art. 3 ust. 4 akapit pierwszy) 

Uzasadnienie 

Ustęp 4 akapity pierwszy i drugi należy przesunąć do ust. 3 w celu zapewnienia spójności. 

 

Poprawka  4 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 3 – ustęp 4 – akapit 3 

 

Tekst obowiązujący Poprawka 

Parlament może, na podstawie 

sprawozdania komisji, rozstrzygać w 

dowolnym momencie w sprawie sporów 

dotyczących ważności mandatu posła. 

4. Parlament, na podstawie wniosku 

właściwej komisji, dokonuje niezwłocznej 

weryfikacji mandatów poszczególnych 

posłów, którzy zastępują posłów 

ustępujących, i może w dowolnym 

momencie rozstrzygać spory dotyczące 

ważności mandatu posła. 

Uzasadnienie 

Akapit ten stanie się ustępem 4. W niniejszej poprawce wyjaśnia się procedurę, jaką należy 

stosować w trakcie kadencji parlamentarnej, kiedy zastępowani są indywidualni posłowie. W 

tym celu zastąpienie „sprawozdania” „wnioskiem” umożliwia zastosowanie uproszczonej 

procedury w nieproblematycznych przypadkach. Zmiana ta jest zgodna ze stosowaną 

praktyką. 
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Poprawka  5 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 3 – ustęp 6 – akapit 1 

 

Tekst obowiązujący Poprawka 

6.  Komisja czuwa, aby każda 

informacja mogąca wpłynąć na 

wykonywanie mandatu posła do 

Parlamentu Europejskiego lub na kolejność 

wprowadzania zastępców została 

niezwłocznie zgłoszona Parlamentowi 

przez władze państw członkowskich lub 

Unii; w przypadku powołania posła 

komisja dba o to, aby została wskazana 

data, z którą staje się ono skuteczne. 

6. Komisja czuwa, aby każda 

informacja mogąca wpłynąć na 

wybieralność posła do Parlamentu 

Europejskiego lub na wybieralność bądź 

kolejność wprowadzania zastępców została 

niezwłocznie zgłoszona Parlamentowi 

przez władze państw członkowskich lub 

Unii; w przypadku powołania posła 

komisja dba o to, aby została wskazana 

data, z którą staje się ono skuteczne. 

Uzasadnienie 

Nowe brzmienie jest bardziej precyzyjne i lepiej odzwierciedla sens niniejszego przepisu. 

 

Poprawka  6 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 4 – ustęp 1 

 

Tekst obowiązujący Poprawka 

1. Poseł rozpoczyna i kończy 

wykonywanie mandatu w terminach 

określonych w akcie z dnia 20 września 

1976 r. Mandat posła wygasa w wyniku 

śmierci posła lub zrzeczenia się przez 

niego mandatu. 

1. Poseł rozpoczyna i kończy 

wykonywanie mandatu w terminach 

określonych w art. 5 i 13 aktu z dnia 20 

września 1976 r. 

Uzasadnienie 

Drugie zdanie niniejszego ustępu jest zbędne, jako że wszystkie te przypadki są objęte aktem z 

1976 r., w szczególności jego art. 13 ust. 1 rozszerza wygaśnięcie mandatu na „rezygnację 

lub śmierć”. 

 



 

PE585.606v03-00 404/446 RR\1110426PL.docx 

PL 

Poprawka  7 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 4 – ustęp 2 

 

Tekst obowiązujący Poprawka 

2. Posłowie pełnią swoje funkcje do 

chwili otwarcia pierwszego posiedzenia 

Parlamentu po wyborach. 

skreśla się 

Uzasadnienie 

Niniejsze postanowienie jest już objęte art. 5 aktu z 1976 r., który jest jedynym źródłem 

prawnym tej zasady. 

 

Poprawka  8 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 4 – ustęp 3 – akapit 2 

 

Tekst obowiązujący Poprawka 

Jeśli właściwa komisja uzna, że zrzeczenie 

się jest niezgodne z duchem lub literą aktu 

z dnia 20 września 1976 r., powiadamia o 

tym Parlament, aby ten zdecydował w 

przedmiocie wakatu. 

Jeśli właściwa komisja uzna, że zrzeczenie 

się mandatu jest zgodne z aktem z dnia 20 

września 1976 r., ogłoszony zostaje wakat 

ze skutkiem od dnia wskazanego w 

protokole przez posła zrzekającego się 

mandatu, a Przewodniczący informuje o 

tym Parlament. 

(zob. poprawka 9 do art. 4 ust. 3 akapit trzeci) 

Uzasadnienie 

Zważywszy że problematyczne przypadki zrzeczenia się mandatu stanowią wyjątek, a nie 

regułę, należy odwrócić kolejność akapitów drugiego i trzeciego i dostosować ich brzmienie. 

 

Poprawka  9 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 4 – ustęp 3 – akapit 3 
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Tekst obowiązujący Poprawka 

W przeciwnym przypadku wakat stwierdza 

się od dnia wskazanego w protokole przez 

zrzekającego się posła. Parlament nie 

przeprowadza głosowania w tej sprawie. 

Jeżeli właściwa komisja uzna, że 

zrzeczenie się mandatu jest niezgodne z 

aktem z dnia 20 września 1976 r., 

proponuje Parlamentowi, by nie ogłaszał 

wakatu. 

(zob. poprawka 8 do art. 4 ust. 3 akapit drugi) 

Uzasadnienie 

Zważywszy że problematyczne przypadki zrzeczenia się mandatu stanowią wyjątek, a nie 

regułę, należy odwrócić kolejność akapitów drugiego i trzeciego i dostosować ich brzmienie. 

 

Poprawka  10 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 4 – ustęp 3 – wykładnia 

 

Tekst obowiązujący Poprawka 

Dla wyjątkowych sytuacji została 

stworzona procedura uproszczona. 

Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy 

pomiędzy dniem, w którym zrzeczenie się 

mandatu nabiera mocy, a dniem 

pierwszego posiedzenia właściwej komisji 

odbywa się jedna lub więcej sesji co, 

wskutek braku stwierdzenia wakatu, 

pozbawiłoby grupę polityczną, do której 

należy poseł zrzekający się mandatu, 

możliwości zastąpienia go we 

wspomnianych okresach sesji. Procedura 

ta upoważnia sprawozdawcę właściwej 

komisji odpowiedzialnego za powyższe 

kwestie do niezwłocznego przystąpienia do 

rozpatrzenia każdego prawidłowo 

zgłoszonego zrzeczenia się i, w przypadku, 

gdyby jakiekolwiek opóźnienie w zbadaniu 

sprawy mogło mieć negatywne skutki, do 

przedstawienia go przewodniczącemu 

komisji, aby ten, zgodnie z 

postanowieniami ust. 3: 

skreśla się 
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–  zgłosił Przewodniczącemu 

Parlamentu w imieniu komisji, że może 

zostać stwierdzony wakat, lub 

 

–  zwołał nadzwyczajne posiedzenie 

komisji w celu zbadania poszczególnych 

trudności zgłoszonych przez 

sprawozdawcę. 

 

(zob. poprawka 11 do art. 4 ust. 3 a (nowy)) 

Uzasadnienie 

Obowiązująca wykładnia powinna zostać przekształcona w nowy ustęp w udoskonalonym 

brzmieniu. 

 

Poprawka  11 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 4 – ustęp 3 a (nowy) 

 

Tekst obowiązujący Poprawka 

 3a. Jeżeli przed kolejną sesją plenarną 

nie zaplanowano żadnego posiedzenia 

właściwej komisji, sprawozdawca 

właściwej komisji niezwłocznie rozpatruje 

każde prawidłowo zgłoszone zrzeczenie się 

mandatu. Jeżeli opóźnienie w zbadaniu 

zgłoszenia miałoby negatywne skutki, 

sprawozdawca przekazuje sprawę 

przewodniczącemu komisji, zwracając się 

– na mocy ust. 3 – o: 

 –  powiadomienie Przewodniczącego 

w imieniu komisji, że można ogłosić 

wakat; lub 

 –  zwołanie nadzwyczajnego 

posiedzenia komisji w celu zbadania 

poszczególnych trudności zgłoszonych 

przez sprawozdawcę. 

(zob. poprawka 10 do art. 4 ust. 3, wykładnia) 
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Uzasadnienie 

Obowiązująca wykładnia powinna zostać przekształcona w nowy ustęp w udoskonalonym 

brzmieniu. 

 

Poprawka  12 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 4 – ustęp 4 – akapit 1 

 

Tekst obowiązujący Poprawka 

4.  W sytuacji gdy właściwy organ 

państwa członkowskiego powiadomi 

Przewodniczącego o wygaśnięciu 

mandatu posła do Parlamentu 

Europejskiego zgodnie z przepisami tego 

państwa członkowskiego albo w wyniku 

niepołączalności stanowisk w rozumieniu 

art. 7 ust. 3 aktu z dnia 20 września 1976 

r., albo cofnięcia mandatu zgodnie z art. 

13 ust. 3 tego aktu, Przewodniczący 

powiadamia Parlament o wygaśnięciu 

mandatu w dniu podanym przez państwo 

członkowskie i zwraca się do państwa 

członkowskiego o niezwłoczne obsadzenie 

zwolnionego miejsca. 

4.  W sytuacji gdy właściwe organy 

państw członkowskich lub Unii bądź 

zainteresowany poseł powiadamiają 

Przewodniczącego o powołaniu lub 

wyborze posła na stanowisko 

niepołączalne w rozumieniu art. 7 ust. 1 

lub ust. 2 aktu z dnia 20 września 1976 r. z 

wykonywaniem mandatu posła do 

Parlamentu Europejskiego, 

Przewodniczący powiadamia o tym 

Parlament, który ogłasza wakat ze 

skutkiem od dnia wystąpienia 

niepołączalności stanowisk. 

(zob. poprawka 13 do art. 4 ust. 4 akapit drugi) 

Uzasadnienie 

Należy odwrócić kolejność akapitów pierwszego i drugiego w art. 4 ust. 4 w celu 

odzwierciedlenia kolejności sytuacji niepołączalności stanowisk, o których mowa w art. 7 

aktu z 1976 r. Dostosowane zostaje również brzmienie (m.in. skreśla się ostatnie zdanie 

obecnego akapitu pierwszego, gdyż jest ono po prostu powtórzeniem obecnego ust. 7). 

