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Wprowadzenie
Dokument ten, podsumowujący prace Komisji Spraw Konstytucyjnych Parlamentu Europejskiego 
w ramach szóstej kadencji (czerwiec 2004 – czerwiec 2009), dzieli się na dwie części.

W części pierwszej, zatytułowanej „Zbliżenie na kadencję”, czytelnik znajdzie zwięzłe streszczenie 
najważniejszych rezolucji przyjętych przez Parlament Europejski z inicjatywy Komisji Spraw 
Konstytucyjnych, a także sprawozdania przyjęte przez komisję, które z różnych powodów nie 
zostały poddane pod dyskusję i głosowanie na posiedzeniu plenarnym. 

W przypadku każdego sprawozdania wymienionego w pierwszej części zamieszczony odsyłacz 
umożliwia czytelnikowi pragnącemu zgłębić dany temat zapoznanie się z pełnym tekstem 
przyjętych rezolucji.

Załączniki zawierają bardziej szczegółowe informacje dotyczące składu komisji, posiedzeń 
odbytych w ramach kadencji, opinii przyjętych z myślą o innych komisjach oraz zorganizowanych 
wysłuchaniach publicznych i grup roboczych, w wersji elektronicznej uzupełnione o odsyłacz do 
najważniejszych dokumentów.

Sprawozdania dotyczące wdrażania traktatu lizbońskiego, które nie zostały jeszcze rozpatrzone 
i poddane pod głosowanie na posiedzeniu plenarnym, zamieszczone są w aktualnym brzmieniu. 
Sprawozdanie Richarda Corbetta w sprawie ogólnego przeglądu Regulaminu, które powinno zostać 
przyjęte przez komisję w dniu 22 kwietnia 2009 r., zostało jedynie wymienione. Uaktualniona 
wersja niniejszego dokumentu zostanie opublikowana po ostatecznym przyjęciu wymienionych 
sprawozdań.

Ukończenie redakcji: 31 marca 2009 r.
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1. Uprawnienia i zakres odpowiedzialności Komisji Spraw Konstytucyjnych podczas 6. 
kadencji (załącznik VI regulaminu Parlamentu Europejskiego)

Regulamin Parlamentu Europejskiego, a w szczególności jego załącznik VI, określa 
uprawnienia i zakres odpowiedzialności poszczególnych komisji Parlamentu. Komisja Spraw 
Konstytucyjnych ma uprawnienia w zakresie:

1. instytucjonalnych aspektów procesu integracji europejskiej, zwłaszcza w ramach 
przygotowania i przebiegu konwencji i konferencji międzyrządowych;

2. wdrożenia traktatu UE i oceny jego funkcjonowania;
3. konsekwencji dla instytucji wynikających z negocjacji w sprawie rozszerzenia Unii;
4. stosunków międzyinstytucjonalnych, w tym także analizy porozumień 

międzyinstytucjonalnych, o których mowa w art. 120 ust. 2 Regulaminu, w celu ich 
zatwierdzenia przez Parlament;

5. jednolitej procedury wyborczej;
6. partii politycznych na poziomie europejskim, z zastrzeżeniem kompetencji Prezydium;
7. stwierdzania poważnego i stałego naruszenia wspólnych zasad państw członkowskich 

przez jedno z nich;
8. wykładni i stosowania Regulaminu oraz propozycji zmian.
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2. Zbliżenie na kadencję
W swojej rezolucji z dnia 12 stycznia 2005 r. (sprawozdanie Richarda Corbetta i Iniga 
Mendeza de Vigo) Parlament Europejski zatwierdził traktat konstytucyjny większością 
dwóch trzecich głosów, oceniając, że traktat „stanowi satysfakcjonujący kompromis 
wprowadzający znaczącą poprawę w stosunku do istniejących traktatów” oraz „zapewni 
stabilne, trwałe ramy przyszłego rozwoju Unii Europejskiej, które umożliwią jej przyszłe 
rozszerzenie i zapewnią mechanizmy jej rewizji, gdy będzie ona niezbędna”. Parlament 
wyraził zadowolenie z tego, że konstytucja zapewnia większą przejrzystość co do istoty 
i celów Unii oraz stosunków między Unią a państwami członkowskimi (m.in. poprzez 
uproszczenie aktów legislacyjnych i zagwarantowanie, że Unia nigdy nie stanie się 
„scentralizowanym superpaństwem”). Zwiększenie zakresu podejmowania decyzji 
większością kwalifikowaną, dwuipółroczna prezydencja Rady Europejskiej, utworzenie 
stanowiska „ministra spraw zagranicznych Unii” wspieranego przez tylko jedną służbę 
zagraniczną oraz zmniejszenie liczby komisarzy począwszy od 2014 r. posłuży ponadto 
zwiększeniu skuteczności Unii i wzmocnieniu jej pozycji na arenie międzynarodowej. 
Konstytucja zapewni też wzmocnienie demokracji w UE (możliwość zgłaszania sprzeciwu 
wobec projektów legislacyjnych przez państwa członkowskie, rozszerzenie zakresu 
stosowania procedury współdecyzji, wybór przewodniczącego Komisji przez Parlament 
Europejski i in.) oraz rozszerzenie praw obywatelskich (włączenie karty praw 
podstawowych, przystąpienie do europejskiej konwencji praw człowieka, wprowadzenie 
europejskiej inicjatywy obywatelskiej, upowszechnienie dostępu do wymiaru sprawiedliwości 
dla pojedynczych osób i in.).

Po przyjęciu tej rezolucji, w ramach dialogu z parlamentami krajowymi dotyczącego traktatu 
konstytucyjnego, Komisja Spraw Konstytucyjnych wysłała do Wielkiej Brytanii, Estonii, 
Francji, Czech, Polski, Portugalii i Luksemburga delegacje, w celu obrony stanowiska 
Parlamentu i działania na rzecz ratyfikacji traktatu konstytucyjnego.

W perspektywie przedstawienia przez sekretarza generalnego Rady i wysokiego 
przedstawiciela ds. wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa podczas Rady 
Europejskiej w czerwcu 2005 r. sprawozdania dotyczącego postępów w przygotowywaniu 
europejskiej służby zagranicznej Parlament Europejski przyjął w dniu 26 maja 2005 r. 
rezolucję, w której wyraził przekonanie, że należy włączyć europejską służbę zagraniczną do 
służb Komisji. Parlament domagał się ponadto, aby personel europejskiej służby zagranicznej 
składał się z urzędników Komisji, Sekretariatu Generalnego Rady i krajowych służb 
dyplomatycznych, z zachowaniem właściwych i zrównoważonych proporcji, i nie uznał za 
konieczne pozbawienia ogółu dyrekcji generalnych Komisji wszelkich uprawnień w zakresie 
stosunków zagranicznych. Przedstawicielstwa Komisji i biura łącznikowe Rady powinny 
zostać połączone w „ambasady Unii”. W celu kontynuowania debaty Komisja Spraw 
Konstytucyjnych i jej sprawozdawca Elmar Brok zorganizowali liczne wymiany poglądów, 
prace nie zostały jednak doprowadzone do końca.

Po referendach we Francji i Holandii i w następstwie deklaracji z dnia 18 czerwca 2005 r., 
w której Rada Europejska podjęła decyzję o rozpoczęciu „okresu refleksji”, aby umożliwić 
powszechną debatę w całej Unii Europejskiej, Parlament Europejski przyjął rezolucję 
(sprawozdanie Andrew Duffa i Johannesa Voggenhubera), w której zaproponował 
wykorzystanie okresu refleksji na ponowne uruchomienie projektu konstytucyjnego w ramach 
powszechnej debaty publicznej poświęconej przyszłości integracji europejskiej. Oceniając, że 
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„nie” było raczej wyrazem niezgody na obecny stan Unii niż sprzeciwu wobec reform 
konstytucyjnych, Parlament domagał się analizy przyczyn negatywnych wyników we Francji 
i Holandii; przypomniał też, że o ile należy szanować wyniki referendów, to w równym 
stopniu należy szanować decyzje państw członkowskich i społeczeństw, które ratyfikowały 
konstytucję. W opinii Parlamentu Europejskiego traktat nicejski nie stanowi solidnej 
podstawy do kontynuowania procesu integracji europejskiej; w rezolucji podkreślono, że 
kolejne rozszerzenie Unii, po przystąpieniu Bułgarii i Rumunii, nie będzie możliwe na 
podstawie tego traktatu. Wyrażając sprzeciw wobec projektów zmierzających do utworzenia 
zamkniętych grup wybranych państw członkowskich w sytuacji, gdy proces konstytucyjny 
w dalszym ciągu trwa, Parlament przypomniał, że ściślejsza współpraca powinna służyć 
osiąganiu celów Unii i wzmocnieniu procesu integracji oraz być zawsze otwarta dla 
wszystkich państw członkowskich. Ewentualne utworzenie tego rodzaju grup współpracy nie 
powinno odbywać się ze szkodą dla wysiłków zmierzających do przyjęcia, bez niestosownego 
opóźnienia, konstytucji dla Europy. Parlament domagał się, aby w każdym przypadku podjąć 
wszelkie wysiłki w celu zagwarantowania wejścia konstytucji w życie w 2009 r.

W swojej rezolucji dotyczącej przyszłych etapów okresu refleksji, przyjętej podczas 
przygotowań do Rady Europejskiej w dniach 15–16 czerwca 2006 r., Parlament Europejski 
potwierdził, że zamierza doprowadzić do porozumienia w sprawie nowego porządku 
konstytucyjnego przed wyborami w 2009 r. i przestrzegł przed wszelkimi próbami 
zniweczenia ogólnego kompromisu osiągniętego w traktacie konstytucyjnym. Ponownie 
wyraził swój sprzeciw wobec wyrywkowego wdrażania części ogólnego porozumienia 
konstytucyjnego oraz wobec natychmiastowego ustanawiania grup tzw. twardego jądra jako 
sposobu obchodzenia procesu konstytucyjnego w Unii jako całości. Parlament wezwał Radę 
Europejską do przejścia od okresu refleksji do okresu analiz, aby nie później niż w drugiej 
połowie 2007 r. uzyskać jasną propozycję dalszego postępowania w sprawie traktatu 
konstytucyjnego. Mając na uwadze, że pogłębiona debata nad przyszłością Unii Europejskiej 
nie objęła dotychczas całej Unii, w tym w szczególności ogółu państw członkowskich, które 
nie ratyfikowały jeszcze traktatu konstytucyjnego, Parlament Europejski wezwał Radę 
Europejską do starań o uzyskanie ze strony wszystkich państw członkowskich wyraźnych 
zobowiązań w kwestii proponowanych sposobów i środków mających na celu 
zapoczątkowanie otwartej i uporządkowanej debaty publicznej koncentrującej się na 
zasadniczych kwestiach dotyczących przyszłości Europy. Państwa członkowskie, które nie 
ratyfikowały jeszcze konstytucji, zostały wezwane do opracowania przed końcem okresu 
refleksji realistycznych scenariuszy nadania tej sprawie dalszego biegu. Zaproponowano, by 
Rada Europejska opracowała odpowiednie ramy umożliwiające przeprowadzenie – gdy tylko 
pozwoli na to kalendarz polityczny – szczegółowego dialogu z przedstawicielami państw, 
w których referendum w sprawie traktatu konstytucyjnego przyniosło wynik negatywny, 
w celu ustalenia, czy i na jakich warunkach wznowienie procedury ratyfikacyjnej będzie ich 
zdaniem możliwe. Komisja została wezwana do przedstawienia Radzie Europejskiej planu 
działania umożliwiającego jak najlepszą realizację takiego podejścia.

Komisja Spraw Konstytucyjnych, za pośrednictwem swoich koordynatorów, została ściśle 
włączona w proces budowania porozumienia, które umożliwiło podpisanie przez 
przewodniczącego Parlamentu Europejskiego deklaracji berlińskiej, w której sformułowano 
cel „odnowienia wspólnego fundamentu Unii Europejskiej do czasu wyborów do Parlamentu 
Europejskiego w 2009 r.”.

W czerwcu 2007 r. Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie planu działania 
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dotyczącego kontynuacji procesu konstytucyjnego w Unii (sprawozdanie Elmara Broka 
i Enrique Barona Crespo), w której podkreślił, że dwie trzecie państw członkowskich już 
ratyfikowały traktat konstytucyjny, a kolejne cztery państwa członkowskie w sposób 
jednoznaczny wyraziły swoje poparcie dla przepisów w nim zawartych, a także potwierdził 
swoje zobowiązanie do rozstrzygnięcia kwestii trwającego procesu konstytucyjnego, w razie 
potrzeby w formie uwzględniającej trudności zaistniałe w niektórych państwach 
członkowskich. W tym kontekście Parlament poparł starania prezydencji niemieckiej 
o zwołanie konferencji międzyrządowej i określenie planu działania obejmującego procedurę, 
jasno określony mandat i osiągnięcie porozumienia przed końcem bieżącego roku. 
W rezolucji tej Parlament Europejski oświadczył, że odrzuci każdy wynik negocjacji, który 
w porównaniu z traktatem konstytucyjnym będzie prowadził do osłabienia praw 
obywatelskich (nalega w szczególności na utrzymanie karty praw podstawowych), a także do 
osłabienia demokracji, przejrzystości i skuteczności w funkcjonowaniu Unii. Przypomniał też, 
że jako jedyna instytucja Unii Europejskiej bezpośrednio wybierana przez obywateli, 
powinien być w pełni zaangażowany w konferencję międzyrządową. Na wypadek wyrażenia 
przez szefów państw lub rządów chęci podjęcia się istotnego przeglądu istniejących tekstów 
Parlament Europejski przypomniał o swoim przywiązaniu do mechanizmu Konwentu 
i wyraził opinię, że należy zachować podstawowe zasady udziału parlamentarnego, integracji 
społeczeństwa obywatelskiego i całkowitej przejrzystości.

Dwa lata refleksji nad przyszłością Europy potwierdziły potrzebę zachowania i ulepszenia 
nowatorskich elementów traktatu konstytucyjnego dotyczących demokracji, skuteczności 
i przejrzystości w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania Unii Europejskiej, jak 
również wzmocnienia praw obywateli oraz znaczenia Unii na świecie. Taką opinię wyraził 
Parlament Europejski w swojej rezolucji w sprawie zwołania konferencji międzyrządowej
(sprawozdanie Jo Leinena), w której ubolewał nad rezygnacją z niektórych ważnych 
elementów uzgodnionych podczas konferencji międzyrządowej w 2004 r. i tym, że mandat 
umożliwia udzielanie niektórym państwom członkowskim rosnącej liczby odstępstw (np. 
klauzuli opt-out w odniesieniu do karty praw podstawowych); jednocześnie wyraził 
zadowolenie z faktu, że mandat zachowuje wiele z istoty traktatu konstytucyjnego (jednolita 
osobowość prawna Unii Europejskiej, zniesienie podziału na filary, rozszerzenie głosowania 
kwalifikowaną większością głosów w Radzie oraz współdecydowania Parlamentu i Rady, 
elementy demokracji uczestniczącej, prawnie wiążący status karty praw podstawowych, 
zwiększenie spójności działań zewnętrznych Unii Europejskiej oraz zrównoważony pakiet 
instytucjonalny). Parlament Europejski z zadowoleniem przyjął też wprowadzenie do 
traktatów pewnych nowych elementów, takich jak wyraźne odniesienie do zmian 
klimatycznych i solidarności w obszarze energii. Parlament Europejski wezwał państwa 
członkowskie, aby nie odstępowały od zobowiązań przyjętych w Radzie Europejskiej, 
a konferencję międzyrządową do zakończenia prac do końca 2007 r., tak aby nowy traktat 
mógł wejść w życie odpowiednio wcześnie przed przewidzianymi na 2009 r. wyborami 
europejskimi.

Przyszłość karty praw podstawowych była stałym przedmiotem troski Parlamentu 
Europejskiego. Aby umożliwić odwoływanie się w traktacie lizbońskim do karty jako 
dokumentu prawnie wiążącego, Parlament Europejski przyjął, jako uzupełnienie rezolucji 
w sprawie zwołania konferencji międzyrządowej, rezolucję (sprawozdanie Jo Leinena), 
w której upoważnił swojego przewodniczącego do przystąpienia, wraz z innymi instytucjami, 
do kolejnego uroczystego ogłoszenia karty przed podpisaniem traktatu lizbońskiego. Co 
więcej, zwrócił się do Polski i Wielkiej Brytanii z gorącym apelem o podjęcie wszelkich 
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starań, aby jednak osiągnąć porozumienie w kwestii nieograniczonego obowiązywania karty.

Parlament Europejski wyraził zadowolenie z korzystnego kroku dla przyszłości Unii, jakim 
jest stworzenie postrzeganego całościowo traktatu lizbońskiego (sprawozdanie Richarda 
Corbetta i Iniga Mendeza de Vigo). Wyraźna poprawa istniejących traktatów wniesie więcej 
demokratycznej odpowiedzialności do Unii i skonsoliduje proces podejmowania decyzji 
(poprzez wzmocnienie ról Parlamentu Europejskiego i parlamentów krajowych), wzmocni 
prawa obywateli europejskich w stosunku do Unii oraz poprawi skuteczne funkcjonowanie 
instytucji unijnych. Parlament Europejski wyraził poparcie dla traktatu i przekonanie, że 
dostarczy on stabilnych ram, które umożliwią dalszy rozwój Unii w przyszłości, mimo 
powszechnego ubolewania z powodu konieczności porzucenia podejścia konstytucyjnego oraz 
pewnych jego cech, odłożenia wdrożenia ważnych elementów traktatu (wejście w życie 
nowego systemu głosowania w Radzie) czy też włączenia do traktatu specyficznych 
rozwiązań dla poszczególnych państw członkowskich (rozszerzenie uzgodnień „opt-in” dla 
dwóch państw członkowskich w zakresie współpracy policyjnej i prawa karnego, protokół 
ograniczający wpływ karty na przepisy prawa krajowego dwóch państw członkowskich). 
Parlament Europejski domagał się, aby traktat mógł wejść w życie z dniem 1 stycznia 2009 r., 
i zaapelował, by dołożono wszelkich starań, aby w jasny i obiektywny sposób poinformować 
europejskich obywateli o jego treści.

Pomimo opóźnienia w procesie ratyfikacji traktatu lizbońskiego, po otwarciu drogi do nowego 
referendum w Irlandii na posiedzeniu Rady Europejskiej w grudniu 2008 r. Parlament 
Europejski ponownie rozpoczął prace mające na celu przygotowanie wejścia w życie traktatu. 
Wynikiem tych prac było przyjęcie na sam koniec kadencji trzech sprawozdań1. 
Sprawozdania te dotyczą odpowiednio nowej roli i obowiązków Parlamentu przy wdrażaniu 
traktatu lizbońskiego, wpływu traktatu lizbońskiego na rozwój równowagi instytucjonalnej 
w Unii Europejskiej oraz rozwoju stosunków między Parlamentem Europejskim 
a parlamentami krajowymi w kontekście postanowień traktatu lizbońskiego. Rozpoczęte prace 
dotyczące służby zagranicznej nie były natomiast kontynuowane, w oczekiwaniu na wyniki 
drugiego referendum, które powinno odbyć się w Irlandii.

Sprawozdanie w sprawie nowej roli i obowiązków Parlamentu przy wdrażaniu traktatu 
lizbońskiego (sprawozdawca Jo Leinen) scala inne sprawozdania dotyczące wdrożenia 
traktatu lizbońskiego i łączy opinie ogółu komisji parlamentarnych dotyczące zmian 
wprowadzanych przez traktat. W sprawozdaniu tym Parlament wyraził zadowolenie 
z rozszerzenia obszarów polityki, w przypadku których Parlament współdecyduje z Radą 
(w szczególności w dziedzinie wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości oraz rolnictwa), 
które to rozszerzenie znacznie wzmocni demokratyczną legitymację Unii Europejskiej. Jeżeli 
chodzi o budżet, w związku z usunięciem rozróżnienia między wydatkami obowiązkowymi 
a nieobowiązkowymi będzie on odtąd w całości przyjmowany wspólnie przez Parlament 
Europejski i Radę. Nowa procedura zgody, nowe uprawnienia związane z wyborem 
Przewodniczącego Komisji, a także nowe uprawnienia w zakresie kontroli także zostały 
przyjęte z entuzjazmem. W sprawozdaniu zapewniono wreszcie, że Parlament Europejski, 
w przypadku gdy będzie to uzasadnione nowymi wyzwaniami, będzie korzystał z prawa 
przedkładania propozycji zmian traktatu, i wezwano pozostałe instytucje do zawarcia 
porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie programu prac obejmującego przyszłą 

                                               
1 Ponieważ sprawozdania te nie zostały rozpatrzone i poddane pod głosowanie na sesji plenarnej, 

streszczenia dotyczą dokumentów przyjętych w drodze głosowania przez komisję.
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kadencję i środków wykonawczych koniecznych do zapewnienia sukcesu nowego traktatu.

Rozwój stosunków między Parlamentem Europejskim a parlamentami krajowymi 
w kontekście postanowień traktatu lizbońskiego (sprawozdawca Elmar Brok) także był 
przedmiotem sprawozdania, w którym komisja wyraziła zadowolenie z nowych uprawnień 
przyznanych parlamentom krajowym, dotyczących w szczególności kontroli przestrzegania 
zasady pomocniczości (procedury „żółtej kartki” i „pomarańczowej kartki”), dzięki którym 
parlamentom krajowym po raz pierwszy została przydzielona określona rola na szczeblu 
wspólnotowym. W sprawozdaniu wyrażono zadowolenie z pozytywnego rozwoju stosunków 
w ciągu ostatnich lat i podkreślono rolę, jaką powinny odegrać komisje parlamentarne 
w stworzeniu „stałej sieci odpowiednich komisji”. Przewidziano nawet możliwość 
udostępnienia komisjom wyspecjalizowanym odpowiedniego finansowania, przeznaczonego 
na organizowanie spotkań z partnerami. Parlamenty krajowe zostały wezwane do rozważenia 
roli, jaką posłowie do PE mogliby odegrać na ich szczeblu, polegającej np. na zabieraniu przy 
określonych okazjach głosu na posiedzeniu plenarnym parlamentu krajowego, uczestnictwie 
w posiedzeniach wyspecjalizowanych komisji w trakcie rozpatrywania przez nie określonych 
kwestii związanych ze szczeblem Unii Europejskiej lub na uczestnictwie w posiedzeniach 
poszczególnych grup politycznych. W sprawozdaniu poruszona została wreszcie kwestia roli 
Konferencji Komisji do Spraw Europejskich (COSAC).

Sprawozdanie w sprawie wpływu traktatu lizbońskiego na rozwój równowagi 
instytucjonalnej w Unii Europejskiej (sprawozdawca Jean-Luc Dehaene) zawiera spis 
konkretnych następstw traktatu lizbońskiego dla stosunków międzyinstytucjonalnych oraz 
szereg zaleceń mających na celu zapewnienie skutecznego wdrożenia nowych postanowień 
dotyczących instytucji. W sprawozdaniu tym wyrażono zadowolenie z jaśniejszego 
przedstawienia uprawnień poszczególnych instytucji, które zostają wzmocnione w ramach 
odrębnych obszarów kompetencji tych instytucji, oraz wykazano, że skuteczne 
funkcjonowanie instytucji będzie wymagało ściślejszej współpracy. Współistnienie odrębnej 
prezydencji stałej Rady Europejskiej i Rady do Spraw Zagranicznych oraz prezydencji 
rotacyjnej w Radzie stanowi udoskonalenie, które może przynieść większą spójność 
i skuteczność, ale jednocześnie wymaga ścisłej współpracy między poszczególnymi rodzajami 
prezydencji. Przedstawiono harmonogram nominacji na najważniejsze stanowiska 
(przewodniczący Komisji, wysoki przedstawiciel, kolegium członków Komisji, 
przewodniczący Rady Europejskiej) począwszy od 2014 r. Jeżeli chodzi o proces nominacji 
w 2009 r., w sprawozdaniu przypomniano, że jeżeli Rada Europejska podejmie decyzję 
o przedstawieniu kandydata na stanowisko przewodniczącego Komisji po wyborach 
europejskich, to będzie ona musiała przystąpić do koniecznych konsultacji 
z przedstawicielami nowo wybranego Parlamentu, aby uszanować co do istoty nowe 
uprawnienia Parlamentu przewidziane traktatem lizbońskim. W przypadku pozytywnego 
wyniku drugiego referendum w Irlandii Parlament powinien przystąpić do ostatecznego 
głosowania dotyczącego kolegium członków Komisji dopiero po wejściu w życie traktatu 
lizbońskiego. Jeżeli chodzi wreszcie o uzgodnienia przejściowe dotyczące składu Parlamentu 
Europejskiego, sformułowane na szczycie Rady Europejskiej w dniach 11 i 12 grudnia 
2008 r., w sprawozdaniu przypomniano, że będą one wymagały zmiany prawa pierwotnego. 
Przypomniano też, że traktat lizboński przyznaje Parlamentowi w tej dziedzinie nowe 
uprawnienia, z których instytucja ta skorzysta w stosownym przypadku.
Wychodząc poza kwestie konstytucyjne, Parlament Europejski przyjął także szereg 
sprawozdań należących do obszaru jego stosunków z innymi instytucjami. W tym 
kontekście parlamentarna procedura zatwierdzania (wysłuchań) desygnowanych komisarzy, 
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wprowadzona w 1994 r., wzmacnia mandat demokratyczny Komisji. W rezolucji Parlamentu 
Europejskiego w sprawie wytycznych dotyczących zatwierdzania Komisji Europejskiej 
(sprawozdanie Andrew Duffa) przewidziano szereg zasad i przepisów regulujących tę 
procedurę. Zasady te zostały następnie przetransponowane do regulaminu Parlamentu 
Europejskiego (sprawozdanie Andrew Duffa) poprzez dodanie kolejnego załącznika, który 
zawiera szczegółowe przepisy proceduralne dotyczące wysłuchania, oceny i głosowania, 
umożliwiającego zatwierdzenie lub odrzucenie całego nowego składu Komisji Europejskiej 
bądź ewentualnie, w przypadku zmiany, jednego członka kolegium.

Podczas kadencji zostało zawarte nowe porozumienie ramowe między Parlamentem 
Europejskim a Komisją. Parlament Europejski zatwierdził też wspólną deklarację w sprawie 
praktycznych zasad dotyczących stosowania procedury współdecyzji oraz decyzję 
zmieniającą decyzję 1999/468/WE ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień 
wykonawczych przyznanych Komisji.

Parlament Europejski wyraził zadowolenie z zawarcia porozumienia ramowego między 
Parlamentem Europejskim a Komisją (sprawozdanie Jo Leinena), które wzmacnia spójność 
porozumienia ramowego z lipca 2000 r., nadaje większe znaczenie dialogowi 
międzyinstytucjonalnemu oraz zapewnia większą przejrzystość i poprawę niektórych 
aspektów technicznych współpracy międzyinstytucjonalnej. Posłowie podkreślili, jak ważne 
jest, aby posłowie do Parlamentu Europejskiego uczestniczący w delegacjach Unii 
Europejskiej na konferencjach międzynarodowych mieli możliwość uczestniczenia 
w wewnętrznych posiedzeniach koordynacyjnych Unii Europejskiej, i zwrócili się do Komisji 
o poparcie przed Radą stosownych propozycji Parlamentu. Zwrócono się ponadto do Komisji 
o pozostawienie Parlamentowi przynajmniej dwóch miesięcy, aby mógł należycie 
wypowiedzieć się podczas prezentacji wytycznych na rzecz zatrudnienia (ponieważ 
harmonogram jest obecnie bardzo napięty).
We wspólnej deklaracji w sprawie zasad dotyczących praktycznego stosowania 
procedury współdecyzji (sprawozdanie Jo Leinena) z zadowoleniem przyjęto nowe przepisy 
dotyczące obecności przedstawicieli prezydencji Rady na posiedzeniach komisji 
parlamentarnych, potwierdzenie zasady, że w odniesieniu do weryfikacji prawno-
lingwistycznej służby Parlamentu i Rady muszą współpracować na równych prawach, oraz 
porozumienie w kwestii organizacji, na ile to możliwe, wspólnych konferencji prasowych 
i wydawania wspólnych komunikatów dla ogłoszenia pomyślnego zakończenia prac, a także 
zorganizowania wspólnej ceremonii podpisania istotnych przyjętych tekstów w obecności 
przedstawicieli mediów. W rezolucji wyrażono też pragnienie, aby Parlament przyjął metodę 
harmonizującą praktyki komisji parlamentarnych podczas rozmów trójstronnych (zasady 
dotyczące składu delegacji parlamentarnych, wymogów poufności związanych z ich pracami).

Jeżeli chodzi o warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji, 
Parlament europejski zatwierdził projekt decyzji Rady zmieniającej decyzję 1999/468/WE, 
a także porozumienie międzyinstytucjonalne w formie wspólnej deklaracji dotyczącej tego 
projektu decyzji (sprawozdanie Richarda Corbetta). Projekt ten ma na celu uzupełnienie 
istniejących procedur komitologii o nową „procedurę regulacyjną połączoną z kontrolą”. 
Przyjęto także porozumienie międzyinstytucjonalne w sprawie procedur wprowadzania 
w życie decyzji 1999/468/WE, zmienionej decyzją 2006/512/WE (sprawozdanie Moniki 
Frassoni) oraz dwa sprawozdania mające na celu zmianę art. 81 Regulaminu Parlamentu 
Europejskiego dla umożliwienia Parlamentowi wykonywania uprawnień, jakie zapewnia mu 
nowa procedura, w możliwie najlepszych warunkach (sprawozdania Richarda Corbetta
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i Moniki Frassoni). W sprawozdaniach tych Parlament Europejski wyraził ubolewanie 
z powodu tego, że decyzja 1999/468/WE była wprowadzana w życie w sposób bardzo 
niezadowalający, i przypomniał, że należy obecnie stosować procedurę regulacyjną połączoną 
z kontrolą w odniesieniu do wszystkich środków o ogólnym zasięgu mających na celu zmianę 
innych niż istotne elementów aktów podstawowych przyjętych zgodnie z procedurą 
przewidzianą w art. 251 traktatu. Wezwał ponadto Radę i Komisję, aby w dziedzinach 
budzących wątpliwości odnośnie do tego, czy należy stosować nową procedurę regulacyjną 
połączoną z kontrolą, czy też inną procedurę komitologii, stosowały nową procedurę 
regulacyjną połączoną z kontrolą, i z zadowoleniem przyjął fakt, że porozumienie 
doprecyzowuje nałożony na Komisję obowiązek poinformowania Parlamentu, gdyż stanowi, 
że Parlament jest informowany przez Komisję o działaniach komitetów na podstawie ustaleń, 
które zapewniają przejrzystość i skuteczność systemu. Parlament nie podzielił opinii Komisji, 
zgodnie z którą projekty środków wykonawczych nie powinny być podawane do wiadomości 
publicznej aż do momentu głosowania w komitecie, i zwrócił się do Komisji o podawanie do 
wiadomości publicznej wszelkich projektów środków wykonawczych zaraz po przedłożeniu 
w ich sprawie formalnego wniosku. 

Przy okazji odpowiedzi na komunikat Komisji w sprawie wyników przeglądu procedur 
nierozpatrzonych przez prawodawcę (sprawozdanie Sylvii-Yvonne Kaufmann) Parlament 
Europejski dokonał pogłębionej analizy problemów związanych z wycofywaniem projektów 
legislacyjnych Komisji lub wprowadzaniem do nich zmian. Wychodząc od stwierdzenia 
między trzema instytucjami braku zgody co do dokładnego zakresu uprawnień Komisji w tej 
dziedzinie i uznając prawo Komisji do wycofania projektu legislacyjnego w każdej chwili 
w toku procedur prowadzących do jego przyjęcia, w ściśle określonych granicach, Parlament 
Europejski stwierdził, że porozumienie w tej kwestii miałoby pozytywny wpływ na sprawny 
przebieg procedur legislacyjnych. Przedstawił też wytyczne w sprawie wycofywania 
i modyfikowania wniosków legislacyjnych przez Komisję (w toku procedur współdecyzji 
i współpracy Komisja nie może już podejmować takich działań po przyjęciu wspólnego 
stanowiska przez Radę, chyba że Rada przekroczyła swoje kompetencje; Komisja musi 
uwzględnić stanowisko Parlamentu i poinformować uprzednio Parlament o zamiarze 
wycofania lub zmiany wniosku legislacyjnego z własnej inicjatywy), wyrażając jednocześnie 
opinię, że określenie przez instytucje wspólnych wytycznych dotyczących wycofywania lub 
zmian projektów legislacyjnych przez Komisję – jako uzupełnienie do stosownych zasad 
określonych już w porozumieniu ramowym w sprawie stosunków między Parlamentem 
a Komisją oraz w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia 
prawa – byłoby ważnym krokiem na drodze do uproszczenia procesu legislacyjnego 
i wznowienia dialogu między instytucjami. W rezolucji podkreślono, że wycofanie lub zmiana 
wniosków legislacyjnych muszą być podyktowane interesem Wspólnoty i w pełni 
uzasadnione.

W kontekście swoich stosunków z innymi instytucjami Parlament Europejski przyjął też 
przepisy dotyczące statusu Rzecznika Praw Obywatelskich, agencji regulacyjnych i urzędu 
publikacji.

Decyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie statusu i ogólnych warunków regulujących 
wykonywanie funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich (sprawozdanie Anneli Jäätteenmäki) 
podyktowana jest między innymi potrzebą dostosowania statusu Rzecznika Praw 
Obywatelskich, aby usunąć wszelką ewentualną niepewność co do zdolności rzecznika do 
przeprowadzenia szczegółowego i bezstronnego dochodzenia w zgłaszanych przypadkach złej 
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administracji (w szczególności co do jego dostępu do dokumentów sklasyfikowanych jako 
poufne) oraz aby uwzględnić zmiany, jakie nastąpiły w ostatnich latach w odniesieniu do roli 
instytucji UE lub organów w zwalczaniu naruszeń interesów finansowych Unii Europejskiej. 

Zgodnie z danymi przekazanymi przez Komisję istnieje 29 europejskich agencji 
regulacyjnych, zatrudniających ok. 3 800 osób i dysponujących rocznym budżetem 
w wysokości ok. 1 mld 100 mln euro, w ramach którego wkład wspólnotowy wynosi 
ok. 559 mln euro. Zrozumiała jest zatem potrzeba stworzenia ram regulujących ich pracę 
i fakt, że Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której wyraził zadowolenie z projektu 
porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie warunków ramowych dla agencji 
przedstawionego przez Komisję oraz ubolewanie z powodu stanowiska Rady, która nie 
zamierza rozpocząć negocjacji zmierzających do zawarcia porozumienia na tej podstawie. 
Parlament Europejski podkreślił też, że przyszłe projekty utworzenia agencji powinny 
podlegać pewnym zasadom, takim jak ocena oddziaływania, kontrola parlamentarna 
i odpowiedzialność polityczna Komisji. W odniesieniu do ostatniej kwestii w rezolucji 
odnotowano z niepokojem stały wzrost liczby agencji zdecentralizowanych i wyrażono 
obawę, czy tendencja ta nie przyczyni się do podziału uprawnień wykonawczych Komisji 
i rozczłonkowania jej na szereg organów funkcjonujących zasadniczo w trybie 
międzyrządowym. W październiku 2008 r. Parlament Europejski przyjął „strategię 
przyszłego rozwiązywania kwestii instytucjonalnych dotyczących agencji regulacyjnych” 
(sprawozdanie Georgiosa Papastamkosa), w której wyraził ubolewanie z powodu tego, że 
ze względu na odmowę negocjacji ze strony Rady Komisja postanowiła wycofać swoją 
propozycję porozumienia międzyinstytucjonalnego i zastąpić ją zachętą do uczestnictwa 
w dialogu międzyinstytucjonalnym, który ma doprowadzić do przyjęcia wspólnego podejścia. 
Chociaż „wspólne podejście” nie spełnia oczekiwań Parlamentu Europejskiego, zadeklarował 
on wolę udziału i domagał się jak najszybszego sporządzenia programu prac. Sporządził także 
niewyczerpujący wykaz punktów, które program ten powinien zawierać: ustalenie 
obiektywnych kryteriów umożliwiających ocenę agencji, ocena, czy opcja utworzenia agencji 
jest bardziej efektywna pod względem kosztów niż samodzielne wykonanie tych zadań przez 
służby Komisji, wyznaczenie granic niezależności agencji, bieżący przegląd potrzeb 
i in. W opinii Parlamentu Europejskiego należy ustanowić jasne, wspólne i spójne ramy 
określające miejsce, jakie zajmą w przyszłości agencje w systemie sprawowania rządów w UE 
oraz kontrolę parlamentarną nad tworzeniem i funkcjonowaniem agencji.

W ramach procedury udzielania absolutorium z wykonania budżetu w roku budżetowym 2001 
Parlament zauważył, że „jak wykazuje przykład OPOCE, bardzo trudno jest określić wyraźną 
polityczną odpowiedzialność w organach międzyinstytucjonalnych”. Wezwał w związku 
z tym instytucje do „zmiany podstawy prawnej organów międzyinstytucjonalnych tak, by 
umożliwić wyraźny rozdział odpowiedzialności administracyjnej i politycznej”, jednakże bez 
kwestionowania zasady współpracy międzyinstytucjonalnej, która umożliwia znaczne 
oszczędności w budżecie UE. Decyzją z dnia 19 lutego 2009 r. (sprawozdanie Hanne Dahl) 
Parlament Europejski przyjął projekt decyzji w sprawie organizacji i działania Urzędu 
Publikacji Unii Europejskiej, w którym bardziej szczegółowo określono kompetencje 
i zadania Urzędu Publikacji Unii Europejskiej, zakres odpowiedzialności instytucji, rolę 
Komitetu Zarządzającego oraz dyrektora Urzędu Publikacji.

