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Zmiana art. 11 (Interesy finansowe posłów, normy postępowania, obowiązkowy rejestr 
służący przejrzystości i wstęp do pomieszczeń Parlamentu)

Poprawka 1

Regulamin Parlamentu Europejskiego.
Artykuł 11

Tekst obowiązujący Poprawka

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 posłów zgodnie z art. 232 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej1. 

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 żadnym wypadku 
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 
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. 

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 żaden sposób żywotności 
debat parlamentarnych ani wolności słowa 
posłów.

Opiera się ono na pełnym poszanowaniu 
prerogatyw posłów, które zostały określone 

Opiera się ono na pełnym poszanowaniu 
prerogatyw posłów, które zostały określone 
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w odpowiednim prawie pierwotnym oraz w 
odpowiednich przepisach Statutu posła.

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.

4. Na początku każdej kadencji kwestorzy 
ustalają maksymalną liczbę asystentów, 
których może akredytować każdy poseł 
(akredytowani asystenci). 

4. Na początku każdej kadencji kwestorzy 
ustalają maksymalną liczbę asystentów, 
których może akredytować każdy poseł 
(akredytowani asystenci). 

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.

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: Przepustki mogą być wydawane:

– osobom ujętym w rejestrze służącym 
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 ujętym w rejestrze służącym 
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; 

– 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. 

– 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: 

6. Podmioty, które wpisują się do rejestru 
służącego przejrzystości, muszą w ramach 
ich stosunków z Parlamentem 
przestrzegać: 

– kodeksu postępowania załączonego do – kodeksu postępowania załączonego do 
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porozumienia4; porozumienia4;

– procedur i innych zobowiązań 
określonych w porozumieniu; oraz

– procedur i innych zobowiązań 
określonych w porozumieniu; oraz

– postanowień niniejszego artykułu, a 
także odnoszących się do niego przepisów 
wykonawczych. 

– 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. 

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:

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;

– skreślenie z rejestru służącego 
przejrzystości, chyba że za nieodebraniem 
przepustki przemawiają istotne powody;

– poważne uchybienie obowiązkom 
przewidzianym w ust. 6.

– poważne uchybienie obowiązkom 
przewidzianym w ust. 6;
– brak woli współpracy ze strony 
organizacji lub przedsiębiorstwa, 
wyrażający się przykładowo odmową 
udziału w wysłuchaniach publicznych lub 
przy drzwiach zamkniętych 
organizowanych przez komisje 
parlamentarne.

9. Prezydium na wniosek sekretarza 
generalnego przyjmuje środki niezbędne 
do wdrożenia rejestru służącego 
przejrzystości, zgodnie z postanowieniami 
umowy w sprawie utworzenia tego 
rejestru.

9. Prezydium na wniosek sekretarza 
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.

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 I. 1 Zob. załącznik I.
2 Rejestr utworzony na mocy porozumienia 
między Parlamentem Europejskim i 

2 Rejestr utworzony na mocy porozumienia 
między Parlamentem Europejskim i 
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Komisją Europejską w sprawie utworzenia 
„rejestru służącego przejrzystości”, 
dotyczącego organizacji i 
samozatrudnionych osób zaangażowanych 
w opracowanie i realizację polityki Unii 
Europejskiej (zob. załącznik IX część B).

Komisją Europejską w sprawie utworzenia 
„Rejestru służącego przejrzystości” 
dotyczącego organizacji i 
samozatrudnionych osób zaangażowanych 
w opracowanie i realizację polityki Unii 
Europejskiej (zob. załącznik IX część B).

3 Zob. załącznik IX część B. 3 Zob. załącznik IX część B.
4 Zob. załącznik 3 do porozumienia ujętego 
w załączniku IX część B.

4 Zob. załącznik 3 do porozumienia ujętego 
w załączniku IX część B.

5 Zob. załącznik IX część A. 5 Zob. załącznik IX część A. 

Or. fr

Uzasadnienie

Niedawno zdarzyło się, że przedsiębiorstwa odmówiły udziału w wysłuchaniach 
zorganizowanych przez komisję specjalną, a tym samym uchyliły się od wniesienia wkładu w 
prace Parlamentu Europejskiego, podczas gdy niektóre z tych przedsiębiorstw zabiegają u 
poszczególnych posłów, by ich interesy lub stanowiska były brane pod uwagę w pracach 
parlamentarnych.