 

Poprawka  13 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 4 – ustęp 4 – akapit 2 

 

Tekst obowiązujący Poprawka 

Po poinformowaniu Przewodniczącego W sytuacji gdy właściwe organy państw 
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przez właściwe organy państw 

członkowskich lub Unii albo przez samego 

zainteresowanego posła o powołaniu go 

lub wyborze na stanowisko niepołączalne 

z mandatem posła do Parlamentu 

Europejskiego w rozumieniu art. 7 ust. 1 i 

2 aktu z dnia 20 września 1976 r., 

Przewodniczący powiadamia o tym 

Parlament, który stwierdza wakat. 

członkowskich powiadamiają 

Przewodniczącego o wygaśnięciu 

mandatu posła do Parlamentu 

Europejskiego w wyniku niezgodności z 

dodatkowymi przepisami krajowymi 

przyjętymi na mocy art. 7 ust. 3 aktu z dnia 

20 września 1976 r. albo cofnięcia 

mandatu zgodnie z art. 13 ust. 3 tego aktu, 

Przewodniczący powiadamia Parlament o 

wygaśnięciu mandatu z dniem podanym 

przez państwo członkowskie. Jeżeli nie 

zostaje wskazana data, za termin 

wygaśnięcia mandatu uznaje się datę 

powiadomienia Parlamentu przez państwo 

członkowskie.  

(zob. poprawka 12 do art. 4 ust. 4 akapit pierwszy) 

Uzasadnienie 

Należy odwrócić kolejność akapitów pierwszego i drugiego w art. 4 ust. 4 w celu 

odzwierciedlenia kolejności sytuacji niepołączalności stanowisk, o których mowa w art. 7 

aktu z 1976 r. Dostosowane zostaje również brzmienie (m.in. niniejsza poprawka wyjaśnia, że 

w przypadku niewskazania konkretnej daty przez państwo członkowskie za termin 

wygaśnięcia mandatu posła uznaje się datę powiadomienia Parlamentu przez państwo 

członkowskie). 

 

Poprawka  14 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 4 – ustęp 5 

 

Tekst obowiązujący Poprawka 

5. Organy państw członkowskich oraz 

Unii powiadamiają Przewodniczącego o 

wszelkich funkcjach, jakie zamierzają 

powierzyć posłowi. Przewodniczący 

przekazuje sprawę komisji przedmiotowo 

właściwej w celu zbadania zgodności 

planowanych funkcji z duchem i literą 

aktu z dnia 20 września 1976 r. Wnioski 

komisji Przewodniczący przekazuje 

Parlamentowi, posłowi i zainteresowanym 

organom. 

5. Jeżeli organy państw 

członkowskich lub Unii powiadomią 

Przewodniczącego o funkcji, jaką 

zamierzają powierzyć posłowi, 

Przewodniczący przekazuje sprawę 

właściwej komisji w celu zbadania 

zgodności proponowanej funkcji z literą i 

duchem aktu z dnia 20 września 1976 r. 

Wnioski komisji Przewodniczący 

przekazuje Parlamentowi, posłowi i 

zainteresowanym organom. 
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Uzasadnienie 

Regulamin Parlamentu nie może nakładać obowiązków na inne organy, w tym na organy 

państw członkowskich. Niniejsza poprawka zapewnia zgodność art. 4 ust. 5 z tą zasadą. 

 

Poprawka  15 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 4 – ustęp 6 

 

Tekst obowiązujący Poprawka 

6. Za datę wygaśnięcia mandatu i 

powstania wakatu uważa się: 

skreśla się 

–  w przypadku zrzeczenia się 

mandatu: datę stwierdzenia przez 

Parlament wakatu, zgodnie z protokołem 

zrzeczenia się; 

 

–  w przypadku powołania lub 

wyboru na stanowisko niepołączalne z 

mandatem posła do Parlamentu 

Europejskiego w rozumieniu art. 7 ust. 1 

lub 2 aktu z dnia 20 września 1976 r.: datę 

wskazaną przez właściwe organy państw 

członkowskich lub Unii albo przez 

zainteresowanego posła. 

 

(zob. poprawki 8–13 do art. 4 ust. 3 i 4) 

Uzasadnienie 

Jako że poprawki do ust. 3 i 4 precyzują datę końca kadencji we wszystkich przypadkach, o 

których mowa w akcie z 1976 r., powyższy ustęp staje się zbędny i należy go skreślić. 

 

Poprawka  16 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 4 – ustęp 7 

 

Tekst obowiązujący Poprawka 

7. Po stwierdzeniu wakatu Parlament 

informuje o nim zainteresowane państwo 

członkowskie i zwraca się do niego o 

6. Po stwierdzeniu wakatu przez 

Parlament Przewodniczący informuje o 

nim zainteresowane państwo członkowskie 
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niezwłoczne obsadzenie zwolnionego 

miejsca. 

i zwraca się do niego o niezwłoczne 

obsadzenie zwolnionego miejsca. 

Uzasadnienie 

Niniejsza poprawka jest zgodna ze stosowaną praktyką. Ustęp ten stałby się ustępem 6. 

 

Poprawka  17 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 4 – ustęp 8 

 

Tekst obowiązujący Poprawka 

8. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące 

ważności mandatu posła, którego mandat 

został wcześniej zweryfikowany, zostają 

przekazane właściwej komisji. Komisja ta 

jest zobowiązana niezwłocznie złożyć 

sprawozdanie Parlamentowi, najpóźniej 

na początku następnej sesji miesięcznej. 

skreśla się 

Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 3 ust. 4 Parlament może rozstrzygać w dowolnym momencie w sprawie sporów 

dotyczących ważności mandatu posła, co w oczywisty sposób obejmuje spory, o których 

mowa w art. 4 ust. 8. Ponadto w zależności od złożoności sporu termin określony w art. 4 

ust. 8, tj. najpóźniej na początku następnej sesji miesięcznej, może okazać się zbyt krótki. W 

związku z tym niniejszy ustęp należy usunąć. 

 

Poprawka  18 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 4 – ustęp 9 

 

Tekst obowiązujący Poprawka 

9. Parlament zastrzega sobie prawo 

do unieważnienia mandatu lub 

odmówienia stwierdzenia wakatu w 

przypadku, gdy zostanie 

uprawdopodobnione, że przyjęcie mandatu 

lub jego zrzeczenie się wynika z błędów 

rzeczowych bądź z wady oświadczenia 

7. Parlament może unieważnić 

mandat lub odmówić stwierdzenia wakatu, 

w przypadku gdy zostanie 

uprawdopodobnione, że przyjęcie mandatu 

lub jego zrzeczenie się wynika z błędów 

rzeczowych bądź z wady oświadczenia 

woli. 
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woli. 

Uzasadnienie 

Niniejsza poprawka udoskonala brzmienie tego ustępu, który stałby się wówczas ustępem 7. 

 

Poprawka  19 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 5 – ustęp 1 

 

Tekst obowiązujący Poprawka 

1. Posłom do Parlamentu 

Europejskiego przysługują przywileje oraz 

immunitety przewidziane w Protokole w 

sprawie przywilejów i immunitetów Unii 

Europejskiej. 

1. Posłom do Parlamentu 

Europejskiego przysługują przywileje oraz 

immunitety określone w Protokole w 

sprawie przywilejów i immunitetów Unii 

Europejskiej. 

Uzasadnienie 

Ustęp ten stanowi powtórzenie treści art. 6 ust. 2 aktu z 1976 r. W wersji angielskiej można 

skreślić słowo „shall”, gdyż nie jest to nakaz, a zwykłe stwierdzenie faktu. 

 

Poprawka  20 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 5 – ustęp 2 

 

Tekst obowiązujący Poprawka 

2. Immunitet parlamentarny nie jest 

osobistym przywilejem posła, lecz 

gwarancją niezależności Parlamentu jako 

całości oraz jego członków. 

2. Wykonując swoje uprawnienia 

związane z przywilejami i immunitetami, 

Parlament działa w celu utrzymania 

swojej integralności jako 

demokratycznego zgromadzenia 

ustawodawczego oraz w celu zapewnienia 

niezależności posłów w sprawowaniu ich 

funkcji, w stosownych przypadkach 

zgodnie z zasadą przejrzystości. Immunitet 

parlamentarny nie jest osobistym 

przywilejem posła, lecz gwarancją 

niezależności Parlamentu jako całości oraz 

jego członków. 
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(zob. poprawka 21 do art. 6 ust. 1) 

Uzasadnienie 

Ustęp ten określa podstawową zasadę w dziedzinie immunitetów parlamentarnych i należy 

uzupełnić go przez dodanie pierwszego zdania art. 6 ust. 1. 

 

Poprawka  21 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 6 – ustęp 1 

 

Tekst obowiązujący Poprawka 

1. Wykonując swoje uprawnienia 

związane z przywilejami i immunitetami, 

Parlament działa w celu utrzymania 

swojej integralności jako 

demokratycznego zgromadzenia 

ustawodawczego oraz do 

zagwarantowania niezależności posłów w 

sprawowaniu ich funkcji. Każdy wniosek 

o uchylenie immunitetu jest oceniany 

zgodnie z art. 7, 8 i 9 Protokołu w sprawie 

przywilejów i immunitetów Unii 

Europejskiej oraz zgodnie z zasadami, o 

których mowa w niniejszym artykule. 

1. Każdy wniosek o uchylenie 

immunitetu jest oceniany zgodnie z art. 7, 

8 i 9 Protokołu w sprawie przywilejów i 

immunitetów Unii Europejskiej oraz 

zgodnie z zasadami, o których mowa 

w art. 5 ust. 2. 

(zob. poprawka 20 do art. 5 ust. 2) 

Uzasadnienie 

Gwoli spójności pierwszą część niniejszego przepisu należy przenieść do art. 5 ust. 2. 

 

Poprawka  22 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 7 – ustęp 1 

 

Tekst obowiązujący Poprawka 

1. W przypadkach gdy istnieje 

podejrzenie, że przywileje lub immunitet 

posła lub byłego posła zostały naruszone 

przez organy władz państwa 

1. W przypadkach gdy istnieje 

podejrzenie, że doszło lub może dojść do 

naruszenia przywilejów lub immunitetu 

posła lub byłego posła przez organy 
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członkowskiego, można złożyć zgodnie z 

art. 9 ust. 1 Regulaminu wniosek o 

podjęcie przez Parlament decyzji, czy 

rzeczywiście doszło do naruszenia tych 

przywilejów lub immunitetu. 

państwa członkowskiego, można złożyć 

zgodnie z art. 9 ust. 1 Regulaminu wniosek 

o stwierdzenie przez Parlament w drodze 

decyzji, czy doszło lub prawdopodobnie 

dojdzie do naruszenia tych przywilejów i 

immunitetu. 

(zob. poprawka 23 do art. 7 ust. 2) 

Uzasadnienie 

Obecne brzmienie wydaje się implikować potrzebę ostatecznego wyroku lub innej 

nieodwołalnej decyzji organu publicznego, przez co potencjalne naruszenia przywilejów i 

immunitetu posłów byłyby nieistotne. To jednak sprawiałoby, że wnioski o skorzystanie z 

immunitetu można by składać tylko na etapie, na którym decyzja Parlamentu mogłaby być 

bez znaczenia. Niniejsza poprawka ma zatem na celu wyjaśnienie, że z wnioskiem o 

skorzystanie z przywilejów i immunitetu posła można wystąpić również w sytuacji 

potencjalnych naruszeń. 

