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Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie dyskryminowania posłów 
niezrzeszonych w Parlamencie Europejskim

Parlament Europejski,

– uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że wszyscy posłowie są wyłaniani w wyborach powszechnych, 
niezależnie od tego czy przynależą do grupy, czy też są posłami niezrzeszonymi;

B. mając na uwadze, że Parlament z założenia jest demokratyczny, w związku z czym 
niedopuszczalne jest, by posłowie należący do pewnych kategorii nie mogli korzystać z 
takich samych praw, jakimi cieszą się inni posłowie;

C. mając na uwadze, że posłowie niezrzeszeni są podczas wykonywania mandatu ofiarami 
dyskryminacji z różnych powodów, w szczególności nie mogą uczestniczyć w 
posiedzeniach koordynatorów komisji (art. 205 Regulaminu), niemal niemożliwy jest 
wybór posła niezrzeszonego na sprawozdawcę lub kontrsprawozdawcę (ten sam 
artykuł), posłowie niezrzeszeni nie mogą być przewodniczącymi ani 
wiceprzewodniczącymi komisji (art. 204 i podział stanowisk między grupy zgodnie z 
systemem d'Hondta), a ich przedstawiciele nie mogą być wyznaczani w następstwie 
demokratycznego głosowania, by zasiąść w Konferencji Przewodniczących (art. 26 
Regulaminu);

D. mając na uwadze, że posłowie niezrzeszeni są w dodatku poddawani nadmiernie 
biurokratycznej i drobiazgowej kontroli administracyjnej w porównaniu z posłami 
ukonstytuowanych grup;

1. uważa, że wszyscy posłowie do Parlamentu muszą być w stanie wykonywać w pełni 
swoje prace parlamentarne;

2. zwraca się do Komisji Spraw Konstytucyjnych o wykreślenie z Regulaminu wszystkich 
postanowień dyskryminujących posłów niezrzeszonych.