Uznawszy porozumienie osiągnięte przez trzy instytucje w dniu 4 kwietnia 2006 r. za jedyny 
możliwy kompromis oraz ponownie wyraziwszy swoje rozczarowanie sposobem, w jaki 
negocjacje w Radzie skupiły się na poszczególnych interesach krajowych ze szkodą dla 
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wspólnych celów europejskich, Parlament przyjął porozumienie międzyinstytucjonalne 
(PMI) w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami
(sprawozdanie Sérgia Sousy Pinto). Parlament Europejski przyjął z zadowoleniem decyzję 
Rady Europejskiej w kwestii zwrócenia się do Komisji z prośbą o podjęcie dogłębnej 
i szeroko zakrojonej analizy wszystkich aspektów wydatków i dochodów Unii Europejskiej. 
Parlament zamierza uczestniczyć w tej analizie jako partner budżetowy Rady w celu
uzyskania porozumienia, które zapewni Unii zdolność realizowania swoich aspiracji 
z wykorzystaniem własnych zasobów. Parlament wyraził także zadowolenie z postępów 
poczynionych w odniesieniu do trzech filarów swego stanowiska negocjacyjnego –
zrównoważenia priorytetów politycznych i potrzeb finansowych, ulepszenia struktury 
budżetowej poprzez zwiększoną elastyczność, a także jakości wykorzystania środków 
finansowych Unii Europejskiej przy zachowaniu prerogatyw Parlamentu. Parlament 
Europejski, świadomy braków wciąż występujących mimo przeprowadzenia negocjacji, 
uważa, że podczas przeglądu w latach 2008–2009 należy przede wszystkim dokonać pilnej 
reformy systemu zasobów własnych, jak i części „wydatki” w celu uniknięcia kolejnych 
trudnych negocjacji podporządkowanych interesom krajowym. Wreszcie potwierdza swoją 
opinię, że wszystkie przyszłe ramy finansowe powinny być ustanawiane na okres pięciu lat, 
który odpowiada kadencji Parlamentu i okresowi trwania mandatu Komisji. Parlament 
Europejski przyjął następnie rezolucję zatwierdzającą zaproponowany projekt zmiany 
porozumienia międzyinstytucjonalnego (sprawozdanie Jo Leinena), którego wyłącznym celem 
jest dodanie do PMI jednego zdania określającego, że w 2008 r. rezerwa na pomoc 
nadzwyczajną wyniesie wyjątkowo 479,218 mln EUR (w cenach bieżących) w celu pokrycia 
zapotrzebowania powstałego w związku z nowym instrumentem umożliwiającym szybkie 
reagowanie na gwałtowny wzrost cen żywności w krajach rozwijających się.

Unia stoi w obliczu trudności ze spełnieniem zobowiązań wobec krajów południowo-
wschodniej Europy, ponieważ struktura instytucjonalna, finansowa i polityczna w obecnej 
postaci nie jest odpowiednia dla przyszłych rozszerzeń. W wyniku tego stwierdzenia, 
zawartego w sprawozdaniu w sprawie instytucjonalnych aspektów zdolności Unii 
Europejskiej do przyjmowania nowych państw członkowskich (sprawozdanie Alexandra 
Stubba), Parlament Europejski – ponownie potwierdzając swoje zaangażowanie na rzecz 
rozszerzenia jako historycznej okazji do zapewnienia pokoju, bezpieczeństwa, stabilności, 
demokracji i praworządności, jak również wzrostu gospodarczego i dobrobytu w Europie –
podtrzymuje swoje przekonanie, że rozszerzenie musi iść w parze z pogłębianiem Unii, jeżeli 
cele procesu integracji europejskiej mają pozostać niezagrożone. Jest zdania, że traktat 
nicejski nie stanowi odpowiedniej podstawy do przyszłych rozszerzeń i przypomina, że przed 
jakimkolwiek następnym rozszerzeniem konieczna jest reforma Unii Europejskiej. 
W sprawozdaniu przedstawiono reformy, które uznano za niezbędne (głosowanie większością 
kwalifikowaną w Radzie, zmiana rotacyjnego systemu przewodniczenia, wybór 
przewodniczącego Komisji, większy udział parlamentów państw członkowskich, jasne 
określenie wartości i celów Unii Europejskiej, przegląd ram finansowych itd.). 
Zakwestionowano w nim także termin „zdolności do absorpcji” zdefiniowany na posiedzeniu 
Rady Europejskiej w Kopenhadze jako „zdolność absorpcyjna Unii przy jednoczesnym 
utrzymaniu tempa integracji europejskiej” i zaproponowano definicję „zdolności do 
przyjmowania”. Podkreśla się, że „zdolność do przyjmowania” nie jest nowym kryterium, 
stosowanym wobec krajów kandydujących, lecz warunkiem pomyślnego rozszerzenia oraz 
pogłębiania procesu integracji europejskiej, oraz że obowiązek zwiększania swojej „zdolności 
do przyjmowania” spoczywa na Unii, nie zaś na kraju kandydującym. Parlament Europejski 
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podkreśla, że powyższym reformom muszą towarzyszyć starania mające na celu zwiększenie 
publicznej akceptacji rozszerzenia i przypomina o odpowiedzialności przywódców 
politycznych Europy za wyjaśnianie społeczeństwu celów rozszerzenia i jednoczenia Europy 
i wzajemnych korzyści z nich płynących. Wreszcie uważa, że zgoda Parlamentu 
Europejskiego, wymagana zgodnie z art. 49 TUE, aby Rada mogła zadecydować o przyjęciu 
nowych państw członkowskich, powinna stosować się zarówno do decyzji o podjęciu 
negocjacji, jak i o ich zakończeniu.

Parlament Europejski, z myślą o poprawie funkcjonowania demokracji przedstawicielskiej, 
przyjął szereg sprawozdań dotyczących funkcjonowania europejskich partii politycznych, 
składu Parlamentu Europejskiego i wykonywania prawa głosowania w wyborach 
europejskich. W rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie europejskich partii 
politycznych (sprawozdanie Jo Leinena) stwierdzono, że pomiędzy wieloma obywatelami 
a instytucjami europejskimi istnieje przepaść, która wynika z niedostatecznej komunikacji 
i informowania na temat polityki europejskiej. Aby zaradzić tej sytuacji, partie polityczne, 
istotny element procesu kształtowania i wyrażania opinii społeczeństwa europejskiego, muszą 
stać się aktywnymi uczestnikami różnych nurtów polityki europejskiej, działającymi na rzecz 
faktycznego zaangażowania obywateli nie tylko poprzez udział w wyborach europejskich, 
lecz także poprzez zaangażowanie we wszystkie pozostałe aspekty europejskiego życia 
politycznego. Aby to uzyskać, należy doprowadzić do stworzenia prawdziwego europejskiego 
statutu partii politycznych, który określałby ich prawa i obowiązki, a także dawał im 
możliwość uzyskania osobowości prawnej. Parlament Europejski wzywa swoją Komisję 
Spraw Konstytucyjnych do sporządzenia w związku z tym szczegółowych propozycji. W 
rezolucji, w której zaproponowano szereg zmian w systemie finansowania, uznano również za 
stosowne zbadanie, w jaki sposób można wspierać europejskie fundacje polityczne, jak 
zwiększać znaczenie europejskich politycznych organizacji i ruchów młodzieżowych, a także 
jak sporządzanie list partii europejskich na wybory europejskie może przyspieszyć tworzenie 
europejskiej politycznej opinii publicznej. Powyższe postulaty Parlamentu Europejskiego 
zostały uwzględnione w ramach zmiany rozporządzenia (WE) nr 2004/2003 w sprawie 
przepisów regulujących partie polityczne na poziomie europejskim oraz zasad 
dotyczących ich finansowania dokonanej w 2007 r. Celem tego rozporządzenia jest przede 
wszystkim zwiększenie potencjału długoterminowego planowania finansowego partii 
politycznych, sprzyjanie zróżnicowaniu zasobów finansowych i zapewnienie partiom 
politycznym większej elastyczności podczas wyborów europejskich w czerwcu 2009 r. 
Uściślono również definicję oraz rolę „fundacji politycznej na poziomie europejskim”. 
Zmiana została przyjęta przez Parlament i Radę, które osiągnęły porozumienie w pierwszym 
czytaniu (sprawozdanie Jo Leinena).

Na wyraźny wniosek Rady Europejskiej, której posiedzenie odbyło się w dniach 
21–22 czerwca 2007 r., Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie składu 
Parlamentu Europejskiego (sprawozdania Alaina Lamassoure’a i Adriana Severina), 
uwzględniając nową procedurę określania składu Parlamentu Europejskiego – z limitem 
wynoszącym ogółem 750 miejsc, z czego maksymalnie 96 i nie mniej niż 6 przypada na 
państwo członkowskie – oraz zasadę „degresywnej proporcjonalności”, która nie została 
wyszczególniona w traktacie. Zdaniem Parlamentu Europejskiego zasada ta oznacza, iż 
stosunek liczby ludności poszczególnych państw członkowskich do liczby posiadanych miejsc 
musi wahać się zależnie od ich zaludnienia, tak aby każdy poseł z państwa członkowskiego 
o większej liczbie ludności reprezentował większą liczbę obywateli niż poseł z państwa 
członkowskiego o mniejszej liczbie ludności, lecz także aby żadne państwo członkowskie 



DV\779820PL.doc 15/405 PE423.766v01-00

PL

o mniejszej liczbie ludności nie miało większej liczby miejsc niż państwo o większej liczbie 
ludności. Opierając się na tej podstawie (która pozwala połączyć zasady skuteczności, 
pluralizmu i solidarności), w rezolucji zaproponowano system możliwy do zastosowania 
w kontekście przyszłych zmian demograficznych w państwach członkowskich bez 
ponownych istotnych negocjacji. W załączniku 1 do rezolucji (który występuje w postaci 
projektu decyzji Rady Europejskiej) zaproponowano podział miejsc, w którym nie 
przewidziano zmniejszenia liczby miejsc w przypadku żadnego państwa członkowskiego 
z wyjątkiem Niemiec. We wniosku nie są uwzględnione ewentualne przyszłe akcesje, które 
będą mogły przyczynić się do tymczasowego przekroczenia pułapu do końca kadencji. 
Parlament Europejski potwierdza, że wniosek ten ma ścisły związek z wejściem w życie 
traktatu lizbońskiego, i zastrzega sobie prawo do zrewidowania swojej zgody dotyczącej 
decyzji Rady Europejskiej w sprawie nowego podziału miejsc w Parlamencie Europejskim 
w świetle reform instytucji UE określonych w przedmiotowym traktacie.

Podstawowym celem wniosku dotyczącego zmiany dyrektywy Rady 93/109/WE 
ustanawiającej szczegółowe warunki wykonywania prawa głosowania i kandydowania 
w wyborach do Parlamentu Europejskiego przez obywateli Unii mających miejsce 
zamieszkania w państwie członkowskim, którego nie są obywatelami, jest zaradzenie 
pewnym nieprawidłowościom związanym z podwójnym głosowaniem oraz podwójnym 
kandydowaniem. Zaproponowano usunięcie obecnie obowiązującego systemu, utrzymując 
oficjalne oświadczenie obywateli Wspólnoty posiadających obywatelstwo w innych 
państwach członkowskich stanowiące, że będą wykonywać swe prawo do głosowania lub 
kandydowania tylko w jednym państwie członkowskim. Parlament Europejski (sprawozdanie 
Andrew Duffa) poparł podejście upraszczające, lecz zaproponował, aby obowiązujący zakaz 
kandydowania w więcej niż jednym państwie członkowskim został zniesiony, o ile w kraju 
zamieszkania wielokrotne kandydowanie jest dozwolone. Parlament Europejski pragnie 
również zapewnić, aby kraj zamieszkania nie był automatycznie zobowiązany zakazać 
głosowania obywatelowi, który został pozbawiony swych praw wyborczych w innym 
państwie członkowskim. W obu tych przypadkach musi to być każdorazowo ustalane przez 
właściwe państwo członkowskie w oparciu o krajowe ustawodawstwo. Wobec tego zakaz 
kandydowania lub wykonywania prawa głosowania w państwie członkowskim pochodzenia 
nie musi pociągać za sobą ogólnego zakazu we wszystkich państwach członkowskich. 
Państwo członkowskie miejsca zamieszkania może zastrzec, że obywatele Unii, których 
pozbawiono prawa do kandydowania lub głosowania w ich państwie pochodzenia, nie będą 
mogli wykonywać tego prawa, jeśli pozbawiono by ich takiego prawa na mocy prawa 
krajowego tego państwa za ten sam czyn i w ten sam sposób.

Komisja Spraw Konstytucyjnych podjęła w tej samej kwestii debatę w sprawie projektu 
zmiany Aktu z dnia 20 września 1976 r. dotyczącego wyborów przedstawicieli do 
Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich. Sporządzony przez 
Andrew Duffa projekt sprawozdania kilkakrotnie był przedmiotem wymiany poglądów 
w komisji, nie został jednakże przyjęty przed końcem kadencji.

Demokracja uczestnicząca, która poza reprezentatywnością polityczną i udziałem 
w wyborach europejskich zmierza do sprzyjania debacie i bardziej bezpośredniemu udziałowi 
społeczeństwa obywatelskiego w integracji europejskiej, również przyczyniła się do 
zaangażowania Parlamentu Europejskiego, który poddał pod rozwagę i sformułował wnioski 
w celu zachęcenia do podjęcia debaty obejmującej wszystkich obywateli. W rezolucji 
w sprawie perspektyw rozwoju dialogu obywatelskiego w ramach traktatu lizbońskiego
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(sprawozdanie Genowefy Grabowskiej) przypomniano o znaczącej roli, jaką odgrywa 
społeczeństwo obywatelskie w procesie integracji europejskiej oraz podkreślono, iż jeśli Unia 
Europejska chce osiągnąć swoje cele i zamierzenia polityczne, to potrzebuje powszechniejszej 
debaty publicznej, efektywniejszego dialogu obywatelskiego i większej świadomości 
politycznej. Parlament Europejski apeluje o organizację forów, które odbywałyby się 
przynajmniej raz w roku z udziałem Parlamentu i przedstawicieli społeczeństwa 
obywatelskiego w danym państwie członkowskim, jak i regularnych spotkań przedstawicieli 
społeczeństwa obywatelskiego i komisarzy. Rada Unii Europejskiej powinna ułatwić 
i uprościć dostęp do swoich prac, a instytucje UE powinny prowadzić i aktualizować rejestry 
wszystkich odpowiednich organizacji pozarządowych. Posłowie opowiadają się za zawarciem 
porozumienia międzyinstytucjonalnego ustanawiającego wiążące wytyczne dotyczące 
powoływania przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego, metod organizowania 
konsultacji i ich finansowania. Do Komisji natomiast zwrócono się o przedstawienie nowego 
wniosku dotyczącego stowarzyszeń europejskich, żeby europejskie organizacje społeczeństwa 
obywatelskiego mogły odwołać się do wspólnej podstawy prawnej. Parlament Europejski 
z zadowoleniem przyjmuje wzmocnienie demokracji przedstawicielskiej i demokracji 
uczestniczącej, wynikające z wprowadzenia do traktatu lizbońskiego tzw. „inicjatywy 
obywatelskiej”.

Komisja Spraw Konstytucyjnych wezwała Komisję do przedłożenia niezwłocznie po wejściu 
w życie traktatu lizbońskiego jasnego, prostego i przyjaznego dla użytkownika wniosku 
w sprawie rozporządzenia w sprawie realizacji tej inicjatywy (sprawozdawczyni 
Sylvia-Yvonne Kaufmann)1. Aby nie był on mylony z prawem do składania petycji, wniosek 
powinien obejmować praktyczne elementy związane z definicją inicjatywy obywatelskiej. 
Załącznik do sprawozdania zawiera zalecenia dla Komisji, a posłowie postanowili zbadać –
bezpośrednio po przyjęciu tego rozporządzenia – możliwość ustanowienia skutecznego 
systemu monitorowania przebiegu inicjatywy europejskiej. W sprawozdaniu określono, że 
inicjatywa jest formalnie dopuszczalna, jeżeli popiera ją co najmniej 1/500 obywateli w co 
najmniej jednej czwartej państw członkowskich. W inicjatywie obywatelskiej może wziąć 
udział każdy obywatel Unii uprawniony do głosowania zgodnie z ustawodawstwem jego 
własnego państwa członkowskiego. Procedura inicjatywy obywatelskiej obejmuje następujące 
etapy: zgłoszenie inicjatywy, zbieranie głosów poparcia, przedłożenie inicjatywy, zajęcie 
stanowiska przez Komisję oraz sprawdzenie, czy akt prawny będący przedmiotem wniosku 
jest spójny z traktatami. W pierwszym etapie Komisja sprawdza formalną dopuszczalność 
zgłaszanej inicjatywy obywatelskiej i podejmuje decyzję w okresie dwóch miesięcy. Okres 
zbierania indywidualnych głosów poparcia wynosi jeden rok i rozpoczyna się z pierwszym 
dniem trzeciego miesiąca od podjęcia decyzji w sprawie zgłoszenia inicjatywy obywatelskiej, 
przy założeniu, że do zakończenia terminu zbierania głosów poparcia możliwe jest wycofanie 
każdego głosu poparcia. Komisja następnie sprawdza reprezentatywność przedłożonej 
inicjatywy obywatelskiej i podejmuje decyzję w okresie dwóch miesięcy. W kolejnym etapie 
Komisja rozpatruje przedmiot inicjatywy pod względem merytorycznym w ciągu trzech 
miesięcy. Dla zapewnienia przejrzystości w sprawozdaniu przewidziano, że Komisja zaczyna 
zajmować się treścią inicjatywy obywatelskiej dopiero po przedstawieniu sprawozdania 
dotyczącego finansowania inicjatywy, w tym źródeł finansowania (sprawozdanie dotyczące 
przejrzystości).

                                               
1 Ponieważ sprawozdania te nie zostały rozpatrzone i poddane pod głosowanie na sesji plenarnej, 

streszczenia dotyczą dokumentów przyjętych w drodze głosowania przez komisję.
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Zagadnienie uczestnictwa obywateli w integracji europejskiej było przedmiotem refleksji 
także Komisji Spraw Konstytucyjnych, która w ramach sprawozdania Andrzeja 
Wielowieyskiego rozważyła przyczyny kryzysu legitymacji dotykającego integracji 
europejskiej i dążyła do znalezienia rozwiązań pozwalających na zaradzenie mu. 
Zorganizowane zostały warsztaty, lecz komisja postanowiła nie przyjmować sprawozdania 
w tej sprawie przed końcem kadencji.

Z czasem doszło do wzrostu znaczenia grup interesu w procesie decyzyjnym i w rezolucji 
w sprawie określenia ram dla działalności lobbystów w instytucjach europejskich
(sprawozdania Alexandra Stubba i Ingo Friedricha). Parlament uznaje kluczową rolę, jaką 
odgrywają grupy interesu, wnosząc swe ekspertyzy w otwartym i wielostronnym dialogu, na 
którym zasadza się system demokratyczny. Podkreślając niezbędną przejrzystość, która jest 
absolutnym warunkiem wstępnym legitymacji Unii oraz zaufania wśród jej obywateli oraz 
która powinna występować zarówno pośród instytucji, jak i grup interesu, w rezolucji 
z zadowoleniem przyjęto zgłoszoną przez Komisję propozycję stworzenia konkretniejszych 
ram dla działalności grup interesu oraz wyrażono aprobatę wobec propozycji Komisji 
dotyczącej utworzenia „jednego okienka”, w którym lobbyści mogliby się rejestrować. 
Parlament Europejski wzywa do zawarcia porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie 
wspólnego obowiązkowego rejestru lub przynajmniej wzajemnego uznania oddzielnych 
rejestrów. Odnotowuje także opracowany przez Komisję projekt kodeksu postępowania oraz 
przypomina, że od ponad 10 lat Parlament posiada taki kodeks i wzywa Komisję do negocjacji 
na temat opracowania wspólnych przepisów. Proponuje, aby w związku z tym powołać 
wspólną grupę roboczą w celu przeanalizowania konsekwencji wspólnego rejestru oraz 
opracowania wspólnego kodeksu postępowania. Należy także zauważyć, że w rezolucji 
wzywa się do zwiększenia przejrzystości intergrup, które w żadnym razie nie powinny być 
traktowane jako organy Parlamentu.

W dziedzinie regulacji najważniejszą zmianę stanowi ogólny przegląd regulaminu 
Parlamentu Europejskiego (sprawozdanie Richarda Corbetta), którego celem jest zarówno 
dostosowanie Regulaminu do decyzji wynikających z prac grupy roboczej ds. reformy 
parlamentarnej, jak i przygotowanie tej instytucji do wejścia w życie traktatu lizbońskiego. 
Gdy kończono redagowanie niniejszego dokumentu, przedmiotowe sprawozdanie oczekiwało 
jeszcze na przyjęcie przez komisję, poprzedzające poddanie go pod debatę i głosowanie na 
posiedzeniu plenarnym.

Oprócz powyższego sprawozdania Parlament Europejski przyjął podczas swej kadencji szereg 
zmian dotyczących bardziej szczegółowych aspektów Regulaminu. Wprowadzony został 
artykuł dotyczący sprostowań, który został określony tak, aby obejmował wszelkie rodzaje 
błędów, niezależnie od tego, czy mają charakter językowy, merytoryczny, czy też wystąpiły 
w procedurze legislacyjnej, nielegislacyjnej bądź w rozpatrywanym porozumieniu 
międzyinstytucjonalnym (sprawozdanie Richarda Corbetta). W innym sprawozdaniu 
(sprawozdanie Gérarda Onesty) Parlament wprowadził zmiany dotyczące kodeksu 
postępowania posłów PE, aby zapobiec pewnym skrajnym formom wystąpień publicznych na 
terenie Parlamentu, które mogą przysporzyć debacie parlamentarnej niepochlebnych ocen 
(zwłaszcza nagabywanie, sprzeczki itp.), ale nie ograniczać przy tym parlamentarnej swobody 
wyrażania opinii ani nawet ewentualnej żywotności debat Zgromadzenia. Dokonano 
dostosowania art. 3 i 4 Regulaminu dotyczących weryfikacji mandatów oraz okresu 
wykonywania mandatu parlamentarnego (sprawozdanie Pahora Boruta) wskutek zmiany 
aktu z dnia 20 września 1976 r. oraz w celu ustalenia przepisów, które pozwolą Parlamentowi 
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na podjęcie działań w jednoznacznych przypadkach niepołączalności funkcji, tak aby wszyscy 
posłowie mogli rozpocząć wykonywanie mandatu począwszy od posiedzenia 
inauguracyjnego. Wymogi związane z uproszczeniem prawodawstwa wspólnotowego
(sprawozdanie Marie-Line Reynaud) przyczyniły się do wprowadzenia przez Parlament 
Europejski w art. 80 Regulaminu zmian dotyczących kodyfikacji prawa wspólnotowego 
i wprowadzenia nowego artykułu przewidującego procedurę analizowania wniosków 
o przekształcenie. Zmiany te odzwierciedlają wolę polityczną Parlamentu, który pragnie 
wnieść znaczny wkład w wysiłki w zakresie wznowienia procesu upraszczania w ramach 
inicjatywy „Lepsze stanowienie prawa”. Dokonując przeglądu (sprawozdanie Ingo Friedricha) 
art. 139 Regulaminu, Parlament Europejski przedłużył do końca obecnej kadencji 
obowiązywanie odstępstw przewidzianych w zakresie udostępnienia (wystarczającej liczby) 
tłumaczy ustnych i pisemnych wszystkich języków urzędowych Unii Europejskiej. Niemniej 
Parlament potwierdza, że polityka pełnej wielojęzyczności pozostaje podstawowym celem 
Unii Europejskiej i, co do zasady, obowiązującą w niej regułą. Wprowadzenie zmiany w art. 
201 ust. 1 Regulaminu zmierza do umożliwienia przewodniczącym komisji zwrócenia się do 
właściwej komisji w przypadku wątpliwości dotyczących stosowania lub wykładni 
Regulaminu (sprawozdanie Richarda Corbetta). Parlament Europejski wprowadził zmiany 
w Regulaminie w świetle statutu posła, który wejdzie w życie w 2009 r. (sprawozdanie Ingo 
Friedricha). Od tego momentu uregulowania dotyczące zwrotu wydatków i diet posłów będą 
opierały się na postanowieniach art. 9-23, 27 i 28 statutu posła, a nie na prawie Parlamentu do 
wewnętrznego regulaminu. Następny szereg zmian odnosi się do umożliwienia każdemu 
poszczególnemu posłowi wniesienia projektu wspólnotowego aktu prawnego w ramach prawa 
Parlamentu do inicjatywy legislacyjnej. Przewidziano również przedłożenie projektu 
przewodniczącemu Parlamentu, który przekazuje go właściwej komisji do rozpatrzenia, ona 
zaś podejmuje decyzję w sprawie dalszej procedury. Przewidziano także wprowadzenie zmian 
o charakterze proceduralnym w kwestii tłumaczenia poprawek, a w załączniku do Regulaminu 
dodano nowy punkt dotyczący „osobistego konfliktu interesów”. Wprowadzono zmiany do 
art. 29, który określa skład grup politycznych (sprawozdanie Richarda Corbetta), w celu 
podwyższenia minimalnego progu wymaganego do utworzenia grupy do liczby 25 posłów 
reprezentujących co najmniej jedną czwartą państw członkowskich. Jeżeli liczebność grupy 
zmaleje do poziomu poniżej tego progu, przewodniczący może zezwolić na jej istnienie aż do 
następnego posiedzenia inauguracyjnego Parlamentu, o ile grupa ta reprezentuje przynajmniej 
jedną piątą państw członkowskich oraz istnieje od ponad roku. Zmiana wprowadzona w art. 
47 Regulaminu ma na celu ustalenie szczegółowych warunków współpracy kilku 
zaangażowanych komisji w jednej sprawie (sprawozdanie Richarda Corbetta). Przewidziano, 
że przewodniczący, sprawozdawca i sprawozdawcy komisji opiniodawczych wspólnie 
określają fragmenty tekstu, które podlegają ich wyłącznej kompetencji i ustalają szczegółowe 
warunki swojej współpracy, oraz że komisja przedmiotowo właściwa może przyjąć poprawki 
komisji zaangażowanej bez głosowania, jeżeli wchodzą w zakres jej wyłącznych kompetencji. 
Wreszcie, w przypadku postępowania pojednawczego, w skład delegacji Parlamentu musi 
wchodzić sprawozdawca komisji opiniodawczej z każdej zaangażowanej komisji. Od ponad 
30 lat symbole Unii Europejskiej (flaga, hymn, dewiza, Dzień Europy obchodzony 9 maja) 
są wykorzystywane przez wszystkie instytucje europejskie i zostały formalnie przyjęte przez 
Radę Europejską w 1985 r. Było zatem zrozumiałe, że Parlament Europejski dokona zmian 
w Regulaminie (sprawozdanie Carlosa Carnero Gonzaleza) w celu precyzyjnego określenia 
warunków ich wykorzystania przez Parlament Europejski. Najistotniejsza część zmian 
zawartych w decyzji dotyczącej prac na posiedzeniach plenarnych oraz sprawozdań 
z własnej inicjatywy (sprawozdanie Richarda Corbetta) wynika z wniosków zgłoszonych 
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przez grupę roboczą ds. reformy parlamentarnej. Mają charakter głównie techniczny i odnoszą 
się do: reformy procedur dotyczących pytań pisemnych do Rady i Komisji, wprowadzenia 
nowego artykułu dotyczącego krótkiej prezentacji sprawozdania niewymagającego pełnej 
debaty, zwiększenia widoczności Parlamentu podczas debat oraz zmiany przepisów 
dotyczących sprawozdań z własnej inicjatywy.

Parlament przyjął także kilka decyzji dotyczących wykładni Regulaminu odnoszących się do 
głosowania tajnego (sprawozdanie Marie-Line Reynaud), rozwiązywania sporów 
w szczególności w odniesieniu do procedur nielegislacyjnych (sprawozdanie Ingo Friedricha), 
wniosków w sprawie przestrzegania Regulaminu (Jo Leinen), oświadczeń pisemnych 
(sprawozdanie Richarda Corbetta), postępowań przed Trybunałem Sprawiedliwości 
(sprawozdanie Costasa Botopoulosa), kompetencji Przewodniczącego (sprawozdanie Jo 
Leinena), prezydium komisji (sprawozdanie Mauro Zaniego), kompetencji komisji (Jo 
Leinen), kworum (sprawozdanie Jo Leinena), procedury obejmującej zaangażowane komisje 
oraz procedury zgody (sprawozdanie Jo Leinena).
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3. Sprawy konstytucyjne

A. Traktaty I konferencja międzyrządowa

aa. Traktat konstytucyjny
- Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 14 października 2004 r. w 

sprawie procedur ratyfikacji Traktatu ustanawiającego Konstytucję 
dla Europy oraz związanej z nim strategii informacyjnej (B6-
0067/2004) 25

- Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 stycznia 2005 r. w 
sprawie Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy 
(2004/2129(INI)) (2004/2129(INI)) – Sprawozdawcy: Íñigo Méndez 
De Vigo - Richard Corbett 27

- Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 26 maja 2005 r. w sprawie 
instytucjonalnych aspektów Europejskiej Służby Działań 
Zewnętrznych (B6-0320/2005) 35

- Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 19 stycznia 2006 r. w 
sprawie okresu refleksji: struktura, zagadnienia i kontekst oceny 
debaty na temat Unii Europejskiej (2005/2146(INI)) –
Sprawozdawcy: Andrew Duff / Johannes Voggenhuber 37

- Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 14 czerwca 2006 r.  w 
sprawie kolejnych kroków dotyczących okresu refleksji i analiz na 
temat przyszłości Europy (B6-0327/2006) 44

- Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 7 czerwca 2007 r. w 
sprawie planu działań dotyczącego kontynuacji procesu 
konstytucyjnego w Unii  (2007/2087 (INI)) – Sprawozdawcy: Elmar 
Brok / Enrique Barón Crespo 47

ab. Karta praw podstawowych

- Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 29 listopada 2007 r. w 
sprawie zatwierdzenia przez Parlament Europejski Karty Praw 
Podstawowych Unii Europejskiej 2007/2218(ACI) (2007/2218(ACI)) –
Sprawozdawca: Jo Leinen 53

KARTA PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ 55

ac. Traktat lizboński i jego wejście w życie 

- Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie 
zwołania konferencji międzyrządowej: opinia Parlamentu 
Europejskiego (art. 48 Traktatu UE) (2007/0808(CNS)) –
Sprawozdawca: Jo Leinen 72
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- Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 20 lutego 2008 r. w 
sprawie Traktatu z Lizbony (2007/2286(INI)) – Sprawozdawcy:  
Richard Corbett / Íñigo Méndez De Vigo 76

- Sprawozdanie w sprawie nowej roli i obowiązków Parlamentu przy 
wdrażaniu traktatu lizbońskiego (2008/2063(INI)) – Sprawozdawca: 
Jo Leinen 84

- Sprawozdanie w sprawie rozwoju stosunków pomiędzy Parlamentem 
Europejskim a parlamentami krajowymi w kontekście postanowień 
traktatu z Lizbony (2008/2120(INI)) – Sprawozdawca: Elmar Brok 96

- Sprawozdanie w sprawie wpływu traktatu lizbońskiego na rozwój 
równowagi instytucjonalnej w Unii Europejskiej (2008/2073(INI)) –
Sprawozdawca: Jean-Luc Dehaene 103

- Projekt rezolucji w sprawie kontynuowania procedur ratyfikacji 
traktatu z Lizbony (AFCO/6/68955) 118

B. Relacje z innymi instytucjami 
ba. Komisja Europejska
Porozumienie ramowe pomiędzy Parlamentem Europejskim a Komisją

- Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 26 maja 2005 r. w sprawie 
nowelizacji porozumienia ramowego między Parlamentem 
Europejskim a Komisją (2005/2076(ACI)) – Sprawozdawca:  Jo 
Leinen 120

Porozumienie ramowe w sprawie stosunków między 
Parlamentem Europejskim i Komisją 123

Wytyczne dotyczące zatwierdzania Komisji Europejskiej

- Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 1 grudnia 2005 r. w 
sprawie wytycznych dotyczących zatwierdzania Komisji Europejskiej 
(2005/2024(INI)) – Sprawozdawca:  Andrew Duff 140

Wnioski legislacyjne nierozpatrzone przez prawodawcę

- Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 16 maja 2006 r. w sprawie 
wyników przeglądu wniosków legislacyjnych nierozpatrzonych przez 
prawodawcę (2005/2214(INI)) – Sprawozdawca: Sylvia-Yvonne 
Kaufmann 144

Procedura współdecyzji

- Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 maja 2007 r. w sprawie 
przyjęcia Wspólnej deklaracji w sprawie zasad dotyczących 
praktycznego stosowania procedury współdecyzji  (2005/2125(ACI)) –
Sprawozdawca:  Jo Leinen 149

Załącznik: Wspólna deklaracja w sprawie zasad dotyczących 
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praktycznego stosowania procedury współdecyzji (art. 251 
traktatu WE) 152

Uprawnienia wykonawcze Komisji (komitologia)

- Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 17 lipca 
2006 r. w sprawie projektu decyzji Rady zmieniającej decyzję 
1999/468/WE ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień 
wykonawczych przyznanych Komisji (2002/0298(CNS)) –
Sprawozdawca:  Richard Corbett 158

- Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 6 lipca 2006 r.  w sprawie 
zawarcia Porozumienia międzyinstytucjonalnego w formie wspólnego 
oświadczenia w sprawie projektu decyzji Rady zmieniającej decyzję 
1999/468/WE ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień 
wykonawczych przyznanych Komisji (nowa procedura regulacyjna 
połączona z kontrolą) (2006/2152(ACI)) – Sprawozdawca:  Richard 
Corbett 159

Oświadczenie Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji 161

- Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 8 maja 2008 r. w sprawie 
zawarcia przez Parlament Europejski i Komisję porozumienia 
międzyinstytucjonalnego w sprawie procedur wprowadzania w życie 
decyzji Rady 1999/468/WE ustanawiającej warunki wykonywania 
uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji, zmienionej decyzją 
2006/512/WE (2008/2002(ACI)) – Sprawozdawca:  Monica 
Frassoni 165

POROZUMIENIE POMIĘDZY PARLAMENTEM 
EUROPEJSKIM I KOMISJĄ w sprawie procedur 
wprowadzania w życie decyzji Rady 1999/468/WE 
ustanawiającej warunki wykonywania uprawnień 
wykonawczych przyznanych Komisji, zmienionej decyzją 
2006/512/WE 168

bb. Inne instytucje
Rzecznik Praw Obywatelskich

- Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 18 czerwca 2008 r. w 
sprawie przyjęcia decyzji Parlamentu Europejskiego zmieniającej 
decyzję 94/262/EWWiS, WE, Euratom z dnia 9 marca 1994 r. w 
sprawie przepisów i ogólnych warunków regulujących wykonywanie 
funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich (2006/2223(INI)) –
Sprawozdawca:  Anneli Jäätteenmäki 173
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Urząd Publikacji

- Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie 
projektu decyzji Parlamentu Europejskiego, Rady, Komisji, 
Trybunału Sprawiedliwości, Trybunału Obrachunkowego, 
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno- Społecznego oraz Komitetu 
Regionów w sprawie organizacji i działania Urzędu Publikacji Unii 
Europejskiej (2008/2164(ACI)) – Sprawozdawca: Hanne Dahl 179

PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, 
RADY, KOMISJI, TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI, 
TRYBUNAŁU OBRACHUNKOWEGO, EUROPEJSKIEGO 
KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU 
REGIONÓW 181

- Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 1 grudnia 2005 r. w 
sprawie projektu Komisji w sprawie porozumienia 
międzyinstytucjonalnego w sprawie utworzenia ram prawnych dla 
europejskich agencji regulacyjnych  (B6-0634/2005) 200

- Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 21 października 2008 r. w 
sprawie strategii przyszłego rozwiązywania kwestii instytucjonalnych 
dotyczących agencji regulacyjnych (2008/2103(INI)) –
Sprawozdawca: Georgios Papastamkos

(Wersja tymczasowa) 203

bc. Polityka informacyjna

- Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 9 października 2008 r. 
dotycząca zatwierdzenia wspólnej deklaracji w sprawie partnerskiego 
procesu komunikowania na temat Europy (2007/2222(ACI))-
Sprawozdawca: Jo Leinen (Wersja tymczasowa) 211

Partnerski proces komunikacji poświęconej Europie 215
bd. Dyscyplina budżetowa i zarządzanie finansami

- Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie 
zawarcia Porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie dyscypliny 
budżetowej i należytego zarządzania finansami - 2006/2028(ACI)) –
Sprawozdawca:  Sérgio Sousa Pinto 215

- Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 18 grudnia 2008 r. w 
sprawie projektu zmiany Porozumienia międzyinstytucjonalnego z 
dnia 17 maja 2006 r. między Parlamentem Europejskim, Radą i 
Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania 
finansami (2008/2320(ACI)) – Sprawozdawca: Jo Leinen (Wersja 
tymczasowa) 246
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Zmiana Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 
2006 r. między Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w 
sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania 
finansami

C. Aspekty instytucjonalne związane z rozszerzeniami
- Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 13 grudnia 

2006 r. w sprawie instytucjonalnych aspektów zdolności Unii 
Europejskiej do przyjmowania nowych państw członkowskich 
(2006/2226(INI)) – Sprawozdawca: Alexander Stubb 248
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Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 14 października 2004 r. w sprawie procedur ratyfikacji 
Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy oraz związanej z nim strategii informacyjnej (B6-
0067/2004)
Parlament Europejski,

– uwzględniając projekt Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy, który został 
przyjęty przez głowy państw i szefów rządów Państw Członkowskich Unii Europejskiej w 
dniu 18 czerwca 2004 r.1 na konferencji międzyrządowej na podstawie tekstu opracowanego 
przez Konwent Europejski i ma zostać podpisany w Rzymie w dniu 29 października 2004 r.,

– uwzględniając art. 108 ust. 5 Regulaminu,

A. zważywszy na fakt, iż porozumienie osiągnięte w dniu 18 czerwca 2004 r. ma historyczne 
znaczenie i stanowi pierwszy doniosły akt polityczny rozszerzonej Unii Europejskiej, 
określający podstawy odnowionej Unii opartej na większej demokracji, przejrzystości 
i skuteczności,

B. zważywszy na fakt, iż w 2005 r., 60 lat po zakończeniu drugiej wojny światowej i 16 lat po 
zakończeniu podziału Europy, nasz kontynent żyje pojednany w pokoju i wolności, w 
porządku opartym na coraz silniejszej integracji gospodarczej i politycznej, których siłę 
przewodnią stanowiły od początku Wspólnoty Europejskie, a później Unia Europejska i jej 
kolejne rozszerzenia,

C. zważywszy na fakt, iż Konstytucja powinna zostać przedstawiona obywatelom Europy w 
sposób jak najbardziej przystępny, uczciwy i zrozumiały, z wyraźnym zaznaczeniem 
elementów już obowiązujących i uwypukleniem nowych przepisów,

1. oznajmia, że przedstawi swoją opinię w sprawie projektu Traktatu Konstytucyjnego 
niezwłocznie po jego podpisaniu;

2. wzywa Radę do opracowania skoordynowanej strategii ustalania kalendarza krajowych 
procedur głosowania nad ratyfikacją oraz do dzielenia się najlepszymi praktykami w zakresie 
kontroli parlamentarnej i kampanii referendalnej;

3. sugeruje, że okres między 5 a 8 maja 2005 r. byłby dogodnym terminem na przeprowadzenie 
zaplanowanych referendów w sprawie Konstytucji lub jej ratyfikacji przez parlamenty w 
Państwach Członkowskich, ponieważ miałby wymowę symboliczną tak dla pokoju na 
naszym kontynencie, jak i dla integracji europejskiej;

4. sugeruje, że proces ratyfikacji powinien zostać zakończony we wszystkich Państwach 
Członkowskich do czerwca 2006 r.;

5. uważa, że szczególnie ważnym zadaniem jest uwydatnienie europejskiego wymiaru projektu 
Konstytucji w krajowych procedur ratyfikacyjnych, tak by wzmocnić świadomość wspólnoty 
obywatelskiej w całej Unii;

                                               
1 Dokument konferencji międzyrządowej 87/04.
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6. wzywa Radę i Komisję do opracowania odpowiedniej kampanii i strategii informacyjnej; 
deklaruje swą gotowość do współdziałania przy opracowywaniu tejże strategii;

7. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, 
a także rządom i parlamentom Państw Członkowskich.
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Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie Traktatu ustanawiającego 
Konstytucję dla Europy (2004/2129(INI)) (2004/2129(INI)) – Sprawozdawcy: Íñigo Méndez De Vigo -
Richard Corbett 

Parlament Europejski,

– uwzględniając Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy (zwany dalej „Konstytucją”),

– uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską 
zmieniony Jednolitym Aktem Europejskim i Traktatami z Maastricht, Amsterdamu i Nicei,

– uwzględniając Kartę Praw Podstawowych Unii Europejskiej1,

– uwzględniając deklarację Rady Europejskiej z Laeken2,

– uwzględniając swoje rezolucje3 kładące podwaliny dla Konstytucji dla Europy,

                                               
1 Dz.U. C 364 z 18.12.2000, str. 1.
2 Szczyt Rady Europejskiej w Laeken, deklaracja z Laeken w sprawie przyszłości Unii, SN 273/01 z 

15.12.2001.
3 Rezolucja z 14.2.1984 w sprawie projektu Traktatu ustanawiającego Unię Europejską, Dz.U. C 77 z 

19.3.1984, str. 53, sprawozdawca: Altiero Spinelli, 1-1200/1983;
Rezolucja z 11.7.1990 w sprawie wytycznych Parlamentu Europejskiego do projektu konstytucji Unii 
Europejskiej, Dz.U. C 231 z 17.9.1990, str. 91, sprawozdawca: Emilio Colombo, A3-0165/1990;
Rezolucja z 12.12.1990 w sprawie konstytucyjnych podstaw Unii Europejskiej, Dz.U. C 19 z 
28.1.1991, str. 65, sprawozdawca: Emilio Colombo, A3-0301/1990;
Rezolucja z 10.2.1994 w sprawie Konstytucji Unii Europejskiej, Dz.U. C 61 z 28.2.1994, str. 155, 
sprawozdawca: Fernand Herman, A3-0064/1994;
Rezolucja z 25.10.2000 w sprawie nadania Traktatom formy konstytucji, Dz.U. C 197 z 12.7.2001, str. 
186, sprawozdawca: Olivier Duhamel, A5-0289/2000.
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– uwzględniając swoje rezolucje przygotowujące dotychczasowe Konferencje Międzyrządowe1

i rezolucje oceniające ich rezultaty2,

– uwzględniając projekt Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy opartego na 
konsensusie przyjętym przez Konwent Europejski w dniach 13 czerwca i 10 lipca 2003 r., jak 

                                               
1 Rezolucja z 14.3.1990 w sprawie Konferencji Międzyrządowej w kontekście strategii Parlamentu dla 

Unii Europejskiej, Dz.U. C 96 z 17.4.1990, str. 114, sprawozdawca: David Martin, A3-0047/1990;
Rezolucja z 11.7. 1990 w sprawie Konferencji Międzyrządowej w kontekście strategii Parlamentu dla 
Unii Europejskiej, Dz.U. C 231 z 17.9.1990, str. 97, sprawozdawca: David Martin, A3-0166/1990;
Rezolucja z 22.11.1990 w sprawie Konferencji Międzyrządowej w kontekście strategii Parlamentu dla 
Unii Europejskiej, Dz.U. C 324 z 24.12.1990, str. 219, sprawozdawca: David Martin, A3-0270/1990;
Rezolucja z 22.11.1990 zawierająca opinię Parlamentu w sprawie zwołania Konferencji 
Międzyrządowych do spraw unii gospodarczo-walutowej i unii politycznej, Dz.U. C 324 z 24.12.1990, 
str. 238, sprawozdawca: David Martin, A3-0281/1990;
Rezolucja z 17.5.1995 w sprawie funkcjonowania Traktatu o Unii Europejskiej w związku z 
Konferencją Międzyrządową w roku 1996 - realizacja i rozwój Unii, Dz.U. C 151 z 19.6.1995, str. 56, 
sprawozdawcy: Jean-Louis Bourlanges i David Martin, A4-0102/1995;
Rezolucja z 13.3.1996 zawierająca (i) opinię Parlamentu w sprawie zwołania Konferencji 
Międzyrządowej oraz (ii) ocenę pracy grupy refleksyjnej i listę priorytetów politycznych Parlamentu 
Europejskiego w związku z Konferencją Międzyrządową, Dz.U. C 96 z 1.4.1996, str. 77, 
sprawozdawcy: Raymonde Dury i Hanja Maij-Weggen, A4-0068/1996;
Rezolucja z 18.11.1999 w sprawie przygotowania reformy Traktatów i następnej Konferencji 
Międzyrządowej, Dz.U. C 189 z 7.7.2000, str. 222, sprawozdawcy: Giorgos Dimitrakopoulos i Jo 
Leinen, A5-0058/1999;
Rezolucja z 3.2.2000 w sprawie zwołania Konferencji Międzyrządowej, Dz.U. C 309 z 27.10.2000, 
str. 85, sprawozdawcy: Giorgos Dimitrakopoulos i Jo Leinen, A5-0018/2000;
Rezolucja z 16.3.2000 w sprawie sporządzenia projektu Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej, 
Dz.U. C 377 z 29.12.2000, str. 329, sprawozdawcy: Andrew Duff i Johannes Voggenhuber, A5-
0064/2000;
Rezolucja z 13.4.2000 zawierająca propozycje Parlamentu Europejskiego na Konferencję 
Międzyrządową, Dz.U. C 40 z 7.2.2001, str. 409, sprawozdawcy: Giorgos Dimitrakopoulos i Jo 
Leinen, A5-0086/2000.