 

Poprawka  23 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 7 – ustęp 2 

 

Tekst obowiązujący Poprawka 

2. Taki wniosek o wyrażenie zgody na 

skorzystanie z przywilejów i immunitetu 

można złożyć zwłaszcza wtedy, gdy uzna 

się, że istnieją okoliczności stanowiące 

administracyjne lub inne ograniczenie 

swobody przemieszczania się posłów 

udających się na miejsce obrad Parlamentu 

lub z niego powracających bądź 

ograniczenie swobody wyrażania opinii lub 

głosowania podczas wykonywania 

obowiązków, albo że istnieją okoliczności 

objęte zakresem art. 9 Protokołu w sprawie 

przywilejów i immunitetów Unii 

Europejskiej. 

2. Taki wniosek o wyrażenie zgody na 

skorzystanie z przywilejów i immunitetu 

można złożyć zwłaszcza wtedy, gdy uzna 

się, że istniejące okoliczności stanowiłyby 

administracyjne lub inne ograniczenie 

swobody przemieszczania się posłów 

udających się na miejsce obrad Parlamentu 

lub z niego powracających bądź 

ograniczenie swobody wyrażania opinii lub 

głosowania podczas wykonywania 

obowiązków, albo że istnieją okoliczności 

objęte zakresem art. 9 Protokołu w sprawie 

przywilejów i immunitetów Unii 

Europejskiej. 

(zob. poprawka 22 do art. 7 ust. 1) 

Uzasadnienie 

Obecne brzmienie wydaje się implikować potrzebę ostatecznego wyroku lub innej 
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nieodwołalnej decyzji organu publicznego, co oznaczałoby, że ewentualne naruszenia 

przywilejów i immunitetów posłów byłyby nieistotne. To jednak sprawiałoby, że wnioski o 

skorzystanie z immunitetu można by składać tylko na etapie, na którym decyzja Parlamentu 

mogłaby być bez znaczenia. Niniejsza poprawka ma zatem na celu wyjaśnienie, że z 

wnioskiem o skorzystanie z przywilejów i immunitetu posła można wystąpić również w 

sytuacji potencjalnych naruszeń. 

 

Poprawka  24 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 7 – ustęp 3 

 

Tekst obowiązujący Poprawka 

3. Wniosek posła o wyrażenie zgody 

na skorzystanie z przywilejów i 

immunitetu nie jest dopuszczalny, jeżeli 

wpłynął już wniosek o uchylenie 

immunitetu tego posła lub o skorzystanie z 

tego immunitetu, dotyczący tego samego 

postępowania prawnego, niezależnie od 

tego, czy decyzja została już podjęta. 

3. Wniosek posła o wyrażenie zgody 

na skorzystanie z przywilejów i 

immunitetu nie jest dopuszczalny, jeżeli 

wpłynął już wniosek o uchylenie 

immunitetu tego posła lub o skorzystanie z 

tego immunitetu, dotyczący tych samych 

okoliczności faktycznych, niezależnie od 

tego, czy decyzja została już podjęta. 

(zob. poprawka 25 do art. 7 ust. 4) 

Uzasadnienie 

Odniesienie do tego samego postępowania, a nie do tych samych okoliczności faktycznych 

gwarantuje wprawdzie pewność prawa, jednak mogłoby być zbyt formalistyczne. Jeżeli w 

związku z tymi samymi okolicznościami faktycznymi zostałoby wszczęte zarówno 

postępowanie karne, jak i cywilne, ale w przypadku tego pierwszego wystąpiono by o 

uchylenie immunitetu, a w przypadku tego drugiego – o skorzystanie z immunitetu, wówczas 

paradoksalnie Parlament mógłby podjąć dwie różne decyzje. 

 

Poprawka  25 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 7 – ustęp 4 

 

Tekst obowiązujący Poprawka 

4. Wniosek posła o wyrażenie zgody 

na skorzystanie z przywilejów i 

immunitetu nie będzie dalej brany pod 

4. Wniosek posła o wyrażenie zgody 

na skorzystanie z przywilejów i 

immunitetu nie będzie dalej brany pod 
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uwagę, jeżeli wpłynie wniosek o uchylenie 

immunitetu tego posła dotyczący tego 

samego postępowania prawnego. 

uwagę, jeżeli wpłynie wniosek o uchylenie 

immunitetu tego posła dotyczący tych 

samych okoliczności faktycznych. 

(zob. poprawka 24 do art. 7 ust. 3) 

Uzasadnienie 

Odniesienie do tego samego postępowania, a nie do tych samych okoliczności faktycznych 

gwarantuje wprawdzie pewność prawa, jednak mogłoby być zbyt formalistyczne. Jeżeli w 

związku z tymi samymi okolicznościami faktycznymi zostałoby wszczęte zarówno 

postępowanie karne, jak i cywilne, ale w przypadku tego pierwszego wystąpiono by o 

uchylenie immunitetu, a w przypadku tego drugiego – o skorzystanie z immunitetu, wówczas 

paradoksalnie Parlament mógłby podjąć dwie różne decyzje. 

 

Poprawka  26 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 7 – ustęp 5 

 

Tekst obowiązujący Poprawka 

5. W przypadku gdy podjęto decyzję o 

odmowie wyrażenia zgody na skorzystanie 

przez posła z przywilejów i immunitetu, 

poseł może zwrócić się o ponowne 

rozpatrzenie decyzji, przedstawiając nowe 

dowody. Wniosek o ponowne rozpatrzenie 

decyzji jest niedopuszczalny, jeżeli 

zostanie wniesiona skarga na decyzję na 

mocy art. 263 Traktatu o funkcjonowaniu 

Unii Europejskiej lub jeżeli 

Przewodniczący uzna, że przedstawione 

nowe dowody nie są dostatecznie 

przekonujące, by uzasadnić ponowne 

rozpatrzenie. 

5. W przypadku gdy podjęto decyzję o 

odmowie wyrażenia zgody na skorzystanie 

przez posła z przywilejów i immunitetu, 

poseł może w drodze wyjątku zwrócić się o 

ponowne rozpatrzenie decyzji, 

przedstawiając nowe dowody zgodnie z 

art. 9 ust. 1. Wniosek o ponowne 

rozpatrzenie decyzji jest niedopuszczalny, 

jeżeli zostanie wniesiona skarga na decyzję 

na mocy art. 263 Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej lub 

jeżeli Przewodniczący uzna, że 

przedstawione nowe dowody nie są 

dostatecznie przekonujące, by uzasadnić 

ponowne rozpatrzenie. 

Uzasadnienie 

W obecnym kształcie powyższy ustęp nie nakłada żadnych ograniczeń w kwestii wniosków o 

ponowne rozpatrzenie, które można by zatem ponawiać bez końca. Dodatkowe 

sformułowanie „w drodze wyjątku” w pierwszym zdaniu pomogłoby wyjaśnić, że do 

ponownego rozpatrywania decyzji nie może dochodzić systematycznie. Ponadto Trybunał 

Sprawiedliwości orzekł, że decyzja o umożliwieniu posłowi skorzystania (lub nie) z 

immunitetu ma charakter niewiążący (zob. wyrok w sprawie Marra, EU:C:2008:579, pkt 38–
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39). 

 

Poprawka  27 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 9 – ustęp 1 – wykładnia 

 

Tekst obowiązujący Poprawka 

Posła lub byłego posła może 

reprezentować inny poseł. Wniosek nie 

może zostać złożony przez innego posła 

bez zgody zainteresowanego posła. 

1a. Za zgodą zainteresowanego posła 

lub byłego posła wniosek może złożyć inny 

poseł, który został upoważniony do 

reprezentowania zainteresowanego posła 

lub byłego posła na wszystkich etapach 

postępowania. 

 Poseł, który reprezentuje 

zainteresowanego posła lub byłego posła, 

nie uczestniczy w podejmowaniu decyzji 

przez komisję. 

(zob. poprawka 29 do art. 9 ust. 5 akapit pierwszy) 

Uzasadnienie 

Obecną wykładnię należy przekształcić w nowy ustęp, a ostatnią część ust. 5 należy 

odpowiednio dostosować. 

 

Poprawka  28 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 9 – ustęp 3 

 

Tekst obowiązujący Poprawka 

3. Komisja przedstawia wniosek 

dotyczący uzasadnionej decyzji 

zawierający zalecenie przyjęcia lub 

odrzucenia wniosku o uchylenie 

immunitetu lub skorzystanie z immunitetu i 

przywilejów. 

3. Komisja przedstawia wniosek 

dotyczący uzasadnionej decyzji 

zawierający zalecenie przyjęcia lub 

odrzucenia wniosku o uchylenie 

immunitetu lub skorzystanie z immunitetu i 

przywilejów. Nie dopuszcza się składania 

poprawek. W przypadku odrzucenia 

wniosku za przyjętą uważa się decyzję 

przeciwną. 
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(zob. art. 9 ust. 8 akapity pierwszy i piąty) 

Uzasadnienie 

Niniejsza poprawka ma na celu wyjaśnienie, że te same zasady, o których mowa w art. 9 ust. 

8, mają zastosowanie na szczeblu komisji. 

 

Poprawka  29 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 9 – ustęp 5 – akapit 1 

 

Tekst obowiązujący Poprawka 

5. Zainteresowany poseł ma 

możliwość udzielenia wyjaśnień, może 

także przedłożyć wszelkie dokumenty oraz 

dowody pisemne, które uzna za istotne. 

Posła może reprezentować inny poseł. 

5. Zainteresowany poseł ma 

możliwość udzielenia wyjaśnień i może 

przedłożyć wszelkie dokumenty lub inne 

dowody pisemne, które uzna za istotne. 

(zob. poprawka 27 do art. 9 ust. 1, wykładnia) 

Uzasadnienie 

Wykładnię załączoną obecnie do art. 9 ust. 1 należy przekształcić w nowy ustęp, a ostatnią 

część art. 9 ust. 5 należy odpowiednio dostosować. 

 

Poprawka  30 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 9 – ustęp 6 

 

Tekst obowiązujący Poprawka 

6. Jeżeli wniosek o uchylenie 

immunitetu opiera się na więcej niż jednej 

podstawie, to każda z nich może być 

przedmiotem odrębnej decyzji. 

Sprawozdanie komisji może, w drodze 

wyjątku, zawierać propozycję, aby 

uchylenie immunitetu dotyczyło wyłącznie 

prowadzenia postępowania karnego, tak 

aby przed wydaniem prawomocnego 

orzeczenia poseł nie mógł zostać 

zatrzymany ani aresztowany oraz by nie 

6. Jeżeli wniosek o uchylenie 

immunitetu lub o skorzystanie z 

immunitetu opiera się na więcej niż jednej 

podstawie, to każda z nich może być 

przedmiotem odrębnej decyzji. 

Sprawozdanie komisji może, w drodze 

wyjątku, zawierać propozycję, aby 

uchylenie immunitetu lub skorzystanie z 

immunitetu dotyczyło wyłącznie 

prowadzenia postępowania karnego, tak 

aby przed wydaniem prawomocnego 
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można było podjąć żadnych innych kroków 

uniemożliwiających mu wykonywania 

obowiązków wynikających z mandatu. 

orzeczenia poseł nie mógł zostać 

zatrzymany ani aresztowany oraz by nie 

można było podjąć żadnych innych kroków 

uniemożliwiających mu wykonywanie 

obowiązków wynikających z mandatu. 

Uzasadnienie 

Odmienne traktowanie wniosków nie jest uzasadnione. Przepis ten należy zmienić, tak aby 

dotyczył wniosków zarówno o uchylenie immunitetu, jak i o skorzystanie z immunitetu. 

 

Poprawka  31 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 9 – ustęp 8 – akapit 1 

 

Tekst obowiązujący Poprawka 

8. Sprawozdanie komisji jest 

wpisywane jako pierwszy punkt porządku 

dziennego pierwszego posiedzenia po jego 

złożeniu. Nie są przyjmowane żadne 

poprawki do wniosku (wniosków) 

dotyczącego decyzji. 

8. Wniosek komisji dotyczący decyzji 

jest włączany do porządku dziennego 

pierwszego posiedzenia następującego po 

dniu jego złożenia. Do takiego wniosku 

nie można zgłaszać poprawek. 

Uzasadnienie 

Ze względów praktycznych nie zawsze możliwe jest wpisanie sprawy dotyczącej immunitetu 

jako pierwszego punktu porządku dziennego Poprawka dostosowuje tekst do tych realiów. 

Słowo „sprawozdanie” zastępuje się bardziej odpowiednim wyrażeniem „wniosek dotyczący 

decyzji”, aby zapewnić spójność z art. 9 ust 3 i art. 9 ust. 8 akapit czwarty. Jednocześnie 

utrzymany zostaje istniejący mechanizm systematycznego głosowania na posiedzeniu 

plenarnym nad każdą sprawą dotyczącą immunitetu jako najbardziej obiektywny i 

odpowiedni sposób zapewnienia sprawiedliwego traktowania wszystkich posłów i 

podejmowania decyzji w sprawie immunitetu przez cały Parlament.  

 

Poprawka  32 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 9 – ustęp 10 

 

Tekst obowiązujący Poprawka 

10. Komisja rozpatruje powyższe 10. Komisja rozpatruje powyższe 
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kwestie oraz bada wszelkie otrzymane 

dokumenty zachowując najwyższą 

poufność. 

kwestie oraz bada wszelkie otrzymane 

dokumenty, zachowując najwyższą 

poufność. Wnioski dotyczące procedur 

związanych z immunitetem komisja 

rozpatruje zawsze z wyłączeniem jawności. 

(zob. poprawka 66 do art. 115 ust. 4) 

Uzasadnienie 

Dodane tutaj ostatnie zdanie zaczerpnięto z art. 115 ust. 4, który należy w związku z tym 

usunąć. 

 

Poprawka  33 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 9 – ustęp 11 

 

Tekst obowiązujący Poprawka 

11. Po konsultacji z państwami 

członkowskimi komisja może sporządzić 

listę organów państw członkowskich 

uprawnionych do składania wniosków o 

uchylenie immunitetu posła. 

11. Parlament rozpatruje jedynie 

wnioski o uchylenie immunitetu posła, 

które zostały mu przekazane przez organy 

wymiaru sprawiedliwości lub przez stałe 

przedstawicielstwo państwa 

członkowskiego. 

Uzasadnienie 

„Lista” właściwych organów krajowych nie może zagwarantować pewności prawa. Ponadto 

w niektórych jurysdykcjach również osoby prywatne mogą składać wnioski o uchylenie 

immunitetu posła bez monitorowania przez jakikolwiek organ państwowy (tzw. oskarżenie 

prywatne).  Niniejsza poprawka służy rozwiązaniu tej kwestii przez określenie jasnych i 

obiektywnych wymogów proceduralnych. 

 

Poprawka  34 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 39 – ustęp 1 

 

Tekst obowiązujący Poprawka 

1. Właściwa komisja weryfikuje w 

pierwszej kolejności podstawę prawną 

1. Właściwa komisja weryfikuje w 

pierwszej kolejności podstawę prawną 
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każdego wniosku dotyczącego aktu 

prawnego oraz każdego innego 

dokumentu o charakterze 

ustawodawczym. 

każdego wniosku dotyczącego aktu 

prawnie wiążącego. 

(zob. poprawki 35–37 do art. 39 i poprawki 46–49 do art. 63) 

Uzasadnienie 

„Akt prawnie wiążący” jest bardziej obszernym pojęciem, które lepiej odzwierciedla art. 2 

ust. 1 i 2 TFUE. 

 

Poprawka  35 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 39 – ustęp 3 

 

Tekst obowiązujący Poprawka 

3. Komisja do spraw prawnych może 

również rozpatrywać z własnej inicjatywy 

kwestie dotyczące podstawy prawnej 

wniosków dotyczących aktów prawnych. 

Informuje ona wówczas w należyty sposób 

właściwą komisję. 

3. Komisja właściwa w kwestiach 

prawnych może również rozpatrywać z 

własnej inicjatywy sprawy dotyczące 

podstawy prawnej na dowolnym etapie 

procedury ustawodawczej. Informuje ona 

wówczas w należyty sposób komisję 

przedmiotowo właściwą. 

(zob. poprawki 36–37 do art. 39 ust. 4 i 5 oraz poprawki 47–50 do art. 63) 

Uzasadnienie 

Poprawka ma na celu zwiększenie możliwości weryfikacji podstawy prawnej. Taka 

weryfikacja powinna być możliwa nie tylko do czasu przyjęcia stanowiska Parlamentu w 

pierwszym czytaniu, ale i później. 

 

Poprawka  36 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 39 – ustęp 4 

 

Tekst obowiązujący Poprawka 

4. Jeżeli komisja do spraw prawnych 

postanowi zakwestionować ważność lub 

4. Jeżeli, w razie potrzeby po 

wymianie poglądów z Radą i Komisją 
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adekwatność podstawy prawnej, 

przekazuje ona swoje wnioski 

Parlamentowi. Parlament głosuje nad tymi 

wnioskami, zanim przejdzie do głosowania 

nad przedmiotem przedstawionego 

wniosku. 

zgodnie z ustaleniami uzgodnionymi na 

szczeblu międzyinstytucjonalnym1a, 
komisja właściwa w kwestiach prawnych 

postanowi zakwestionować ważność lub 

adekwatność podstawy prawnej, 

przekazuje ona swoje wnioski 

Parlamentowi. Niezależnie od art. 63 

Parlament głosuje nad tymi wnioskami, 

zanim przejdzie do głosowania nad 

przedmiotem przedstawionego wniosku. 

 __________________ 

 1a Porozumienie międzyinstytucjonalne w 

sprawie lepszego stanowienia prawa z 

dnia 13 kwietnia 2016 r. (Dz.U. L 123 z 

12.5.2016, s. 1). 

(zob. poprawki 35 i 37 do art. 39 ust. 3 i 5 oraz poprawki 47–50 do art. 63) 

Uzasadnienie 

Niniejsza poprawka do art. 39 (i w rezultacie do art. 63) jest konieczna, aby uwzględnić 

zobowiązania wynikające z nowego porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie 

lepszego stanowienia prawa, a mianowicie z jego ust. 25. To nowe brzmienie (w powiązaniu z 

nowym art. 39 ust. 3) obejmowałoby zarówno przypadki, w których obowiązuje ust. 25 

nowego porozumienia międzyinstytucjonalnego, jak i przypadki, w których nie ma on 

zastosowania. W stosownych przypadkach nowe brzmienie umożliwiałoby też złożenie 

wniosku o ponowne przekazanie sprawy Parlamentowi zgodnie ze zmienionym art. 63. 

 

Poprawka  37 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 39 – ustęp 5 

 

Tekst obowiązujący Poprawka 

5. Niedopuszczalne jest 

przedstawianie na posiedzeniu plenarnym 

poprawek mających na celu zmianę 

podstawy prawnej wniosków dotyczących 

aktów prawnych, jeżeli komisja 

przedmiotowo właściwa ani komisja do 

spraw prawnych nie zakwestionowały 

uprzednio ważności lub adekwatności 

podstawy prawnej. 

5. Poprawki złożone na posiedzeniu 

plenarnym, mające na celu zmianę 

podstawy prawnej, której ważności lub 

adekwatności nie zakwestionowała 

uprzednio komisja przedmiotowo 

właściwa ani komisja właściwa w 

kwestiach prawnych, są niedopuszczalne. 
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(zob. poprawka 35 do art. 39 ust. 3) 

Uzasadnienie 

Przepis ten należy zmienić dla dobra spójności z nowym art. 39 ust. 3. 

 

Poprawka  38 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 39 – ustęp 6 

 

Tekst obowiązujący Poprawka 

6. Jeżeli Komisja nie zgadza się na 

zmianę swojego wniosku w celu 

dostosowania go do podstawy prawnej 

przyjętej przez Parlament, sprawozdawca 

lub przewodniczący komisji ds. prawnych 

lub komisji przedmiotowo właściwej może 

zaproponować przełożenie głosowania w 

sprawie przedmiotu przedstawionego 

wniosku na późniejsze posiedzenie. 

skreśla się 

Uzasadnienie 

Przepis ten jest przestarzały, a do tego i tak jest już uwzględniony w art. 61 ust. 2 i art. 188. 

 

Poprawka  39 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 40 – tytuł 

 

Tekst obowiązujący Poprawka 

Przekazanie uprawnień ustawodawczych Przekazanie uprawnień ustawodawczych i 

przyznanie uprawnień wykonawczych 

(zob. poprawka 41 do art. 40 ust. 3) 

 

Poprawka  40 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 40 – ustęp 1 a (nowy) 
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Tekst obowiązujący Poprawka 

 1a. Badając wniosek dotyczący aktu 

ustawodawczego, który przyznaje 

uprawnienia wykonawcze zgodnie z art. 