2 Rezolucja z 16.1.1986 dotyczącą stanowiska Parlamentu Europejskiego w sprawie Aktu Jednolitego 
zatwierdzonego przez Konferencję Międzyrządową w dniach 16-17 grudnia 1985 r., Dz.U. C 36 z 
17.2.1986, str. 144, sprawozdawca: Altiero Spinelli, A2-0199/1985;
Rezolucja z 11.12.1986 w sprawie Jednolitego Aktu Europejskiego, Dz.U. C 7 z 12.1.1987, str. 105, 
sprawozdawca: Luis Planas Puchades, A2-0169/1986;
Rezolucja z 7.4.1992 w sprawie wyników Konferencji Międzyrządowej, Dz.U. C 125 z 18.5.1992, str. 
81, sprawozdawcy: David Martin i Fernand Herman, A3-0123/1992;
Rezolucja z 19.11.1997 w sprawie Traktatu z Amsterdamu, Dz.U. C 371 z 8.12.1997, str. 99, 
sprawozdawcy: Iñigo Méndez de Vigo i Dimitris Tsatsos, A4-0347/1997;
Rezolucja z 31.5.2001 w sprawie Traktatu z Nicei i przyszłości Unii Europejskiej, Dz.U. C 47 E z 
21.2.2002, str. 108, sprawozdawcy: Iñigo Méndez de Vigo i António José Seguro, A5-0168/2001.
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też swoje rezolucje1 przygotowujące, a potem oceniające prace Konwentu,

– uwzględniając opinie w sprawie Konstytucji wydane przez Komitet Regionów2 w dniu 
17 listopada 2004 r. oraz Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny3 w dniu 
28 października 2004 r. na wniosek Parlamentu4,

– uwzględniając opinie wyrażone przez przedstawicieli stowarzyszeń regionalnych, partnerów 
społecznych i organizacji społeczno-obywatelskich podczas publicznego przesłuchania w 
dniu 25 listopada 2004 r.,

– uwzględniając art. 45 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Konstytucyjnych i opinie Komisji Spraw 
Zagranicznych, Komisji Rozwoju, Komisji Handlu Międzynarodowego, Komisji Budżetowej, 
Komisji Kontroli Budżetowej, Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, Komisji Ochrony 
Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, Komisji 
Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, Komisji Rozwoju Regionalnego, Komisji 
Rolnictwa, Komisji Rybołówstwa, Komisji Prawnej, Komisji Wolności Obywatelskich, 
Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Petycji (A6-0070/2004),

mając na uwadze, że:

A. przez cały okres swego istnienia Unia Europejska odgrywała znaczącą rolę w tworzeniu stale 
poszerzającej się przestrzeni pokoju i dobrobytu, demokracji i wolności, sprawiedliwości i 
bezpieczeństwa,

B. Konstytucja umacnia ten dorobek i wprowadza innowacje mające kluczowe znaczenie dla 
utrzymania i zwiększania zdolności Unii obejmującej dwadzieścia pięć, i potencjalnie więcej, 
Państw Członkowskich do podejmowania skutecznych działań wewnętrznych i zewnętrznych,

C. wysiłki podejmowane przez Parlament Europejski od czasu pierwszych wyborów 
bezpośrednich zmierzające do opracowania Konstytucji zostały zwieńczone sukcesem 
Konwentu, który opracował projekt korzystając z demokratycznej, reprezentatywnej i 
przejrzystej metody przedstawicielskiej, która w pełni dowiodła swojej skuteczności i która 
uwzględniła wkład obywateli Europy, co zaowocowało konsensusem pozostawionym w 
zasadzie w niezmienionej formie przez Konferencję Międzyrządową,

D. Konstytucja, będąca kompromisem, który musiał być do przyjęcia dla wszystkich Państw 
Członkowskich, musiała odrzucić niektóre propozycje, zwłaszcza te pochodzące od 
Parlamentu Europejskiego i Konwentu, które przyniosłyby, zdaniem ich autorów, dalsze 

                                               
1 Rezolucja z 29.11.2001 w sprawie Rady Europejskiej w Laeken i przyszłości Unii, Dz.U. C 153 E z 

27.6.2002, str. 310, sprawozdawcy: Jo Leinen i Iñigo Méndez de Vigo, A5-0368/2001;
Rezolucja z 24.9.2003 w sprawie projektu Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy i opinii 
Parlamentu Europejskiego w sprawie zwołania Konferencji Międzyrządowej, Dz.U. C 77 E z 
26.3.2004, str. 255, sprawozdawcy: José María Gil-Robles Gil-Delgado i Dimitris Tsatsos, A5-
0299/2003.

2 KR 354/2003 wersja ostateczna, dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym.
3 KES 1416/2004, dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym.
4 Punkt 8.2 i 8.3, P6_PV(2004)09-14.
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pozytywne skutki dla Unii, i spośród których wiele wciąż możliwych jest do wprowadzenia w 
przyszłości,

E. przyjęcie Konstytucji przez wszystkie rządy Unii Europejskiej dowodzi, że wszystkie one 
uznają ów kompromis za podstawę, na której pragną oprzeć swoją przyszłą współpracę, i 
który będzie wymagał od nich wykazania się najwyższym zaangażowaniem politycznym, by 
zapewnić ratyfikację do 1 listopada 2006 r.,

F. Konstytucja jest przedmiotem głosów krytycznych wyrażanych w debacie publicznej, które 
nie odpowiadają rzeczywistej treści i konsekwencji prawnych jej postanowień, ponieważ 
Konstytucja nie doprowadzi do utworzenia scentralizowanego „superpaństwa”, raczej 
wzmocni niż osłabi wymiar społeczny Unii i nie ignoruje korzeni historycznych i duchowych 
Europy, gdyż odwołuje się do jej kulturowego, religijnego i humanistycznego dziedzictwa,

1. uznaje, że Konstytucja jako całość stanowi satysfakcjonujący kompromis wprowadzający 
znaczącą poprawę w stosunku do istniejących Traktatów, który, po jego wprowadzeniu, 
przyniesie zauważalne korzyści dla obywateli (oraz dla Parlamentu Europejskiego i 
parlamentów krajowych będących ich demokratyczną reprezentacją), dla Państw 
Członkowskich (wraz z ich władzami lokalnymi i regionalnymi) oraz dla skutecznego 
funkcjonowania instytucji Unii Europejskiej, a więc dla Unii jako całości;

Wzrost przejrzystości istoty i celów Unii

2. przyjmuje z zadowoleniem fakt, że Konstytucja zapewnia obywatelom większą przejrzystość 
co do istoty i celów Unii oraz stosunków między Unią i Państwami Członkowskimi, ze 
względu między innymi na fakt, że:

a) skomplikowany zestaw Traktatów europejskich zostanie zastąpiony jednym, bardziej 
czytelnym dokumentem określającym cele Unii, jej uprawnienia i ich ograniczenia, 
instrumenty, jakimi posługuje się ona w swoich politykach i jej instytucje;

b) potwierdzona została podwójna legitymacja Unii jako unii państw i obywateli;

c) kanon wartości wspólnych dla wszystkich Państw Członkowskich, na których opiera się 
Unia i który tworzy ścisłą więź między jej obywatelami, został rozszerzony i 
przedstawiony w sposób bardziej jednoznaczny;

d) cele Unii oraz zasady rządzące jej działaniem i jej stosunkami z Państwami 
Członkowskimi zostają wyjaśnione i lepiej zdefiniowane;

e) spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna zostaje potwierdzona jako cel Unii;

f) włączone zostały nowe postanowienia o powszechnym zastosowaniu dotyczące wysokiego 
poziomu zatrudnienia, promowania równości kobiet i mężczyzn, wyeliminowania 
wszelkiego rodzaju dyskryminacji, walki z wykluczeniem społecznym i promowania 
sprawiedliwości społecznej, ochrony socjalnej, wysokiego poziomu edukacji, szkolenia 
i ochrony zdrowia, ochrony konsumentów, promowania zrównoważonego rozwoju i 
poszanowania usług użyteczności publicznej;

g) nie będą już mylone pojęcia „Wspólnota Europejska” i „Unia Europejska”, ponieważ Unia 
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Europejska stanie się jednolitym podmiotem prawnym z jednolitą strukturą;

h) europejskie akty prawne zostają uproszczone, a ich nazewnictwo wyjaśnione, przy użyciu 
bardziej zrozumiałych terminów: „ustawy europejskie” i „europejskie ustawy ramowe” 
zastąpią istniejące liczne rodzaje aktów (rozporządzenia, dyrektywy, decyzje, decyzje 
ramowe itp.);

i) zagwarantowane zostało, że Unia nie stanie się nigdy scentralizowanym i potężnym 
„superpaństwem”:

 silny nacisk położony na decentralizację zawarty w haśle „jedność w 
różnorodności”,

 obowiązek „szanowania tożsamości narodowej Państw Członkowskich, 
nierozerwalnie związanej z ich podstawowymi strukturami politycznymi i 
konstytucyjnymi, w tym w odniesieniu do samorządu lokalnego i regionalnego”,

 zasady przekazanych uprawnień (zgodnie z którą jedyne uprawnienia Unii to te 
przekazane jej przez Państwa Członkowskie), pomocniczości i proporcjonalności,

 uczestnictwo Państw Członkowskich w systemie podejmowania decyzji przez 
Unię oraz ich zgoda na jakiekolwiek jego zmiany;

j) włączenie symboli Unii do Konstytucji poprawi znajomość instytucji Unii i ich działań;

k) postanowienie dotyczące solidarności między Państwami Członkowskimi pozwoli 
obywatelom liczyć na wsparcie wszystkich członków Unii w razie ataku 
terrorystycznego bądź katastrofy naturalnej lub wywołanej przez ludzi;

Większa skuteczność i silniejsza pozycja w świecie

3. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że wraz z wejściem w życie Konstytucji wzrośnie 
skuteczność wykonywania zadań przez instytucje, dzięki, między innymi, następującym 
zmianom:

a) zwiększy się zakres stosowania w Radzie głosowań większością kwalifikowaną, a 
zmniejszy zakres podejmowania decyzji jednomyślnie, co jest niezbędne, by uniknąć 
impasu w Unii składającej się z dwudziestu pięciu lub więcej krajów;

b) dwuipółroczna prezydencja w Radzie Europejskiej zastąpi prezydencję zmieniającą się co 
sześć miesięcy;

c) od roku 2014 zmniejszy się liczba członków Komisji Europejskiej w oparciu o zasadę 
równej rotacji między Państwami Członkowskimi;

d) Unia będzie znacznie bardziej widoczna i wzrośnie skuteczność jej działania jako 
podmiotu o globalnym znaczeniu:

 funkcje Wysokiego Przedstawiciela Unii ds. Polityki Zagranicznej oraz komisarza 
ds. stosunków zewnętrznych - stanowiska pokrywające się, co rodzi 
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nieporozumienia - zostaną połączone w jedno stanowisko Ministra Spraw 
Zagranicznych Unii Europejskiej, który będzie wiceprzewodniczącym Komisji, 
przewodniczącym Rady Spraw Zagranicznych i będzie mógł wypowiadać się w 
imieniu Unii w sprawach, w których zajmuje ona wspólne stanowisko,

 będzie istnieć tylko jedna służba zagraniczna, która powinna być powiązana jak 
najściślej z Komisją i prowadzić do wzmocnienia Europy jako wspólnoty,

 przekazanie Unii osobowości prawnej, z której poprzednio korzystała Wspólnota 
Europejska, zwiększy jej zdolność do działania w stosunkach międzynarodowych 
i umożliwi jej występowanie jako strona porozumień międzynarodowych,

 wzrośnie możliwość rozwijania wspólnych struktur obronnych w ramach Unii, a 
polityka obronna zostanie wzmocniona, przy czym zapewniona będzie 
elastyczność wystarczająca do uwzględnienia zróżnicowanego podejścia Państw 
Członkowskich do tych kwestii,

e) ograniczona zostanie ilość instrumentów legislacyjnych oraz procedur służących ich 
przyjmowaniu; jednocześnie zostaną wyraźnie rozróżnione instrumenty legislacyjne i 
wykonawcze;

f) wzmocniona zostanie skuteczność procedur Unii w zakresie wymiaru sprawiedliwości i 
spraw wewnętrznych zapowiadająca konkretne postępy w zakresie wymiaru 
sprawiedliwości, bezpieczeństwa i kwestii dotyczących imigracji;

g) ułatwione zostanie stosowanie skutecznej metody wspólnotowej w pewnej liczbie innych 
kwestii, kiedy tylko zaistnieje wola polityczna jej stosowania;

h) wzrośnie możliwość odwoływania się do elastycznych rozwiązań w przypadku, gdy nie 
wszystkie Państwa Członkowskie będą gotowe do zaangażowania w pewne polityki w 
tym samym czasie;

Wzrost odpowiedzialności demokratycznej

4. przyjmuje z zadowoleniem wzmocnienie demokratycznej kontroli obywateli nad działaniami 
Unii Europejskiej poprzez wzrost odpowiedzialności demokratycznej, zwłaszcza dzięki 
następującym ulepszeniom:

a) każdy akt ustawodawczy Unii Europejskiej będzie poddane uprzedniej kontroli 
parlamentów krajowych i, za wyjątkiem kilku przypadków, podwójnej akceptacji 
rządów krajowych (w ramach Rady) i wybranego w wyborach bezpośrednich 
Parlamentu Europejskiego, co zapewnia poziom kontroli parlamentarnej nie spotykany 
w innych strukturach ponadnarodowych lub międzynarodowych;

b) wszelkie projekty aktów prawnych Unii Europejskiej zostaną przekazane z odpowiednim 
wyprzedzeniem parlamentom krajowym, tak by dać im możliwość ich omówienia z 
ministrami przed przyjęciem stanowiska Rady, ponadto parlamenty zyskują prawo 
sprzeciwu wobec projektów, które uznają za przekraczające kompetencje Unii 
Europejskiej;
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c) co do zasady Parlament Europejski będzie decydował w sprawie prawodawstwa Unii na 
równi z Radą;

d) Przewodniczącego Komisji wybierać będzie Parlament Europejski, dzięki czemu wybór 
ten powiązany będzie z wynikami wyborów europejskich;

e) Minister Spraw Zagranicznych Unii Europejskiej powołany przez Radę Europejską w 
porozumieniu z przewodniczącym Komisji będzie odpowiedzialny przed Parlamentem 
Europejskim i Radą Europejską;

f) nowa procedura budżetowa będzie wymagać zgody zarówno Rady, jak i Parlamentu co do 
wszelkich środków wydatkowanych z budżetu Unii Europejskiej bez żadnych 
wyjątków, co zapewni demokratyczną kontrolę nad wszystkimi wydatkami;

g) wykonywanie uprawnień legislacyjnych przekazanych Komisji poddane będzie nowemu 
systemowi kontroli Parlamentu i Rady dającemu każdej z tych instytucji możliwość 
odrzucenia decyzji Komisji, której są przeciwne;

h) agencje, a szczególnie Europol, poddane będą w większym zakresie kontroli Parlamentu;

i) debaty Rady nad aktami prawnymi oraz ich przyjmowanie przez Radę będą miały 
charakter publiczny;

j) rola Komitetu Regionów będzie wzmocniona;

k) na potrzeby przyszłych rewizji Konstytucji Parlament Europejski będzie miał możliwość 
przedstawienia propozycji, a Konwent rozpatrzy każdą tego typu propozycję rewizji, 
chyba że Parlament nie uzna tego za konieczne;

Więcej praw dla obywateli

5. przyjmuje z zadowoleniem wzmocnienie praw obywatelskich dzięki następującym 
ulepszeniom:

a) wprowadzenie Karty Praw Podstawowych UE do Części II Konstytucji, co oznacza, że 
wszystkie postanowienia aktów prawnych Unii Europejskiej i wszystkie działania 
prowadzone przez instytucje UE lub oparte na aktach prawnych UE będą musiały być 
zgodne z jej standardami;

b) Unia ma przystąpić do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, co sprawi, że poddana 
ona będzie takiej samej kontroli zewnętrznej, jak jej Państwa Członkowskie;

c) nowe przepisy ułatwią uczestnictwo obywateli, partnerów społecznych, organizacji 
przedstawicielskich i społeczeństwa obywatelskiego w debatach Unii;

d) wprowadzenie europejskiej inicjatywy obywatelskiej, która da obywatelom możliwość 
przedstawienia projektów w sprawach, w których ich zdaniem w celu realizacji 
postanowień Konstytucji niezbędny jest akt prawny Unii;

e) pojedyncze osoby będą miały lepszy dostęp do wymiaru sprawiedliwości w odniesieniu do 
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prawa Unii Europejskiej;

Wnioski

6. zatwierdza Traktat Konstytucyjny i bez zastrzeżeń popiera jego ratyfikację;

7. wierzy, że Konstytucja zapewni stabilne, trwałe ramy przyszłego rozwoju Unii Europejskiej, 
które umożliwią jej przyszłe rozszerzenie i zapewnią mechanizmy jej rewizji, gdy będzie ona 
niezbędna;

8. zgłasza swój zamiar skorzystania z nowego prawa inicjatywy przyznanego mu przez 
Konstytucję w celu dokonania w niej ulepszeń;

9. ma nadzieje, że wszystkie Państwa Członkowskie będą w stanie zakończyć jej ratyfikację do 
połowy 2006 roku;

10. ponawia swój postulat dołożenia wszelkich starań, by poinformować obywateli europejskich 
o treści Konstytucji w sposób jasny i obiektywny; w związku z tym zwraca się do instytucji 
europejskich i Państw Członkowskich, aby, rozpowszechniając tekst Traktatu 
Konstytucyjnego wśród obywateli w jego pełnej wersji lub w formie streszczenia, wyraźnie 
rozdzielili jego elementy już obowiązujące na mocy istniejących Traktatów od nowych 
postanowień wprowadzonych przez Konstytucję w celu edukacji społeczeństwa i zapewnienia 
informacji na potrzeby debaty; zwraca się również o uznanie roli organizacji społeczeństwa 
obywatelskiego w debatach ratyfikacyjnych i zapewnienie wystarczającego wsparcia 
umożliwiającego tym organizacjom zaangażowanie ich okręgów wyborczych w debaty na 
obszarze UE w celu promowania aktywnego udziału obywateli w debacie w sprawie 
ratyfikacji;

o

o o

11. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji i sprawozdania 
Komisji Spraw Konstytucyjnych parlamentom krajowym Państw Członkowskich, Radzie, 
Komisji Europejskiej i byłym członkom Konwentu Europejskiego w sprawie przyszłości 
Europy, oraz do zapewnienia, by służby Parlamentu, w tym jego biura informacyjne, 
dostarczały pełnej informacji o Konstytucji i stanowisku Parlamentu na jej temat.
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Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 26 maja 2005 r. w sprawie instytucjonalnych aspektów 
Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (B6-0320/2005)

Parlament Europejski,

– uwzględniając deklarację nr 24 Konferencji Przedstawicieli Rządów Państw Członkowskich, 
odnoszącą się do art. III-296 Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy, w załączeniu 
do aktu końcowego Konferencji rządowej w sprawie Traktatu ustanawiającego Konstytucję 
dla Europy z dnia 29 października 2004 r.1,

– uwzględniając wnioski końcowe Rady Europejskiej z 16 i 17 grudnia 2004 r., w 
szczególności punkty 71-73,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie Traktatu ustanawiającego 
Konstytucję dla Europy, w szczególności pkt 3. lit. d)2,

– uwzględniając przesłuchanie przeprowadzone przez Komisję Spraw Konstytucyjnych w dniu 
15 marca 2005 r.,

– uwzględniając pytanie wymagające ustnej odpowiedzi skierowane do Komisji dotyczące 
aspektów instytucjonalnych „Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych”, wystosowane 
przez Komisję Spraw Konstytucyjnych (dok. O-0054/05),

– uwzględniając odpowiedzi udzielone w imieniu Komisji na posiedzeniu w dniu 11 maja 
2005 r. w związku z zapytaniem oraz wynikłą następnie debatę,

– uwzględniając art. 108 ust. 5 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że kształt przyszłej Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (ESDZ) 
nabiera pierwszoplanowego znaczenia, jeżeli stosunki zewnętrzne Unii mają rzeczywiście 
stać się spójniejsze, bardziej widoczne i skuteczniejsze,

B. mając na uwadze, że Sekretarz Generalny Rady i Wysoki Przedstawiciel ds. Wspólnej 
Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa przedłożą wspólnie z Komisją na obradach Rady 
Europejskiej w czerwcu 2005 r. sprawozdanie dotyczące postępów w przygotowaniach do 
utworzenia ESDZ,

C. mając na uwadze, że wydaje się niezbędne, by Parlament Europejski i Komisja w porę 
porozumiały się co do zasadniczych kwestii związanych z kształtem ESDZ,

1. przypomina Komisji, że podjęcie decyzji w sprawie utworzenia ESDZ jest możliwe jedynie 
za jego zgodą oraz usilnie wzywa Komisję do zaważenia całym swoim instytucjonalnym 
ciężarem na przygotowaniach do utworzenia tej Służby w celu zachowania i rozwoju modelu 
wspólnotowego w dziedzinie stosunków zagranicznych;

2. jest przekonany, że ESDZ powinna zostać w związku z tym włączona do służb Komisji w 
zakresie organizacyjnym, administracyjnym i budżetowym, przy czym zwierzchnictwo 
ministra spraw zagranicznych, będącego jednocześnie wiceprzewodniczącym Komisji, 
stanowić będzie gwarancję podporządkowania działań Służby - zgodnie z postanowieniami 
Konstytucji - w zakresie „klasycznej” polityki zagranicznej (WPZiB i WPBiO) decyzjom 
Rady, a w zakresie polityki zagranicznej UE decyzjom Kolegium Komisji;

                                               
1 Dz.U. C 310 z 16.12.04, str. 420.
2 Teksty przyjęte, P6_TA(2005)0004.
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3. usilnie wzywa Komisję, aby przy pracy nad przyszłymi projektami nalegała, w świetle 
postanowień Konstytucji oraz w zgodzie z duchem obrad Konwentu UE ds. Konstytucji, na 
przestrzeganie następujących założeń:

a) personel ESDZ powinien składać się, w stosunku gwarantującym odpowiednią 
specjalizację i równowagę, z urzędników pochodzących z Komisji, Sekretariatu Rady i 
krajowych służb dyplomatycznych;

b) kształt ESDZ powinien gwarantować jednolite działania Unii w zakresie stosunków 
zewnętrznych; w szczególności do ESDZ należy przenieść służby zajmujące się 
kwestiami WPZiB w dosłownym znaczeniu oraz urzędników pełniących funkcje 
kierownicze w delegacjach;

c) nie jest konieczne odbieranie wszystkim Dyrekcjom Generalnym Komisji kompetencji 
w zakresie stosunków zewnętrznych; sprawozdanie w sprawie postępów przedłożone 
Radzie Europejskiej powinno przedstawiać punkty do dyskusji na temat określonych 
obszarów (np. Dyrekcja Generalna ds. Handlu, ds. Rozwoju, ds. Rozszerzenia, Biuro 
Współpracy Europeaid, Biuro Pomocy Humanitarnej oraz służby Dyrekcji Generalnej 
ds. Gospodarczych i Finansowych zajmujące się niniejszym tematem);

d) przedstawicielstwa Komisji w krajach trzecich i biura łącznikowe Rady powinny zostać 
połączone w „Ambasady Unii“ i znaleźć się pod kierownictwem urzędników ESDZ 
podlegających nadzorowi Ministra Spraw Zagranicznych, administracyjnie jednak 
zintegrowanych ze służbami Komisji, co nie wyklucza możliwości delegowania 
specjalistów z innych Dyrekcji Generalnych Komisji lub Parlamentu;

4. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji do Rady i 
Komisji.
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Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 19 stycznia 2006 r. w sprawie okresu refleksji: struktura, 
zagadnienia i kontekst oceny debaty na temat Unii Europejskiej (2005/2146(INI)) – Sprawozdawcy: 
Andrew Duff / Johannes Voggenhuber

Parlament Europejski,

– uwzględniając Traktat z Nicei;

– uwzględniając Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy;

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie Traktatu ustanawiającego 
Konstytucję dla Europy1;

– uwzględniając deklarację z dnia 18 czerwca 2005 r. szefów państw lub rządów w sprawie 
ratyfikacji Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy ze szczytu Rady Europejskiej, jaka 
miała miejsce w dniach 16-17 czerwca 2005 r.;

– uwzględniając Traktat dotyczący przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii 
Europejskiej;

– uwzględniając opinię Komitetu Regionów w sprawie okresu refleksji z dnia 13 października 
2005 r.2 oraz opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 26 października 
2005 r.3, wydane na wniosek Parlamentu4;

– uwzględniając konkluzje szczytu Rady Europejskiej w dniach 15 i 16 grudnia 2005 r.;

– uwzględniając art. 45 Regulaminu;

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Konstytucyjnych oraz opinie Komisji Spraw 
Zagranicznych, Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, Komisji Rozwoju 
Regionalnego, Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisji Kultury i Edukacji, Komisji 
Prawnej, Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, oraz 
Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia (A6-0414/2005);

a także mając na uwadze, że:

A. Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy został podpisany przez szefów państw i rządów
25 państw członkowskich UE w dniu 29 października 2004 r., oraz ponownie zatwierdzony 
przez Radę Europejską w deklaracji z dnia 18 czerwca 2005 r.,

B. tekst konstytucji opracował Konwent Europejski, który, na tle uprzednich procedur 
opracowywania nowych traktatów, osiągnął nowy poziom otwartości, pluralizmu oraz 
legitymacji demokratycznej,

                                               
1 Dz.U. C 247 E z 6.10.2005, str. 88.
2 CdR 250/2005 wersja ostateczna, dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.
3 CESE 1249/2005, dotychczas niepublikowana w Dzienniku Urzędowym.
4 Pozycje 9.1. i 9.2, P6_PV(2005)09-06.
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C. Parlament Europejski poparł konstytucję większością głosów (ponad dwie trzecie) uznając ją w 
swojej rezolucji z dnia 12 stycznia 2005 r. za „satysfakcjonujący kompromis oraz znaczącą 
poprawę w stosunku do istniejących Traktatów, (...) zapewniające stabilne i trwałe ramy 
przyszłego rozwoju Unii Europejskiej, które umożliwią jej przyszłe rozszerzenie i dostarczą w 
razie potrzeby mechanizmy jej rewizji”, 

D. reformy przewidziane w Traktacie ustanawiającym Konstytucję dla Europy mają na celu 
między innymi zapewnienie możliwości uporania się ze skutkami rozszerzenia Unii w dniu 1 
maja 2004 r.; ponadto w przypadku braku ratyfikacji konstytucji powodzenie tego oraz 
przyszłych rozszerzeń będzie zagrożone,

E. trzynaście Państw Członkowskich1 reprezentujących większość obywateli Unii ratyfikowało już 
konstytucję zgodnie ze swoimi wymogami konstytucyjnymi, w tym, w przypadku Hiszpanii i 
Luksemburgu w drodze referendum, 

F. Francja oraz Holandia, po referendach, które odbyły się odpowiednio 29 maja oraz 1 czerwca 
2005 r., odmówiły ratyfikacji konstytucji; w rezultacie proces ratyfikacji w większości 
pozostałych Państw Członkowskich znalazł się w impasie,

G. na podstawie art. 48 Traktatu o Unii Europejskiej konstytucja nie wejdzie w życie zanim i jeżeli 
nie ratyfikują jej wszystkie Państwa Członkowskie,

H. w deklaracji 30 stanowiącej załącznik do Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy 
stwierdzono, że „jeżeli po upływie dwóch lat od podpisania Traktatu ustanawiającego 
Konstytucję dla Europy zostanie on ratyfikowany przez cztery piąte Państw Członkowskich i 
gdy jedno lub więcej Państw Członkowskich napotka trudności w postępowaniu 
ratyfikacyjnym, sprawa zostanie rozpatrzona przez Radę Europejską”,

I. należy uszanować decyzję zarówno tych Państw Członkowskich i ich obywateli, które 
ratyfikowały konstytucję jak i tych, które nie ratyfikowały jej oraz dokładnie przeanalizować 
przyczyny niepowodzenia we Francji i Holandii,

J. głosy odrzucające konstytucję wydają się być w większym stopniu wyrazem niezgody na stan, 
w jakim Unia Europejska znajduje się obecnie niż określonym sprzeciwem wobec reform 
konstytucyjnych, a jednak, paradoksalnie, wynikiem głosów na nie jest utrzymywanie się status 
quo oraz blokowanie reform,

K. Rada Europejska potwierdziła tę opinię, przyjmując w swojej deklaracji z dnia 18 czerwca 2005 
r. następujące stanowisko: „wyniki referendum nie dają podstaw, by wątpić w przywiązanie 
obywateli do konstrukcji europejskiej”, lecz „tym niemniej obywatele wyrazili zaniepokojenie i 
obawy, które należy uwzględnić”; dlatego Rada Europejska zadecydowała w czerwcu o 
rozpoczęciu „okresu refleksji (...) w celu przeprowadzenia w każdym z naszych państw 
szerokiej debaty obejmującej obywateli, społeczeństwo obywatelskie, partnerów społecznych, 
parlamenty narodowe oraz partie polityczne”; szefowie państw uzgodnili, że pierwszą połowę 
2006 r. przeznaczą na „ocenę rezultatów debat przeprowadzonych w poszczególnych krajach 
oraz osiągnięcie porozumienia w sprawie kontynuacji procesu”,

                                               
1 Niemcy, Grecja, Hiszpania, Włochy, Cypr, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Węgry, Malta, Austria, 

Słowenia, Słowacja. 
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L. we wspomnianej deklaracji szefowie państw oświadczyli, że proces ratyfikacji może być 
kontynuowany, zgodzili się również, że ustalony pierwotnie termin wejścia w życie konstytucji 
(1 listopada 2006 r.) zostanie przedłużony,

M. Radzie Europejskiej nie udało się jednak nadać okresowi refleksji wyraźnego kierunku ani 
ustalić metod oraz ram dla sformułowania wniosków na podstawie tej debaty, od tego czasu 
uważa się, że brakuje jej zarówno woli politycznej, jak i zdolności stymulowania oraz 
kierowania dialogiem europejskim,

N. w grudniu 2005 r. Rada Europejska zobowiązała Komisję do przedstawienia w latach 2008-
2009 „obszernej i wyczerpującej analizy obejmującej wszystkie aspekty wydatków UE, łącznie 
z WPR oraz jej zasobów finansowych, łącznie z rabatem przysługującym Wielkiej Brytanii”,

O. okres refleksji rozpoczął się debatami dotyczącymi raczej kontekstu niż samej treści konstytucji, 
skoncentrowane przede wszystkim na takich kwestiach, jak przyszłość europejskiego modelu 
socjalnego, perspektywy rozwoju europejskiej gospodarki, tempo realizacji procesu 
rozszerzenia, budżet średnioterminowy oraz jednolity rynek usług,

P. Komisja opublikowała swój dokument poświęcony okresowi refleksji w celu odzyskania 
publicznego zaufania do Unii Europejskiej poprzez wspieranie debat narodowych oraz 
propagowanie inicjatyw na szczeblu wspólnotowym, lecz nie powinno to powstrzymać 
wszystkich europejskich instytucji politycznych od podejmowania wspólnych działań ani 
sprawowania przywództwa z poważnym podejściem do kwestii strategicznego znaczenia 
konstytucji oraz politycznych uwarunkowań działań niezbędnych do zapewnienia jej 
powodzenia,

Q. parlamenty Państw Członkowskich oraz Parlament Europejski odpowiedzialne są za pełne 
wywiązanie się ze swojej roli w okresie refleksji, w szczególności poprzez serię wspólnych 
forów parlamentarnych, których celem będzie „pobudzanie, kierowanie oraz synteza” dialogu 
europejskiego1,

1. potwierdza swoje przekonanie, że Traktat Nicejski nie stanowi odpowiedniej podstawy dla 
kontynuowania procesu integracji europejskiej;

2. potwierdza swoje zaangażowanie w osiągnięcie bez zbędnej zwłoki porozumienia 
konstytucyjnego, które wzmocni demokrację parlamentarną, przejrzystość i rządy prawa, 
ugruntuje prawa podstawowe, rozwinie aktywność obywatelską oraz poprawi zdolność 
rozszerzonej UE do skutecznego działania zarówno w obrębie Wspólnoty, jak i poza nią; 
wyraża obawy, iż bez porozumienia konstytucyjnego Unia nie będzie mogła oczekiwać 
wsparcia ze strony swoich obywateli, utrzymać tempa integracji ani stać się wiarygodnym
partnerem na scenie światowej; przypomina, że popierał Traktat ustanawiający Konstytucję dla 
Europy jako środek osiągania tych celów; wzywa także zdecydowanie Radę Europejską do 
zadeklarowania w czerwcu 2006 r. takiego samego zaangażowania na rzecz zawarcia 
konstytucyjnego porozumienia w sprawie przyszłości Europy;

3. przyznaje, że ratyfikacja konstytucji napotyka obecnie trudności, które mogą okazać się 
niemożliwe do pokonania, jeżeli nie zostaną podjęte środki odpowiedzi na niepokoje, którym 

                                               
1 XXXIV posiedzenie COSAC, w dniach 10-11 października 2005 r.
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dano wyraz we Francji, Holandii oraz w innych krajach;

4. potwierdza przekonanie, że Traktat Nicejski nie stanowi odpowiedniej podstawy dla dalszego 
poszerzania Unii po przystąpieniu Bułgarii i Rumunii;