291 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej, Parlament zwraca 

szczególną uwagę na fakt, że przy 

wykonywaniu uprawnień wykonawczych 

Komisja nie może zmienić ani uzupełnić 

aktu ustawodawczego, nawet w 

odniesieniu do elementów innych niż 

istotne. 

Uzasadnienie 

Niniejsza poprawka ma na celu wyjaśnienie zakresu kontroli ze strony Parlamentu i opiera 

się na orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości (zob. wyrok w sprawie C-65/13, 

ECLI:EU:C:2014:2289, pkt 45). 

 

Poprawka  41 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 40 – ustęp 3 

 

Tekst obowiązujący Poprawka 

3. Komisja właściwa dla interpretacji 

i stosowania prawa Unii może również z 

własnej inicjatywy rozpatrzyć kwestie 

dotyczące przekazania uprawnień 

ustawodawczych. Informuje ona wówczas 

w należyty sposób właściwą komisję. 

3. Komisja właściwa dla wykładni i 

stosowania prawa Unii może również z 

własnej inicjatywy rozpatrzyć kwestie 

dotyczące przekazania uprawnień 

ustawodawczych i przyznania uprawnień 

wykonawczych. Informuje ona wówczas w 

należyty sposób komisję przedmiotowo 

właściwą. 

(zob. poprawka 39 do art. 40 ust. 3) 

Uzasadnienie 

Jako że kwestie dotyczące przekazania uprawnień ustawodawczych i przyznania uprawnień 

wykonawczych są często ze sobą powiązane, należy zmienić art. 40 ust. 3, tak aby obejmował 

oba rodzaje kwestii. 
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Poprawka  42 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 42 – tytuł 

 

Tekst obowiązujący Poprawka 

Badanie przestrzegania zasady 

pomocniczości 

Badanie przestrzegania zasad 

pomocniczości i proporcjonalności 

Uzasadnienie 

W art. 42 wspomniana jest też zasada proporcjonalności. 

 

Poprawka  43 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 42 – ustęp 2 

 

Tekst obowiązujący Poprawka 

2. Komisja odpowiedzialna za 

przestrzeganie zasady pomocniczości 

może podjąć decyzję o wydaniu zaleceń 

dla komisji przedmiotowo właściwej 

odnoszących się do każdego wniosku 

dotyczącego aktu prawnego. 

2. Wyłącznie komisja właściwa w 

kwestii przestrzegania zasady 

pomocniczości może podjąć decyzję o 

wydaniu zaleceń dla komisji przedmiotowo 

właściwej odnoszących się do wniosku 

dotyczącego aktu prawnego. 

 

Poprawka  44 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 42 – ustęp 2 – akapit 1 a (nowy) 

 

Tekst obowiązujący Poprawka 

 Jeżeli komisja przedmiotowo właściwa 

uważa, że wniosek dotyczący aktu 

ustawodawczego lub jego fragmenty są 

niezgodne z zasadą pomocniczości, zwraca 

się z wnioskiem o wydanie opinii do 

komisji odpowiedzialnej za przestrzeganie 

zasady pomocniczości. Wniosek taki 

składa się najpóźniej cztery tygodnie od 

ogłoszenia w Parlamencie przekazania 
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sprawy komisji przedmiotowo właściwej. 

Uzasadnienie 

Niniejsza poprawka, która opiera się na mechanizmie przewidzianym w art. 39, ma na celu 

wzmocnienie roli Parlamentu w badaniu przestrzegania zasady pomocniczości. 

 

Poprawka  45 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 42 – ustęp 3 

 

Tekst obowiązujący Poprawka 

3. Jeżeli parlament krajowy wysyła 

do Przewodniczącego uzasadnioną opinię 

zgodnie z art. 3 Protokołu w sprawie roli 

parlamentów krajowych w Unii 

Europejskiej oraz art. 6 Protokołu w 

sprawie stosowania zasad pomocniczości i 

proporcjonalności, dokument ten jest 

odsyłany do komisji przedmiotowo 

właściwej oraz przekazywany tytułem 

informacji komisji odpowiedzialnej za 

przestrzeganie zasady pomocniczości. 

3. Z wyjątkiem pilnych przypadków, o 

których mowa w art. 4 Protokołu (nr 1) w 

sprawie roli parlamentów narodowych w 

Unii Europejskiej, komisja właściwa nie 

przystępuje do ostatecznego głosowania 

przed upływem terminu ośmiu tygodni 

określonego w art. 6 Protokołu (nr 2) w 

sprawie stosowania zasad pomocniczości i 

proporcjonalności. 

(zob. poprawka 46 do art. 42 ust. 4) 

Uzasadnienie 

Należy zmienić kolejność ust. 3 i 4 w art. 42 oraz dostosować ich brzmienie. 

 

Poprawka  46 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 42 – ustęp 4 

 

Tekst obowiązujący Poprawka 

4. Z wyjątkiem pilnych przypadków, o 

których mowa w art. 4 Protokołu w 

sprawie roli parlamentów krajowych w 

Unii Europejskiej, komisja nie przystępuje 

do ostatecznego głosowania przed 

4. Jeżeli parlament narodowy wysyła 

Przewodniczącemu uzasadnioną opinię 

zgodnie z art. 3 Protokołu w sprawie roli 

parlamentów narodowych w Unii 

Europejskiej, dokument ten jest odsyłany 
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upływem terminu ośmiu tygodni 

określonego w art. 6 Protokołu w sprawie 

stosowania zasad pomocniczości i 

proporcjonalności. 

do komisji przedmiotowo właściwej oraz 

przekazywany tytułem informacji komisji 

właściwej w kwestii przestrzegania zasady 

pomocniczości. 

(zob. poprawka 45 do art. 42 ust. 3) 

Uzasadnienie 

Należy zmienić kolejność ust. 3 i 4 w art. 42 oraz dostosować ich brzmienie. 

 

Poprawka  47 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 63 – ustęp 1 – tiret 1 

 

Tekst obowiązujący Poprawka 

–  po zajęciu przez Parlament 

stanowiska Komisja wycofa swój 

pierwotny wniosek zastępując go innym z 

wyjątkiem sytuacji, gdy wycofanie 

wniosku ma na celu uwzględnienie 

stanowiska Parlamentu, lub  

–  po zajęciu przez Parlament 

stanowiska Komisja zastępuje pierwotny 

wniosek lub wprowadza w nim istotne 

zmiany bądź planuje ich wprowadzenie, z 

wyjątkiem sytuacji, w których ma to na 

celu uwzględnienie stanowiska 

Parlamentu. Jeżeli Komisja zamierza 

zmienić podstawę prawną przewidzianą w 

pierwotnym wniosku, w wyniku czego nie 

miałaby już zastosowania zwykła 

procedura ustawodawcza, Przewodniczący 

może również podjąć działanie na wniosek 

komisji właściwej w kwestiach prawnych. 

(zob. poprawka 35 do art. 39 ust. 3 i poprawki 47–50 do art. 63) 

Uzasadnienie 

Sytuację, w której Komisja zamierza zmienić podstawę prawną przewidzianą w stanowisku 

Parlamentu, uwzględniono już w art. 63 ust. 1 tiret pierwsze (zmiana podstawy prawnej 

niekorzystna dla Parlamentu jest jak najbardziej przykładem istotnej zmiany). Jednak 

niniejsza poprawka precyzuje tę zasadę i zapewnia wykorzystanie w pełni wiedzy komisji 

właściwej w kwestiach prawnych. 
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Poprawka  48 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 63 – ustęp 1 – tiret 2 

 

Tekst obowiązujący Poprawka 

–  Komisja wprowadzi lub planuje 

wprowadzić istotne zmiany w pierwotnym 

wniosku z wyjątkiem sytuacji, gdy zmiany 

te mają na celu uwzględnienie stanowiska 

Parlamentu, lub 

skreśla się 

(zob. poprawka 49 do art. 63 ust. 1 tiret pierwsze) 

Uzasadnienie 

Niniejsze tiret należy połączyć z poprzednim. 

 

Poprawka  49 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 63 – ustęp 1 – tiret 3 

 

Tekst obowiązujący Poprawka 

–  na skutek upływu czasu lub zmiany 

okoliczności charakter zagadnienia 

będącego przedmiotem wniosku uległ 

istotnym zmianom, lub 

–  na skutek upływu czasu lub zmiany 

okoliczności charakter zagadnienia 

będącego przedmiotem wniosku uległ 

istotnym zmianom, 

(zob. poprawki 47 i 48 do art. 63) 

Uzasadnienie 

W konsekwencji poprawek do poprzednich tiret należy dostosować brzmienie obecnego tiret. 

 

Poprawka  50 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 63 – ustęp 2 
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Tekst obowiązujący Poprawka 

2. Na wniosek właściwej komisji 

Parlament zwraca się do Rady o ponowne 

przekazanie mu wniosku przedstawionego 

przez Komisję zgodnie z art. 294 Traktatu 

o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

jeżeli Rada zamierza zmienić podstawę 

prawną powyższego wniosku w taki 

sposób, że zwykła procedura 

ustawodawcza nie miałaby już 

zastosowania. 

2. Przewodniczący, na wniosek 

komisji przedmiotowo właściwej lub 

komisji właściwej w kwestiach prawnych, 

zwraca się do Rady o ponowne 

przekazanie Parlamentowi projektu aktu 

ustawodawczego, w którym Rada zamierza 

zmienić podstawę prawną przewidzianą w 

stanowisku Parlamentu w pierwszym 

czytaniu w taki sposób, że zwykła 

procedura ustawodawcza nie miałaby już 

zastosowania. 

(zob. poprawki 35–36 i 4 do art. 39 i poprawki 47–50 do art. 63) 

Uzasadnienie 

Artykuł 63 ust. 2 – podobnie do zmienionego art. 63 ust. 1 tiret pierwsze – powinien wyjaśnić, 

że Przewodniczący Parlamentu może skierować wniosek do Rady o ponowne przekazanie 

projektu również na wniosek komisji właściwej w kwestiach prawnych, aby wykorzystać w 

pełni wiedzę tej komisji w dziedzinie podstaw prawnych. 

 

Poprawka  51 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 103 – ustęp 3 – akapit 2 

 

Tekst obowiązujący Poprawka 

Na wniosek sprawozdawcy 

przewodniczący komisji właściwej w 

kwestiach prawnych może jednak 

przedłożyć tej komisji do zatwierdzenia 

zmiany dotyczące dostosowań 

technicznych, pod warunkiem że są one 

niezbędne dla zapewnienia zgodności 

wniosku z zasadami ujednolicenia i nie 

wnoszą do wniosku zmian 

merytorycznych. 

Na wniosek sprawozdawcy 

przewodniczący komisji właściwej w 

kwestiach prawnych może jednak 

przedłożyć tej komisji do zatwierdzenia 

dostosowania techniczne, pod warunkiem 

że są one niezbędne dla zapewnienia 

zgodności wniosku z zasadami 

ujednolicenia i nie wnoszą do wniosku 

zmian merytorycznych. 

Uzasadnienie 

Jako że dostosowania techniczne nie są poprawkami sensu stricto, niniejsza poprawka ma na 
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celu wyjaśnienie brzmienia tego przepisu, aby zapobiec niejasności i lepiej odzwierciedlić 

charakter ujednolicenia. 

 

Poprawka  52 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 104 – ustęp 3 – akapit 3 

 

Tekst obowiązujący Poprawka 

Jeżeli jednak, zgodnie z pkt 8 

porozumienia międzyinstytucjonalnego, 

właściwa komisja zamierza także złożyć 

poprawki to ujednoliconych fragmentów 

wniosku, powiadamia ona niezwłocznie o 

tym zamiarze Radę i Komisję, zaś Komisja 

powinna poinformować komisję, przed 

głosowaniem zgodnie z art. 58, o swoim 

stanowisku w sprawie poprawek i o tym, 

czy zamierza wycofać wniosek dotyczący 

przekształcenia. 

Poprawki do niezmienionych fragmentów 

wniosku o przekształcenie mogą jednak 

być dopuszczone w drodze wyjątku, po 

rozpatrzeniu każdej z nich przez 

przewodniczącego komisji przedmiotowo 

właściwej, jeżeli uzna on, że istnieją ku 

temu istotne powody związane z 

wewnętrzną logiką tekstu, lub w 

przypadku gdy poprawki te są 

nierozerwalnie związane z innymi 

dopuszczalnymi poprawkami. Powody te 

należy wymienić w pisemnym 

uzasadnieniu poprawek. 

Uzasadnienie 

Parlament wielokrotnie uznawał przekształcenie za normalną technikę legislacyjną (zob. 

rezolucja z dnia 14 września 2011 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa, pomocniczości, 

proporcjonalności i inteligentnych regulacji (2011/2029(INI), ust. 41). Komisja wydaje się 

jednak niechętnie przedkładać nowe wnioski o przekształcenie z uwagi na prawo Parlamentu 

do wprowadzenia istotnych zmian, jakie obecnie zapewnia niniejszy przepis. Proponowana 

zmiana przywraca pierwotne brzmienie tego ustępu (zmienionego w 2009 r.) w celu 

objaśnienia granic uprawnień Parlamentu do wprowadzania zmian i zachęcenia Komisji do 

składania większej liczby wniosków o przekształcenie. 

 

Poprawka  53 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Tytuł II – rozdział 9 a (nowy) 

 

Tekst obowiązujący Poprawka 

 ROZDZIAŁ 9A 
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 AKTY DELEGOWANE I 

WYKONAWCZE 

 

Poprawka  54 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 105 – ustęp 1 

 

Tekst obowiązujący Poprawka 

1. Jeżeli Komisja przekazuje 

Parlamentowi akt delegowany, 

przewodniczący odsyła go do komisji 

właściwej dla podstawowego aktu 

ustawodawczego, która może podjąć 

decyzję o mianowaniu sprawozdawcy 

celem zbadania jednego lub kilku aktów 

delegowanych. 

1. Jeżeli Komisja przekazuje 

Parlamentowi akt delegowany, 

Przewodniczący odsyła go do komisji 

właściwej dla podstawowego aktu 

ustawodawczego, która może wyznaczyć 

jednego ze swoich członków do zbadania 

jednego lub kilku aktów delegowanych. 

(zob. poprawka 61 do art. 106 ust. 1) 

Uzasadnienie 

Niniejsza poprawka uwzględnia stosowaną praktykę, w ramach której projekty rezolucji 

wyrażających sprzeciw wobec aktu delegowanego są składane przez właściwą komisję w 

imieniu przewodniczącego komisji albo w imieniu autorów pierwotnego wniosku o wyrażenie 

sprzeciwu. 

 

Poprawka  55 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 105 – ustęp 2 – akapit 1 

 

Tekst obowiązujący Poprawka 

2. Przewodniczący informuje 

Parlament o dacie otrzymania aktu 

delegowanego we wszystkich językach 

urzędowych oraz o terminie, w którym 

może zostać wyrażony sprzeciw. Termin 

ten zaczyna biec od tej daty. 

2. Na sesji miesięcznej następującej 

po otrzymaniu aktu delegowanego 

Przewodniczący ogłasza na posiedzeniu 

plenarnym datę otrzymania aktu 

delegowanego we wszystkich językach 

urzędowych oraz termin na zgłoszenie 

sprzeciwu. Termin ten zaczyna płynąć od 

daty otrzymania aktu delegowanego. 
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Uzasadnienie 

Należy zmienić brzmienie tego przepisu, aby wyjaśnić, który punkt w czasie jest istotny. 

 

Poprawka  56 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 105 – ustęp 3 

 

Tekst obowiązujący Poprawka 

3. Zgodnie z postanowieniami 

podstawowego aktu ustawodawczego 

komisja przedmiotowo właściwa, jeśli uzna 

to za stosowne, może, po konsultacji ze 

wszystkimi zainteresowanymi komisjami, 

przedstawić Parlamentowi projekt 

uzasadnionej rezolucji. Ten projekt 

rezolucji wskazuje powody wyrażenia 

sprzeciwu przez Parlament i może 

zawierać skierowany do Komisji wniosek 

o przedstawienie nowego aktu 

delegowanego uwzględniającego 

zalecenia sformułowane przez Parlament. 

3. Zgodnie z postanowieniami 

podstawowego aktu ustawodawczego 

właściwa komisja, jeśli uzna to za 

stosowne, może, po konsultacji ze 

wszystkimi zainteresowanymi komisjami, 

przedstawić uzasadniony projekt rezolucji 

wyrażającej sprzeciw wobec aktu 

delegowanego. Jeżeli na dziesięć dni 

roboczych przed początkiem sesji 

miesięcznej, której środa wypada przed 

dniem upływu terminu, o którym mowa w 

ust. 5, i najbliżej tego dnia właściwa 

komisja nie przedstawi takiego projektu 
rezolucji, grupa polityczna lub co 

najmniej czterdziestu posłów może złożyć 

projekt rezolucji w tej sprawie w celu 

wprowadzenia go do porządku dziennego 

wspomnianej wyżej sesji miesięcznej. 

(zob. poprawka 57 do art. 105 ust. 4) 

Uzasadnienie 

Ostatnie zdanie ust. 3 powinno stać się ustępem 4. Zmiana struktury ust. 3 i 4 ma na celu 

wyjaśnienie, że obecnie drugie zdanie ustępu 3 ma też zastosowanie wtedy, gdy projekt 

rezolucji składa grupa polityczna lub co najmniej 40 posłów. 

 

Poprawka  57 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 105 – ustęp 4 
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Tekst obowiązujący Poprawka 

4. Jeżeli na dziesięć dni roboczych 

przed początkiem sesji miesięcznej, której 

środa poprzedza dzień upływu terminu, o 

którym mowa w ust. 5 i wypada najbliżej 

tego dnia, komisja przedmiotowo właściwa 

nie przedstawi projektu rezolucji, grupa 

polityczna lub co najmniej czterdziestu 

posłów może złożyć projekt rezolucji w tej 

sprawie, w celu wprowadzenia go do 

porządku dziennego wspomnianej wyżej 

sesji miesięcznej. 

4. Projekt rezolucji złożony zgodnie z 

ust. 3 podaje powody, dla których 

Parlament zgłasza sprzeciw, i może 

zawierać skierowany do Komisji wniosek 

o złożenie nowego aktu delegowanego 

uwzględniającego zalecenia Parlamentu. 

(zob. poprawka 56 do art. 105 ust. 3) 

Uzasadnienie 

Ostatnie zdanie ust. 3 powinno stać się ustępem 4. Zmiana struktury ust. 3 i 4 ma na celu 

wyjaśnienie, że obecnie drugie zdanie ustępu 3 ma też zastosowanie wtedy, gdy projekt 

rezolucji składa grupa polityczna lub co najmniej 40 posłów. 

 

Poprawka  58 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 105 – ustęp 5 – akapit 1 

 

Tekst obowiązujący Poprawka 

5. Parlament podejmuje, w terminie 

przewidzianym w podstawowym akcie 

ustawodawczym, decyzję w sprawie 

każdego złożonego projektu rezolucji 

większością głosów określoną w art. 290 

Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej. 

5.  Parlament zatwierdza taki projekt 

w terminie przewidzianym w 

podstawowym akcie ustawodawczym, 

zgodnie z art. 290 ust. 2 Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

większością głosów zasiadających w nim 

posłów. 

 

Uzasadnienie 

Proponuje się bardziej precyzyjne brzmienie. 
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Poprawka  59 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 105 – ustęp 5 – akapit 2 

 

Tekst obowiązujący Poprawka 

Jeżeli komisja przedmiotowo właściwa 

uzna za stosowne, zgodnie z 

postanowieniami podstawowego aktu 

ustawodawczego, przedłużenie terminu 

wyrażania sprzeciwu wobec aktu 

delegowanego, przewodniczący komisji 

przedmiotowo właściwej informuje o tym 

w imieniu Parlamentu Radę i Komisję. 

Jeżeli właściwa komisja uzna za stosowne, 

zgodnie z przepisami podstawowego aktu 

ustawodawczego, aby przedłużyć termin 

na wyrażenie sprzeciwu wobec aktu 

delegowanego, przewodniczący właściwej 

komisji informuje o tym w imieniu 

Parlamentu Radę i Komisję. 

Uzasadnienie 

Proponuje się bardziej precyzyjne brzmienie. 

 

Poprawka  60 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 105 – ustęp 7 

 

Tekst obowiązujący Poprawka 

7. Komisja przedmiotowo właściwa 

może, zgodnie z postanowieniami 

podstawowego aktu ustawodawczego, 

przedstawić Parlamentowi projekt 

uzasadnionej rezolucji odwołującej – w 

całości lub w części – przekazanie 

uprawnień przewidziane w tym akcie. 

Parlament stanowi większością głosów 

określoną w art. 290 Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej. 

7. Właściwa komisja może, zgodnie z 

postanowieniami podstawowego aktu 

ustawodawczego, przedstawić 

Parlamentowi projekt rezolucji 

odwołującej – w całości lub w części – 

przekazanie uprawnień przewidziane w 

tym akcie lub sprzeciwiającej się 

automatycznemu przedłużeniu okresu, na 

który przekazano uprawnienia. 