5. przypomina, że problemy polityczne oraz instytucjonalna słabość, do rozwiązania których 
powołano Konwent, utrzymają się, a nawet zwiększą, chyba że, i dopóki nie zostaną wdrożone 
reformy przewidziane w Traktacie ustanawiającym Konstytucję dla Europy;

6. zwraca uwagę, że wiele z wyrażonych obaw dotyczy w większym stopniu ogólnych lub 
konkretnych problemów należących bardziej do kontekstu niż samej treści konstytucji; uważa, 
że w przypadku osiągnięcia postępów w takich sprawach łatwiej byłoby o porozumienie w 
sprawie konstytucji;

7. odrzuca pomysł utworzenia wąskich grup złożonych z niektórych państw członkowskich, 
podczas gdy nadal trwa proces konstytucyjny; ubolewa nad wszelkimi sugestiami odnośnie 
możliwości tworzenia koalicji pomiędzy niektórymi państwami członkowskimi poza systemem
UE, przypomina, że wzmocniona współpraca powinna sprzyjać osiąganiu celów Unii, chronić 
jej interesy i wzmacniać proces integracji, a także powinna być otwarta w każdej chwili na 
wszystkie państwa członkowskie; podkreśla jednak, że ewentualne rozpoczęcie takiej 
współpracy nie powinno odbywać się ze szkodą dla wysiłków zmierzających do osiągnięcia bez 
zbędnej zwłoki Konstytucji dla Europy;

8. ostrzega, że strategia oparta na selektywnym wdrażaniu konstytucji wiąże się z ryzykiem 
zniszczenia odpowiednio wyważonego porozumienia pomiędzy instytucjami oraz między 
państwami członkowskimi, pogłębiając tym samym kryzys zaufania;

9. stwierdza, że istnieje ograniczone spektrum reform demokratycznych, które mogłyby zostać 
wprowadzone na tym etapie bez zmian traktatowych, a poprzez rewizję regulaminu lub 
porozumienie międzyinstytucjonalne - takie jak przejrzystość procesu stanowienia prawa w 
Radzie Ministrów, wprowadzenie pewnej formy inicjatywy obywatelskiej, ulepszenia w 
procedurze komitologii, pełne wykorzystanie klauzuli przejścia („passerelle”) w obszarze 
sprawiedliwości i spraw wewnętrznych oraz wzmożony nadzór parlamentów krajowych nad 
prowadzeniem przez ich rządy spraw UE;

10. proponuje wykorzystanie trwającego okresu refleksji do wznowienia projektu konstytucji w 
oparciu o szeroko zakrojoną debatę publiczną nad przyszłością integracji europejskiej; uważa, 
że wspomniany dialog europejski - którego wyników nie należy przesądzać - powinien zmierzać 
do wyjaśnienia, pogłębienia i zdemokratyzowania porozumienia w sprawie konstytucji, a także 
odpowiedzieć na krytykę oraz znaleźć rozwiązania w kwestiach, które nie spełniły oczekiwań;

11. z zadowoleniem przyjmuje początki szerokiej debaty na temat kierunku działań UE; 
jednocześnie podkreśla, że powinna się ona odbyć w kontekście pokonywania kryzysu 
instytucjonalnego oraz, że propozycje polityczne na poziomie UE muszą odnosić się 
bezpośrednio do przepisów, uprawnień oraz procedur instytucji UE, jak również do kompetencji 
przyznanych UE przez państwa członkowskie oraz doprowadzić do ustalenia kwestii wspólnych 
dla całej Europy;

12. proponuje przeprowadzenie oraz koordynację w całej Unii tego nowego dialogu, który powinien 
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być postrzegany jako szansa na propagowanie demokracji europejskiej, zorganizowanego wokół 
tematów wspólnego zainteresowania; dialog powinien przebiegać w oparciu o realistycznie 
zaplanowane etapy, zgodnie z ustalonymi ramami oceny oraz doprowadzić do ostatecznych 
wyborów politycznych;

13. nalega, aby debata publiczna odbywała się zarówno w ramach europejskich, jak i krajowych; 
przestrzega, że mające ograniczony zasięg debaty krajowe w niewielkim stopniu zmienią 
stereotypy narodowe, a także, że narzucony dialog bez wyznaczonych celów politycznych może 
stać się chaotyczny albo wręcz bezcelowy, stając się tym samym powodem większego 
niezadowolenia ze strony części europejskich obywateli; 

14. proponuje, aby Parlament Europejski oraz parlamenty krajowe wspólnie zorganizowały 
konferencje - fora parlamentarne - których celem byłoby pobudzanie debaty oraz formułowanie, 
krok po kroku, koniecznych wniosków politycznych; zaprosi inne instytucje UE do wzięcia 
udziału w forach;

15. przyznaje, że uniknięcie kolejnego kroku wstecz w procesie konstytucyjnym ma kluczowe 
znaczenie dla Unii Europejskiej, a w szczególności dla Parlamentu; zobowiązuje się zatem do 
odgrywania wiodącej roli w dialogu europejskim, wspólnie z parlamentami narodowymi, w 
szczególności poprzez publikację „europejskich dokumentów” w sprawie wszystkich ważnych 
kwestii poruszanych w kontekście UE, które mogą posłużyć jako wspólna europejska baza 
wyjściowa dla debat krajowych i które, wraz z wkładem wniesionym przez parlamenty krajowe, 
powinny posłużyć za podstawę obrad forów parlamentarnych; 

16. przyznaje, że kwestią o strategicznym znaczeniu dla instytucji politycznych jest zachęcanie 
mediów (w szczególności telewizji, prasy i lokalnych stacji radiowych) do przyjęcia aktywnej 
postawy oraz pozyskanie ich w celu prowadzenia publicznych sprawozdań z debaty i jej 
intensyfikacji;

17. proponuje, aby pierwsze międzyparlamentarne forum odbyło się na wiosnę 2006 r., przed 
czerwcowym szczytem Rady Europejskiej, w celu wysłuchania zarówno posłów do 
parlamentów krajowych, jak i posłów do PE, tak aby udzielić Radzie Europejskiej 
szczegółowych wskazówek w sprawie dalszych działań Unii umożliwiających wyjście z 
kryzysu;

18. proponuje, aby pierwsze forum parlamentarne określiło ograniczoną liczbę zagadnień 
priorytetowych dotyczących przyszłości Europy oraz modelu rządzenia w Unii, które będą 
przedmiotem obrad kolejnych forów oraz szerszej debaty publicznej, takich jak:

(i) jaki jest cel integracji europejskiej?

(ii) jaką rolę Europa powinna pełnić w świecie?

(iii) jaką przyszłość ma europejski model gospodarczy i społeczny w świetle globalizacji?

(iv) jak można zdefiniować granice Unii Europejskiej?

(v) jak można wzmocnić wolność, bezpieczeństwo i sprawiedliwość?



PE423.766v01-00 42/405 DV\779820PL.doc

PL

(vi) jak należy finansować Unię?

19. wierzy, że dogłębna debata nad ww. podstawowymi kwestiami otworzy nowe perspektywy dla 
integracji europejskiej oraz stworzy podstawy dla reform wspólnych polityk w obszarach, w 
których brakuje zgodności;

20. wierzy ponadto, że dialog europejski ma szansę pokonać kryzys konstytucyjny tylko wtedy, gdy 
udział w nim wezmą nie tylko instytucje europejskie, lecz również parlamenty krajowe i
regionalne, władze lokalne, partie polityczne, partnerzy społeczni, społeczeństwo obywatelskie, 
środowiska akademickie oraz media; w tym kontekście szczególne znaczenie przypisuje 
praktycznemu wkładowi ze strony Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i 
Komitetu Regionów;

21. wzywa państwa członkowskie do zorganizowania na poziomie krajowym, regionalnym i 
lokalnym znacznej liczby posiedzeń publicznych oraz debat w mediach na temat przyszłości 
Europy - „forów obywateli” - poruszających wspólnie uzgodnione kwestie, otrzymujących 
wsparcie od Komisji; wzywa partnerów społecznych i organizacje społeczeństwa 
obywatelskiego do wzięcia udziału w debacie;

22. oczekuje, że partie polityczne nadadzą większe znaczenie sprawom o wymiarze europejskim, 
zarówno podczas debat wewnątrzpartyjnych, jak i w trakcie kampanii wyborczych;

23. z radością przyjmie petycje od obywateli, które przyczynią się do nadania kształtu debatom;

24. wzywa Unię do nadania istotnie większego znaczenia polityce kultury i edukacji w celu 
ożywienia konstytucyjnej formuły „jedność w różnorodności";

25. wskazuje, że europejski dialog będzie niemożliwy bez zapewnienia odpowiednich funduszy;

26. proponuje, aby wnioski z okresu refleksji zostały sformułowane najpóźniej w drugiej połowie 
2007 r. oraz aby podjąć wtedy jasną decyzję w sprawie dalszego postępowania odnośnie do
konstytucji;

27. z zadowoleniem przyjmuje oświadczenie rządu Niemiec, wyrażające jego zamiar podjęcia w 
trakcie swojego przewodnictwa w Radzie w pierwszej połowie 2007 r. inicjatyw dotyczących 
ratyfikacji konstytucji;

28. zwraca uwagę, że w teorii Unia ma do wyboru kilka opcji - od porzucenia projektu konstytucji, 
poprzez próby ratyfikowania tekstu w obecnej formie, wyjaśnienia lub uzupełnienia jego 
bieżącej wersji, przebudowę i/lub zmianę obecnego tekstu celem jego poprawienia, do 
gruntownego przeredagowania tekstu;

29. uważa, że dobrym skutkiem okresu refleksji byłoby zachowanie obecnej wersji tekstu, chociaż 
byłoby to możliwe tylko wtedy, gdyby podjęto istotne działania na rzecz uspokojenia i 
przekonania opinii publicznej;

30. z zadowoleniem przyjmuje zamiar Prezydencji Austriackiej w Radzie przedstawienia planu 
odnośnie okresu refleksji oraz ogólnie odnośnie przyszłości procesu ratyfikacji;

31. wzywa członków Rady Europejskiej do przyjęcia indywidualnej oraz zbiorowej 
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odpowiedzialności za wdrożenie Konstytucji dla Europy; nalega na ściślejszą koordynację 
zarówno treści, jak i harmonogramu kampanii krajowych, aby wykazać się wobec obywateli 
wolą polityczną oraz wzajemną solidarnością;

32. przyjmuje do wiadomości „Plan D dla demokracji, dialogu i debaty” Komisji 
(COM(2005)0494), lecz wzywa ją, aby poza przedstawieniem strategii komunikacyjnej 
wykazała zdecydowane polityczne zaangażowanie, aby pomóc Unii pokonać obecne trudności 
konstytucyjne;

33. podkreśla, że Rumunia i Bułgaria powinny brać udział we wszystkich działaniach, o których 
mowa powyżej;

34. wzywa wszystkie zrzeszenia i organizacje społeczeństwa obywatelskiego do włączenia kwestii 
wejścia w życie konstytucji jako jednego z priorytetowych tematów do dyskusji i debaty;

35. domaga się, w każdym przypadku, podjęcia wszelkich wysiłków w celu zapewnienia, aby 
konstytucja weszła w życie w 2009 r.;

36. zobowiązuje Komisję Spraw Konstytucyjnych do kontrolowania okresu refleksji, szczególnie w 
zakresie przygotowania forów parlamentarnych, opracowania dokumentów roboczych 
(„dokumentów europejskich”), podsumowania debat instytucjonalnych i obywatelskich oraz 
wynikających z nich wniosków i propozycji działania;

37. w tym samym duchu zwraca się do Komisji Spraw Konstytucyjnych o ścisłe współdziałanie z 
innymi komisjami bezpośrednio zainteresowanymi przygotowaniem forów parlamentach oraz 
opracowaniem przeznaczonych na nie dokumentów roboczych;

38. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji członkom Rady 
Europejskiej, Rady, Komisji, krajowym i regionalnym parlamentom państw członkowskich, 
Komitetowi Regionów i Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu, byłym członkom Konwentu 
Europejskiego, a także parlamentom oraz rządom krajów przystępujących i kandydujących.
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Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 14 czerwca 2006 r.  w sprawie kolejnych kroków 
dotyczących okresu refleksji i analiz na temat przyszłości Europy (B6-0327/2006)

Parlament Europejski,

– uwzględniając Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy,

– uwzględniając własną rezolucję z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie Traktatu ustanawiającego 
Konstytucję dla Europy1,

– uwzględniając oświadczenie z dnia 18 czerwca 2005 r. w sprawie ratyfikacji Traktatu 
ustanawiającego Konstytucję dla Europy, wydane przez szefów państw i rządów na zakończenie 
posiedzenia Rady Europejskiej, które miało miejsce w dniach 16-17 czerwca 2005 r.,

– uwzględniając konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej, które miało miejsce w dniach 15-16 
grudnia 2005 r.,

– uwzględniając własną rezolucję z dnia 19 stycznia 2006 r. w sprawie okresu refleksji: struktury, 
zagadnień i kontekstu oceny debaty na temat Unii Europejskiej2,

– uwzględniając art. 108 ust. 5 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że w niektórych państwach członkowskich rozpoczęto rzeczywistą debatę nad 
przyszłością Unii Europejskiej, do której włączyli się zarówno uczestnicy życia politycznego, 
jak i obywatele, która jednak nie objęła całej Unii, w tym w szczególności niektórych państw 
członkowskich, które nie ratyfikowały jeszcze traktatu konstytucyjnego,

B. mając na uwadze, że instytucje Unii Europejskiej przyczyniają się do prowadzenia tej debaty 
poprzez organizację w swoich siedzibach i w wybranych miejscach w państwach 
członkowskich publicznych forów dyskusyjnych, w tym fora on-line, jednak obecny „plan D” 
na rzecz demokracji, dialogu i debaty nie objął jeszcze szerszej opinii publicznej w Unii,

C. mając na uwadze, że w dniach 8-9 maja 2006 r. wspólne posiedzenie posłów do Parlamentu 
Europejskiego i parlamentów państw członkowskich UE nadało tej debacie 
międzyparlamentarny wymiar,

D. mając na uwadze zdecydowaną konieczność włączenia do debaty obywateli wszystkich państw 
członkowskich, w szczególności tych państw, które nie ratyfikowały jeszcze traktatu 
konstytucyjnego i zamierzają przeprowadzić referendum przed jego ratyfikacją,

E. mając na uwadze, że w dniu 9 maja 2006 r. traktat konstytucyjny został przyjęty przez 
parlament estoński, a wkrótce spodziewane jest również jego przyjęcie przez parlament fiński,

F. mając na uwadze, że liczba państw, które ratyfikowały traktat konstytucyjny wzrośnie tym 
samym do 16, podczas gdy 2 kraje nie mogą dokonać ratyfikacji z powodu negatywnego 

                                               
1 Dz.U. C 247 E, z 6.10.2005, str. 88.
2 Teksty przyjęte, P6_TA(2006)0027.
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wyniku referendum, a inne wahają się przed podjęciem lub kontynuowaniem procesu 
ratyfikacyjnego, co oznacza, że proces ten załamał się w większości pozostałych państw 
członkowskich,

1. potwierdza swoje zaangażowanie w kwestię jak najszybszego osiągnięcia porozumienia w 
sprawie konstytucji dla Unii Europejskiej oraz jego potwierdzenia w Traktacie ustanawiającym 
Konstytucję dla Europy;

2. przestrzega przed jakimikolwiek próbami zniweczenia ogólnego kompromisu osiągniętego w 
traktacie konstytucyjnym, ponieważ postawiłoby to pod znakiem zapytania europejski projekt 
polityczny i wiązałoby się z ryzykiem osłabienia i podziałów w Unii; z tego względu 
potwierdza swój sprzeciw wobec wyrywkowego wdrażania części ogólnego porozumienia 
konstytucyjnego, jak również swój sprzeciw wobec natychmiastowego ustanawiania grup tzw. 
„twardego jądra” jako sposobu obchodzenia procesu konstytucyjnego w Unii jako całości;

3. z drugiej strony wyraża poparcie dla mających demokratyczny charakter ulepszeń procedur 
instytucjonalnych, które można przyjąć na podstawie obowiązujących w UE traktatów, jak np. 
nadanie większej przejrzystości obradom Rady Ministrów, reforma porozumienia w sprawie 
komitologii, stosowanie okresów przejściowych dla decyzji podejmowanych kwalifikowaną 
większością głosów oraz współdecyzji w dziedzinie sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, 
doskonalenie kontroli sprawowanej przez parlamenty krajowe i wprowadzenie jakiejś formy 
inicjatywy obywatelskiej;

4. wzywa Radę Europejską do przejścia od okresu refleksji do okresu analiz, który trwałby do 
połowy 2007 r., aby nie później niż w drugiej połowie 2007 r. uzyskać jasną propozycję 
dalszego postępowania w sprawie traktatu konstytucyjnego;

5. wzywa Radę Europejską do starań o uzyskanie wyraźnych zobowiązań ze strony wszystkich 
państw członkowskich w kwestii proponowanych sposobów i środków w celu zapoczątkowania 
i przeprowadzenia otwartej i uporządkowanej debaty publicznej w całej Unii Europejskiej, 
koncentrującej się na zasadniczych kwestiach dotyczących przyszłości Europy podczas 
rozszerzonego okresu refleksji;

6. zwraca się do Komisji o dostosowanie „planu D” do drugiej fazy okresu refleksji oraz o 
zapewnienie wystarczających środków finansowych na planowane działania;

7. wzywa Radę Europejską do zachęcania państw członkowskich, które nie zakończyły jeszcze 
procedur ratyfikacyjnych, do opracowania przed końcem okresu refleksji realistycznych 
scenariuszy nadania tej sprawie dalszego biegu;

8. proponuje, by Rada Europejska opracowała odpowiednie ramy umożliwiające przeprowadzenie 
– gdy tylko pozwoli na to kalendarz polityczny – szczegółowego dialogu z przedstawicielami 
państw, w których referendum w sprawie traktatu konstytucyjnego przyniosło wynik 
negatywny, w celu ustalenia, czy i na jakich warunkach wznowienie procedury ratyfikacyjnej 
będzie ich zdaniem możliwe; zachęca wszystkie instytucje do analizy, w jaki sposób w drodze 
strukturalnych i merytorycznych poprawek do konstytucji z 2004 r. można realnie sprostać 
sprzeciwowi wyrażonemu przez opinię publiczną we Francji, Królestwie Niderlandów i innych
miejscach; 
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9. wzywa Komisję do wsparcia takiego podejścia oraz do przedstawienia Radzie Europejskiej 
planu jego jak najlepszej realizacji;

10. zwraca uwagę Komisji na fakt, że porządek konstytucyjny jest niezbędny, aby Karta praw 
podstawowych Unii Europejskiej stała się prawnie wiążąca, aby możliwe było budowanie 
europejskiej demokracji, a Unia Europejska uzyskała większą zdolność do działania i stała się 
bardziej przyjazna dla obywateli;

11. wzywa Komisję do sporządzenia analizy kosztów wynikających z faktu, że traktat 
konstytucyjny nie wejdzie w życie w dniu 1 listopada 2006 r., jak początkowo przewidywano;

12. wyciąga następujące wnioski z dyskusji przeprowadzonych w dniach 8-9 maja 2006 r. w 
Brukseli z udziałem posłów do parlamentów krajowych państw członkowskich Unii 
Europejskiej:

a) potwierdzono potrzebę kontynuowania procesu konstytucyjnego w Unii Europejskiej, 
opartego na idei pokoju i solidarności oraz na innych wspólnych wartościach;

b) bez wątpienia państwa członkowskie Unii nie będą w stanie same stawić czoła poważnym 
wyzwaniom politycznym stojącym przed Europą;

c) powszechnie uznaje się, że traktat konstytucyjny zapewni Unii Europejskiej odpowiednie 
ramy dla rozwiązania tych wyzwań;

d) potrzebna będzie głębsza analiza umożliwiająca rozwinięcie w 2007 r. propozycji 
mogących doprowadzić do porozumienia przed kolejnymi wyborami europejskimi;

e) partnerski dialog międzyparlamentarny w sprawie procesu konstytucyjnego pomiędzy 
Parlamentem Europejskim i parlamentami państw członkowskich ma zasadnicze znaczenie 
i powinien być kontynuowany; z zadowoleniem przyjmuje zapowiedź przewodniczącego 
parlamentu fińskiego, zgodnie z którą drugie forum parlamentarne odbędzie się w grudniu 
2006 r.;

f) powołuje się w związku z tym na przedstawione przez siebie propozycje, aby debaty 
toczące się w ramach for parlamentarnych zostały zorganizowane w sposób umożliwiający 
intensywną i żywą wymianę, mającą na celu osiągnięcie kompromisu w sprawach 
zasadniczych dla przyszłości Europy oraz w sprawie dalszego sposobu działania;

13. ponownie podkreśla cel, zgodnie z którym konieczne porozumienie w sprawie konstytucji 
powinno zostać osiągnięte do czasu wezwania obywateli UE do głosowania w wyborach 
europejskich w 2009 r.;

14. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji 
oraz rządom i parlamentom państw członkowskich.
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Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 7 czerwca 2007 r. w sprawie planu działań dotyczącego 
kontynuacji procesu konstytucyjnego w Unii  (2007/2087 (INI)) – Sprawozdawcy: Elmar Brok / 
Enrique Barón Crespo 

Parlament Europejski,

– uwzględniając Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy podpisany w Rzymie w dniu 
29 października 2004 r. (traktat konstytucyjny),

– uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską 
zmienione Jednolitym Aktem Europejskim, traktatami z Maastricht, Amsterdamu i Nicei,

– uwzględniając deklarację z Laeken w sprawie przyszłości Unii Europejskiej z dnia 15 grudnia 
2001 r.1,

– uwzględniając Traktat dotyczący przystąpienia do Unii Europejskiej Republiki Czeskiej, 
Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, 
Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii 
i Republiki Słowackiej2 oraz Traktat dotyczący przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do 
Unii Europejskiej3,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie Traktatu ustanawiającego 
Konstytucję dla Europy4,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 19 stycznia 2006 r. w sprawie okresu refleksji: struktura, 
zagadnienia i kontekst oceny debaty na temat Unii Europejskiej5,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie kolejnych kroków 
dotyczących okresu refleksji i analiz na temat przyszłości Europy6,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie instytucjonalnych aspektów 
zdolności Unii Europejskiej do przyjmowania nowych państw członkowskich7,

– uwzględniając konkluzje Rady Europejskiej z dni 16-17 czerwca 2005 r., 15-16 czerwca 
2006 r., 14-15 grudnia 2006 r.,

– uwzględniając oświadczenie przewodniczącej Rady Europejskiej dla Parlamentu z dnia 17 
stycznia 2007 r.,

– uwzględniając rezolucję z dnia 14 marca 2007 r., upamiętniającą pięćdziesiątą rocznicę 
podpisania traktatów rzymskich, przyjętą przez Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny,

                                               
1 Rada Europejska obradująca w Laeken, załącznik 1, str. 19.
2 Dz.U. L 236 z 23.9.2003, str. 17.
3 Dz.U. L 157 z 21.6.2005, str. 11.
4 Dz.U. C 247 E z 6.10.2005, str. 88.
5 Dz.U. C 287 E z 24.11.2006, str. 306.
6 Dz.U.C 300 E z 9.12.2006, str. 267.
7 Teksty przyjęte, P6_TA(2006)0569.
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– uwzględniając Deklarację dla Europy przyjętą przez Komitet Regionów w trakcie sesji w dniu 
23 marca 2007 r.,

– uwzględniając deklarację berlińską z okazji pięćdziesiątej rocznicy podpisania traktatów 
rzymskich z dnia 25 marca 2007 r.,

– uwzględniając art. 45 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Konstytucyjnych (A6-0197/2007), Mając na 
uwadze, że:

A. Unia Europejska, jako rezultat pierwszej udanej próby utworzenia ponadnarodowej demokracji 
składającej się z państw i obywateli, stoi przed nowymi i bezprecedensowymi wyzwaniami, 
które – wraz z transformacjami, których doświadczała podczas kolejnych rozszerzeń, rozwojem 
rynku wewnętrznego i globalizacją – zmuszają do zrewidowania jej fundamentów,

B. Traktat konstytucyjny został podpisany przez szefów państw lub rządów 27 państw 
członkowskich Unii Europejskiej, które tym samym zobowiązały się do poszukiwania 
odpowiednich rozwiązań mających na celu sprostanie wyzwaniom, zarówno natury 
wewnętrznej, jak i zewnętrznej, przed którymi stoi Unia Europejska a także wyzwaniom 
rozszerzenia poprzez pogłębianie politycznego wymiaru Unii Europejskiej.

C. Traktat konstytucyjny, zwłaszcza jego części I, II oraz IV, zostały zredagowane zgodnie z 
„metodologią Konwentu”, gromadzącą w ramach wspólnych obrad przedstawicieli państw 
członkowskich, krajów przystępujących do UE, Komisji i Parlamentu Europejskiego oraz 
parlamentów krajowych, których członkowie stanowili większość, co w ten sposób wzmocniło 
jego legitymizację,

D. Część III traktatu konstytucyjnego jest w głównej mierze kodyfikacją obowiązujących obecnie 
traktatów, do których Konwent wprowadził pewne dostosowania i ulepszenia, zwłaszcza 
rozszerzając podstawy prawne współdecyzji w ramach procedury legislacyjnej z obecnych 37 
przypadków do 86, co w imię zwiększenia demokracji, przejrzystości i skuteczności musi zostać 
zachowane,

E. osiemnaście państw członkowskich, stanowiących dwie trzecie wszystkich państw 
członkowskich i większość ludności Unii Europejskiej, ratyfikowało do tej pory traktat 
konstytucyjny zgodnie ze swoimi wymogami konstytucyjnymi, w tym także przeprowadzając 
referenda w Hiszpanii i Luksemburgu, natomiast pozostałe cztery państwa członkowskie
zadeklarowały swoją gotowość do kontynuowania ratyfikacji,

F. Francji i Holandii nie udało się pomyślnie zakończyć wspomnianego procesu po niekorzystnych 
wynikach referendów zorganizowanych w obu krajach,

G. publiczna debata, którą wywołała procedura ratyfikacyjna traktatu konstytucyjnego wykazała, 
że źródłem trudności są nie tyle jego innowacje instytucjonalne, co pewne szczególne aspekty 
konkretnych obszarów polityki oraz że przedmiotem krytyki była przede wszystkim część III 
dotycząca polityki i funkcjonowania Unii Europejskiej, choć część ta zawiera w przeważającej 
części tekstu przepisy już obowiązujące,

H. wiele wyrażanych obaw miało związek raczej z kontekstem niż z treścią; mając na uwadze, że 
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kwestie najbardziej niepokojące społeczeństwo, takie jak dyrektywa dotycząca usług na rynku 
wewnętrznym1 i ramy finansowe, zostały już rozstrzygnięte,

I. Rada Europejska obradująca w dniach 16-17 czerwca 2005 r. postanowiła otworzyć okres 
refleksji następujący po referendach we Francji i Holandii, podczas którego sześć innych 
państw członkowskich zakończyło swoje procesy ratyfikacyjne, a Rada Europejska obradująca 
w dniach 15-16 czerwca 2006 r. zwróciła się do prezydencji z prośbą o przygotowanie 
ewentualnych przyszłych rozwiązań z myślą o jej posiedzeniu w dniach 21-22 czerwca 2007 r. 
mających na celu przezwyciężenie kryzysu konstytucyjnego,

J. publiczna debata, którą rozpoczęto podczas okresu refleksji, w wystarczającym stopniu 
wykazała, że problemy i wyzwania stojące przed Unią Europejską, które po raz pierwszy 
określono w deklaracji z Laeken i którym traktat konstytucyjny starał się zaradzić, nie zniknęły, 
lecz wręcz przeciwnie, stały się bardziej widoczne, a konieczność ich rozwiązania jeszcze 
bardziej nagląca,

K. posiedzenia parlamentarne organizowane wspólnie przez Parlament Europejski i parlamenty 
krajowe wykazały istnienie ogólnego przekonania, że traktat konstytucyjny zapewni Unii 
Europejskiej odpowiednie ramy potrzebne do sprostania stojącym przed nią wyzwaniom, jak 
również świadomość, że dla konferencji międzyrządowej byłoby trudne, lub wręcz niemożliwe, 
osiągnięcie zgody w sprawie projektów radykalnie odmiennych lub dalej idących niż te przyjęte 
w 2004 r.,

L. zwiększa się potrzeba coraz pilniejszego wyposażenia rozszerzonej Unii Europejskiej 
w instrumenty i środki umożliwiające jej sprawne działanie, umacniające jej rolę w świecie oraz 
rozpraszające obawy jej obywateli w obliczu wyzwań, jakie niosą ze sobą między innymi
globalizacja, zmiana klimatu, bezpieczeństwo dostaw energii i starzejąca się populacja,

M. wyżej wspomniana Deklaracja Berlińska z dnia 25 marca 2007 r. podpisana przez 
Przewodniczących Rady Europejskiej, Parlamentu i Komisji wyznaczyła jako cel: „odnowienie 
wspólnego fundamentu Unii Europejskiej do czasu wyborów do Parlamentu Europejskiego w 
2009 r.”,

1. potwierdza swoją aprobatę dla treści traktatu konstytucyjnego, który ma na celu, jako 
decydujący krok, oficjalne przyznanie Unii Europejskiej tkwiącego w jej istocie wymiaru 
politycznego, oraz usprawnia działania Unii Europejskiej, wspiera demokratyczną kontrolę nad 
jej procedurami podejmowania decyzji, zwiększa przejrzystość i umacnia prawa obywateli Unii 
Europejskiej będąc jednocześnie rozwiązaniem kompromisowym, a także odpowiada 
potrzebom Unii Europejskiej na obecnym etapie;

2. podkreśla, że dwie trzecie państw członkowskich ratyfikowało już traktat konstytucyjny, a 
kolejne cztery państwa członkowskie w sposób jednoznaczny wyraziły swoje poparcie dla 
przepisów w nim zawartych, co ukazano na spotkaniu zorganizowanym niedawno w Madrycie z 
inicjatywy rządów Hiszpanii i Luksemburga;

3. zdaje sobie sprawę z obaw wyrażonych przez obywateli Francji i Holandii oraz odnotowuje 
debatę, która toczyła się w obu krajach;

                                               
1 Dz.U. L 376 z 27.12.2006, str. 36.
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4. zauważa, że obawy pojawiły się także w niektórych innych państwach członkowskich, lecz że 
odnośne rządy wyraziły poparcie dla znalezienia zadowalającego rozwiązania, które zachowa 
kluczowe reformy zawarte w traktacie konstytucyjnym;

5. przypomina o politycznej odpowiedzialności państw członkowskich, które podpisały, lecz nie 
ratyfikowały traktatu konstytucyjnego;

6. potwierdza swoje zobowiązanie do rozstrzygnięcia kwestii trwającego procesu konstytucyjnego 
Unii Europejskiej, który opiera się na treści traktatu konstytucyjnego, być może w innej formie, 
lecz bierze pod uwagę trudności zaistniałe w niektórych państwach członkowskich;

7. w związku z powyższym popiera starania prezydencji niemieckiej o uzyskanie od Rady 
Europejskiej mającej obradować w czerwcu 2007 r. zwołania konferencji międzyrządowej i 
określenia planu działań obejmującego procedurę, jasno określony mandat i osiągnięcie 
porozumienia przed końcem bieżącego roku;

8. przypomina o konieczności zagwarantowania zdolności Unii Europejskiej do podejmowania 
decyzji, skuteczności jej polityki oraz całkowitej legalności demokratycznej, do czego bez 
wątpienia przyczynia się traktat konstytucyjny z punktu widzenia kontroli, procedur 
legislacyjnych i budżetowych, a także o konieczności umocnienia wspólnej polityki 
zagranicznej i bezpieczeństwa oraz roli Unii Europejskiej na świecie, by mogła wpływać ona na 
określanie i wdrażanie odpowiedzi na naglące wyzwania, przed którymi stoi ludzkość;

9. nalega, by zachowane zostały wszystkie podstawowe zasady Unii Europejskiej zawarte w części 
I traktatu konstytucyjnego, w tym podwójny charakter Unii Europejskiej jako unii państw i 
obywateli, wyższość prawa europejskiego, nową klasyfikację aktów i procedur, hierarchię norm 
i osobowości prawnej Unii Europejskiej; podkreśla, że traktat konstytucyjny wprowadza 
również istotne ulepszenia w kwestiach takich jak konsolidacja istniejących traktatów i 
połączenie filarów, wyraźne uznanie wartości, na których opiera się Unia Europejska, oraz 
wiążącej mocy prawnej Karty Praw podstawowych, a także zwiększenie udziału obywateli w 
życiu politycznym Unii Europejskiej, wyjaśnienie jakie kompetencje przysługują odpowiednio 
Unii i państwom członkowskich oraz poszanowanie zasady pomocniczości i szczególnej roli 
parlamentów krajowych w tym zakresie nie narażając równowagi instytucjonalnej Unii 
Europejskiej zgodnie z zapisem w protokole w sprawie pomocniczości, uszanowanie roli władz 
regionalnych i lokalnych;

10. podkreśla, że każda propozycja zmiany traktatu konstytucyjnego powinna uzyskać takie samo 
poparcie, jakie swego czasu uzyskał projekt, który ma zostać zastąpiony;

11. oświadcza, że odrzuci każdy wynik negocjacji, który w porównaniu z traktatem konstytucyjnym 
będzie prowadził do osłabienia praw obywatelskich (nalega w szczególności na utrzymanie 
Karty Praw Podstawowych, zwłaszcza jej prawnie wiążącego charakteru), a także do słabszej 
demokracji, przejrzystości i skuteczności w funkcjonowaniu Unii;

12. w związku z powyższym uznaje konieczność wzięcia pod uwagę oczekiwań wyrażanych 
podczas okresu refleksji oraz poglądu, iż wymienione wyżej problemy może właściwie 
rozwiązać jedynie silniejsza, a nie słabsza Europa oraz wyjaśnienia innych, które zostały już 
uwzględnione w traktacie konstytucyjnym, takie jak:
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– trwały rozwój, w szczególności walka ze zmianą klimatu;

– solidarność europejska w dziedzinie energii;

– spójna polityka migracyjna;

– model socjalny Unii Europejskiej w kontekście zmian demograficznych i globalizacji;

– terroryzm;

– dialog pomiędzy cywilizacjami;

– skuteczny wspólny mechanizm koordynacji polityki gospodarczej w strefie euro przy 
jednoczesnym zachowaniu zgodnej z postanowieniami traktatów roli Banku Centralnego z 
zakresu polityki monetarnej;

– unijne kryteria i procedury rozszerzenia;

13. uważa, że wobec sukcesu metody Konwentu przy przygotowywaniu projektu traktatu, należy 
zachować, niezależnie od tego jakie rozwiązanie zostanie przyjęte dla procesu konstytucyjnego, 
podstawowe zasady udziału parlamentarnego, integracji społeczeństwa i pełnej przejrzystości;

14. przypomina, że Parlament, jako jedyna instytucja Unii Europejskiej bezpośrednio wybierana 
przez obywateli, musi być w pełni zaangażowany w konferencję międzyrządową na wszystkich 
szczeblach, i w większym stopniu niż podczas konferencji międzyrządowej 2003-2004;

15. wzywa ponadto do utworzenia, równolegle z aktywnym udziałem przedstawicieli Parlamentu 
Europejskiego na konferencji międzyrządowej, międzyinstytucyjnej konferencji w celu 
informowania Parlamentu Europejskiego i dokonania znaczącego wkładu do budowania 
ponadpartyjnego i ponadnarodowego konsensusu na konferencji międzyrządowej;

16. przypomina o swoim przywiązaniu do mechanizmu Konwentu jeżeli tylko szefowie państw lub 
rządów wyraziliby chęć podjęcia się istotnego przeglądu istniejących tekstów;

17. wzywa Komisję, by w nadchodzących negocjacjach w pełni odegrała nałożoną na nią rolę i 
przygotowała wnioski mające na celu dostosowanie traktatu konstytucyjnego w odniesieniu do 
tematów poruszonych w ustępie 12;

18. podkreśla wagę dialogu pomiędzy parlamentami krajowymi i odpowiadającymi im rządami 
podczas całej konferencji międzyrządowej oraz wyraża gotowość utrzymywania bliskich 
stosunków z parlamentami krajowymi w czasie trwania zbliżającego się etapu negocjacji, a 
także z Komitetem Regionów i Komitetem Ekonomiczno-Społecznym, europejskimi partnerami 
społecznymi, społecznościami religijnymi oraz społeczeństwem obywatelskim;

19. wzywa do zakończenia przed końcem roku 2008 procesu ratyfikacji nowego traktatu będącego 
rezultatem prac konferencji międzyrządowej, tak by następny Parlament, wybrany w roku 2009, 
mógł rozpocząć sprawowanie mandatu przy obowiązujących przepisach nowego traktatu;

20. wymaga, aby państwa członkowskie skoordynowały procedury ratyfikacyjne, dzięki czemu 
proces ratyfikacyjny mógłby zostać zakończony w tym samym czasie;
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21. zamierza przedłożyć konkretniejsze propozycje przy okazji przedstawiania swojej opinii w 
sprawie zwołania konferencji międzyrządowej zgodnie z art. 48 Traktatu o Unii Europejskiej w 
świetle kryteriów zebranych w niniejszej rezolucji;

22. zobowiązuje przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji członkom Rady 
Europejskiej, Radzie, Komisji, parlamentom krajowym państw członkowskich, Komitetowi 
Regionów i Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu.
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Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie zatwierdzenia przez 
Parlament Europejski Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej 2007/2218(ACI) 
(2007/2218(ACI)) – Sprawozdawca: Jo Leinen 

Parlament Europejski,

– uwzględniając pismo swojego Przewodniczącego z dnia 25 października 2007 r.,

– uwzględniając Kartę Praw Podstawowych Unii Europejskiej, podpisaną i ogłoszoną w Nicei 
dnia 7 grudnia 2000 r.1,

– uwzględniając decyzję z dnia 14 listopada 2000 r., zatwierdzającą projekt Karty Praw 
Podstawowych Unii Europejskiej2,

– uwzględniając rezolucję z dnia 23 października 2002 r. w sprawie wpływu Karty Praw 
Podstawowych Unii Europejskiej oraz jej przyszłego statusu3,

– uwzględniając rezolucję z dnia 24 września 2003 r. w sprawie projektu Traktatu 
ustanawiającego Konstytucję dla Europy oraz opinię Parlamentu Europejskiego w sprawie 
zwołania konferencji międzyrządowej4, w szczególności jej ust. 4,

– uwzględniając rezolucję z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie Traktatu ustanawiającego 
Konstytucję dla Europy5, w szczególności jej ust. 5 lit. a) oraz ust. 6,

– uwzględniając rezolucję z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie zwołania konferencji 
międzyrządowej: opinia Parlamentu Europejskiego (art. 48 Traktatu UE)6, w szczególności jej 
ust. 8, 12 i 17,

– uwzględniając art. 6 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej w formie zmienionej projektem traktatu 
z Lizbony, przyjętego przez konferencję międzyrządową 2007,

– uwzględniając art. 120 ust. 1 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Konstytucyjnych (A6-0445/2007),

A. mając na uwadze, że poprzez potwierdzenie prawnie wiążącego statusu Karty Praw 
Podstawowych, projekt traktatu z Lizbony zachowuje istotę znaczącego osiągnięcia, jakim jest 
część II Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy,

B. mając na uwadze, że Parlament Europejski wyraził już zgodę na wniesienie zmian do Karty 
Praw Podstawowych, którą pierwotnie uroczyście ogłoszono w Nicei dnia 7 grudnia 2000 r., 
kiedy to w ww. rezolucji z dnia 24 września 2003 r. ocenił wyniki prac Konwentu w sprawie 

                                               
1 Dz.U. C 364 z 18.12.2000, str. 1.
2 Dz.U. C 223 z 8.8.2001, str. 74. (sprawozdanie Duff/Voggenhuber).
3 Dz.U. C 300 E z 11.12.2003, str. 432 (sprawozdanie Duff).
4 Dz.U. C 77 E z 26.3.2004, str. 255(sprawozdanie Gil-Robles Gil-Delgado/Tsatsos).
5 Dz.U. C 247 E z 6.10.2005, str. 88(sprawozdanie Corbett/Méndez de Vigo).
6 Teksty przyjęte, P6_TA(2007)0328 (sprawozdanie Leinen).
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przyszłości Europy oraz kiedy to w ww. rezolucji z dnia 12 stycznia 2005 r. zatwierdził traktat 
konstytucyjny będący owocem prac konferencji międzyrządowej 2004,

C. mając na uwadze, że w ww. rezolucji z dnia 11 lipca 2007 r., przy okazji wyrażania swej opinii 
na temat zwołania konferencji międzyrządowej 2007, przyjął z zadowoleniem fakt, że mandat 
konferencji międzyrządowej utrzymał prawnie wiążący status Karty Praw Podstawowych, 
wyrażając jednocześnie swe poważne zaniepokojenie protokołem o ograniczeniu stosowania 
Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej w Polsce i w Zjednoczonym Królestwie, którego 
celem jest ograniczenie zakresu podlegania Karty jurysdykcji sądu w niektórych państwach 
członkowskich,

D. mając na uwadze ust. 17 ww. rezolucji z dnia 11 lipca 2007 r., w którym podkreślił wolę 
ścisłego nadzorowania wyników konferencji międzyrządowej 2007, by wydać swą opinię na 
temat traktatu z Lizbony po jego podpisaniu,

1. zatwierdza Kartę Praw Podstawowych Unii Europejskiej w wersji załączonej do niniejszej 
rezolucji;

2. upoważnia swojego Przewodniczącego, aby przed podpisaniem traktatu z Lizbony uroczyście 
ogłosił kartę wraz z przewodniczącym Rady Unii Europejskiej i przewodniczącym Komisji, i 
zobowiązuje go do podjęcia koniecznych działań w celu opublikowania jej w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej;

3. zwraca się z gorącym apelem do Polski i Zjednoczonego Królestwa o podjęcie wszelkich starań, 
aby jednak osiągnąć porozumienie w kwestii nieograniczonego obowiązywania karty;

4. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji, do wglądu, 
Przewodniczącemu Rady Unii Europejskiej i Przewodniczącemu Komisji.
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ZAŁĄCZNIK

Parlament Europejski, Rada i Komisja uroczyście proklamują jako Kartę Praw Podstawowych Unii 
Europejskiej następujący tekst:

KARTA PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ
PREAMBUŁA

Narody Europy, tworząc między sobą coraz ściślejszy związek, są zdecydowane dzielić ze sobą 
pokojową przyszłość opartą na wspólnych wartościach.