 Zgodnie z art. 290 ust. 2 Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej 

decyzja o odwołaniu przekazania 

uprawnień wymaga większości głosów 

posłów do Parlamentu. 
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Uzasadnienie 

Słowo „uzasadnionej” nie jest niezbędne, ponieważ Traktat nie nakłada na Parlament 

obowiązku podania powodów, dla których zamierza odwołać przekazanie uprawnień. Z 

drugiej strony należy zmienić art. 105, tak by zawierał konkretną podstawę prawną decyzji, 

na mocy której Parlament sprzeciwia się automatycznemu przedłużeniu okresu, na który 

przekazano uprawnienia. 

 

Poprawka  61 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 106 – ustęp 1 

 

Tekst obowiązujący Poprawka 

1. Jeżeli Komisja przedłoży 

Parlamentowi projekt aktu lub środka 

wykonawczego, przewodniczący 

przekazuje go komisji właściwej dla 

podstawowego aktu ustawodawczego, 

która może podjąć decyzję o mianowaniu 

sprawozdawcy celem zbadania jednego lub 

kilku projektów aktów lub środków 

wykonawczych. 

1. Jeżeli Komisja przedłoży 

Parlamentowi projekt aktu lub środka 

wykonawczego, Przewodniczący 

przekazuje go komisji właściwej dla 

podstawowego aktu ustawodawczego, 

która może wyznaczyć jednego ze swoich 

członków do zbadania jednego lub kilku 

projektów aktów lub środków 

wykonawczych. 

(zob. poprawka 54 do art. 105 ust. 1) 

Uzasadnienie 

Poprawka ujednolica niniejszy przepis ze zmienionym art. 105 ust. 1. 

 

Poprawka  62 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 106 – ustęp 3 

 

Tekst obowiązujący Poprawka 

3. Projekt rezolucji może zawierać 

skierowany do Komisji wniosek o 

wycofanie aktu, środka lub projektu aktu 

lub środka, o jego zmianę z 

uwzględnieniem uwag zgłoszonych przez 

Parlament lub o przedstawienie nowego 

wniosku ustawodawczego. 

3. Projekt rezolucji może zawierać 

skierowany do Komisji wniosek o 

wycofanie projektu aktu lub środka 

wykonawczego, o jego zmianę z 

uwzględnieniem zastrzeżeń zgłoszonych 

przez Parlament lub o przedstawienie 

nowego wniosku ustawodawczego. 
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Przewodniczący informuje Radę i Komisję 

o zajętym stanowisku. 

Przewodniczący informuje Radę i Komisję 

o zajętym stanowisku. 

Uzasadnienie 

Proponuje się bardziej precyzyjne brzmienie. 

 

Poprawka  63 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 106 – ustęp 4 – litera a 

 

Tekst obowiązujący Poprawka 

(a) czas przeznaczony na kontrolę 

zaczyna upływać w momencie przekazania 

Parlamentowi projektu środków we 

wszystkich językach urzędowych. W 

przypadku skrócenia czasu przeznaczonego 

na kontrolę, przewidzianego w art. 5a ust. 

5 lit. b) decyzji 1999/468/WE, oraz w 

nagłych przypadkach przewidzianych w 

art. 5a ust. 6 decyzji 1999/468/WE czas 

przeznaczony na kontrolę zaczyna upływać 

od daty otrzymania przez Parlament 

ostatecznego projektu środków 

wykonawczych w wersjach językowych 

przedłożonych członkom komisji 

ustanowionej zgodnie z decyzją 

1999/468/WE, chyba że sprzeciwi się temu 

przewodniczący właściwej komisji 

parlamentarnej. Art. 158 nie ma w takim 

przypadku zastosowania; 

(a) czas przeznaczony na kontrolę 

zaczyna płynąć w momencie przekazania 

Parlamentowi projektu środka 

wykonawczego we wszystkich językach 

urzędowych. W przypadku skrócenia czasu 

przeznaczonego na kontrolę, 

przewidzianego w art. 5a ust. 5 lit. b) 

decyzji Rady1999/468/WE, oraz w pilnych 

przypadkach przewidzianych w art. 5a ust. 

6 decyzji 1999/468/WE czas przeznaczony 

na kontrolę zaczyna płynąć od daty 

otrzymania przez Parlament ostatecznego 

projektu środka wykonawczego w 

wersjach językowych przedłożonych 

członkom komisji ustanowionej zgodnie z 

decyzją 1999/468/WE, chyba że sprzeciwi 

się temu przewodniczący właściwej 

komisji parlamentarnej. Artykuł 158 nie 

ma zastosowania w obu przypadkach 

wymienionych w poprzednim zdaniu; 

Uzasadnienie 

Wyjaśnienie tekstu, ponieważ art. 158 nie ma zastosowania tylko w dwóch przypadkach, o 

których mowa w art. 5a ust. 5 lit. b) i art. 5a ust. 6 decyzji Rady 1999/468/WE. 

 

Poprawka  64 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 106 – ustęp 4 – litera d 
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Tekst obowiązujący Poprawka 

(d) w przypadku gdy właściwa komisja 

w następstwie należycie uzasadnionego 

wniosku Komisji zaleci w zawierającym 

uzasadnienie piśmie do przewodniczącego 

Konferencji Przewodniczących Komisji, 

by Parlament oświadczył, że nie wyraża 

sprzeciwu wobec proponowanego środka 

przed upływem normalnego terminu 

przewidzianego w art. 5a ust. 3 lit. c) lub 

art. 5a ust. 4 lit. e) decyzji 1999/468/WE, 

zastosowanie ma procedura przewidziana 

w art. 105, ust. 6. 

(d) jeżeli właściwa komisja zaleci w 

zawierającym uzasadnienie piśmie do 

przewodniczącego Konferencji 

Przewodniczących Komisji, by Parlament 

oświadczył, że nie wyraża sprzeciwu 

wobec proponowanego środka przed 

upływem normalnego terminu 

przewidzianego w art. 5a ust. 3 lit. c) lub 

art. 5a ust. 4 lit. e) decyzji 1999/468/WE, 

zastosowanie ma procedura przewidziana 

w art. 105 ust. 6. 

Uzasadnienie 

Wymóg „należycie uzasadnionego wniosku Komisji” jest zbędny (zob. obecny art. 105 ust. 6). 

 

Poprawka  65 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 108 – ustęp 6 

 

Tekst obowiązujący Poprawka 

6. Przed głosowaniem właściwa 

komisja, grupa polityczna lub co najmniej 

jedna dziesiąta posłów mogą wystąpić z 

wnioskiem, aby Parlament zasięgnął opinii 

Trybunału Sprawiedliwości w sprawie 

zgodności umowy międzynarodowej z 

traktatami. W przypadku przyjęcia takiego 

wniosku przez Parlament głosowanie 

zostaje odroczone do chwili wydania opinii 

przez Trybunał14. 

6. W dowolnym czasie przed 

głosowaniem Parlamentu nad wnioskiem 

o wyrażenie zgody lub wydanie opinii 

właściwa komisja lub co najmniej jedna 

dziesiąta posłów do Parlamentu może 

wystąpić z wnioskiem, aby Parlament 

zasięgnął opinii Trybunału 

Sprawiedliwości w sprawie zgodności 

umowy międzynarodowej z traktatami. 

 Przed głosowaniem Parlamentu nad tym 

wnioskiem Przewodniczący może zwrócić 

się do komisji właściwej w kwestiach 

prawnych o sporządzenie opinii, w której 

przedstawia ona Parlamentowi swoje 

wnioski. 

 Jeżeli Parlament przyjmie wniosek o 
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zasięgnięcie opinii Trybunału 

Sprawiedliwości, głosowanie nad 

wnioskiem o wyrażenie zgody lub wydanie 

opinii zostaje odroczone do chwili wydania 

opinii przez Trybunał. 

__________________  

14 Zob. także wykładnię art. 141.  

(zob. poprawka 77 do art. 141, wykładnia, akapit drugi) 

Uzasadnienie 

Kwestie dotyczące zgodności umowy międzynarodowej z traktatami wiążą się często z 

zagadnieniami takimi jak m.in. pomocniczość, podstawa prawna, wykładnia i stosowanie 

prawa międzynarodowego, ochrona prawna praw i prerogatyw Parlamentu, co do których 

zgodnie z załącznikiem VI do Regulaminu komisją właściwą jest Komisja Prawna. Dlatego 

wskazane jest włączenie tej komisji w procedurę, o której mowa w niniejszym przepisie. 

 

Poprawka  66 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 115 – ustęp 4 

 

Tekst obowiązujący Poprawka 

4. Rozpatrywanie przez właściwą 

komisję wniosków dotyczących 

immunitetu na podstawie art. 9 odbywa 

się zawsze z wyłączeniem jawności. 

skreśla się 

(zob. poprawka 32 do art. 9 ust. 10) 

Uzasadnienie 

Dla dobra spójności ta kwestia powinna raczej podlegać art. 9 ust. 10. 

 

Poprawka  67 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 120 – ustęp 1 

 

Tekst obowiązujący Poprawka 

Na wniosek właściwej komisji Parlament Na wniosek właściwej komisji Parlament 
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mianuje swojego kandydata do 

siedmioosobowego zespołu 

odpowiedzialnego za dokładne zbadanie, 

czy kandydaci odpowiadają warunkom 

sprawowania funkcji sędziego lub 

rzecznika generalnego w Trybunale 

Sprawiedliwości Unii Europejskiej. 

mianuje swojego kandydata do 

siedmioosobowego zespołu 

odpowiedzialnego za dokładne zbadanie, 

czy kandydaci odpowiadają warunkom 

sprawowania funkcji sędziego lub 

rzecznika generalnego w Trybunale 

Sprawiedliwości i Sądzie. Właściwa 

komisja wyłania kandydata, którego chce 

zaproponować, w drodze głosowania 

większością zwykłą. W tym celu 

koordynatorzy tej komisji sporządzają 

krótką listę kandydatów. 

Uzasadnienie 

Niniejsza poprawka dostosowuje art. 120 do stosowanej praktyki. 

 

Poprawka  68 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 141 – ustęp 1 

 

Tekst obowiązujący Poprawka 

1. W terminach określonych przez 

traktaty i statut Trybunału Sprawiedliwości 

Unii Europejskiej dla wnoszenia skarg 

przez instytucje Unii oraz osoby fizyczne i 

prawne, Parlament bada prawo Unii i 

środki wykonawcze w celu stwierdzenia 

pełnego poszanowania traktatów, a w 

szczególności wynikające z nich 

uprawnienia Parlamentu. 

1. W terminach określonych przez 

traktaty i statut Trybunału Sprawiedliwości 

Unii Europejskiej dla wnoszenia skarg 

przez instytucje Unii oraz osoby fizyczne i 

prawne Parlament bada prawo Unii i jego 

wdrażanie w celu stwierdzenia pełnego 

poszanowania traktatów, w szczególności 

w odniesieniu do uprawnień Parlamentu. 