Świadoma swego duchowo-religijnego i moralnego dziedzictwa, Unia jest zbudowana na 
niepodzielnych, powszechnych wartościach godności osoby ludzkiej, wolności, równości 
i solidarności; opiera się na zasadach demokracji i państwa prawnego. Poprzez ustanowienie 
obywatelstwa Unii oraz stworzenie przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości stawia 
jednostkę w centrum swych działań.

Unia przyczynia się do ochrony i rozwoju tych wspólnych wartości, szanując przy tym 
różnorodność kultur i tradycji narodów Europy, jak również tożsamość narodową Państw 
Członkowskich i organizację ich władz publicznych na poziomach: krajowym, regionalnym 
i lokalnym; dąży do wspierania zrównoważonego i stałego rozwoju oraz zapewnia swobodny 
przepływ osób, usług, towarów i kapitału oraz swobodę przedsiębiorczości.

W tym celu, w obliczu zmian w społeczeństwie, postępu społecznego oraz rozwoju naukowego 
i technologicznego, niezbędne jest wzmocnienie ochrony praw podstawowych poprzez 
wyszczególnienie tych praw w Karcie i przez to uczynienie ich bardziej widocznymi.
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Niniejsza Karta potwierdza, przy poszanowaniu kompetencji i zadań Unii oraz zasady 
pomocniczości, prawa wynikające zwłaszcza z tradycji konstytucyjnych i zobowiązań 
międzynarodowych wspólnych Państwom Członkowskim, europejskiej Konwencji o ochronie praw 
człowieka i podstawowych wolności, Kart Społecznych przyjętych przez Unię i Radę Europy oraz 
z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Europejskiego Trybunału Praw 
Człowieka. W tym kontekście, sądy Unii i Państw Członkowskich będą interpretowały Kartę 
z należytym uwzględnieniem wyjaśnień sporządzonych pod kierownictwem Prezydium Konwentu, 
który opracował Kartę, i za których uaktualnienie odpowiada Prezydium Konwentu Europejskiego.

Korzystanie z tych praw rodzi odpowiedzialność i nakłada obowiązki wobec innych osób, 
wspólnoty ludzkiej i przyszłych pokoleń.

Unia uznaje zatem prawa, wolności i zasady wymienione poniżej.
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TYTUŁ I
GODNOŚĆ

ARTYKUŁ 1

Godność człowieka

Godność człowieka jest nienaruszalna. Musi być szanowana i chroniona.

ARTYKUŁ 2

Prawo do życia

1. Każdy ma prawo do życia.

2. Nikt nie może być skazany na karę śmierci ani poddany jej wykonaniu.

ARTYKUŁ 3

Prawo człowieka do integralności

1. Każdy ma prawo do poszanowania jego integralności fizycznej i psychicznej.

2. W dziedzinach medycyny i biologii muszą być szanowane w szczególności:

a) swobodna i świadoma zgoda osoby zainteresowanej, wyrażona zgodnie z procedurami 
określonymi przez ustawę;

b) zakaz praktyk eugenicznych, w szczególności tych, których celem jest selekcja osób;

c) zakaz wykorzystywania ciała ludzkiego i jego poszczególnych części jako źródła zysku;

d) zakaz reprodukcyjnego klonowania istot ludzkich.

ARTYKUŁ 4

Zakaz tortur i nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania

Nikt nie może być poddany torturom ani nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu.



PE423.766v01-00 58/405 DV\779820PL.doc

PL

ARTYKUŁ 5

Zakaz niewolnictwa i pracy przymusowej

1. Nikt nie może być trzymany w niewoli lub w poddaństwie.

2. Nikt nie może być zmuszony do świadczenia pracy przymusowej lub obowiązkowej.

3. Handel ludźmi jest zakazany.

TYTUŁ II

WOLNOŚCI

ARTYKUŁ 6

Prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego

Każdy ma prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego.

ARTYKUŁ 7

Poszanowanie życia prywatnego i rodzinnego

Każdy ma prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, domu i komunikowania się.

ARTYKUŁ 8

Ochrona danych osobowych

1. Każdy ma prawo do ochrony danych osobowych, które go dotyczą.

2. Dane te muszą być przetwarzane rzetelnie w określonych celach i za zgodą osoby 
zainteresowanej lub na innej uzasadnionej podstawie przewidzianej ustawą. Każdy ma prawo 
dostępu do zebranych danych, które go dotyczą, i prawo do dokonania ich sprostowania.

3. Przestrzeganie tych zasad podlega kontroli niezależnego organu.
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ARTYKUŁ 9

Prawo do zawarcia małżeństwa i prawo do założenia rodziny

Prawo do zawarcia małżeństwa i prawo do założenia rodziny są gwarantowane zgodnie z ustawami 
krajowymi regulującymi korzystanie z tych praw.

ARTYKUŁ 10

Wolność myśli, sumienia i religii

1. Każdy ma prawo do wolności myśli, sumienia i religii. Prawo to obejmuje wolność zmiany 
religii lub przekonań oraz wolność uzewnętrzniania, indywidualnie lub wspólnie z innymi, 
publicznie lub prywatnie, swej religii lub przekonań poprzez uprawianie kultu, nauczanie, 
praktykowanie i uczestniczenie w obrzędach.

2. Uznaje się prawo do odmowy działania sprzecznego z własnym sumieniem, zgodnie 
z ustawami krajowymi regulującymi korzystanie z tego prawa.

ARTYKUŁ 11

Wolność wypowiedzi i informacji

1. Każdy ma prawo do wolności wypowiedzi. Prawo to obejmuje wolność posiadania 
poglądów oraz otrzymywania i przekazywania informacji i idei bez ingerencji władz publicznych 
i bez względu na granice państwowe.

2. Szanuje się wolność i pluralizm mediów.

ARTYKUŁ 12

Wolność zgromadzania się i stowarzyszania się

1. Każdy ma prawo do swobodnego, pokojowego zgromadzania się oraz do swobodnego 
stowarzyszania się na wszystkich poziomach, zwłaszcza w sprawach politycznych, związkowych 
i obywatelskich, z którego wynika prawo każdego do tworzenia związków zawodowych 
i przystępowania do nich dla obrony swoich interesów.

2. Partie polityczne na poziomie Unii przyczyniają się do wyrażania woli politycznej jej 
obywateli.
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ARTYKUŁ 13

Wolność sztuki i nauki

Sztuka i badania naukowe są wolne od ograniczeń. Wolność akademicka jest szanowana.

ARTYKUŁ 14

Prawo do nauki

1. Każdy ma prawo do nauki i dostępu do kształcenia zawodowego i ustawicznego.

2. Prawo to obejmuje możliwość korzystania z bezpłatnej nauki obowiązkowej.

3. Wolność tworzenia placówek edukacyjnych z właściwym poszanowaniem zasad 
demokratycznych i prawo rodziców do zapewnienia wychowania i nauczania dzieci zgodnie 
z własnymi przekonaniami religijnymi, filozoficznymi i pedagogicznymi są szanowane, zgodnie 
z ustawami krajowymi regulującymi korzystanie z tej wolności i tego prawa.

ARTYKUŁ 15

Wolność wyboru zawodu i prawo do podejmowania pracy

1. Każdy ma prawo do podejmowania pracy oraz wykonywania swobodnie wybranego 
lub zaakceptowanego zawodu.

2. Każdy obywatel Unii ma swobodę poszukiwania zatrudnienia, wykonywania pracy, 
korzystania z prawa przedsiębiorczości oraz świadczenia usług w każdym Państwie Członkowskim.

3. Obywatele państw trzecich, którzy posiadają zezwolenie na pracę na terytorium Państw 
Członkowskich, mają prawo do takich samych warunków pracy, z jakich korzystają obywatele 
Unii.

ARTYKUŁ 16

Wolność prowadzenia działalności gospodarczej

Uznaje się wolność prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z prawem Unii 
oraz ustawodawstwami i praktykami krajowymi.
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ARTYKUŁ 17

Prawo własności

1. Każdy ma prawo do władania, używania, rozporządzania i przekazania w drodze spadku 
mienia nabytego zgodnie z prawem. Nikt nie może być pozbawiony swojej własności, chyba że 
w interesie publicznym, w przypadkach i na warunkach przewidzianych w ustawie, za słusznym 
odszkodowaniem za jej utratę wypłaconym we właściwym terminie. Korzystanie z mienia może 
podlegać regulacji ustawowej w zakresie, w jakim jest to konieczne ze względu na interes ogólny.

2. Własność intelektualna podlega ochronie.

ARTYKUŁ 18

Prawo do azylu

Gwarantuje się prawo do azylu z poszanowaniem zasad Konwencji genewskiej z 28 lipca 1951 roku 
i Protokołu z 31 stycznia 1967 roku dotyczących statusu uchodźców oraz zgodnie z Traktatem o 
Unii Europejskiej i Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (zwanych dalej „Traktatami”).

ARTYKUŁ 19

Ochrona w przypadku usunięcia z terytorium państwa, wydalenia lub ekstradycji

1. Wydalenia zbiorowe są zakazane.

2. Nikt nie może być usunięty z terytorium państwa, wydalony lub wydany w drodze 
ekstradycji do państwa, w którym istnieje poważne ryzyko, iż może być poddany karze śmierci, 
torturom lub innemu nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu.

TYTUŁ III

RÓWNOŚĆ

ARTYKUŁ 20

Równość wobec prawa

Wszyscy są równi wobec prawa.
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ARTYKUŁ 21

Niedyskryminacja

1. Zakazana jest wszelka dyskryminacja w szczególności ze względu na płeć, rasę, kolor 
skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub przekonania, 
poglądy polityczne lub wszelkie inne poglądy, przynależność do mniejszości narodowej, majątek, 
urodzenie, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną.

2. W zakresie zastosowania Traktatów i bez uszczerbku dla ich postanowień szczególnych 
zakazana jest wszelka dyskryminacja ze względu na przynależność państwową.

ARTYKUŁ 22

Różnorodność kulturowa, religijna i językowa

Unia szanuje różnorodność kulturową, religijną i językową.

ARTYKUŁ 23

Równość kobiet i mężczyzn

Należy zapewnić równość kobiet i mężczyzn we wszystkich dziedzinach, w tym w zakresie 
zatrudnienia, pracy i wynagrodzenia.

Zasada równości nie stanowi przeszkody w utrzymywaniu lub przyjmowaniu środków 
zapewniających specyficzne korzyści dla osób płci niedostatecznie reprezentowanej.

ARTYKUŁ 24

Prawa dziecka

1. Dzieci mają prawo do takiej ochrony i opieki, jaka jest konieczna dla ich dobra. Mogą one 
swobodnie wyrażać swoje poglądy. Poglądy te są brane pod uwagę w sprawach, które ich dotyczą, 
stosownie do ich wieku i stopnia dojrzałości.

2. We wszystkich działaniach dotyczących dzieci, zarówno podejmowanych przez władze 
publiczne, jak i instytucje prywatne, należy przede wszystkim uwzględnić najlepszy interes dziecka.

3. Każde dziecko ma prawo do utrzymywania stałego, osobistego związku i bezpośredniego 
kontaktu z obojgiem rodziców, chyba że jest to sprzeczne z jego interesami.

ARTYKUŁ 25

Prawa osób w podeszłym wieku

Unia uznaje i szanuje prawo osób w podeszłym wieku do godnego i niezależnego życia oraz 
do uczestniczenia w życiu społecznym i kulturalnym.
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ARTYKUŁ 26

Integracja osób niepełnosprawnych

Unia uznaje i szanuje prawo osób niepełnosprawnych do korzystania ze środków mających 
zapewnić im samodzielność, integrację społeczną i zawodową oraz udział w życiu społeczności.

TYTUŁ IV

SOLIDARNOŚĆ

ARTYKUŁ 27

Prawo pracowników do informacji i konsultacji w ramach przedsiębiorstwa

Pracownikom i ich przedstawicielom należy zagwarantować, na właściwych poziomach, informację 
i konsultację we właściwym czasie, w przypadkach i na warunkach przewidzianych w prawie Unii 
oraz ustawodawstwach i praktykach krajowych.

ARTYKUŁ 28

Prawo do rokowań i działań zbiorowych

Pracownicy i pracodawcy, lub ich odpowiednie organizacje, mają, zgodnie z prawem Unii oraz 
ustawodawstwami i praktykami krajowymi, prawo do negocjowania i zawierania układów 
zbiorowych pracy na odpowiednich poziomach oraz do podejmowania, w przypadkach konfliktu 
interesów, działań zbiorowych, w tym strajku, w obronie swoich interesów.

ARTYKUŁ 29

Prawo dostępu do pośrednictwa pracy

Każdy ma prawo dostępu do bezpłatnego pośrednictwa pracy.

ARTYKUŁ 30

Ochrona w przypadku nieuzasadnionego zwolnienia z pracy

Każdy pracownik ma prawo do ochrony w przypadku nieuzasadnionego zwolnienia z pracy, 
zgodnie z prawem Unii oraz ustawodawstwami i praktykami krajowymi.
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ARTYKUŁ 31

Należyte i sprawiedliwe warunki pracy

1. Każdy pracownik ma prawo do warunków pracy szanujących jego zdrowie, bezpieczeństwo 
i godność.

2. Każdy pracownik ma prawo do ograniczenia maksymalnego wymiaru czasu pracy, do 
okresów dziennego i tygodniowego odpoczynku oraz do corocznego płatnego urlopu.

ARTYKUŁ 32

Zakaz pracy dzieci i ochrona młodocianych w pracy

Praca dzieci jest zakazana. Minimalny wiek dopuszczenia do pracy nie może być niższy niż 
minimalny wiek zakończenia obowiązku szkolnego, bez uszczerbku dla uregulowań bardziej 
korzystnych dla młodocianych i z wyjątkiem ograniczonych odstępstw.

Młodociani dopuszczeni do pracy muszą mieć zapewnione warunki pracy odpowiednie dla ich 
wieku oraz być chronieni przed wyzyskiem ekonomicznym oraz jakąkolwiek pracą, która mogłaby 
szkodzić ich bezpieczeństwu, zdrowiu lub rozwojowi fizycznemu, psychicznemu, moralnemu 
i społecznemu albo utrudniać im edukację.

ARTYKUŁ 33

Życie rodzinne i zawodowe

1. Rodzina korzysta z ochrony prawnej, ekonomicznej i społecznej.

2. W celu pogodzenia życia rodzinnego z zawodowym każdy ma prawo do ochrony przed 
zwolnieniem z pracy z powodów związanych z macierzyństwem i prawo do płatnego urlopu 
macierzyńskiego oraz do urlopu wychowawczego po urodzeniu lub przysposobieniu dziecka.

ARTYKUŁ 34

Zabezpieczenie społeczne i pomoc społeczna

1. Unia uznaje i szanuje prawo do świadczeń z zabezpieczenia społecznego oraz do usług 
społecznych, zapewniających ochronę w takich przypadkach, jak: macierzyństwo, choroba, wypadki 
przy pracy, zależność lub podeszły wiek oraz w przypadku utraty zatrudnienia, zgodnie z zasadami 
ustanowionymi w prawie Unii oraz ustawodawstwach i praktykach krajowych.

2. Każdy mający miejsce zamieszkania i przemieszczający się legalnie w obrębie Unii 
Europejskiej ma prawo do świadczeń z zabezpieczenia społecznego i przywilejów socjalnych 
zgodnie z prawem Unii oraz ustawodawstwami i praktykami krajowymi.
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3. W celu zwalczania wykluczenia społecznego i ubóstwa, Unia uznaje i szanuje prawo 
do pomocy społecznej i mieszkaniowej dla zapewnienia, zgodnie z zasadami ustanowionymi 
w prawie Unii oraz ustawodawstwach i praktykach krajowych, godnej egzystencji wszystkim 
osobom pozbawionym wystarczających środków.

ARTYKUŁ 35

Ochrona zdrowia

Każdy ma prawo dostępu do profilaktycznej opieki zdrowotnej i prawo do korzystania z leczenia na 
warunkach ustanowionych w ustawodawstwach i praktykach krajowych. Przy określaniu 
i realizowaniu wszystkich polityk i działań Unii zapewnia się wysoki poziom ochrony zdrowia 
ludzkiego.

ARTYKUŁ 36

Dostęp do usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym

Unia uznaje i szanuje dostęp do usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym, 
przewidziany w ustawodawstwach i praktykach krajowych, zgodnie z Traktatami, w celu 
wspierania spójności społecznej i terytorialnej Unii.

ARTYKUŁ 37

Ochrona środowiska

Wysoki poziom ochrony środowiska i poprawa jego jakości muszą być zintegrowane z politykami 
Unii i zapewnione zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

ARTYKUŁ 38

Ochrona konsumentów

Zapewnia się wysoki poziom ochrony konsumentów w politykach Unii.

TYTUŁ V

PRAWA OBYWATELSKIE

ARTYKUŁ 39

Prawo głosowania i kandydowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego

1. Każdy obywatel Unii ma prawo głosowania i kandydowania w wyborach do Parlamentu 
Europejskiego w Państwie Członkowskim, w którym ma miejsce zamieszkania, na takich samych 
warunkach jak obywatele tego państwa.
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2. Członkowie Parlamentu Europejskiego są wybierani w powszechnych wyborach 
bezpośrednich, w głosowaniu wolnym i tajnym.

ARTYKUŁ 40

Prawo głosowania i kandydowania w wyborach lokalnych

Każdy obywatel Unii ma prawo głosowania i kandydowania w wyborach do władz lokalnych 
w Państwie Członkowskim, w którym ma miejsce zamieszkania, na takich samych warunkach jak 
obywatele tego państwa.

ARTYKUŁ 41

Prawo do dobrej administracji

1. Każdy ma prawo do bezstronnego i sprawiedliwego rozpatrzenia swojej sprawy 
w rozsądnym terminie przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii.

2. Prawo to obejmuje:

a) prawo każdego do bycia wysłuchanym, zanim zostaną podjęte indywidualne środki mogące 
negatywnie wpłynąć na jego sytuację,

b) prawo każdego do dostępu do akt jego sprawy, przy poszanowaniu uprawnionych interesów 
poufności oraz tajemnicy zawodowej i handlowej,

c) obowiązek administracji uzasadniania swoich decyzji.

3. Każdy ma prawo domagania się od Unii naprawienia, zgodnie z zasadami ogólnymi 
wspólnymi dla praw Państw Członkowskich, szkody wyrządzonej przez instytucje lub ich 
pracowników przy wykonywaniu ich funkcji.

4. Każdy może zwrócić się pisemnie do instytucji Unii w jednym z języków Traktatów i musi 
otrzymać odpowiedź w tym samym języku.

ARTYKUŁ 42

Prawo dostępu do dokumentów

Każdy obywatel Unii i każda osoba fizyczna lub prawna mająca miejsce zamieszkania lub 
statutową siedzibę w Państwie Członkowskim ma prawo dostępu do dokumentów instytucji, 
organów i jednostek organizacyjnych Unii, niezależnie od ich formy.



DV\779820PL.doc 67/405 PE423.766v01-00

PL

ARTYKUŁ 43

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich

Każdy obywatel Unii i każda osoba fizyczna lub prawna mająca miejsce zamieszkania lub 
statutową siedzibę w Państwie Członkowskim ma prawo zwracać się do Europejskiego Rzecznika 
Praw Obywatelskich w przypadkach niewłaściwego administrowania w działaniach instytucji, 
organów i jednostek organizacyjnych Unii, z wyłączeniem Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej wykonującego swoje funkcje sądowe.

ARTYKUŁ 44

Prawo petycji

Każdy obywatel Unii i każda osoba fizyczna lub prawna mająca miejsce zamieszkania lub 
statutową siedzibę w Państwie Członkowskim ma prawo petycji do Parlamentu Europejskiego.

ARTYKUŁ 45

Swoboda przemieszczania się i pobytu

1. Każdy obywatel Unii ma prawo do swobodnego przemieszczania się i przebywania na 
terytorium Państw Członkowskich.

2. Swoboda przemieszczania się i pobytu może zostać przyznana, zgodnie z Traktatami, 
obywatelom państw trzecich przebywającym legalnie na terytorium Państwa Członkowskiego.

ARTYKUŁ 46

Opieka dyplomatyczna i konsularna

Każdy obywatel Unii korzysta na terytorium państwa trzeciego, w którym Państwo Członkowskie, 
którego jest obywatelem, nie ma swojego przedstawicielstwa, z ochrony dyplomatycznej 
i konsularnej każdego z pozostałych Państw Członkowskich na takich samych warunkach jak 
obywatele tego państwa.
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TYTUŁ VI

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

ARTYKUŁ 47

Prawo do skutecznego środka prawnego i dostępu do bezstronnego sądu

Każdy, kogo prawa i wolności zagwarantowane przez prawo Unii zostały naruszone, ma prawo do 
skutecznego środka prawnego przed sądem, zgodnie z warunkami przewidzianymi w niniejszym 
artykule.

Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia jego sprawy w rozsądnym terminie 
przez niezawisły i bezstronny sąd ustanowiony uprzednio na mocy ustawy. Każdy ma możliwość 
uzyskania porady prawnej, skorzystania z pomocy obrońcy i przedstawiciela.

Pomoc prawna jest udzielana osobom, które nie posiadają wystarczających środków, w zakresie 
w jakim jest ona konieczna dla zapewnienia skutecznego dostępu do wymiaru sprawiedliwości.

ARTYKUŁ 48

Domniemanie niewinności i prawo do obrony

1. Każdego oskarżonego uważa się za niewinnego, dopóki jego wina nie zostanie stwierdzona 
zgodnie z prawem.

2. Każdemu oskarżonemu gwarantuje się poszanowanie prawa do obrony.

ARTYKUŁ 49

Zasady legalności oraz proporcjonalności kar do czynów zabronionych pod groźbą kary

1. Nikt nie może zostać skazany za popełnienie czynu polegającego na działaniu 
lub zaniechaniu, który według prawa krajowego lub prawa międzynarodowego nie stanowił czynu 
zabronionego pod groźbą kary w czasie jego popełnienia. Nie wymierza się również kary surowszej 
od tej, którą można było wymierzyć w czasie, gdy czyn zabroniony pod groźbą kary został 
popełniony. Jeśli ustawa, która weszła w życie po popełnieniu czynu zabronionego pod groźbą 
kary, przewiduje karę łagodniejszą, ta właśnie kara ma zastosowanie.

2. Niniejszy artykuł nie stanowi przeszkody w sądzeniu i karaniu osoby za działanie lub 
zaniechanie, które w czasie, gdy miało miejsce, stanowiło czyn zabroniony pod groźbą kary, 
zgodnie z ogólnymi zasadami uznanymi przez wspólnotę narodów.

3. Kary nie mogą być nieproporcjonalnie surowe w stosunku do czynu zabronionego pod 
groźbą kary.
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ARTYKUŁ 50

Zakaz ponownego sądzenia lub karania w postępowaniu karnym za ten sam czyn zabroniony 
pod groźbą kary

Nikt nie może być ponownie sądzony lub ukarany w postępowaniu karnym za ten sam czyn 
zabroniony pod groźbą kary, w odniesieniu do którego zgodnie z ustawą został już uprzednio 
uniewinniony lub za który został już uprzednio skazany prawomocnym wyrokiem na terytorium 
Unii.

TYTUŁ VII

POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE WYKŁADNI
I STOSOWANIA KARTY

ARTYKUŁ 51

Zakres zastosowania

1. Postanowienia niniejszej Karty mają zastosowanie do instytucji, organów i jednostek 
organizacyjnych Unii przy poszanowaniu zasady pomocniczości oraz do Państw Członkowskich 
wyłącznie w zakresie, w jakim stosują one prawo Unii. Państwa te szanują zatem prawa, 
przestrzegają zasad i popierają ich stosowanie zgodnie ze swymi odpowiednimi uprawnieniami 
i w poszanowaniu granic kompetencji Unii powierzonych jej w Traktatach.

2. Niniejsza Karta nie rozszerza zakresu zastosowania prawa Unii poza kompetencje Unii, nie 
ustanawia nowych kompetencji ani zadań Unii, ani też nie zmienia kompetencji i zadań określonych 
w Traktatach.
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ARTYKUŁ 52

Zakres i wykładnia praw i zasad

1. Wszelkie ograniczenia w korzystaniu z praw i wolności uznanych w niniejszej Karcie muszą 
być przewidziane ustawą i szanować istotę tych praw i wolności. Z zastrzeżeniem zasady 
proporcjonalności, ograniczenia mogą być wprowadzone wyłącznie wtedy, gdy są konieczne 
i rzeczywiście odpowiadają celom interesu ogólnego uznawanym przez Unię lub potrzebom 
ochrony praw i wolności innych osób.

2. Prawa uznane w niniejszej Karcie, które są przedmiotem postanowień Traktatów, są 
wykonywane na warunkach i w granicach w nich określonych.

3. W zakresie, w jakim niniejsza Karta zawiera prawa, które odpowiadają prawom 
zagwarantowanym w europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych 
wolności, ich znaczenie i zakres są takie same jak praw przyznanych przez tę konwencję. Niniejsze 
postanowienie nie stanowi przeszkody, aby prawo Unii przyznawało szerszą ochronę.

4. W zakresie, w jakim niniejsza Karta uznaje prawa podstawowe wynikające ze wspólnych 
tradycji konstytucyjnych Państw Członkowskich, prawa te interpretuje się zgodnie z tymi 
tradycjami.

5. Postanowienia niniejszej Karty zawierające zasady mogą być wprowadzane w życie przez 
akty prawodawcze i wykonawcze przyjęte przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii 
oraz przez akty Państw Członkowskich, gdy wykonują one prawo Unii, korzystając ze swoich 
odpowiednich uprawnień. Można się na nie powoływać w sądzie jedynie w celu wykładni tych 
aktów i kontroli ich legalności.

6. Ustawodawstwa i praktyki krajowe uwzględnia się w pełni, jak przewiduje to niniejsza 
Karta.

7. Wyjaśnienia sporządzone w celu wskazania wykładni niniejszej Karty są należycie 
uwzględniane przez sądy Unii i Państw Członkowskich.

ARTYKUŁ 53

Poziom ochrony

Żadne z postanowień niniejszej Karty nie będzie interpretowane jako ograniczające lub naruszające 
prawa człowieka i podstawowe wolności uznane, we właściwych im obszarach zastosowania, przez 
prawo Unii i prawo międzynarodowe oraz konwencje międzynarodowe, których Unia lub wszystkie 
Państwa Członkowskie są stronami, w szczególności przez europejską Konwencję o ochronie praw 
człowieka i podstawowych wolności oraz przez konstytucje Państw Członkowskich.
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ARTYKUŁ 54

Zakaz nadużycia praw

Żadne z postanowień niniejszej Karty nie może być interpretowane jako przyznające prawo 
do podejmowania jakiejkolwiek działalności lub dokonywania jakiegokolwiek czynu 
zmierzającego do zniweczenia praw i wolności uznanych w niniejszej Karcie lub ich ograniczenia 
w większym stopniu, aniżeli jest to przewidziane w niniejszej Karcie.

Powyższy tekst przejmuje, z dostosowaniami, Kartę proklamowaną dnia 7 grudnia 2000 r. i zastępuje 
ją od dnia wejścia w życie Traktatu z Lizbony.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

W imieniu Rady Unii Europejskiej

W imieniu Komisji Europejskiej
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Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie zwołania konferencji 
międzyrządowej: opinia Parlamentu Europejskiego (art. 48 Traktatu UE) (2007/0808(CNS)) –
Sprawozdawca: Jo Leinen

Parlament Europejski,

– uwzględniając art. 48 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej, zgodnie z którym Rada skonsultowała 
się z Parlamentem (C6-0206/2007),

– uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

– uwzględniając Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy, podpisany w Rzymie dnia 
29 października 2004 r. (zwany dalej traktatem konstytucyjnym),

– uwzględniając Kartę Praw Podstawowych Unii Europejskiej podpisaną i ogłoszoną w Nicei 
dnia 7 grudnia 2000 r.,

– uwzględniając Deklarację z Laeken z dnia 15 grudnia 2001 r. dotyczącą przyszłości Unii 
Europejskiej,

– uwzględniając Deklarację Berlińską z dnia 25 marca 2007 r. z okazji 50 rocznicy podpisania 
traktatów rzymskich,

– uwzględniając swoje rezolucje z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie Traktatu ustanawiającego 
Konstytucję dla Europy1 oraz z dnia 7 czerwca 2007 r. w sprawie planu działań dotyczącego 
kontynuacji procesu konstytucyjnego w Unii2,

– uwzględniając rezolucję Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 30 maja 
2007 r. w sprawie planu działań dotyczącego procesu konstytucyjnego oraz opinię Komitetu 
Regionów z dnia 6 czerwca 2007 r. w sprawie ożywienia procesu reform Unii Europejskiej 
wydaną przed posiedzeniem Rady Europejskiej w dniach 21-22 czerwca 2007 r.,

– uwzględniając wspólne posiedzenie parlamentarne w sprawie przyszłości Europy, które odbyło 
się w dniach 11-12 czerwca 2007 r. w Brukseli,

– uwzględniając konkluzje prezydencji Rady Europejskiej ze szczytu w Brukseli w dniach 21-22 
czerwca 2007 r. wraz z mandatem do powołania konferencji międzyrządowej,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Konstytucyjnych (A6-0279/2007),

mając na uwadze, co następuje:

A. dwa lata refleksji nad przyszłością Europy potwierdziły potrzebę zachowania i ulepszenia 
nowatorskich elementów treści traktatu konstytucyjnego w odniesieniu do demokracji, 
skuteczności i przejrzystości w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania Unii 
Europejskiej, jak również wzmocnienia praw obywateli oraz roli Unii na świecie,

                                               
1 Dz.U. C 247 E z 6.10.2005, str. 88.
2 Teksty przyjęte, P6_TA(2007)0234.
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B. stanowisko to w dużej mierze podzielają parlamenty krajowe państw członkowskich oraz 
Parlament Europejski, których przedstawiciele wypracowywali podstawę dla tych nowatorskich 
elementów w ramach Konwentu, któremu powierzono opracowanie Karty Praw Podstawowych, 
oraz Konwentu Europejskiego;

C. Rada Europejska na posiedzeniu w czerwcu 2007 r. zgodziła się na zwołanie konferencji 
międzyrządowej z mandatem upoważniającym do przekształcenia większości nowych 
elementów zawartych w traktacie konstytucyjnym w poprawki do obowiązujących traktatów;

D. mandat ten jest bardzo precyzyjny i umożliwia konferencji międzyrządowej również szybkie 
przyjęcie zmian do niektórych nowych elementów zawartych w traktacie konstytucyjnym, nie 
podważając jednak jego treści,

E. w mandacie zrezygnowano jednak z ambicji stworzenia jednego traktatu konstytucyjnego 
zastępującego istniejące traktaty, odstąpiono od terminologii, która umożliwiłaby obywatelom 
łatwe zrozumienie działań Unii, nie zachowano zbioru symboli, które ułatwiłyby obywatelom 
identyfikowanie się z Unią Europejską, a wprowadzono kilka klauzuli opt-out w pewnych 
obszarach, w których poszczególne państwa członkowskie wskazują na problemy,

F. mandat w niewystarczający sposób wychodzi naprzeciw nowym wyzwaniom, jakie stoją przed 
Unią Europejską od czasu podpisania traktatu konstytucyjnego;

G. Parlament Europejski, jako jedyna wybierana bezpośrednio przez obywateli instytucja Unii 
Europejskiej, czuje się zobowiązany występować we wspólnym interesie Unii w celu 
wzmocnienia europejskiej konstrukcji i wspólnotowych metod działania, które przez ponad 50 
lat gwarantowały pokój, stabilizację i dobrobyt,

1. z zadowoleniem przyjmuje wysiłki podjęte przez niemiecką prezydencję Rady w celu 
osiągnięcia jednomyślnego porozumienia na posiedzeniu Rady Europejskiej w dniach 21 i 22 
czerwca 2007 r.;

2. odnotowuje udzielenie mandatu do zwołania konferencji międzyrządowej uzgodnionego przez 
Radę Europejską; z zadowoleniem przyjmuje jego dużą precyzję oraz ścisły harmonogram 
zakończenia konferencji międzyrządowej i wzywa państwa członkowskie, aby nie odstępowały 
od zobowiązań przyjętych w Radzie Europejskiej; wyraża pozytywną opinię w sprawie 
zwołania konferencji międzyrządowej;

3. ubolewa jednak, że mandat ten oznacza rezygnację z niektórych ważnych elementów 
uzgodnionych podczas konferencji międzyrządowej w 2004 r., takich jak koncepcja traktatu 
konstytucyjnego, symbole Unii, zrozumiałe nazewnictwo aktów prawnych Unii, wyraźne 
uznanie prymatu prawa Unii oraz definicja Unii jako Unii obywateli i państw, oraz że oznacza 
dłuższą zwłokę we wprowadzeniu innych;

4. wyraża zaniepokojenie, iż mandat umożliwia udzielanie niektórym państwom członkowskim 
rosnącej liczby odstępstw dotyczących podstawowych przepisów przewidywanych traktatów, 
co mogłoby doprowadzić do osłabienia spójności Unii Europejskiej;

5. ubolewa, że mandat umożliwia wprowadzenie różnych redakcyjnych zmian do traktatu 
konstytucyjnego, które zdają się wskazywać na brak zaufania do Unii Europejskiej i jej 
instytucji, a tym samym przekazują niewłaściwy sygnał opinii publicznej;
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6. ubolewa z powodu zmniejszania się dobrej woli Europejczyków i politycznej odwagi 
przedstawicieli państw członkowskich oraz wyraża zaniepokojenie rozwojem postaw 
przeciwstawiających się europejskim ideom solidarności i integracji;

7. podkreśla, że mandat umożliwia wprowadzanie zmian w zakresie nazewnictwa aktów 
prawnych, nie wnosząc jednak żadnej przedmiotowej zmiany do ich struktury czy hierarchii 
oraz wyraża zamiar prowadzenia ścisłej kontroli sposobu wprowadzania tych zmian 
do właściwych postanowień w celu zagwarantowania odpowiedzialności politycznej 
i zachowania swoich uprawnień legislacyjnych, zwłaszcza jeśli chodzi o kontrolę aktów 
wydawanych w ramach procedury delegowania;

8. niemniej jednak z zadowoleniem przyjmuje fakt, że mandat zachowuje wiele z istoty traktatu 
konstytucyjnego, a mianowicie jednolitą osobowość prawną Unii Europejskiej oraz zniesienie 
podziału na filary, rozszerzenie głosowania kwalifikowaną większością głosów w Radzie oraz 
współdecydowania Parlamentu i Rady, elementy demokracji uczestniczącej, prawnie wiążący 
status Karty Praw Podstawowych, wzmocnienie spójności działań zewnętrznych Unii 
Europejskiej oraz zrównoważony pakiet instytucjonalny;

9. zauważa, że wszystkie pozytywne wyniki w odniesieniu do wzmocnienia demokratycznych 
procedur i praw obywateli, poszerzenia kompetencji oraz zdefiniowania wartości i celów UE 
zostały osiągnięte jedynie dzięki pracy Konwentu Europejskiego;

10. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że unia gospodarcza i walutowa ma zostać uznana w Traktacie 
o Unii Europejskiej za cel UE;

11. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że mandat przewiduje wprowadzenie do traktatów pewnych 
nowych elementów, takich jak wyraźne odniesienie do zmian klimatycznych i solidarności w 
obszarze energii;

12. przypomina, że UE zdeklarowała się, zarówno wobec swoich obywateli, jak i całego świata, że 
jest wspólnotą wartości i że podstawowe prawa i wolności stanowią najgłębsze sedno tej 
wspólnoty wartości oraz że zostały one wyrażone obszernie w Karcie Praw Podstawowych i 
potwierdzone wielokrotnie przez instytucje UE i wszystkie państwa członkowskie; z tego 
względu uważa, że jeżeli jedno lub więcej państw członkowskich domaga się klauzuli opt-out w 
odniesieniu do Karty Praw Podstawowych, oznacza to dramatyczny krok wstecz i powoduje 
poważne szkody w najgłębszej samoświadomości UE; z tego powodu stanowczo apeluje do 
wszystkich państw członkowskich, aby jeszcze raz dołożyły wszelkich starań w celu 
przezwyciężenia tego wewnętrznego podziału i osiągnięcia mimo wszystko konsensusu w 
sprawie pełnego obowiązywania Karty;

13. wzywa konferencję międzyrządową do zakończenia jej prac do końca 2007 r., tak aby nowy 
traktat mógł wejść w życie odpowiednio wcześnie przed przewidzianymi na 2009 r. wyborami 
do Parlamentu Europejskiego;

14. z zadowoleniem przyjmuje uzgodnione przez Radę Europejską w czerwcu 2007 r. wzmocnienie 
swojego udziału w konferencji międzyrządowej na wszystkich szczeblach;

15. zastrzega sobie prawo do składania konferencji międzyrządowej konkretnych propozycji w 
szczegółowych kwestiach w granicach mandatu; 
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16. odpowie w odpowiednim czasie na wezwanie Rady Europejskiej, aby rozstrzygnąć kwestię 
własnego składu;

17. podkreśla wolę ścisłego nadzorowania wyników konferencji międzyrządowej, by ocenić, czy 
reformy, na które wyrażono zgodę w czasie negocjacji, w zadowalający sposób odpowiadają 
jego interpretacji mandatu;

18. wzywa państwa członkowskie oraz swoich własnych przedstawicieli do zapewnienia pełnej 
przejrzystości prac prowadzonych przez konferencję międzyrządową, zwłaszcza poprzez 
publikowanie wszystkich dokumentów przedkładanych jej do dyskusji;

19. potwierdza swoją wolę utrzymania bardzo bliskich stosunków z parlamentami krajowymi i 
społeczeństwem obywatelskim podczas procesu przeglądu traktatów;

20. wzywa konferencję międzyrządową do zapewnienia, aby ze względu na przejrzystość 
opublikowano również wyniki jej prac w formie projektu skonsolidowanej wersji traktatów; 

21. wyraża swoje zdecydowane postanowienie przedstawienia po wyborach w 2009 r. nowych 
propozycji dotyczących dalej idącego rozwiązania konstytucyjnego dla Unii Europejskiej, 
zgodnie z klauzulą dotyczącą zmiany traktatu1, gdyż Unia jest wspólnym przedsięwzięciem, 
podlegającym ciągłemu odnawianiu;

22. wzywa instytucje UE do przedłożenia konkretnych propozycji ponownie angażujących 
obywateli Unii w dialog podczas kontynuacji procesu konstytucyjnego;

23. wzywa właściwą komisję do rozważenia możliwości ewentualnej zmiany Regulaminu PE, tak 
aby w ramach działań Parlamentu i w jego pomieszczeniach nadać oficjalny charakter fladze i 
hymnowi Unii Europejskiej wybranym w traktacie konstytucyjnym;

24. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji będącej jego opinią 
na temat zwołania konferencji międzyrządowej Radzie, Komisji, głowom państw lub szefom 
rządów oraz parlamentom państw członkowskich, jak również Europejskiemu Bankowi 
Centralnemu.