Uzasadnienie 

Aby uniknąć pomyłki z faktycznymi „środkami wykonawczymi”, proponuje się inne, szersze 

brzmienie. 

 

Poprawka  69 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 141 – ustęp 2 
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Tekst obowiązujący Poprawka 

2. Właściwa komisja składa 

Parlamentowi sprawozdanie, w razie 

potrzeby w formie ustnej, jeśli ma 

przypuszczenie, że nastąpiło naruszenie 

prawa Unii. 

2. Komisja właściwa w kwestiach 

prawnych składa Parlamentowi 

sprawozdanie, w razie potrzeby w formie 

ustnej, jeśli ma przypuszczenie, że 

nastąpiło naruszenie prawa Unii. W 

stosownych przypadkach może wysłuchać 

opinii komisji przedmiotowo właściwej. 

Uzasadnienie 

Niniejsza poprawka umożliwia komisjom przedmiotowo właściwym wyrażenie swoich opinii. 

 

Poprawka  70 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 141 – ustęp 3 – akapit 1 

 

Tekst obowiązujący Poprawka 

3. Przewodniczący wnosi w imieniu 

Parlamentu skargę zgodnie z zaleceniem 

właściwej komisji. 

3. Przewodniczący wnosi w imieniu 

Parlamentu skargę zgodnie z zaleceniem 

komisji właściwej w kwestiach prawnych. 

Uzasadnienie 

Proponuje się bardziej precyzyjne brzmienie. 

 

Poprawka  71 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 141 – ustęp 3 – akapit 2 

 

Tekst obowiązujący Poprawka 

Na początku kolejnej sesji miesięcznej 

Przewodniczący może zwrócić się do 

zgromadzenia plenarnego o podjęcie 

decyzji o podtrzymaniu skargi. Jeżeli 

zgromadzenie plenarne większością 

oddanych głosów wypowie się przeciwko 

podtrzymaniu skargi, Przewodniczący 

Na początku kolejnej sesji miesięcznej 

Przewodniczący może zwrócić się do 

Parlamentu o podjęcie decyzji o 

podtrzymaniu skargi. Jeżeli Parlament 

większością oddanych głosów wypowie się 

przeciwko podtrzymaniu skargi, 
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wycofuje skargę. Przewodniczący wycofuje skargę. 

Uzasadnienie 

Proponuje się bardziej precyzyjne brzmienie. 

 

Poprawka  72 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 141 – ustęp 3 – akapit 3 

 

Tekst obowiązujący Poprawka 

Jeżeli Przewodniczący złoży skargę wbrew 

zaleceniu właściwej komisji, na początku 

kolejnej sesji miesięcznej zwraca się on do 

zgromadzenia plenarnego o podjęcie 

decyzji o podtrzymaniu skargi. 

Jeżeli Przewodniczący złoży skargę wbrew 

zaleceniu właściwej komisji, na początku 

kolejnej sesji miesięcznej zwraca się on do 

Parlamentu o podjęcie decyzji o 

podtrzymaniu skargi. 

Uzasadnienie 

Proponuje się bardziej precyzyjne brzmienie. 

 

Poprawka  73 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 141 – ustęp 4 – akapity od 1 do 3 

 

Tekst obowiązujący Poprawka 

4. Przewodniczący przedstawia uwagi 

lub interweniuje w imieniu Parlamentu w 

postępowaniach sądowych po konsultacji z 

właściwą komisją. 

4. Przewodniczący przedstawia uwagi 

lub interweniuje w imieniu Parlamentu w 

postępowaniach sądowych po konsultacji z 

komisją właściwą w kwestiach prawnych. 

Jeżeli Przewodniczący zamierza odejść od 

zalecenia właściwej komisji, informuje ją o 

tym i przekazuje sprawę Konferencji 

Przewodniczących, uzasadniając swoją 

decyzję. 

Jeżeli Przewodniczący zamierza odejść od 

zalecenia komisji właściwej w kwestiach 

prawnych, informuje ją o tym i przekazuje 

sprawę Konferencji Przewodniczących, 

uzasadniając swoją decyzję. 

Jeżeli Konferencja Przewodniczących 

uzna, że Parlament – w drodze wyjątku – 

nie powinien wnosić uwag do Trybunału 

Sprawiedliwości Unii Europejskiej ani 

Jeżeli Konferencja Przewodniczących 

uzna, że Parlament – w drodze wyjątku – 

nie powinien wnosić uwag do Trybunału 

Sprawiedliwości Unii Europejskiej ani 
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występować przed nim w przypadku gdy 

kwestionowana jest legalność aktu 

przyjętego przez Parlament, kwestia 

zostaje niezwłocznie przekazana 

zgromadzeniu plenarnemu. 

występować przed nim, w przypadku gdy 

kwestionowana jest legalność aktu 

przyjętego przez Parlament, sprawa zostaje 

niezwłocznie przekazana Parlamentowi. 

Uzasadnienie 

Proponuje się bardziej precyzyjne brzmienie. 

 

Poprawka  74 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 141 – ustęp 4 – akapit 4 

 

Tekst obowiązujący Poprawka 

W nagłych przypadkach Przewodniczący 

może podjąć działania zapobiegawcze 

celem zachowania terminów określonych 

przez właściwy sąd. W takich przypadkach 

jak najszybciej uruchamia się procedurę 

przewidzianą w niniejszym ustępie. 

skreśla się 

Uzasadnienie 

Jako że działanie zapobiegawcze może być czasami niezbędne również w odniesieniu do 

działań bezpośrednich, o których mowa w art. 141 ust. 3, niniejsza poprawka (w powiązaniu 

z nowym art. 141 ust. 4a) ma na celu nadanie procedurze pilnej zastosowania ogólnego. 

 

Poprawka  75 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 141 – ustęp 4 a (nowy) 

 

Tekst obowiązujący Poprawka 

 4a. W pilnych przypadkach 

Przewodniczący, w razie potrzeby po 

konsultacjach z przewodniczącym i 

sprawozdawcą komisji właściwej w 

kwestiach prawnych, może podjąć 

działania zapobiegawcze w celu 

dotrzymania odpowiednich terminów. W 
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takich przypadkach jak najszybciej 

uruchamia się procedurę przewidzianą 

odpowiednio w ust. 3 i 4. 

Uzasadnienie 

Jako że działanie zapobiegawcze może być czasami niezbędne również w odniesieniu do 

działań bezpośrednich, o których mowa w art. 141 ust. 3, niniejsza poprawka (w powiązaniu 

ze skreśleniem art. 141 ust. 4) ma na celu nadanie procedurze pilnej zastosowania ogólnego. 

Konsultacje z przewodniczącym i sprawozdawcą Komisji Prawnej są już możliwe w innych 

pilnych przypadkach (zob. np. art. 8 ust. 1). Sugerowane doprecyzowanie zapewnia większą 

skuteczność tego przepisu. 

 

Poprawka  76 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 141 – ustęp 4 b (nowy) 

 

Tekst obowiązujący Poprawka 

 4b. Komisja właściwa w kwestiach 

prawnych opracowuje zasady stosowania 

niniejszego artykułu. 

Uzasadnienie 

W dniu 24 lutego 2015 r. koordynatorzy Komisji Prawnej przyjęli wytyczne dotyczące 

stosowania art. 141 Regulaminu, opracowane we współpracy z Wydziałem Prawnym. Od 

czasu przyjęcia ww. wytycznych kierowane do Przewodniczącego na mocy tego artykułu 

zalecenia regularnie odnosiły się do tych wytycznych. Proponowana zmiana 

usankcjonowałaby istnienie tego narzędzia. Podobne sformułowanie występuje w art. 9 ust. 

12, choć w innym kontekście. 

 

Poprawka  77 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 141 – wykładnia – akapit 2 

 

Tekst obowiązujący Poprawka 

Artykuł 108 ust. 6 Regulaminu ustanawia 

szczególną procedurę dotyczącą decyzji 

Parlamentu w przedmiocie wykonania 

uprawnienia do zasięgnięcia opinii 

skreśla się 
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Trybunału Sprawiedliwości, zgodnie z art. 

218 ust. 11 Traktatu o funkcjonowaniu 

Unii Europejskiej, w sprawie zgodności 

umowy międzynarodowej z traktatami. 

Przepis ten stanowi lex specialis, który ma 

pierwszeństwo przed ogólną zasadą 

ustanowioną w art. 141. 

(zob. poprawka 65 do art. 108 ust. 6) 

Uzasadnienie 

Niniejsza wykładnia staje się zbędna w wyniku zmian w art. 108 ust. 6.  

 

Poprawka  78 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 170 – ustęp 1 – litera c a (nowa) 

 

Tekst obowiązujący Poprawka 

 (ca) ma na celu zmianę wniosku 

dotyczącego ujednolicenia unijnego aktu 

prawnego; zastosowanie ma jednak 

odpowiednio art. 103 ust. 3 akapit drugi 

Regulaminu; 

Uzasadnienie 

Artykuł 103 ust. 3 przewiduje już, że z wyjątkiem wspomnianych w nim przypadków zmiana 

wniosku dotyczącego ujednolicenia nie jest dopuszczalna na poziomie komisji. Niniejsza 

poprawka ma na celu wyjaśnienie, że ta sama zasada ma zastosowanie podczas posiedzenia 

plenarnego. 

 

Poprawka  79 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 170 – ustęp 1 – litera c b (nowa) 

 

Tekst obowiązujący Poprawka 

 (cb) ma na celu zmianę tych części 

wniosku dotyczącego przekształcenia 

unijnego aktu prawnego, które pozostają 
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niezmienne w takim wniosku; 

zastosowanie mają jednak odpowiednio 

art. 104 ust. 2 akapit drugi oraz art. 104 

ust. 3 akapit trzeci; 

Uzasadnienie 

Artykuł 104 ust. 2 i 3 przewiduje już, że z wyjątkiem wspomnianych w nim przypadków 

zmiana przepisów, które pozostają niezmienne we wniosku dotyczącym przekształcenia 

unijnego aktu prawnego, nie jest dopuszczalna na poziomie komisji. Niniejsza poprawka ma 

na celu wyjaśnienie, że ta sama zasada ma zastosowanie podczas posiedzenia plenarnego. 

Poprawka  80 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 

Artykuł 202 

 

Tekst obowiązujący Poprawka 

Artykuł 202 skreśla się 

Komisja odpowiedzialna za weryfikację 

mandatów 

 

Jedna z komisji powołanych w myśl 

niniejszego Regulaminu zajmuje się 

weryfikacją mandatów oraz 

przygotowaniem decyzji dotyczących 

sporów wyborczych. 

 

Uzasadnienie 

Niniejszy artykuł jest zbędny, ponieważ kwestia ta jest już ujęta w art. 3 ust. 3 i w załączniku 

VI. 
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