1.

                                               
1 Zob. art. IV-443 traktatu konstytucyjnego.
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Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie Traktatu z Lizbony 
(2007/2286(INI)) – Sprawozdawcy:  Richard Corbett / Íñigo Méndez De Vigo

Parlament Europejski,

– uwzględniając Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat 
ustanawiający Wspólnotę Europejską podpisany w dniu 13 grudnia 2007 r.,

– uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską 
zmieniony Jednolitym Aktem Europejskim i Traktatami z Maastricht, Amsterdamu i Nicei,

– uwzględniając Kartę Praw Podstawowych Unii Europejskiej z dnia 12 grudnia 2007 r.1,

– uwzględniając deklarację z Laeken z dnia 15 grudnia 2001 r. w sprawie przyszłości Europy,

– uwzględniając Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy, podpisany w Rzymie dnia 29 
października 2004 r.,

– uwzględniając rezolucję z dnia 7 czerwca 2007 r. w sprawie planu działań dotyczącego 
kontynuacji procesu konstytucyjnego w Unii Europejskiej2 oraz rezolucję z dnia 11 lipca 2007 r. 
w sprawie zwołania konferencji międzyrządowej3,

– uwzględniając art. 45 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Konstytucyjnych oraz opinie Komisji Rozwoju 
Regionalnego, Komisji Spraw Zagranicznych, Komisji Rozwoju, Komisji Handlu 
Międzynarodowego, Komisji Budżetowej, Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii 
oraz Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 
(A6-0013/2008),

a także mając na uwadze, co następuje:

A. ostatnie 50 lat rozwoju Unii Europejskiej były kluczowe dla ustanowienia obszaru pokoju i 
stabilizacji na kontynencie uprzednio targanym wojną, dla skonsolidowania demokracji, 
wolności i praw obywateli, dla podniesienia dobrobytu, solidarności i dostatku poprzez 
stworzenie największego jednolitego rynku na świecie o wspólnych przepisach w zakresie norm 
socjalnych, ochrony środowiska i konsumentów, a także w zakresie uczciwej konkurencji, 
wyposażonego w unię gospodarczą i walutową, dla umożliwienia państwom członkowskim 
wspólnego rozwiązywania problemów wykraczających poza granice krajowe, zwłaszcza w 
zakresie środowiska naturalnego, oraz dla wzmocnienia głosu Europy w sprawach światowych,

B. istnieje uznana potrzeba zreformowania i wzmocnienia struktur Unii w celu zintegrowania tych 
osiągnięć oraz poprawienia zdolności Unii złożonej z dwudziestu siedmiu, a potencjalnie i 
większej ilości państw członkowskich do skutecznego funkcjonowania w sposób umożliwiający 
wychodzenie naprzeciw nowym wyzwaniom oraz poddanie się większej demokratycznej 

                                               
1 Dz.U. C 303 z 14.12.2007, str. 1.
2 Teksty przyjęte, P6_TA(2007)0234.
3 Teksty przyjęte, P6_TA(2007)0328.
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odpowiedzialności,

C. potrzeba ta leży u źródeł kolejnych reform, które - począwszy od Traktatu z Maastricht, który 
zaznaczył zmianę w europejskiej integracji, prowadząc do powstania unii gospodarczej i 
walutowej oraz przejścia od zasadniczo gospodarczej wspólnoty do unii politycznej - stanowiły 
próbę osadzenia struktur instytucjonalnych Unii i doprowadziły do deklaracji z Laeken, 
otwierającej drogę innemu procesowi reform - opartemu na metodzie z udziałem konwentu, a 
już nie wyłącznie na konferencjach międzyrządowych,

D. Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy został przygotowany przez Konwent złożony z 
dwóch przedstawicieli wszystkich parlamentów krajowych, szesnastu posłów do PE, dwóch 
przedstawicieli Komisji oraz z jednego przedstawiciela każdego z rządów krajowych, a 
zgromadzenie to przygotowało projekt tekstu w jawnych obradach, uzyskując porozumienie, 
które pozostało zasadniczo niezmienione aż do konferencji międzyrządowej w 2004 r., Traktat z 
Lizbony zaś, rezygnując z niektórych cech konstytucji, jest wynikiem prac bardziej tradycyjną 
metodą międzyrządową, jednak przy pełnym udziale trzech przedstawicieli z Parlamentu 
Europejskiego,

E. wcześniej podjęte wysiłki zmierzające do reformowania Unii poprzez zastąpienie traktatów 
jedną Konstytucją poparła ogromna większość wybranych przedstawicieli obywateli 
europejskich do Parlamentu Europejskiego1, a konstytucję ratyfikowało 2/3 państw 
członkowskich, lecz odrzuciły dwa (Francja i Królestwo Niderlandów), zaś po okresie refleksji, 
w czasie którego stało się jasne, że nie da się uzyskać koniecznego poparcia wszystkich państw 
członkowskich, zrezygnowano z tego podejścia na rzecz zmieniania istniejących już traktatów,

F. owa zmiana metody i procesu, przy zachowaniu w nowej formie wielu praktycznych 
dostosowań przewidzianych dla struktury instytucjonalnej Unii, oznaczała obniżenie ambicji i 
zrezygnowanie z kilku cech konstytucji, odłożenie wejścia w życie niektórych z jej nowych 
mechanizmów oraz włączenie do traktatów specyficznych rozwiązań charakterystycznych dla 
różnych państw członkowskich,

G. zgoda na Traktat każdego pojedynczego rządu krajowego w Unii pokazuje, że wszystkie 
wybrane rządy państw członkowskich uważają, że kompromis ten jest podstawą, na której 
pragną opierać swą współpracę w przyszłości, i będzie wymagać od każdego z nich wykazania 
się maksymalnym politycznym zaangażowaniem, by zapewniono jego ratyfikację do dnia 1 
stycznia 2009 r.,

H. konieczne jest, aby nowy Traktat z Lizbony został ratyfikowany przez wszystkie państwa 
członkowskie do końca 2008 r., aby umożliwić obywatelom uczestnictwo w wyborach w 2009 
r. w pełnej świadomości nowych ram instytucjonalnych Unii,

Korzystny krok dla przyszłości Unii 

1. stwierdza, że postrzegany całościowo, Traktat z Lizbony wyraźnie poprawia istniejące traktaty, 
wnosząc więcej demokratycznej odpowiedzialności do Unii i konsolidując proces 
podejmowania decyzji (poprzez wzmocnienie ról Parlamentu Europejskiego i parlamentów 

                                               
1 Przy 500 głosach „za”, 137 „przeciw” i 40 wstrzymujących się (rezolucja z dnia 12 stycznia 2005 r. w 

sprawie Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy - sprawozdanie Corbetta/Méndeza de Vigo, 
Dz.U. C 247 E z 6.10.2005, str. 88).
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krajowych), wzmacniając prawa obywateli europejskich w stosunku do Unii oraz poprawiając 
skuteczne funkcjonowanie instytucji unijnych;

Większa demokratyczna odpowiedzialność

2. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że wzmocniona zostanie demokratyczna odpowiedzialność 
oraz uprawnienia w zakresie podejmowania decyzji, co umożliwi obywatelom uzyskanie 
większej kontroli nad działaniami Unii, zwłaszcza dzięki następujących usprawnieniom:

a) przyjęcie całej legislacji Unii Europejskiej podlegać będzie kontroli parlamentarnej, jaka nie 
istnieje w żadnej ponadnarodowej lub międzynarodowej strukturze:

–cała legislacja Unii Europejskiej, z paroma wyjątkami, podlegać będzie podwójnemu 
zatwierdzeniu - na równych prawach - przez Radę (złożoną z ministrów rządów 
krajowych, odpowiedzialnych przed swymi parlamentami) oraz przez Parlament 
Europejski (złożony z bezpośrednio wybranych posłów);

–wzmocniona zostanie już wcześniej istniejąca kontrola nad całą legislacją Unii, pełniona 
przez parlamenty krajowe, wraz z otrzymywaniem przez nie całości europejskich 
wniosków legislacyjnych na tyle wcześnie, by poddać je pod dyskusję ze swymi 
ministrami, zanim Rada przyjmie na ich temat stanowisko, dzięki czemu uzyskają one 
prawo sprzeciwu wobec danego wniosku, jeśli uznają, że nie przestrzega się w nim 
zasady pomocniczości;

b) Przewodniczący Komisji będzie wybierany przez Parlament Europejski na wniosek Rady 
Europejskiej uwzględniając wybory do Parlamentu Europejskiego;

c) Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa będzie 
mianowany zarówno przez Radę Europejską, jak i przez Przewodniczącego Komisji oraz, 
jako członek Komisji musi podlegać tej samej procedurze inwestytury w Parlamencie, jakiej 
podlega każdy inny komisarz. Jako wiceprzewodniczący Komisji Wysoki Przedstawiciel 
będzie musiał podlegać tym samym procedurom powoływania oraz sprawowania urzędu co 
każdy inny komisarz;

d) stworzona została nowa, uproszczona i bardziej demokratyczna procedura budżetowa 
wymagająca tylko jednego czytania; zniesiono rozróżnienie między wydatkami 
obowiązkowymi i nieobowiązkowymi gwarantując w ten sposób pełną równość między 
Parlamentem a Radą w zakresie zatwierdzania całości budżetu rocznego; Parlamentowi 
przyznano również prawo zgody na prawnie wiążące wieloletnie ramy finansowe;

e) demokratyczna kontrola w stosunku do korzystania przez Komisję z przekazanych jej 
uprawnień legislacyjnych zostanie wzmocniona poprzez nowy system nadzoru 
sprawowanego przez Parlament Europejski i Radę, który umożliwi obu instytucjom 
odwołanie decyzji Komisji i prawo do cofnięcia przekazania tych uprawnień;

f) wymagana będzie zgoda Parlamentu Europejskiego na przyjęcie szeregu umów 
międzyistytucjonalnych podpisywanych przez Unię, w tym umów związanych z 
dziedzinami, które podlegają zwykłej procedurze legislacyjnej w wewnętrznym obszarze 
Unii;
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g) dyskutując lub głosując nad projektami aktów legislacyjnych, Rada odbywać będzie 
publiczne posiedzenia, umożliwiając w ten sposób obywatelom śledzenie działań ich 
rządów krajowych w Radzie;

h) agencje, zwłaszcza Europol i Eurojust, zostaną poddane większej kontroli demokratycznej;

i) Komitet Regionów uzyska prawo wnoszenia spraw do Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej, okres sprawowania mandatu przez jego członków zostanie przedłużony do 
pięciu lat, zaś jego stosunki z Parlamentem Europejskim będą określone w bardziej 
precyzyjny sposób;

j) procedura zmiany traktatów stanie się w przyszłości bardziej otwarta i demokratyczna, gdyż 
Parlament Europejski również uzyska uprawnienie do wnoszenia wniosków w tym zakresie; 
kontrola jakiejkolwiek proponowanej zmiany będzie prowadzona przez konwent, w którego 
skład wejdą przedstawiciele parlamentów krajowych i Parlamentu Europejskiego, chyba że 
Parlament uzna, że nie jest to konieczne, natomiast dla wprowadzania zmian do pewnych 
postanowień traktatu w drodze jednogłośnej decyzji, za zgodą parlamentów krajowych 
zatwierdzono nowe, uproszczone procedury przeglądu;

Podkreślenie wartości, wzmocnienie praw obywateli, poprawa przejrzystości

3. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że prawa obywateli zostaną wzmocnione w wyniku 
następujących usprawnień:

a) Karta Praw Podstawowych UE, zestawiająca wszystkie aktualne prawa obywatelskie, 
polityczne, gospodarcze i społeczne, stanie się prawnie wiążąca; da ona obywatelom Unii 
bezpieczeństwo prawne, gwarantując, że wszystkie przepisy prawa UE i wszelkie działania 
podejmowane przez instytucje UE lub oparte na prawie UE będą musiały odpowiadać 
zawartym w niej normom przy jednoczesnym poszanowaniu zasady pomocniczości;

b) Unia ma ubiegać się o przystąpienie do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, co sprawi, 
że sama podlegać będzie takiej samej zewnętrznej ocenie w zakresie obowiązku 
przestrzegania praw obywateli, jakiej podlegają jej państwa członkowskie;

c) nowe postanowienia ułatwią udział w debatach nad Unią obywateli oraz stowarzyszeń 
reprezentujących społeczeństwo obywatelskie, w oparciu o ich duży wkład w 
przygotowanie traktatu; zachęcać się będzie do dialogu z partnerami społecznymi oraz do 
dialogu między kościołami, społecznościami religijnymi i niewyznaniowymi;

d) wprowadzenie inicjatywy obywateli UE umożliwi obywatelom składanie wniosków w 
kwestiach, co do których uważają, że akt wspólnotowy jest „niezbędny w celu wykonania 
traktatów”;

e) wzmocniona zostanie ochrona prawna obywateli, jurysdykcja Trybunału Sprawiedliwości 
zostanie rozszerzona na kwestie związane z obszarem wolności, bezpieczeństwa i 
sprawiedliwości oraz na akty prawne Rady Europejskiej, Europejskiego Banku Centralnego 
i organów Unii, a jednocześnie przewidziano ułatwienie osobom fizycznym i prawnym 
dostępu do procedur sądowych;

4. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Traktat określa w bardziej precyzyjny i wyraźny sposób 



PE423.766v01-00 80/405 DV\779820PL.doc

PL

wspólne dla wszystkich państw członkowskich wartości, na których opiera się Unia, a także 
cele Unii oraz zasady regulujące jej działanie oraz stosunki z państwami członkowskimi:

a) w przejrzysty sposób określa się kompetencje Unii wobec państw członkowskich w oparciu 
o zasadę, że wszystkie kompetencje niepowierzone Unii na mocy traktatów należą do 
państw członkowskich;

b) zostanie położony większy nacisk na dziedziny polityki, z których obywatele czerpią 
widome korzyści: nowe postanowienia o zastosowaniu ogólnym, dotyczące propagowania 
wysokiego poziomu zatrudnienia, zagwarantowania odpowiedniej ochrony socjalnej, walki 
z marginalizacją społeczną, wysokiego poziomu wykształcenia, oświaty i zdrowia, 
eliminowania wszelkich form dyskryminacji oraz propagowania równości kobiet i 
mężczyzn; nowe postanowienia pogłębiają promowanie trwałego rozwoju oraz ochronę 
środowiska naturalnego, w tym zwalczania zmian klimatycznych, oraz poszanowanie usług 
użyteczności publicznej; na nowo zostaje potwierdzona wartość spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej jako celu Unii;

c) zniknie powód do mylenia „Wspólnoty Europejskiej” z „Unią Europejską”, gdyż Unia 
Europejska staje się jednolitym podmiotem prawnym i strukturą prawną;

d) klauzula solidarności między państwami członkowskimi pozwala obywatelom oczekiwać 
pomocy od wszystkich członków Unii w przypadku ataku terrorystycznego, klęski 
żywiołowej lub klęski wywołanej przez człowieka;

e) potwierdza to specyfikę instytucjonalnej organizacji Unii, której państwa członkowskie 
powierzają pewne kompetencje, uznając, że w lepszy sposób się z nich korzysta za sprawą 
wspólnych mechanizmów, udzielając jednocześnie - dla rozwiania jakichkolwiek 
wątpliwości - wystarczających gwarancji, że Unia nie stanie się scentralizowanym, 
wszechmocnym superpaństwem, takich jak:

–obowiązek poszanowania tożsamości narodowej państw członkowskich, nierozerwalnie 
związanej z ich podstawowymi strukturami politycznymi i konstytucyjnymi, w tym w 
odniesieniu do samorządu lokalnego i regionalnego, jak również podstawowe funkcje 
państwa, w tym mające na celu zapewnienie jego integralności terytorialnej, utrzymanie 
porządku publicznego oraz ochronę bezpieczeństwa narodowego;

–zasada kompetencji powierzonych (dzięki którym Unii jest właściwa tylko w tych 
dziedzinach, w których państwa członkowskie udzieliły jej kompetencji), pomocniczości 
i proporcjonalności;

–udział samych państw członkowskich w systemie decyzyjnym Unii oraz w przyjmowaniu 
w nim jakichkolwiek zmian;

–uznanie prawa do wystąpienia z Unii wszystkich państw członkowskich, które by sobie 
tego życzyły;

Większa skuteczność

5. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że nowy Traktat wzmocni zdolność instytucji Unii do 
skuteczniejszego wypełniania swych zadań, zwłaszcza dzięki:
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a) istotnemu zwiększeniu liczby obszarów, w których rządy podczas spotkań Rady będą 
podejmować decyzje kwalifikowaną większością głosów, a nie jednogłośnie, umożliwiając 
Unii złożonej z 27 państw członkowskich działania w większej liczbie obszarów i 
uniknięcie blokowania prawem weta;

b) ułatwieniu podejmowania decyzji w Radzie za sprawą nowego systemu głosowania 
podwójną większością;

c) Rada Europejska stanie się pełnoprawną instytucją Unii europejskiej, a jej 
sześciomiesięczna rotacja prezydencji zostanie zastąpiona funkcją przewodniczącego 
wybieranego spośród jej członków na okres dwu i pół roku, umożliwiając w ten sposób 
spójniejsze przygotowanie i ciągłość jej prac;

d) zmniejszeniu od 2014 r. liczby członków Komisji do odpowiadającej 2/3 państw 
członkowskich, zwiększając w ten sposób możliwości działania Komisji i jeszcze wyraźniej 
zaznaczając, że członkowie Komisji są przedstawicielami interesu europejskiego, a nie 
swoich własnych krajów, podczas gdy system rotacji będzie nadal zapewniał równy udział 
wszystkich państw członkowskich;

e) widoczności Unii i jej zdolność do odgrywania roli na arenie światowej zostanie znacznie 
zwiększona:

–Wysoki Przedstawiciel ds. WPZiB Unii i Komisarz ds. Stosunków Zewnętrznych - dwa 
stanowiska prowadzące do zazębiania się obowiązków i zamieszania - zastąpieni zostaną 
przez wiceprzewodniczącego Komisji/Wysokiego Przedstawiciela do Spraw 
Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, który będzie przewodniczył Radzie Spraw 
Zagranicznych i będzie mógł wypowiadać się w imieniu Unii w sprawach, w których 
osiągnie ona jednolite stanowisko, zapewniając w ten sposób większą spójność 
działaniom zewnętrznym Unii,

–funkcjonować będzie jednolita służba ds. działań zewnętrznych, złożona z urzędników 
służb Komisji i Rady oraz służb dyplomacji krajowych, która ustanawiana może być 
przez Radę wyłącznie za zgodą Komisji i po zasięgnięciu opinii Parlamentu; ta służba 
ds. działań zewnętrznych kierowana będzie przez wiceprzewodniczącego Komisji lub 
Wysokiego Przedstawiciela, powinna ona działać przy Komisji, a jej zadaniem jest 
zapewnienie większej spójności rozwoju i realizacji polityki zagranicznej Unii;

–wzmocniona zostanie zdolność Unii do budowania wspólnych struktur w dziedzinie 
bezpieczeństwa i polityki obronnej, między innymi poprzez włączenie klauzuli 
przewidującej wspólną pomoc i wsparcie w przypadku ataku zbrojnego, tym samym 
wzmocnione zostanie poczucie bezpieczeństwa obywateli, zapewniając przy tym 
konieczną elastyczność w celu wyjścia naprzeciw różnym podejściom państw 
członkowskich w tej materii;

f) wprowadzone zostanie jaśniejsze rozróżnienie między instrumentami legislacyjnymi, a 
wykonawczymi, zaś nowa definicja procedury delegowania umożliwi uproszczenie i 
usprawnienie legislacji Unii;

g) porzucona zostanie struktura filarów, co wprowadzi jedność działań w różnych obszarach 
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działalności Unii o uproszczonych mechanizmach i instrumentach, choć specyficzny 
charakter polityki zewnętrznej i bezpieczeństwa wiąże się z wykorzystaniem szczególnych 
procedur w tym obszarze;

h) działania w obszarze wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości będą miały ambitniejsze 
cele i skuteczniejsze procedury, nie odwołując się już do odrębnych instrumentów i 
procedur międzyrządowych; poza tym zostaną one poddane kontroli sądowej, stanowiąc 
tym samym wyraźną obietnicę osiągnięcia postępu w zakresie wymiaru sprawiedliwości, 
bezpieczeństwa i imigracji;

i) cele i kompetencje Unii w obszarach zmian klimatycznych, praw dzieci, europejskiej 
polityki sąsiedztwa, pomocy humanitarnej, energii (w tym odwołanie w traktacie do 
solidarności w tej dziedzinie pomiędzy państwami członkowskimi), przestrzeni, badań, 
turystyki, sportu, zdrowia publicznego i obrony cywilnej zostaną jaśniej zdefiniowane; 
uznano, iż wspólna polityka handlowa podlega wyłącznej kompetencji Unii;

j) dla szeregu innych spraw możliwe będzie zastosowanie skuteczniejszych metod 
podejmowania decyzji, jak tylko pojawi się ku temu wola polityczna;

k) przewidziano większy margines elastycznych uzgodnień w przypadku, gdyby nie wszystkie 
państwa członkowskie wykazywały wolę lub były w stanie kontynuować pewne obszary 
polityki jednocześnie;

Powody do niepokoju

6. jest świadomy powszechnego ubolewania, iż w wyniku referendów we Francji i Królestwie 
Niderlandów w celu zabezpieczenia nowego porozumienia między 27 państwami 
członkowskimi konieczne było:

– porzucenie podejścia konstytucyjnego oraz pewnych jego cech, jak pojęcie, zgodnie z 
którym kształt Unii jest zgodny z wolą jej obywateli i państw członkowskich, jednolity i 
usystematyzowany tekst, bardziej przejrzysta terminologia określająca instrumenty 
legislacyjne, odzwierciedlenie w traktacie flagi i hymnu i użycie tytułu „ministra spraw 
zagranicznych” w miejsce „Wysokiego Przedstawiciela”;

– odłożenie wdrożenia ważnych elementów nowego Traktatu, jak wejście w życie nowego 
systemu głosowania w Radzie, (któremu towarzyszą specjalne postanowienia dotyczące 
odłożenia głosowania, znane jako „kompromis z Ioanniny”), oraz dodanie mechanizmów 
restrykcyjnych, jak „hamulce bezpieczeństwa” w przypadku zwykłej procedury 
legislacyjnej w niektórych obszarach kompetencji;

– wcielenie do Traktatu specyficznych rozwiązań dla poszczególnych państw członkowskich, 
takich jak rozszerzenie uzgodnień “opt-in” dla dwóch państw członkowskich w zakresie 
współpracy policyjnej i prawa karnego, protokół ograniczający wpływ Karty na przepisy 
prawa krajowego dwóch państw członkowskich oraz dodatkowe miejsce w PE przyznane 
jednemu państwu członkowskiemu w wyniku odstępstwa od zasady degresywnej 
proporcjonalności;

– zmodyfikowanie brzmienia kilkunastu fragmentów Traktatu lub protokołów i deklaracji do 
niego załączonych, co wprowadziło nieuzasadnioną zmianę jego wydźwięku na negatywny, 
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z którego emanuje nieufność wobec Unii i jej instytucji, i który wysyła nieodpowiedni 
sygnał opinii publicznej;

Wnioski

7. popiera Traktat i podkreśla potrzebę doprowadzenia do jego ratyfikacji przez wszystkie państwa 
członkowskie Unii w odpowiednim czasie, tak aby wszedł on w życie w dniu 1 stycznia 2009 r.;

8. wierzy, że Traktat z Lizbony dostarczy stabilnych ram, które umożliwią dalszy rozwój Unii w 
przyszłości;

9. jest świadomy, że traktat reformujący jest bez wątpienia mniej przejrzysty i zrozumiały niż 
skodyfikowany traktat oraz domaga się natychmiastowej publikacji skonsolidowanych 
traktatów w formie zmienionej Traktatem z Lizbony, które dostarczą obywatelom jaśniejszego 
tekstu podstawowego aktu Unii;

10. ponawia swój apel, by dołożono wszelkich starań - zarówno ze strony instytucji UE, jak i 
krajowych organów zgodnie z zasadą rzetelnej współpracy - by w jasny i obiektywny sposób 
poinformować europejskich obywateli o treści Traktatu;

11. zobowiązuje komisję przedmiotowo właściwą do przygotowania koniecznych zmian do swego 
Regulaminu oraz do oceniania potrzeby podejmowania dalszych środków wykonawczych;

o

o o

12. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji oraz sprawozdania 
Komisji Spraw Konstytucyjnych, parlamentom krajowym państw członkowskich, Radzie, 
Komisji oraz byłym członkom Konwentu w sprawie Przyszłości Europy, oraz do zapewnienia 
tego, że służby Parlamentu, w tym jego biura informacyjne, będą udzielać obszernych 
informacji o stanowisku Parlamentu w sprawie Traktatu.
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Sprawozdanie w sprawie nowej roli i obowiązków Parlamentu przy wdrażaniu traktatu lizbońskiego 
(2008/2063(INI)) – Sprawozdawca: Jo Leinen

Parlament Europejski,

– uwzględniając traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej oraz Traktat 
ustanawiający Wspólnotę Europejską, podpisany dnia 13 grudnia 2007 r.,

– uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej oraz Traktat ustanawiający Wspólnotę 
Europejską zmieniony Jednolitym Aktem Europejskim oraz traktatami z Maastricht, Amsterdamu 
i Nicei,

– uwzględniając kartę praw podstawowych z dnia 12 grudnia 2007 r.1,

– uwzględniając deklarację z Laeken z dnia 15 grudnia 2001 r. w sprawie przyszłości Unii 
Europejskiej2,

– uwzględniając Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy, podpisany w Rzymie dnia 
29 października 2004 r.,

– uwzględniając rezolucję z dnia 7 czerwca 2007 r. w sprawie planu działań dotyczących 
procesu konstytucyjnego Unii3,

– uwzględniając rezolucję z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie zwołania konferencji 
międzyrządowej4,

– uwzględniając rezolucję z dnia 20 lutego 2008 w sprawie traktatu lizbońskiego5,

– uwzględniając art. 45 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Konstytucyjnych oraz opinie Komisji Spraw 
Zagranicznych, Komisji Rozwoju, Komisji Handlu Międzynarodowego, Komisji Kontroli 
Budżetowej, Komisji Gospodarczej i Monetarnej, Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, 
Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, 
Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony 
Konsumentów, Komisji Transportu i Turystyki, Komisji Rozwoju Regionalnego, Komisji 
Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Komisji Rybołówstwa, Komisji Kultury i Edukacji, 
Komisji Prawnej, Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, 
Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia oraz Komisji Petycji (A6-0145/2009),

1. Nowe obszary polityki
                                               
1Karta praw podstawowych Unii Europejskiej z dnia 7 grudnia 2000 r., ogłoszona w Strasburgu dnia 12 

grudnia 2007 r.
2Deklaracja Rady Europejskiej z Laeken w sprawie przyszłości Unii Europejskiej, SN 273/01 z 15.12.2001.
3Dz.U. C 125 E z 22.5.2008, str. 215.
4Teksty przyjęte, P6_TA(2007)0328.
5Teksty przyjęte, P6_TA(2008)0055.
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1.1. Nowe cele i klauzule horyzontalne

1. z zadowoleniem przyjmuje wiążący charakter, który Traktat nadaje karcie praw podstawowych, 
a także z zadowoleniem przyjmuje uznanie praw, swobód i zasad ustanowionych dla 
wszystkich obywateli i mieszkańców Unii Europejskiej; podkreśla, że Parlament 
zaangażowany będzie w zapewnianie pełnego przestrzegania postanowień karty;

2. z zadowoleniem przyjmuje wzmocnienie demokracji przedstawicielskiej i demokracji 
uczestniczącej, wynikające z wprowadzenia między innymi tak zwanej „inicjatywy 
obywatelskiej” (art. 11 traktatu UE zmieniony traktatem lizbońskim (TUE)), dopuszczający 
wezwanie przez milion obywateli z kilku państw członkowskich Komisji Europejskiej do 
przełożenia wniosku prawodawczego;

3. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że ochronie środowiska naturalnego przyznane zostało 
znaczące miejsce w polityce Unii Europejskiej we wszystkich obszarach, a także, że art. 191 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) zmienionego traktatem lizbońskim, 
zawiera wyraźne odniesienie do walki ze zmianami klimatycznymi na szczeblu 
międzynarodowym; podkreśla, że Parlament powinien nadal naciskać na Unię Europejską, aby 
objęła wiodącą rolę we wszystkich obszarach polityki związanych z walką ze zmianami 
klimatycznymi i globalnym ociepleniem;

4. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że TFUE ustanawia związek pomiędzy budowaniem 
przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości a ochroną praw podstawowych 
i porządku prawnego Unii Europejskiej oraz jej państw członkowskich (art. 67 TFUE);

5. zwraca uwagę, w szczególności na cel ustanowienia „społecznej gospodarki rynkowej 
o wysokiej konkurencyjności zmierzającej do zapewnienia pełnego zatrudnienia i postępu 
społecznego oraz wysokiego poziomu ochrony i poprawy jakości środowiska naturalnego” (art. 
3 ust. 3 TUE), a tym samym ustanowienia związku pomiędzy celem ustanowienia rynku 
wewnętrznego i innymi celami;

6. z satysfakcją odnotowuje, że wartości (art. 2 TUE) i cele (art. 3 ust. 3 TUE) Unii obejmują 
równość kobiet i mężczyzn;

7. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że art. 208 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
(TFUE) mówi, iż „polityka Unii i polityka państw członkowskich w dziedzinie współpracy na 
rzecz rozwoju uzupełniają się i wzmacniają wzajemnie”, inaczej niż obecnie obowiązujący art. 
177 ust. 1 Traktatu WE, zgodnie z którym „polityka Wspólnoty w dziedzinie współpracy na 
rzecz rozwoju [stanowi] uzupełnienie polityk realizowanych przez państwa członkowskie”; 
podkreśla wzrost odpowiedzialności Parlamentu, biorąc pod uwagę fakt, że Unia odgrywać 
będzie większą rolę w inicjowaniu wyznaczania kierunków polityki, co doprowadzić powinno 
do lepszej współpracy pomiędzy darczyńcami i lepszego podziału zadań, a także do większej 
skuteczności pomocy mającej na celu „zmniejszenie, a docelowo likwidację ubóstwa” 
w kontekście milenijnych celów rozwoju (MCR);

8. uważa, że uwzględnienie spójności terytorialnej jako celu Unii (art. 3 TUE) stanowi 
uzupełnienie celów spójności gospodarczej i społecznej, a także, że ustanowienie podstaw 
prawnych w tych obszarach zwiększy uprawnienia Parlamentu w zakresie oceny terytorialnego 
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wpływu polityki Unii w podstawowych obszarach; z zadowoleniem zauważa, że art. 349 i 355 
TFUE potwierdzają szczególny status najbardziej oddalonych regionów;

9. z zadowoleniem przyjmuje wprowadzenie postanowień horyzontalnych dotyczących wysokiego 
poziomu zatrudnienia, ochrony socjalnej, walki z wykluczeniem społecznym, wysokiego 
poziomu kształcenia i szkolenia oraz ochrony zdrowia ludzi, dotyczących zwalczania 
dyskryminacji, a także dotyczących ochrony środowiska naturalnego, które odgrywać będą rolę 
zasad ogólnych stanowiących podstawę przy wyznaczaniu kierunków polityki Unii Europejskiej 
w poszczególnych obszarach (art. 9, 10 i 11 TFUE);

10. z zadowoleniem przyjmuje również fakt umocnienia ochrony konsumentów w takim zakresie, 
że zostanie ona włączona do innych dziedzin polityki Unii - które zostaną określone i wdrożone 
- oraz, jako zadanie przekrojowe, zajmuje obecnie o wiele ważniejsze miejsce na mocy art. 12 
TFUE;

11. z zadowoleniem przyjmuje wprowadzenie postanowienia dotyczącego solidarności, zawartego 
wyraźnie w art. 122 TFUE, zgodnie z którym Rada może postanowić o podjęciu odpowiednich 
środków w przypadku wystąpienia poważnych trudności w zaopatrzeniu w niektóre produkty, 
zwłaszcza w obszarze energii;

12. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że art. 214 TFUE uznaje pomoc humanitarną za odrębną 
politykę Unii; uważa, że część piąta, tytuł III, rozdz. 1 (współpraca na rzecz rozwoju) i rozdz. 3 
(pomoc humanitarna) TFUE zapewnia jasno określoną podstawę prawną pomocy na rzecz 
rozwoju i pomocy humanitarnej, w przypadku których zastosowanie ma zwykła procedura 
prawodawcza;

13. z zadowoleniem przyjmuje także zwiększenie uprawnień Unii Europejskiej w obszarze ochrony 
ludności w celu udzielenia doraźnej pomocy i pomocy w przypadku kataklizmów w państwach 
trzecich (art. 214 TFUE); 

1.2. Nowe podstawy prawne

14. podkreśla, że rozszerzenie zakresu działań zewnętrznych Unii na mocy traktatu lizbońskiego, 
w tym ustanowienie nowych podstaw prawnych i instrumentów w obszarach związanych 
z polityką zagraniczną (działania zewnętrzne oraz wspólna polityka zagraniczna 
i bezpieczeństwa/wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony), wymaga nowej równowagi 
międzyinstytucjonalnej gwarantującej odpowiednią kontrolę demokratyczną ze strony 
Parlamentu;

15. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że kwestie dotyczące energetyki objęte teraz będą odrębnym 
tytułem XXI części trzeciej TFUE, a także, że działania w tej dziedzinie będą miały w ten 
sposób podstawę prawną (art. 194 TFUE); zwraca jednak uwagę, że podczas, gdy z zasady 
stosowana będzie zwykła procedura prawodawcza, decyzje w sprawie doboru źródeł energii 
pozostaną w kompetencjach państw członkowskich, podczas, gdy ustanowienie środków 
fiskalnych w tej dziedzinie wymagać będzie jedynie zasięgnięcia opinii Parlamentu 
Europejskiego;

16. z zadowoleniem odnotowuje wspólne wartości Unii w odniesieniu do usług świadczonych 
w ogólnym interesie gospodarczym, a także z zadowoleniem przyjmuje ustanowienie podstawy 
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prawnej określania zasad i warunków wykonywania usług świadczonych w ogólnym interesie 
gospodarczym zgodnie ze zwykłą procedurą prawodawczą (art. 14 TFUE i protokół nr 26 
w sprawie usług świadczonych w interesie ogólnym);

17. uważa, że z zasady zmiany wprowadzone traktatem lizbońskim w dziedzinie wspólnej polityki 
handlowej (art. 206 i 207 TFUE) przyczynią się do wzmocnienia demokratycznej legitymacji 
i skuteczności tej polityki, w szczególności dzięki wprowadzeniu zwykłej procedury 
prawodawczej oraz wymogu uzyskania zgody w przypadku każdej umowy; zwraca uwagę, że 
wszystkie kwestie wchodzące w zakres wspólnej polityki handlowej wejdą w zakres 
wyłącznych kompetencji Unii, skutkiem czego nie będzie już dłużej mieszanych umów 
handlowych zawartych zarówno przez Unię, jak i państwa członkowskie;

18. wyraża zadowolenie z uwzględnienia postanowienia dotyczącego europejskiej polityki 
przestrzeni kosmicznej (art. 189 TFUE), a także z zadowoleniem przyjmuje zapewnienie 
Parlamentowi i Radzie możliwości przyjęcia w trybie zwykłej procedury prawodawczej 
niezbędnych środków ustanawiających europejski program kosmiczny; uważa jednak, że zapis 
„z wyłączeniem jakiejkolwiek harmonizacji przepisów ustawowych i wykonawczych państw 
członkowskich”, który pojawia się w tym artykule, może pociągać za sobą pewne przeszkody 
dla wdrażania wspólnej polityki w zakresie przestrzeni kosmicznej;

19. zwraca uwagę, że traktat lizboński przewiduje nową podstawę prawną podejmowania decyzji 
dotyczących praw własności intelektualnej w trybie współdecyzji (art. 118 TFUE);

20. z zadowoleniem przyjmuje rozszerzenie zakresu działań Unii Europejskiej w dziedzinie polityki 
młodzieży, zachęcając młodzież do udziału w demokratycznym życiu Europy (art. 165 TFUE);

21. z zadowoleniem przyjmuje nową podstawę prawną określoną w art. 298 TFUE, który stanowi, 
że „wykonując swoje zadania, instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii korzystają ze 
wsparcia otwartej, efektywnej i niezależnej administracji europejskiej”, ponieważ umożliwia to 
przyjęcie regulacji prawnej określającej procedury administracyjne Unii;

22. z zadowoleniem przyjmuje umocnienie podstawy prawnej przyjmowania środków Unii 
Europejskiej w dziedzinach zapobiegania i zwalczania nadużyć finansowych naruszających 
interesy finansowe Unii (art. 325 TFUE); podkreśla fakt, że traktat lizboński uchyla 
zastrzeżenie, zawarte w obecnym art. 280 Traktatu WE, które przewiduje, że środki takie „nie 
dotyczą ani stosowania krajowego prawa karnego ani krajowej administracji wymiaru 
sprawiedliwości”;

23. zwraca uwagę, że postanowienia nowego Traktatu dotyczące współpracy sądowej w sprawach 
cywilnych i karnych ustanawiają podstawę prawną przyjmowania środków mających na celu 
wspieranie szkolenia sędziów i innych pracowników wymiaru sprawiedliwości (art. 81 i 82 
TFUE);

24. podkreśla fakt, że traktat lizboński przewiduje także możliwość ustanowienia Prokuratury 
Europejskiej w celu zwalczania przestępstw przeciwko interesom finansowym Unii (art. 86 
TFUE);
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25. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że traktat lizboński wprowadza wiążące postanowienia 
dotyczące ochrony praw dziecka jako jednego z celów wewnętrznych i zewnętrznych Unii 
Europejskiej (art. 3 ust. 3 akapit drugi i 5 TUE);

26. z zadowoleniem przyjmuje uwzględnienie w traktacie lizbońskim turystyki w formie nowego 
tytułu (art. 195 TFUE), który stanowi, że Unia uzupełnia działania państw członkowskich 
w tym zakresie; z zadowoleniem przyjmuje także wprowadzenie postanowienia, że wnioski 
prawodawcze objęte tym tytułem przyjmowane będą w ramach zwykłej procedury 
prawodawczej;

27. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że traktat lizboński uwzględnił turystykę wśród dziedzin, dla 
których przewidziana została podstawa prawna (art. 165 TFUE); podkreśla w szczególności, że 
Unia będzie mogła wreszcie podejmować działania mające na celu rozwój sportu, a zwłaszcza 
jego wymiaru europejskiego, i należycie uwzględnić szczególny charakter sportu w ramach 
wdrażania innych europejskich strategii politycznych;

2. Nowe uprawnienia Parlamentu

2.1. Nowe uprawnienia w zakresie współdecyzji

28. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że traktat lizboński znacznie wzmocni demokratyczną 
legitymację Unii Europejskiej poprzez rozszerzenie uprawnień Parlamentu w zakresie 
współdecyzji;

29. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości 
została w pełni uwzględniona w TFUE (art. 67-89), formalnie likwidując trzeci filar; 
z zadowoleniem przyjmuje fakt, że większość decyzji dotyczących wymiaru sprawiedliwości 
w sprawach cywilnych oraz polityki azylowej, polityki imigracyjnej i polityki wizowej, a także 
wymiaru sprawiedliwości i współpracy policyjnej w sprawach karnych podejmowana będzie 
zgodnie ze zwykłą procedurą prawodawczą;

30. uważa, że wprowadzenie zwykłej procedury prawodawczej w dziedzinie wspólnej polityki 
rolnej (WPR) zwiększa demokratyczną odpowiedzialność Unii Europejskiej, ponieważ 
Parlament Europejski będzie organem posiadającym takie same uprawnienia prawodawcze jak 
Rada; podkreśla, że zgodnie z art. 43 ust. 2 TFUE procedura współdecyzji będzie miała 
zastosowanie do każdego aktu prawnego w dziedzinie rolnictwa, a zwłaszcza w przypadku 
czterech podstawowych kwestii horyzontalnych w dziedzinie rolnictwa (jednolitej organizacji 
wspólnego rynku, regulacji płatności bezpośrednich, regulacji rozwoju obszarów wiejskich 
i finansowania WPR); zwraca także uwagę, że w ramach art. 43 ust. 2 TFUE uwzględnione 
zostaną także przepisy dotyczące jakości, rolnictwa ekologicznego i promocji;

31. podkreśla, że wszelkie uprawnienia Rady do przyjęcia środków na mocy art. 43 ust. 3 TFUE 
podlegają uprzedniemu przyjęciu, zgodnie ze zwykłą procedurą legislacyjną, aktu 
legislacyjnego na podstawie art. 43 ust. 2 TFUE, który określa warunki i ograniczenia 
dotyczące przyznanych Radzie uprawnień; jest zdania, że art. 43 ust. 3 TFUE nie przewiduje 
podstawy prawnej ani żadnego odrębnego uprawnienia, które umożliwiałoby przyjęcie lub 
zmianę któregokolwiek aktu Rady obowiązującego obecnie w zakresie WPR; apeluje do Rady, 
aby nie przyjmowała żadnych środków, o których mowa w art. 43 ust. 3 TFUE bez 
uprzedniego zasięgnięcia opinii Parlamentu;
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32. zwraca uwagę, że traktat lizboński wprowadza głębokie zmiany w systemie podejmowania 
decyzji dotyczących wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb) i zwiększa jego demokratyczną 
odpowiedzialność; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Parlament i Rada ustanowią zgodnie ze 
zwykłą procedurą prawodawczą przepisy niezbędne do osiągnięcia celów WPRyb (art. 43 ust. 
2 TFUE); uważa w tym zakresie, że każda kwestia formalnie objęta coroczną regulacją, za 
wyjątkiem ustalania możliwości połowowych i podziału kwot, taka jak środki techniczne czy 
nakłady połowowe, lub uwzględnianie umów przyjętych w ramach regionalnych organizacji 
rybołówstwa, mających swoje własne podstawy prawne, powinna być objęta zwykłą procedurą 
prawodawczą;

33. z zadowoleniem przyjmuje wprowadzenie zwykłej procedury prawodawczej w przypadku 
przyjmowania szczegółowych zasad stosowania procedury wielostronnego nadzoru (art. 121 
ust. 6 TFUE), co powinno wzmocnić koordynację gospodarczą;

34. uważa, że odpowiedzialność Europejskiego Banku Centralnego (EBC) za składanie 
sprawozdań z polityki monetarnej jest teraz większa, ponieważ EBC uważany jest za instytucję 
Unii Europejskiej; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że kilka postanowień statutu Europejskiego 
Systemu Banków Centralnych (ESIC)i EBC może zostać teraz zmienionych po zasięgnięciu 
opinii Parlamentu, zgodnie z art. 40.2 tego statutu; stwierdza, że nie stanowi to naruszenia 
niezależności EBC w dziedzinie polityki monetarnej lub określonych w traktacie priorytetów;

35. uważa, że wprowadzenie art. 182 TFUE wnosi poprawę, ponieważ wieloletni program ramowy 
i realizacja europejskiej przestrzeni badawczej, o których mowa w tym artykule, objęte będą 
zwykłą procedurą prawodawczą; zwraca jednak uwagę, że programy szczegółowe określone 
w tym artykule przyjmowane będą zgodnie ze specjalną procedurą prawodawczą, wymagając 
tylko zasięgnięcia opinii Parlamentu Europejskiego (art. 182 ust. 4 TFUE);

36. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że jeśli chodzi o wdrażanie funduszy strukturalnych, traktat 
lizboński przyznaje Parlamentowi Europejskiemu takie same uprawnienia jak Radzie, 
wprowadzając zamiast obowiązującej obecnie procedury zgody zwykłą procedurę 
prawodawczą; uważa, że jest to szczególnie istotne w kontekście wdrażania funduszy 
strukturalnych w okresie po 2013 r., ponieważ zwiększa to przejrzystość i odpowiedzialność 
tych funduszy wobec obywateli;

37. zwraca uwagę, że przepisy zakazujące dyskryminacji ze względu na płeć, pochodzenie rasowe 
lub etniczne, religię lub przekonania, inwalidztwo, wiek lub orientację seksualną objęte zostaną 
specjalną procedurą prawodawczą, a ich przyjęcie wymagać będzie zgody Parlamentu (art. 19 
TFUE);

38. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że zwykła procedura prawodawcza obejmie środki mające na 
celu zwalczanie handlu ludźmi, a w szczególności kobietami i dziećmi, a także 
wykorzystywanie seksualne (art. 79 ust. 2 i art. 83 ust. 1 TFUE);

39. z zadowoleniem przyjmuje rozszerzenie zakresu stosowania procedury podejmowania decyzji 
kwalifikowaną większością w celu uwzględnienia obszaru edukacji, w tym sportu (art. 165 ust. 4 
TFUE);

40. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że procedura współdecyzji będzie miała zastosowanie do 
regulaminu pracowniczego urzędników Unii Europejskiej (art. 336 TFUE), ponieważ umożliwi 
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to Parlamentowi wzięcie udziału na tych samych zasadach co Rada w zmienianiu tego 
regulaminu;

2.2. Nowe uprawnienia budżetowe

41. zwraca uwagę, że traktat lizboński wprowadza gruntowne zmiany w dziedzinie finansów Unii, 
szczególnie jeśli chodzi o stosunki międzyinstytucjonalne i procedury podejmowania decyzji;

42. zwraca uwagę, że Rada i Parlament muszą dojść do porozumienia, w granicach zasobów 
własnych, w sprawie programowania wydatków, które staje się wtedy prawnie wiążące (art. 312 
TFUE); z zadowoleniem przyjmuje fakt, że budżet musi zostać w całości przyjęty wspólnie 
przez Parlament i Radę, zgodnie z wieloletnimi ramami finansowymi; z zadowoleniem 
przyjmuje usunięcie rozróżnienia pomiędzy wydatkami obowiązkowymi i wydatkami 
nieobowiązkowymi (art. 314 TFUE); z zadowoleniem przyjmuje fakt, że rozporządzenia 
finansowe przyjmowane będą w trybie zwykłej procedury prawodawczej (art. 322 TFUE);

43. przywołuje sprawozdanie Komisji Budżetowej w sprawie wpływów budżetowych nowych 
postanowień wprowadzonych traktatem lizbońskim – aspekty instytucjonalne i nowe 
kompetencje Unii;

2.3. Nowa procedura zgody

44. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że zastosowanie uproszczonej procedury zmiany 
w przypadkach stanowienia większością kwalifikowaną i zastosowanie zwykłej procedury 
prawodawczej w dziedzinach objętych tytułem V TUE lub TFUE wymaga zgody Parlamentu;

45. zwraca uwagę na wprowadzenie dla państw członkowskich „klauzuli o wystąpieniu” (art. 50 
TUE); podkreśla, że zawarcie umowy przewidującej warunki umożliwiającego danemu 
państwu członkowskiemu wystąpienie z Unii wymaga uprzedniej zgody Parlamentu;

46. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że zgoda Parlamentu będzie niezbędna w przypadku szerokiego 
zakresu umów międzynarodowych podpisywanych przez Unię; podkreśla swój zamiar 
wezwania Rady, w razie potrzeby, do nie podejmowania rokowań w sprawie umów 
międzynarodowych do czasu, gdy Parlament przedstawił swoje stanowisko oraz umożliwienia 
Parlamentowi, na podstawie sprawozdania sporządzonego przez komisję przedmiotowo 
właściwą, przyjęcia zaleceń na dowolnym etapie rokowań, a także wzięcia pod uwagę takich 
zaleceń przed zakończeniem rokowań;

47. apeluje, aby każda przyszła umowa „mieszana”, łącząca elementy wspólnej polityki 
zagranicznej i bezpieczeństwa oraz elementy nieobjęte tą polityką, traktowana była zasadniczo 
zgodnie z zasadą jednej podstawy prawnej, którą powinna być podstawa bezpośrednio 
związana z podstawowym przedmiotem danej umowy; zwraca uwagę, że Parlament będzie 
miał prawo do wyrażenia swojej opinii, z wyjątkiem przypadków, w których dana umowa 
dotyczy wyłącznie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa;

2.4. Nowe uprawnienia w zakresie kontroli

48. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że przewodniczący Komisji Europejskiej wybierany będzie 
przez Parlament Europejski, na wniosek Rady Europejskiej, z uwzględnieniem terminu 
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wyborów do Parlamentu Europejskiego; przywołuje sprawozdanie Komisji Spraw 
Konstytucyjnych w sprawie równowagi międzyinstytucjonalnej;

49. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że wiceprzewodniczący Komisji/wysoki przedstawiciel Unii 
do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa podlegał będzie, wraz z pozostałymi 
członkami Komisji, kolegialnie, zatwierdzeniu w drodze głosowania przez Parlament 
Europejski, a także głosowaniu nad wotum nieufności, a zatem odpowiadał będzie wobec 
Parlamentu;

50. z zadowoleniem przyjmuje wprowadzenie nowej procedury mianowania sędziów i rzeczników 
generalnych Trybunału Sprawiedliwości oraz Sądu, określonej w art. 255 TFUE, zgodnie 
z którym decyzja rządów krajowych musi zostać poprzedzona opinią w sprawie nadawania się 
kandydatów do wykonywania swoich obowiązków, wydaną przez komitet składający się 
z siedmiu ekspertów, przy czym jedną z kandydatur ma być kandydaturą zaproponowaną przez 
Parlament Europejski;

51. zwraca uwagę na potrzebę zapewnienia przejrzystości i demokratycznej kontroli dotyczącej 
utworzenia Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (ESDZ) zgodnie z art. 27 ust. 3 TUE 
i powołuje się na swoje prawo do wyrażenia opinii w sprawie ustanowienia tej służby; uważa, 
że ESDZ powinna podlegać administracyjnie Komisji Europejskiej;

52. oczekuje wyjaśnień w sprawie kryteriów oraz mianowania i oceny specjalnych przedstawicieli 
Unii Europejskiej, w tym określenia ich zadań i celów ich zadań, okresu wykonywania mandatu 
oraz współpracy i komplementarności z przyszłymi przedstawicielstwami Unii;

53. zwraca uwagę na potrzebę zapewnienia przejrzystości i demokratycznej kontroli dotyczącej 
ustanowienia Europejskiej Agencji Obrony (EAO) i realizowanych przez nią działań, 
mianowicie poprzez zapewnienie stałej wymiany informacji pomiędzy dyrektorem generalnym 
EAO i właściwą komisją Parlamentu Europejskiego;

54. z zadowoleniem przyjmuje nową rolę konsultacyjną, którą będzie odgrywał zgodnie z art. 40.2 
statutu ESBC i EBC w odniesieniu do zmiany składu Rady Prezesów EBC;

55. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że agencje, a w szczególności Europol i Eurojust, podlegać 
będą większej kontroli ze strony Parlamentu (art. 85 i 88 TFUE); uważa zatem, że utrzymanie 
procedury konsultacji dla utworzenia wspólnych przedsiębiorstw w dziedzinie badań 
naukowych i rozwoju technologicznego (art. 187 i 188 TFUE) może nie odpowiadać duchowi 
aktów prawnych Unii Europejskiej w zakresie tworzenia agencji;

2.5. Nowe prawa do informacji

56. wzywa przewodniczącego Rady Europejskiej do przekazywania Parlamentowi pełnych 
informacji o przygotowaniach do zgromadzeń Rady Europejskiej, a także do składania 
sprawozdań z wyników tych zgromadzeń, o ile to możliwe w terminie dwóch dni roboczych 
(jeżeli są one niezbędne na specjalne posiedzenie Parlamentu);

57. wzywa przewodniczącego prezydencji Rady podlegającej rotacji do przekazywania 
Parlamentowi informacji o programach prezydencji, a także o osiągniętych wynikach;

58. wzywa przyszłego wiceprzewodniczącego Komisji/wysokiego przedstawiciela Unii do spraw 
zagranicznych i polityki bezpieczeństwa do uzgodnienia z Parlamentem odpowiednich metod 
informowania Parlamentu o działaniach zewnętrznych Unii oraz metod zasięgania opinii 
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w takich sprawach, należycie angażując wszystkie komisje parlamentarne odpowiedzialne za 
dziedziny wchodzące w zakres kompetencji wysokiego przedstawiciela;

59. podkreśla, że jeśli chodzi o negocjowanie i zawieranie umów międzynarodowych, Komisja 
Europejska będzie miała obowiązek prawny informować Parlament o postępach w rokowaniach 
na tych samych zasadach, jak w przypadku specjalnego komitetu wyznaczonego przez Radę 
zgodnie z art. 218 TFUE; żąda przekazywania takich informacji w tym samym zakresie i w tym 
samym terminie, jak w przypadku przekazywania ich właściwemu komitetowi Rady zgodnie 
z tym artykułem;

2.6. Nowe prawa inicjatywy

60. z zadowoleniem przyjmuje nową rolę Parlamentu w przedkładaniu propozycji zmian Traktatów; 
skorzysta z tego prawa i przedstawi nowe koncepcje dotyczące przyszłości Europy, kiedy nowe 
wyzwania uczynią to koniecznym;

61. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Parlament będzie miał prawo inicjatywy, jeśli chodzi 
o wnioski dotyczące swojego składu, przestrzegając zasad określonych w traktatach (art. 14 
TUE);

62. zwraca uwagę, że traktat lizboński wprowadza specjalną procedurę prawodawczą przyjmowania 
przepisów określających zasady i warunki działania oraz uprawnienia tymczasowych komisji 
śledczych (art. 226 TFUE);

3. Nowe procedury

3.1. Kontrola ze strony parlamentów krajowych

63. z zadowoleniem przyjmuje przyznanie nowych uprawnień parlamentom krajowym w zakresie 
uprzedniej kontroli zastosowania zasady pomocniczości w przypadku każdego aktu prawnego 
Unii; uważa, że zwiększenie kontroli europejskiej polityki w poszczególnych obszarach przez 
parlamenty krajowe zwiększy także świadomość społeczną działań Unii;

64. podkreśla, że nowe prawa parlamentów krajowych muszą być w pełni przestrzegane od dnia 
wejścia w życie traktatu lizbońskiego.

65. z zadowoleniem przyjmuje zaciągnięcie przez władze lokalne i regionalne zobowiązania do 
przestrzegania zasady pomocniczości; zwraca uwagę na prawo Komitetu Regionów do 
wnoszenia do Trybunału Sprawiedliwości skarg w przypadku stwierdzenia przez Komitet 
naruszenia zasady pomocniczości (art. 8 ust. 2 protokołu nr 2);

3.2. Akty delegowane

66. docenia ulepszenia wynikające z wprowadzenia nowych postanowień dotyczących aktów 
prawnych i hierarchii norm, a w szczególności tworzenia aktów delegowanych (art. 290 TFUE), 
umożliwiających przekazanie Komisji Europejskiej uprawnień do przyjęcia aktów o charakterze 
nieprawodawczym o zasięgu ogólnym lub do zmiany elementów aktu prawodawczego innych 
niż istotne; zwraca uwagę, że w każdym takim przypadku cele, przedmiot, zakres oraz okres 
obowiązywania takich uprawnień muszą być wyraźnie określone przez Parlament i Radę aktem 
prawodawczym;
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67. z zadowoleniem przyjmuje w szczególności postanowienia art. 290 ust. 2 TFUE, który 
przewiduje prawo Parlamentu (i Rady) zarówno do odwołania delegacji uprawnień, jak i do 
sprzeciwu wobec poszczególnych aktów uchwalonych w ramach procedury delegowania;

68. zwraca uwagę, że w przypadku aktów delegowanych TFUE nie zapewnia podstawy prawnej 
środka ramowego, ale proponuje, żeby instytucje mogły uzgodnić standardową formułę
przekazania takich uprawnień, która byłaby umieszczana stale przez Komisję Europejską 
w danym projekcie aktu prawodawczego; podkreśla, że zachowałoby to swobodę prawodawcy;

69. zwraca się do Komisji Europejskiej o wyjaśnienie, jak ma zamiar interpretować deklarację nr 39 
załączoną do aktu końcowego konferencji międzyrządowej, w trakcie której przyjęty został 
traktat lizboński, dotyczącą zasięgania opinii ekspertów w dziedzinie usług finansowych, 
a także, jak zamierza stosować tę interpretację, oprócz postanowień TFUE dotyczących aktów 
delegowanych;

3.3. Akty wykonawcze

70. zwraca uwagę, że traktat lizboński uchyla obecny art. 202 traktatu WE dotyczący uprawnień 
wykonawczych i wprowadza w art. 291 TFUE nową procedurę – „akty wykonawcze” – który to 
artykuł przewiduje możliwość przekazania Komisji Europejskiej uprawnień wykonawczych 
w przypadkach, w których niezbędne są „jednolite warunki wykonywania prawnie wiążących 
aktów Unii”; 

71. zwraca uwagę, że art. 291 ust. 3 TFUE wymaga, aby Parlament i Rada przyjęły, wcześniej, 
rozporządzenia dotyczące mechanizmów „kontroli przez państwa członkowskie” wykonywania 
przez Komisję uprawnień wykonawczych;

72. zwraca uwagę, że traktat lizboński nie zawiera podstawy dla obecnie obowiązującej procedury 
komitologii, a także, że rozpatrywane wnioski prawodawcze nieprzyjęte przed wejściem 
w życie tego Traktatu będą musiały zostać zmienione w celu spełnienia wymagań określonych 
w art. 290 i 291 TFUE;

73. uważa, że na okres wstępny mogłoby zostać wynegocjowane z Radą rozwiązanie przejściowe 
tak, żeby w następstwie ewentualnej próżni prawnej nie pojawiła się żadna przeszkoda, a nowe 
regulacje mogły zostać przyjęte przez prawodawcę po wnikliwym rozpatrzeniu wniosków 
Komisji Europejskiej;

4. Priorytety na okres przejściowy

74. wzywa Komisję Europejską do przekazania współprawodawcom wszystkich rozpatrywanych 
wniosków prawodawczych, w odniesieniu do których zastosowanie mają nowe podstawy 
prawne i zmiany w procedurach prawodawczych;

75. zwraca uwagę, że Parlament zadecyduje, jakie przyjąć stanowisko w sprawie opinii, które 
zostały już przyjęte w ramach procedur konsultacyjnych w sprawach, które zostały objęte 
zwykłą procedurą prawodawczą, czy niezbędne jest podtrzymanie swojego wcześniejszego 
stanowiska, czy też przyjęcie nowego stanowiska; podkreśla, że w każdym przypadku 
podtrzymanie odnośnych opinii jako stanowiska Parlamentu podczas pierwszego czytania może 
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zostać poddane pod głosowanie przez Parlament dopiero po wejściu w życie traktatu 
lizbońskiego;

76. żąda zawarcia porozumienia międzyinstytucjonalnego uniemożliwiającego przyjęcie 
rozpatrywanych wniosków prawodawczych dotyczących „trzeciego filara”, a posiadających 
wymiar praw podstawowych do czasu wejścia w życie traktatu lizbońskiego tak, żeby możliwe 
było sprawowanie pełnej kontroli sądowej w przypadku takich kwestii, podczas gdy środki 
niemające wpływu na prawa podstawowe lub mające taki wpływ jedynie w ograniczonym 
zakresie mogą również być przyjmowane przed wejściem w życie tego Traktatu;

5. Propozycje

77. wzywa inne instytucje do rozpoczęcia negocjacji w sprawie zawarcia porozumienia 
międzyinstytucjonalnego obejmującego:

(a) podstawowe cele, które ma zrealizować Unia Europejska po 2009 r., na przykład w formie 
porozumienia ramowego pomiędzy trzema instytucjami politycznymi w sprawie planu prac 
w trakcie kadencji Parlamentu i Komisji Europejskiej rozpoczynającej się w 2009 r.;

(b)środki wykonawcze, które mają zostać przyjęte w celu zapewnienia, że wejście w życie 
nowego Traktatu przyniesie korzyści instytucjom i obywatelom Unii Europejskiej;

78. żąda zmiany porozumienia międzyinstytucjonalnego pomiędzy Parlamentem i Radą 
określającego zasady współpracy w dziedzinie polityki zagranicznej, w tym wzajemnej 
wymiany informacji poufnych na podstawie art. 14 i 36 TUE oraz art. 295 TFUE;

79. wzywa Radę i Komisję Europejską do rozważenia podjęcia negocjacji z Parlamentem w sprawie 
nowego porozumienia międzyinstytucjonalnego zawierającego definicję merytoryczną udziału 
Parlamentu na każdym etapie procesu prowadzącego do zawarcia każdej umowy 
międzynarodowej;

80. w wyniku wprowadzenia nowych postanowień dotyczących wieloletnich ram finansowych (art. 
312 TFUE) oraz nowych postanowień dotyczących rozporządzenia finansowego (art. 322 
TFUE) wzywa do dokonania przeglądu porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie 
dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami;

81. jest zdania, że należy podjąć wszelkie niezbędne działania w celu ustanowienia europejskiej 
polityki informacji i komunikacji, a wspólne polityczne oświadczenie trzech instytucji złożone 
w sprawie komunikacji uważa za pierwszy praktyczny krok na drodze do osiągnięcia tego celu;

82. wzywa Komisję Europejską do niezwłocznego przedstawienia inicjatywy w sprawie realizacji 
„inicjatywy obywatelskiej”, określającej wyraźne, proste i przyjazne dla obywateli warunki 
korzystania z „prawa obywatelskiego”; przywołuje sprawozdanie Komisji Spraw 
Konstytucyjnych w sprawie „inicjatywy obywatelskiej”;

83. wzywa Komisję Europejską do przyjęcia przepisów wykonawczych do art. 298 TFUE 
w sprawie należytej administracji, stanowiących odpowiedź na ponawiane od dawna wezwania 
Parlamentu i Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich do opracowania i wdrożenia 
wspólnego systemu prawa administracyjnego regulującego europejską administrację;
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84.zwraca uwagę, że traktat lizboński dopuszcza ujęcie w budżecie Unii środków na Europejski 
Fundusz Rozwoju, co zwiększy demokratyczne umocowanie znacznej części polityki UE na 
rzecz rozwoju; wzywa Radę i Komisję Europejską do podjęcia w ramach przeglądu 
śródokresowego 2008/2009 niezbędnych działań w odniesieniu do budżetu Unii Europejskiej;

85. zaleca pilne ponowne zbadanie i wzmocnienie pozycji Unii w organizacjach 
międzynarodowych niezwłocznie po wejściu w życie traktatu lizbońskiego, kiedy to Unia 
Europejska zastąpi Wspólnoty Europejskie;

86. wzywa Komisję Europejską i Radę do uzgodnienia z Parlamentem strategii mającej na celu 
zapewnienie spójności pomiędzy przyjętymi aktami prawnymi i kartą praw podstawowych oraz 
postanowieniami Traktatów dotyczącymi polityki w obszarach, takich jak zapobieganie 
dyskryminacji, ochrona ubiegających się o azyl, zwiększenie przejrzystości, ochrona danych, 
prawa mniejszości oraz prawa ofiar i podejrzanych;

87. zwraca się do Komisji Europejskiej i Rady o udzielenie wkładu w poprawę stosunków 
pomiędzy instytucjami Unii Europejskiej i władzami krajowymi, szczególnie w dziedzinach 
prawodawstwa i sądownictwa;

88. wzywa Komisję i Radę do zapewnienia ustanowienia skutecznej wspólnej polityki 
energetycznej mającej na celu efektywną koordynację rynków energetycznych w państwach 
członkowskich UE oraz rozwój tych rynków przy równoczesnym uwzględnieniu zewnętrznych 
aspektów, koncentrując się na źródłach i drogach dostaw energii;

89. wzywa Radę do rozważenia wraz z Parlamentem, jak należy wykorzystać postanowienia art. 
127 ust. 6 TFUE, uprawniającego Radę do powierzenia Europejskiemu Bankowi Centralnemu 
szczególnych zadań dotyczących „polityk w dziedzinie nadzoru ostrożnościowego nad 
instytucjami kredytowymi i innymi instytucjami finansowymi z wyjątkiem instytucji 
ubezpieczeniowych”;

90. zobowiązuje się do dostosowania swojej wewnętrznej struktury organizacyjnej, aby 
zoptymalizować i zracjonalizować wykonywanie nowych uprawnień przyznanym mu na mocy 
traktatu;

°
° °

91. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji 
Europejskiej oraz parlamentom krajowym państw członkowskich.
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Sprawozdanie w sprawie rozwoju stosunków pomiędzy Parlamentem Europejskim a parlamentami 
krajowymi w kontekście postanowień traktatu z Lizbony (2008/2120(INI)) – Sprawozdawca: Elmar 
Brok1

Parlament Europejski,

– uwzględniając Protokół w sprawie roli parlamentów krajowych w Unii Europejskiej, załączony 
do traktatu z Amsterdamu,

– uwzględniając Protokół w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności, 
załączony do traktatu z Amsterdamu,

– uwzględniając traktat z Lizbony, w szczególności art. 12 Traktatu o Unii Europejskiej,

– uwzględniając Protokół w sprawie roli parlamentów państw członkowskich w Unii 
Europejskiej, załączony do traktatu lizbońskiego, a w szczególności jego art. 9,

– uwzględniając Protokół w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności, 
załączony do traktatu lizbońskiego,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 7 lutego 2002 r. w sprawie stosunków między 
Parlamentem Europejskim a parlamentami krajowymi w zakresie integracji europejskiej2,

– uwzględniając wytyczne dotyczące stosunków między rządami i parlamentami w sprawach 
wspólnotowych (standardy minimalne) z dnia 27 stycznia 2003 r. („kopenhaskie wytyczne 
parlamentarne”)3, przyjęte na XXVIII posiedzeniu Konferencji Komisji ds. Wspólnotowych 
i Europejskich Parlamentów Unii Europejskiej (COSAC),

– uwzględniając wytyczne w sprawie współpracy międzyparlamentarnej w Unii Europejskiej 
z dnia 21 czerwca 2008 r.4,

– uwzględniając wnioski z posiedzenia COSAC XL, które odbyło się w Paryżu w dniu 4 listopada 
2008 r., a w szczególności pkt 1 przedmiotowych wniosków,

– uwzględniając sprawozdanie podkomisji parlamentu irlandzkiego pt. „Przyszłość Irlandii 
w Unii Europejskiej” z listopada 2008 r., w szczególności ustępy 29-37 podsumowania, 
w których dużo uwagi poświęca się żądaniu wzmocnienia kontroli parlamentarnej rządów 
krajowych jako członków Rady,

– uwzględniając art. 45 Regulaminu,
                                               
1 Ce rapport n'a pas été examiné et voté en plénière, le texte ci-dessous reprend donc le résultat du vote en 

commission AFCO.
2 Rezolucja przyjęta w ramach sprawozdania A5-0023/2002 Komisji Spraw Konstytucyjnych (sprawozdanie 

Napolitano) (Dz.U. C 284 E z 21.11.2002, s. 322).
3 Dz.U. C 154 z 2.7.2003, s. 1
4 Zmieniony tekst uzgodniony przez konferencję przewodniczących parlamentów Unii Europejskiej na posiedzeniu w 
dniach 20 i 21 czerwca 2008 r. w Lizbonie.
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– uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Konstytucyjnych oraz opinie Komisji Spraw 
Zagranicznych i Komisji Rozwoju (A6-0133/2009),

A. mając na uwadze, że ostatnia przyjęta przez Parlament Europejski rezolucja w sprawie 
stosunków z parlamentami krajowymi pochodzi z 2002 r. i z tego względu konieczne jest 
dokonanie jej powtórnej oceny,

B. mając na uwadze, że na szczeblu Unii obywatele reprezentowani są bezpośrednio 
w Parlamencie Europejskim, a państwa członkowskie w Radzie przez swoje rządy, które z kolei 
w sposób demokratyczny odpowiadają przed swoimi parlamentami krajowymi (zob. art. 10 ust. 
2 Traktatu o UE w brzmieniu traktatu z Lizbony); niezbędny proces parlamentaryzacji Unii 
musi zatem opierać się na dwóch filarach: z jednej strony na rozszerzeniu uprawnień 
Parlamentu Europejskiego w odniesieniu do wszystkich decyzji podejmowanych przez Unię, a 
z drugiej strony na wzmocnieniu uprawnień parlamentów krajowych odnośnie do ich rządów,

C. mając na uwadze, że w ramach Konwentu Europejskiego miała miejsce udana współpraca 
między przedstawicielami parlamentów krajowych i przedstawicielami Parlamentu 
Europejskiego, jak również między nimi i przedstawicielami państw ubiegających się 
o członkostwo w UE,

D. mając na uwadze, że wspólne posiedzenia parlamentarne poświęcone określonym tematom 
w ramach okresu refleksji spełniły oczekiwania i dlatego można by skorzystać z tej praktyki 
w przypadku zwołania nowego konwentu lub podobnych okazji,

E. mając na uwadze, że w ostatnich latach stosunki między Parlamentem Europejskim 
a parlamentami krajowymi poprawiły się i zróżnicowały, a na szczeblu parlamentów jako 
całości, jak również na szczeblu komisji parlamentarnych prowadzonych jest coraz więcej 
działań,

F. mając na uwadze, że w ramach przyszłego rozwoju stosunków należy uwzględnić wady i zalety 
różnych stosowanych obecnie praktyk,

G. mając na uwadze, że nowe uprawnienia przyznane parlamentom krajowym w ramach traktatu 
lizbońskiego, w szczególności odnoszące się do zasady pomocniczości, stanowią dla nich 
zachętę do aktywnego zaangażowania się na wczesnym etapie w proces tworzenia polityki na 
szczeblu UE,

H. mając na uwadze, że wszystkie formy współpracy międzyparlamentarnej powinny być zgodne 
z dwiema podstawowymi zasadami: większej skuteczności oraz demokratyzacji parlamentarnej,

I. mając na uwadze, że podstawowym zadaniem i zasadniczą funkcją Parlamentu Europejskiego 
i parlamentów krajowych jest uczestnictwo w procesie podejmowania decyzji legislacyjnych 
oraz nadzorowanie decyzji politycznych, odpowiednio na szczeblu krajowym i europejskim; 
mając na uwadze, że nie oznacza to, iż bliska współpraca dla powszechnej korzyści jest zbędna, 
w szczególności w odniesieniu do transpozycji prawa UE do prawa krajowego,

J. mając na uwadze, że należy wypracować polityczne wytyczne, na podstawie których 
przedstawiciele i organy Parlamentu Europejskiego mogą opracować przyszłe działania 
odnoszące się do stosunków z parlamentami krajowymi oraz wdrożyć przepisy traktatu 
lizbońskiego odnoszące się do parlamentów krajowych,
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Wkład traktatu lizbońskiego w rozwój stosunków

1. z zadowoleniem przyjmuje nowe funkcje i uprawnienia parlamentów krajowych zawarte 
w traktacie lizbońskim, będącym „traktatem parlamentów”, które zwiększają rolę odgrywaną 
przez parlamenty krajowe w procesach politycznych Unii Europejskiej; jest zdania, że 
uprawnienia te można podzielić na trzy kategorie:

uzyskiwanie informacji o:

– ocenie polityk realizowanych w obszarze wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości;

– pracach Stałego Komitetu Bezpieczeństwa Wewnętrznego;

– wnioskach dotyczących zmian traktatów;

– wnioskach o członkostwo w Unii;

– uproszczonych zmianach traktatu (z sześciomiesięcznym wyprzedzeniem);

– wnioskach dotyczących środków uzupełniających traktat;

aktywne uczestnictwo:

– we właściwym funkcjonowaniu Unii (przepis ochronny);

– w nadzorze nad Europolem i Eurojustem wraz z Parlamentem Europejskim;

– w konwencjach dotyczących zmian traktatu;

sprzeciw wobec:

– przepisów prawnych sprzecznych z zasadą pomocniczości, za pomocą procedur „żółtej 
kartki” i „pomarańczowej kartki”;

– zmian traktatu w procedurze uproszczonej;

– środków współpracy sądowniczej w sprawach cywilnych (prawo rodzinne);

– naruszenia zasady pomocniczości poprzez wniesienie sprawy do Trybunału Sprawiedliwości 
(jeżeli zezwala na to prawo krajowe);

Obecne stosunki

2. z zadowoleniem zauważa, że w ostatnich latach jego stosunki z parlamentami krajowymi i ich 
członkami rozwijały się dość korzystnie, choć w niewystarczającym jeszcze zakresie, 
w szczególności poprzez następujące formy wspólnych działań:

– wspólne posiedzenia parlamentarne poświęcone horyzontalnym tematom wykraczającym 
poza zakres kompetencji jednej komisji;

– regularne wspólne posiedzenia komisji (co najmniej dwa razy na pół roku);
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– międzyparlamentarne posiedzenia ad hoc na szczeblu komisji z inicjatywy Parlamentu 
Europejskiego lub parlamentu państwa członkowskiego przewodniczącego Radzie;

– międzyparlamentarne spotkania na szczeblu przewodniczących komisji;

– współpracę na szczeblu przewodniczących parlamentów w ramach Konferencji 
Przewodniczących Parlamentów Unii Europejskiej;

– wizyty posłów do parlamentów krajowych w Parlamencie Europejskim w celu wzięcia 
udziału w posiedzeniach odpowiednich wyspecjalizowanych komisji;

– spotkania w ramach grup lub partii politycznych na szczeblu europejskim, skupiające 
polityków ze wszystkich państw członkowskich i posłów do Parlamentu Europejskiego;

Przyszłe stosunki

3. uważa, że konieczne jest wypracowanie nowych form dialogu między Parlamentem 
Europejskim a parlamentami krajowymi, wyprzedzającego działania legislacyjne 
i następującego po nich;

4. wzywa parlamenty krajowe do wzmożonych działań na rzecz wymagania od rządów krajowych 
odpowiedzialności za zarządzanie przez nie wykorzystywaniem funduszy UE; apeluje do 
parlamentów krajowych o kontrolowanie jakości krajowych ocen wpływu i sposobu, w jaki 
rządy krajowe przenoszą przepisy prawa UE do prawa krajowego oraz realizują polityki UE 
i programy finansowania na poziomie kraju, regionów i władz lokalnych; zwraca się do 
parlamentów krajowych o dokładne monitorowanie sprawozdań dotyczących krajowych planów 
działania w zakresie strategii lizbońskiej;

5. uważa za właściwe wspieranie parlamentów krajowych w sprawowaniu przez nie nadzoru nad 
projektami legislacyjnymi przed ich rozpatrzeniem przez prawodawcę europejskiego oraz 
w skutecznym sprawowaniu przez nie nadzoru nad rządami działającymi w ramach Rady;

6. stwierdza, że regularne dwustronne posiedzenia Wspólnego Komitetu odpowiednich 
wyspecjalizowanych komisji oraz spotkania międzyparlamentarne ad hoc na szczeblu komisji, 
organizowane na zaproszenie Parlamentu Europejskiego, umożliwiają prowadzenie dialogu już 
na wczesnym etapie obecnych lub planowanych aktów prawnych lub inicjatyw politycznych i 
z tego względu konieczne jest ich utrzymanie i systematyczne rozwijanie w dążeniu do 
stworzenia stałej sieci odpowiednich komisji; jest zdania, że przed takimi spotkaniami lub po 
nich mogą się odbywać dwustronne spotkania ad hoc komisji w celu rozpatrzenia szczególnych 
problemów krajowych oraz że Konferencji Przewodniczących można by powierzyć zadanie 
sporządzenia i koordynowania z parlamentami krajowymi programu działań 
wyspecjalizowanych komisji;

7. zauważa, że spotkania przewodniczących wyspecjalizowanych komisji Parlamentu 
Europejskiego i parlamentów krajowych, na przykład posiedzenia przewodniczących Komisji 
Spraw Zagranicznych, Komisji Spraw Konstytucyjnych czy Komisji Wolności Obywatelskich, 
Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, stanowią również narzędzie wymiany informacji 
i opinii ze względu na ograniczoną liczbę uczestników;

8. jest zdania, że inne niż wyżej wymienione formy współpracy mogą stanowić skuteczny wkład 
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w tworzenie europejskiej przestrzeni politycznej i powinny być dlatego w dalszym ciągu 
opracowywane i różnicowane;

9. z zadowoleniem przyjąłby w tym kontekście innowacje na szczeblu parlamentów krajowych; na 
przykład przyznanie posłom do Parlamentu Europejskiego uprawnienia do uzyskania 
zaproszenia do wystąpienia raz w roku na posiedzeniu plenarnym parlamentu krajowego, do 
uczestnictwa w roli doradców w posiedzeniach komisji do spraw europejskich, do uczestnictwa 
w posiedzeniach wyspecjalizowanych komisji w trakcie rozpatrywania przez nie istotnych 
aktów prawnych Unii Europejskiej, lub do uczestnictwa w roli doradców w posiedzeniach 
poszczególnych grup politycznych;

10. zaleca przyznanie wystarczających środków finansowych na organizację spotkań 
wyspecjalizowanych komisji z odpowiednimi komisjami parlamentów krajowych, jak również 
spotkań sprawozdawców Parlamentu Europejskiego z ich odpowiednikami w parlamentach 
krajowych, a także zaleca zbadanie, czy możliwe jest spełnienie wymogów technicznych 
niezbędnych do przeprowadzania wideokonferencji pomiędzy sprawozdawcami 
wyspecjalizowanych komisji parlamentów krajowych i Parlamentu Europejskiego;

11. jest zdania, że zwiększone uprawnienia parlamentów krajowych w odniesieniu do 
przestrzegania zasady pomocniczości, zgodnie z postanowieniami traktatu lizbońskiego, 
umożliwią wpłynięcie na kształt prawodawstwa europejskiego i nadzór nad nim na wczesnym 
etapie oraz przyczynią się do lepszego stanowienia prawa i zgodności prawodawstwa na 
szczeblu UE;

12. stwierdza, że parlamentom krajowym po raz pierwszy przyznano określoną rolę w odniesieniu 
do spraw UE, która różni się od roli odgrywanej przez rządy krajowe, przyczynia się do 
większej kontroli demokratycznej i zbliża Unię do jej obywateli; 

13. przypomina, że parlamenty krajowe powinny sprawować nadzór nad rządami państw przede 
wszystkim zgodnie z właściwymi zasadami i aktami prawa konstytucyjnego;

14. podkreśla, że parlamenty krajowe odgrywają istotną rolę w procesie wdrażania prawa 
europejskiego, a duże znaczenie mógłby mieć mechanizm wymiany najlepszych praktyk w tym 
zakresie;

15. zauważa w tym kontekście, że stworzenie elektronicznej platformy wymiany informacji między 
parlamentami, w formie strony internetowej IPEX1, stanowi istotny krok naprzód, ponieważ 
umożliwia monitorowanie dokumentów UE na szczeblu parlamentów krajowych i Parlamentu 
Europejskiego oraz ewentualnie ich przeniesienie na grunt prawa krajowego przez parlamenty 
krajowe w czasie rzeczywistym; uważa zatem za niezbędne właściwe finansowanie tego 
systemu opracowanego i zarządzanego przez Parlament Europejski;

16. zaleca bardziej systematyczne monitorowanie poprzedzającego proces legislacyjny dialogu 
między parlamentami krajowymi a Komisją (tak zwana „inicjatywa Barroso”) w celu uzyskania 
informacji o stanowisku parlamentów krajowych już na wczesnym etapie procesu 
legislacyjnego; wzywa parlamenty krajowe, aby udostępniały wydane przez siebie opinie na ten 
temat Parlamentowi Europejskiemu w tym samym czasie;

                                               
1 IPEX: Międzyparlamentarna wymiana informacji UE, uruchomiona w lipcu 2006 r.
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17. z zadowoleniem przyjmuje poczynione w ostatnich latach postępy w zakresie rozwoju 
współpracy pomiędzy Parlamentem Europejskim a parlamentami krajowymi w dziedzinie 
spraw zagranicznych, bezpieczeństwa i obronności;

18. wyraża przekonanie, że parlamenty krajowe powinny odgrywać istotną rolę w informowaniu 
opinii publicznej o wspólnej polityce zagranicznej i bezpieczeństwa (WPZiB) oraz 
o europejskiej polityce bezpieczeństwa i obrony (EPBiO);

19. stwierdza ponownie z zaniepokojeniem, że odpowiedzialność za środki finansowe w zakresie 
WPZiB oraz EPBiO przed parlamentami jest niewystarczająca i że dlatego współpraca między 
Parlamentem Europejskim a parlamentami krajowymi musi ulec poprawie, aby wszystkie 
aspekty tych polityk podlegały kontroli demokratycznej1;

20. ze względu na potrzebę zapewnienia spójności i wydajności, a także uniknięcia powielania 
zadań, wzywa do zakończenia działalności Zgromadzenia Parlamentarnego Unii 
Zachodnioeuropejskiej (UZE) z chwilą pełnego i ostatecznego włączenia jej w ramy Unii 
Europejskiej oraz wejścia w życie traktatu z Lizbony;

Rola COSAC

21. jest zdania, że przyszła rola polityczna COSAC powinna zostać określona w ścisłej współpracy 
między Parlamentem Europejskim a parlamentami krajowymi, COSAC zaś, zgodnie 
z Protokołem w sprawie roli parlamentów krajowych w Unii Europejskiej, stanowiącym 
załącznik do traktatu z Amsterdamu, powinien zachować przede wszystkim charakter forum 
wymiany informacji i debaty w zakresie ogólnych zagadnień politycznych oraz najlepszych 
praktyk w odniesieniu do nadzoru nad rządami państw2; jest zdania, że informacje i debata 
powinny w drugiej kolejności koncentrować się na pracach legislacyjnych w obszarze wolności, 
bezpieczeństwa i sprawiedliwości oraz na przestrzeganiu zasady pomocniczości na szczeblu 
Unii Europejskiej;

22. jest zdecydowany odegrać w pełni swoją rolę, realizować swoje zadania w odniesieniu do 
funkcjonowania COSAC oraz w dalszym ciągu zapewniać wsparcie techniczne dla sekretariatu 
COSAC i przedstawicieli parlamentów krajowych;

23. przypomina, że działania Parlamentu Europejskiego i parlamentów krajowych w ramach 
COSAC muszą się uzupełniać i nie mogą podlegać zewnętrznym podziałom czy naciskom;

24. jest zdania, że jego komisje wyspecjalizowane powinny być w większym stopniu zaangażowane 
w przygotowania posiedzeń COSAC i udział w nich; uważa, że jego delegacji powinien 
przewodniczyć przewodniczący Komisji Spraw Konstytucyjnych, a w jej skład powinni 
wchodzić przewodniczący i sprawozdawcy komisji wyspecjalizowanych zajmujących się 
zagadnieniami omawianymi na danym posiedzeniu COSAC; uznaje za wskazane informowanie 
Konferencji Przewodniczących i posłów o przebiegu i wynikach posiedzeń COSAC po każdym 
posiedzeniu;

                                               
1 Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i 

Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (Dz.U. C 139 z 14.6.06, 
s. 1) oraz art. 28 ust. 3 TUE.

2 Zob.: wymienione wytyczne dotyczące stosunków między rządami i parlamentami w sprawach 
wspólnotowych (standardy minimalne).
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25. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji 
oraz rządom i parlamentom państw członkowskich.
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Sprawozdanie w sprawie wpływu traktatu lizbońskiego na rozwój równowagi instytucjonalnej w Unii 
Europejskiej (2008/2073(INI)) – Sprawozdawca: Jean-Luc Dehaene1

Parlament Europejski,

– uwzględniając decyzję Konferencji Przewodniczących z 6 marca 2008 r.,

– uwzględniając traktat lizboński zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający 
Wspólnotę Europejską podpisany w dniu 13 grudnia 2007 r.,

– uwzględniając rezolucję z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie traktatu lizbońskiego2,

– uwzględniając konkluzje Rady Europejskiej ze szczytu w dniach 11 i 12 grudnia 2008 r.,

– uwzględniając art. 45 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Konstytucyjnych oraz opinię Komisji Rozwoju 
(A6-0142/2009),

A. mając na uwadze, że traktat lizboński wspiera równowagę instytucjonalną Unii poprzez 
wzmocnienie podstawowych funkcji poszczególnych instytucji politycznych i przez to ich 
odpowiednich ról w ramach instytucjonalnych, w których współpraca między instytucjami jest 
kluczowa dla osiągnięcia sukcesu procesu integracyjnego Unii,

B. mając na uwadze, że traktat lizboński przekształca byłą „metodę wspólnotową”, poprzez jej 
dostosowanie i wzmocnienie, w „metodę unijną”, według której:

– Rada Europejska określa ogólne kierunki i priorytety polityczne,

– Komisja wspiera ogólny interes Unii i podejmuje w tym celu odpowiednie inicjatywy,

– Parlament Europejski i Rada pełnią wspólnie funkcję prawodawczą i budżetową w oparciu o 
wnioski Komisji,

C. mając na uwadze, że traktat lizboński rozszerza tę szczególną metodę podejmowania decyzji w 
Unii na nowe sfery działań prawodawczych i budżetowych,

D. mając na uwadze, że traktat lizboński stanowi, iż Rada Europejska może jednomyślnie i za 
zgodą Parlamentu Europejskiego rozszerzyć głosowanie większością kwalifikowaną i zwykłą 
procedurę legislacyjną, wspierając w ten sposób metodę unijną,

E. mając na uwadze, że chociaż celem traktatu lizbońskiego jest uproszczenie i poprawa spójności 
prezydencji Rady Europejskiej i Rady Unii Europejskiej, to jednak jest prawdopodobne, że 
współistnienie odrębnej prezydencji Rady Europejskiej i Rady do Spraw Zagranicznych (oraz 
Eurogrupy) łącznie z dalszym stosowaniem systemu rotacyjnego przy prezydencjach innych 

                                               
1 Ce rapport n'a pas été examiné et voté en plénière, le texte ci-dessous reprend donc le résultat du vote en 

commission AFCO.
2 Teksty przyjęte, P6_TA(2008)0055.
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składów rady przynajmniej na początku skomplikuje funkcjonowanie Unii,

F. mając na uwadze, że zasada równości płci oznacza przestrzeganie równej reprezentacji kobiet i 
mężczyzn w życiu publicznym również w ramach procedury nominacji na najważniejsze 
stanowiska polityczne w Unii Europejskiej,

G. mając na uwadze, że nowa procedura wyboru przewodniczącego/ej Komisji wymaga 
rozważenia wyniku wyborów oraz przeprowadzenia stosownych konsultacji między 
przedstawicielami Rady Europejskiej i Parlamentu Europejskiego, zanim Rada Europejska 
przedstawi swego kandydata,

H. mając na uwadze, że organizacja współpracy międzyinstytucjonalnej w procesie decyzyjnym 
będzie kluczem do sukcesu działań Unii,

I. mając na uwadze, że traktat lizboński uznaje wzrastające znaczenie strategicznych programów 
wieloletnich i rocznych programów operacyjnych, zapewniając sprawną współpracę między 
instytucjami i skuteczne stosowanie procedur decyzyjnych, jak również podkreśla rolę Komisji 
jako inicjatora głównych działań w zakresie programowania,

J. mając na uwadze, że obecne siedmioletnie programowanie finansowe oznacza, iż zajdzie 
sytuacja, w której podczas swoich pełnych kadencji Parlament Europejski i Komisja nie będą 
mogły podejmować podstawowych politycznych decyzji finansowych w trakcie urzędowania, 
ponieważ ramy ustanowione przez ich poprzedników obowiązywały będą do końca ich 
kadencji, jednak problem ten można rozwiązać, korzystając z oferowanej przez traktat lizboński 
możliwości programowania finansowego w okresie pięcioletnim, który mógłby odpowiadać 
kadencji Parlamentu i Komisji,

K. mając na uwadze, że traktat lizboński wprowadza nowe, kompleksowe podejście do działań 
zewnętrznych Unii – aczkolwiek z zastosowaniem szczególnych mechanizmów podejmowania 
decyzji w sprawach związanych ze wspólną polityką zagraniczną i bezpieczeństwa (WPZiB) –
jak również ustanawia funkcję łączącą role wiceprzewodniczącego/ej Komisji (wysokiego 
przedstawiciela) wspomaganą przez specjalne służby zewnętrzne, co stanowi kluczowy element 
oddający istotę nowego, zintegrowanego podejścia,

L. mając na uwadze, że traktat lizboński wprowadza nowy system reprezentowania Unii w 
relacjach zewnętrznych, który z zasady powierzony jest na różnych płaszczyznach 
przewodniczącemu/ej Rady Europejskiej, przewodniczącemu/ej Komisji i 
wiceprzewodniczącemu/ej Komisji (wysokiemu przedstawicielowi), i który wymaga starannego 
powiązania i ścisłej koordynacji między poszczególnymi podmiotami odpowiedzialnymi za 
reprezentację w celu uniknięcia niekorzystnych konfliktów kompetencji i zbędnego powielania,

M. mając na uwadze, że w trakcie szczytu Rady Europejskiej z dnia 11 i 12 grudnia 2008 r. 
uzgodniono, iż w przypadku wejścia w życie traktatu lizbońskiego przed końcem roku Rada 
podjęłaby niezbędne środki prawne mające na celu utrzymanie składu Komisji w 
dotychczasowej formie, tj. obecności jednego komisarza z każdego państwa członkowskiego;

Ocena ogólna

1. z zadowoleniem przyjmuje innowacje instytucjonalne zawarte w traktacie lizbońskim, które 
stwarzają korzystne warunki dla nowej, wzmocnionej równowagi instytucjonalnej wewnątrz 
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Unii, umożliwiając instytucjom skuteczniejsze, bardziej otwarte i demokratyczne 
funkcjonowanie oraz pozwalając jej osiągnąć lepsze rezultaty odpowiadające oczekiwaniom 
obywateli, jak również pełnić powierzoną rolę na arenie światowej;

2. podkreśla, że zasadnicza podstawa funkcjonowania wszystkich instytucji jest wzmocniona, co 
umożliwia każdej z nich skuteczniejsze doskonalenie jej roli, niemniej jednak zaznacza, że
nowe ramy instytucjonalne wymagają od poszczególnych instytucji trwałej współpracy z 
pozostałymi w celu osiągnięcia pozytywnych skutków dla całej Unii;

Rozszerzenie „metody unijnej” w podejmowaniu decyzji jako podstawa dla równowagi 
instytucjonalnej

3. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że podstawowe elementy „metody wspólnotowej” – prawo 
inicjatywy Komisji i wspólne podejmowanie decyzji przez Parlament Europejski i Radę –
zostały przez traktat lizboński zachowane i umocnione, ponieważ:

– Rada Europejska jest instytucją, której szczególna rola polegająca na nadawaniu impulsów i 
ukierunkowywaniu Unii zostaje wzmocniona, co umożliwia określanie celów strategicznych 
i priorytetów, nie zakłócając wykonywania podstawowych uprawnień prawodawczych i 
budżetowych Unii;

– potwierdzona jest rola Komisji jako „siły” nadającej tempo działalności europejskiej, przez 
co zapewnia się, że jej wyłączność przedkładania inicjatyw prawodawczych pozostanie 
nienaruszona (a nawet będzie wzmocniona) zwłaszcza w procedurze budżetowej;

– kompetencje Parlamentu Europejskiego jako organu władzy prawodawczej są wzmocnione, 
ponieważ zwykła procedura legislacyjna (określenie to zastąpi obecną procedurę 
współdecyzji) staje się ogólną zasadą (chyba że traktaty przewidują zastosowanie specjalnej 
procedury legislacyjnej) i zostaje rozszerzona na prawie wszystkie dziedziny prawodawstwa 
europejskiego, łącznie z wymiarem sprawiedliwości i sprawami wewnętrznymi;

– rola Rady jako drugiego organu władzy prawodawczej jest potwierdzona i zachowana –
jednak z pewną przewagą w kilku istotnych dziedzinach, będącą rezultatem zawartego w 
traktacie lizbońskim uściślenia mówiącego, że Rada Europejska nie pełni funkcji 
prawodawczej;

– nowa procedura budżetowa obejmująca wszystkie rodzaje wydatków będzie podobnie 
oparta na procesie wspólnego podejmowania decyzji, przy równorzędnych uprawnieniach, 
przez Parlament Europejski i Radę, które również wspólnie decydowały będą w kwestii 
wieloletnich ram finansowych – w obu przypadkach w odpowiedzi na inicjatywę Komisji;

– rozróżnienie między aktami prawodawczymi a aktami delegowanymi oraz uznanie 
szczególnej funkcji wykonawczej Komisji przy jednakowej kontroli dwóch organów władzy 
prawodawczej poprawi jakość prawodawstwa europejskiego; Parlament Europejski odgrywa 
nową rolę przy nadawaniu Komisji delegowanych uprawnień oraz przy nadzorze nad aktami 
delegowanymi i wykonawczymi;

– odnośnie do uprawnień Unii do sporządzania traktatów uznana jest rola Komisji (przy 
bliskiej współpracy z wiceprzewodniczącym Komisji (wysokim przedstawicielem)) 
związana z możliwością prowadzenia negocjacji, a zgoda Parlamentu wymagana będzie dla 
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zawarcia przez Radę prawie wszystkich rodzajów umów międzynarodowych;

4. z zadowoleniem przyjmuje założenie traktatu lizbońskiego mówiące, że Rada Europejska może 
jednomyślnie i za zgodą Parlamentu Europejskiego, pod warunkiem braku zastrzeżeń ze strony 
parlamentów krajowych, rozszerzyć podejmowanie decyzji przez głosowanie większością 
kwalifikowaną oraz zwykłą procedurę legislacyjną na dziedziny, w których dotychczas ich nie 
stosowano;

5. podkreśla, że te klauzule „pomostowe” odzwierciedlają rzeczywistą tendencję w kierunku 
możliwie najszerszego stosowania „metody unijnej”, dlatego wzywa Radę Europejską, aby w 
pełni wykorzystała możliwości oferowane przez traktat;

6. utrzymuje, że całkowita realizacja wszystkich innowacji instytucjonalnych i proceduralnych 
wprowadzonych przez traktat lizboński wymaga głębokiej i trwałej współpracy między 
instytucjami biorącymi udział w poszczególnych procedurach, przy pełnym wykorzystaniu 
nowych mechanizmów oferowanych przez traktat, zwłaszcza porozumień 
międzyinstytucjonalnych;

Parlament Europejski

7. z ogromnym zadowoleniem przyjmuje fakt, że traktat lizboński w pełni uznaje Parlament 
Europejski jako jeden z dwóch organów władzy prawodawczej i budżetowej Unii, jak również 
jego rolę w przyjmowaniu decyzji politycznych istotnych dla Unii oraz że jego funkcje w 
zakresie kontroli politycznej są wzmocnione i rozszerzone, choć w mniejszym stopniu, na sferę 
WPZiB;

8. podkreśla, że takie uznanie roli Parlamentu Europejskiego wymaga pełnej współpracy z 
pozostałymi instytucjami, zwłaszcza w związku z dostarczaniem Parlamentowi w odpowiednim 
czasie wszelkich dokumentów niezbędnych dla pełnienia jego funkcji, na równi z Radą, oraz w 
kwestii dostępu i udziału w odpowiednich grupach roboczych i spotkaniach odbywających się w 
innych instytucjach na warunkach jednakowych z innymi uczestnikami w procedurze 
podejmowania decyzji; wzywa trzy pozostałe instytucje, aby rozważyły zawarcie porozumień 
międzyinstytucjonalnych określających najlepsze praktyki na tych obszarach w celu 
optymalizacji wzajemnej współpracy;

9. utrzymuje, że Parlament Europejski powinien wprowadzać niezbędne reformy wewnętrzne w 
celu dostosowania swoich struktur, procedur i metod pracy do nowych kompetencji oraz 
zwiększonych wymagań programowania i współpracy międzyinstytucjonalnej wynikających z 
traktatu lizbońskiego1; oczekuje z zainteresowaniem wyniku prac specjalnej grupy roboczej ds. 
reformy parlamentarnej i przypomina, że właściwa komisja parlamentarna pracuje obecnie nad 
reformą regulaminu w celu dostosowania go do założeń traktatu lizbońskiego2;

10. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że traktat lizboński rozszerza na Parlament Europejski prawo 
inicjatywy w kwestii zmiany traktatów, uznaje prawo Parlamentu do udziału w konwencji oraz 
wymaga zgody Parlamentu w przypadku, gdy Rada Europejska stwierdzi brak uzasadnienia dla 

                                               
1 Projekt sprawozdania Jo Leinena w sprawie nowej roli i obowiązków Parlamentu przy wdrażaniu traktatu 

lizbońskiego (PE 407.780 v02-00).
2 Projekt sprawozdania Richarda Corbetta w sprawie ogólnego przeglądu Regulaminu Parlamentu 

Europejskiego (PE 405.935v03-00).
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zwołania konwencji; uważa, że takie założenia przemawiają za uznaniem, że Parlament 
Europejski ma prawo pełnego udziału w konferencji międzyrządowej na warunkach podobnych 
do Komisji; uważa, że jak wynika z doświadczenia dwóch poprzednich konferencji 
międzyrządowych, porozumienie międzyinstytucjonalne mogłoby w przyszłości określić 
wytyczne dla organizowania tychże konferencji, zwłaszcza w związku z udziałem Parlamentu 
Europejskiego oraz kwestiami dotyczącymi przejrzystości;

11. przyjmuje do wiadomości uzgodnienia przejściowe odnoszące się do składu Parlamentu 
Europejskiego; uważa, że wprowadzenie w życie tych uzgodnień będzie wymagało zmiany w 
prawie pierwotnym; zachęca państwa członkowskie do wprowadzenia wszelkich niezbędnych 
przepisów prawnych umożliwiających wstępny wybór w czerwcu 2009 r. 18 dodatkowych 
posłów do Parlamentu Europejskiego, aby umożliwić im uczestniczenie w posiedzeniach 
Parlamentu Europejskiego w charakterze obserwatorów od daty wejścia w życie traktatu 
lizbońskiego; przypomina jednak, że dodatkowi posłowie będą mogli otrzymać wyłącznie 
jednocześnie i od ustalonej daty pełne uprawnienia dopiero wtedy, gdy zakończone zostaną 
wszystkie niezbędne krajowe procedury ratyfikacji zmian w prawie pierwotnym; przypomina 
Radzie, że na mocy traktatu lizbońskiego (art. 14 ust. 2 TUE) Parlament zyska znaczące 
uprawnienia w zakresie inicjatywy i zgody w odniesieniu do składu Parlamentu, z których 
zamierza w pełni korzystać;

Rola Rady Europejskiej

12. uważa, że formalne uznanie Rady Europejskiej jako odrębnej, autonomicznej instytucji 
posiadającej szczególne, jasno określone w traktatach kompetencje wiąże się z koniecznością 
ukierunkowania jej roli w kwestii podstawowego zadania polegającego na nadawaniu 
niezbędnych impulsów politycznych oraz określaniu ogólnych kierunków i celów działań Unii 
Europejskiej;

13. z zadowoleniem przyjmuje również przewidzianą przez traktat lizboński zasadniczą rolę Rady 
Europejskiej w kwestii rewizji traktatów i odnośnie pewnych przyjmowanych przez nią lub z jej 
udziałem decyzji o podstawowym znaczeniu dla życia politycznego Unii – między innymi 
związanych z nominacjami na najważniejsze stanowiska polityczne, rozwiązywaniem blokad 
politycznych w wielu procedurach decyzyjnych oraz stosowaniem mechanizmów elastyczności;

14. podkreśla szczególną wiodącą rolę Rady Europejskiej w sferze działań zewnętrznych, 
zwłaszcza w zakresie WPZiB, w której powierzone jej zadania związane z określaniem 
interesów strategicznych, celów oraz ogólnych wytycznych tej polityki mają znaczenie 
kluczowe; w tym kontekście zwraca uwagę na potrzebę aktywnego zaangażowania Rady, 
przewodniczącego/ej Komisji i wiceprzewodniczącego/ej Komisji (wysokiego przedstawiciela) 
w przygotowanie prac Rady Europejskiej w tym zakresie;

15. utrzymuje, że potrzeba polepszenia współpracy międzyinstytucjonalnej między Parlamentem 
Europejskim a Radą Europejską przemawia za optymizacją warunków, na jakich 
przewodniczący/a Parlamentu Europejskiego uczestniczy w dyskusjach Rady Europejskiej, co 
może zostać uregulowane porozumieniem politycznym dotyczącym stosunków między tymi 
dwiema instytucjami; uważa, że korzystne byłoby podobne sformalizowanie tych warunków 
przez Radę Europejską w jej regulaminie wewnętrznym;

Stała Prezydencja Rady Europejskiej
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16. z zadowoleniem przyjmuje utworzenie stałej długoterminowej prezydencji Rady Europejskiej, 
co pomoże zapewnić większą ciągłość, skuteczność i spójność pracy tej instytucji, a przez to 
działań Unii; podkreśla, że mianowanie przewodniczącego Rady Europejskiej powinno nastąpić 
jak najszybciej po wejściu w życie traktatu lizbońskiego w celu zapewnienia równoległości 
kadencji nowo wybranego Parlamentu i okresu urzędowania nowej Komisji;

17. podkreśla zasadniczą rolę przewodniczącego/ej Rady Europejskiej w życiu Unii, nie jako 
prezydenta Unii Europejskiej, lecz jako zwierzchnika Rady Europejskiej odpowiedzialnego/ej 
za prowadzenie prac poprzez zapewnianie przygotowania i ciągłości działań, wspomaganie 
osiągania konsensusu wśród jej członków, przedstawianie sprawozdań Parlamentowi 
Europejskiemu oraz reprezentowanie Unii w relacjach zewnętrznych w ramach WPZiB, według 
szczebla kompetencji i bez uszczerbku dla funkcji wiceprzewodniczącego/ej Komisji 
(wysokiego przedstawiciela);

18. przypomina, że przewodniczący/a Rady Europejskiej przy współpracy z przewodniczącym/ą 
Komisji i na podstawie prac Rady do Spraw Ogólnych powinien/na czuwać nad 
przygotowaniem posiedzeń Rady Europejskiej i ciągłością jej działań, co wymaga utrzymania 
wzajemnych stosunków i bliskiej współpracy między przewodniczącym/ą Rady Europejskiej i 
przewodniczącym/ą Rady do Spraw Ogólnych;

19. w tym kontekście za niezbędną uważa zrównoważoną współpracę między przewodniczącym/ą 
Rady Europejskiej a przewodniczącym/ą Komisji, prezydencją rotacyjną oraz, w sprawach 
związanych z reprezentacją Unii w relacjach zewnętrznych w ramach WPZiB, z 
wiceprzewodniczącym/ą Komisji (wysokim przedstawicielem);

20. przypomina, że chociaż traktat lizboński stanowi, iż Rada Europejska wspomagana jest przez 
Sekretariat Generalny Rady Unii Europejskiej, określone wydatki Rady Europejskiej powinny 
być wyszczególnione w odrębnej części budżetu i powinny obejmować specjalne środki 
przeznaczone dla przewodniczącego/ej Rady Europejskiej, który/a musi być wspomagany/a na 
rozsądnych warunkach przez swój własny gabinet;

Rada

21. z zadowoleniem przyjmuje kroki podjęte w traktacie lizbońskim zmierzające do rozważenia roli 
Rady jako drugiego organu władzy prawodawczej i budżetowej Unii dzielącego z Parlamentem 
Europejskim – choć wciąż przy pewnej przewadze w niektórych dziedzinach – podejmowanie 
wielu decyzji wewnątrz systemu instytucjonalnego, który ewoluował stopniowo zgodnie z 
logiką parlamentu dwuizbowego;

22. zwraca uwagę na zasadniczą rolę powierzoną przez traktat lizboński Radzie do Spraw Ogólnych 
– i w związku z tym jej przewodniczącemu/ej – polegającą na zapewnianiu spójności i ciągłości 
prac poszczególnych składów Rady, jak również przygotowaniu i ciągłości prac Rady 
Europejskiej (przy współpracy z jej przewodniczącym/ą i przewodniczącym/ą Komisji);

23. podkreśla, że szczególna rola Rady w przygotowaniu, określaniu i realizacji WPZiB wzywa do 
wzmocnionej koordynacji między przewodniczącym/ą Rady do Spraw Ogólnych a 
wiceprzewodniczącym/ą Komisji (wysokim przedstawicielem) pełniącym rolę 
przewodniczącego/ej Rady do Spraw Zagranicznych oraz między nimi a przewodniczącym/ą 
Rady Europejskiej;
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24. wyraża przekonanie, że przewidziane przez traktat lizboński rozdzielenie ról Rady do Spraw 
Ogólnych i Rady do Spraw Zagranicznych oznacza potrzebę różnej kompozycji tych dwóch 
składów Rady, zwłaszcza ze względu fakt, że szersze pojęcie stosunków zewnętrznych Unii 
określone w traktatach i zmienione przez traktat lizboński będzie coraz bardziej utrudniało 
posiadanie łącznych mandatów w obu składach Rady; w związku z tym uważa za pożądane, aby 
ministrowie spraw zagranicznych skupiali się przede wszystkim na działaniach Rady do Spraw 
Zagranicznych;

25. w tym kontekście uznaje, że może być konieczne, aby premier lub głowa państwa 
członkowskiego sprawującego prezydencję Rady, osobiście przewodniczył i zapewniał 
właściwe funkcjonowanie Rady do Spraw Ogólnych jako organu odpowiedzialnego za 
koordynację poszczególnych składów Rady oraz orzekanie w kwestii priorytetów i 
rozstrzygania konfliktów, które obecnie zbyt szybko kierowane są do Rady Europejskiej;

26. uznaje istnienie poważnych problemów związanych z koordynacją między poszczególnymi 
składami Rady, których przyczyna tkwi w nowym systemie prezydencji, i aby ich uniknąć, 
podkreśla znaczenie „nowych” stałych 18-miesięcznych trojek (grupy trzech Prezydencji), które 
wspólnie dzieliły będą prezydencję poszczególnych składów Rady (z wyłączeniem Rady do 
Spraw Zagranicznych i Eurogrupy) i COREPER w celu zagwarantowania spójności, 
jednolitości i ciągłości pracy całej Rady oraz zapewnienia współpracy międzyinstytucjonalnej 
niezbędnej dla prawidłowego przebiegu procedur prawodawczych i budżetowych w decyzjach 
podejmowanych wspólnie z Parlamentem Europejskim;

27. za kluczowe uważa rozwijanie przez trojki aktywnej i stałej współpracy w trakcie swojej 
wspólnej kadencji; podkreśla znaczenie wspólnych programów operacyjnych każdej 18-
miesięcznej trojki dla funkcjonowania Unii, o czym szerzej mówi ustęp 51 niniejszej rezolucji; 
zachęca trojki do przedstawienia Parlamentowi swoich wspólnych programów operacyjnych –
zawierających m.in. propozycje harmonogramu debat legislacyjnych – na posiedzeniu 
plenarnym na początku wspólnej kadencji;

28. uważa, że premier lub głowa państwa członkowskiego sprawującego prezydencję w Radzie 
będzie odgrywał zasadniczą rolę polegającą na zapewnianiu spójności grupy prezydenckiej i 
jednolitości pracy poszczególnych składów Rady, jak również czuwaniu nad niezbędną 
koordynacją z Radą Europejską, zwłaszcza w związku z przygotowaniem i ciągłością jej prac;

29. zwraca również uwagę, że premier lub głowa państwa sprawującego prezydencję rotacyjną w 
Radzie powinien być uprzywilejowanym partnerem Parlamentu Europejskiego w zakresie 
działań prezydencji; uważa, że powinien być on/ona zachęcany/a do zwracania się do 
Parlamentu podczas posiedzeń plenarnych w celu przedstawienia odpowiedniego programu 
działań prezydencji i przekazywania informacji na temat rozwoju i rezultatów osiągniętych 
podczas jego sześciomiesięcznej kadencji, jak również poddawania pod dyskusję wszelkich 
innych istotnych kwestii politycznych powstałych w trakcie sprawowania prezydencji;

30. podkreśla, że w obecnej sytuacji związanej z rozwojem Unii sprawy dotyczące bezpieczeństwa i 
obrony wciąż stanowią integralną część WPZiB oraz uważa, że jako takie powinny pozostać w 
zakresie kompetencji Rady do Spraw Zagranicznych, której przewodniczy 
wiceprzewodniczący/a Komisji (wysoki przedstawiciel), w razie potrzeby przy dodatkowym 
udziale ministrów obrony;
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Komisja

31. z zadowoleniem przyjmuje potwierdzenie niezwykle istotnej roli Komisji jako „motoru” 
napędzającego działania Unii poprzez:

– uznanie quasi-monopolu Komisji w odniesieniu do inicjatywy prawodawczej, który zostaje 
rozszerzony na wszystkie obszary działalności Unii z wyjątkiem WPZiB, a szczególnie 
wzmocniony w zakresie kwestii finansowych;

– zwiększenie roli Komisji polegającej na ułatwianiu porozumienia pomiędzy dwiema 
gałęziami władzy - prawodawczą i budżetową;

– wzmocnienie roli Komisji jako „organu wykonawczego” Unii za każdym razem, kiedy 
wdrażanie postanowień prawa wspólnotowego wymaga wspólnego podejścia, w sytuacji, 
gdy Rada odgrywa taką rolę jedynie w odniesieniu do WPZiB oraz w należycie 
uzasadnionych przypadkach określonych w aktach legislacyjnych;

32. z zadowoleniem przyjmuje również wzmocnienie pozycji przewodniczącego/ej w ramach 
kolegium członków Komisji, zwłaszcza w odniesieniu do instytucjonalnej odpowiedzialności 
komisarzy wobec niego/ej oraz wewnętrznej organizacji Komisji, co stwarza warunki niezbędne 
do wzmocnienia jego/jej przywództwa w Komisji, a także zwiększenia jej spójności; wyraża 
przekonanie, że zakres wspomnianego wzmocnienia mógłby nawet okazać się szerszy w
związku z osiągnięciem porozumienia pomiędzy głowami państw i szefami rządów mającego 
na celu utrzymanie Komisji w składzie jednego komisarza na każde państwo członkowskie;

Wybór przewodniczącego Komisji

33. podkreśla, że wybór przewodniczącego/ej Komisji przez Parlament Europejski na wniosek 
Rady Europejskiej zwiększy polityczny charakter jego/jej mianowania;

34. podkreśla, że taka procedura wyboru uwydatni demokratyczną legitymację 
przewodniczącego/ej Komisji oraz wzmocni jego/jej pozycję zarówno wewnątrz Komisji (w 
zakresie niepodważalności stosunków wewnętrznych z pozostałymi komisarzami), jak i ogólnie 
w ramach stosunków międzyinstytucjonalnych;

35. uważa, że zwiększona legitymacja przewodniczącego/ej Komisji przyniesie korzyści także 
Komisji jako całości, wzmacniając jej zdolność funkcjonowania w charakterze niezależnego 
promotora ogólnego interesu wspólnotowego i siły napędzającej dla działań wspólnotowych;

36. przypomina w tym kontekście, że fakt możliwego przedstawienia kandydata na stanowisko 
przewodniczącego Komisji przez Radę Europejską, stanowiącą większością kwalifikowaną, 
oraz fakt wyboru tego kandydata przez Parlament Europejski większością głosów członków 
wchodzących w jego skład stanowią dodatkowy bodziec zachęcający wszystkie zaangażowane 
strony do rozwijania niezbędnego dialogu mającego na celu zapewnienie pomyślnego 
zakończenia tego procesu;

37. przypomina, że Rada Europejska jest zobowiązana traktatem lizbońskim do „uwzględniania 
wyborów do Parlamentu Europejskiego” oraz, przed mianowaniem kandydata, do 
przeprowadzenia „stosownych konsultacji”, które nie należą do formalnych kontaktów 
pomiędzy tymi dwiema instytucjami; przypomina również, że deklaracja 11 dołączona do Aktu 
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końcowego konferencji międzyrządowej, która przyjęła Traktat z Lizbony1, wzywa w tym 
kontekście do przeprowadzenia „konsultacji w ramach procedury uznanej za najbardziej 
odpowiednią” pomiędzy przedstawicielami Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej;

38. proponuje, by przewodniczący/a Rady Europejskiej był upoważniany/a przez Radę Europejską 
(osobiście lub z delegacją) do przeprowadzania wspomnianych wyżej konsultacji, sugeruje 
również, że powinien/powinna on/ona konsultować się z przewodniczącym/ą Parlamentu 
Europejskiego w celu zorganizowania niezbędnych spotkań z każdym z przywódców grup 
politycznych w Parlamencie Europejskim, którym ewentualnie towarzyszyliby przywódcy (lub 
delegacja) europejskich partii politycznych, oraz że przewodniczący/a Rady Europejskiej 
powinien/powinna po wyżej wspomnianych spotkaniach przedstawiać sprawozdanie Radzie 
Europejskiej;

Proces nominacji

39. uważa, że przy wyborze osób na stanowiska przewodniczącego/ej Rady Europejskiej, 
przewodniczącego/ej Komisji oraz wiceprzewodniczącego/ej Komisji (wysokiego 
przedstawiciela) należy uwzględniać odpowiednie kwalifikacje kandydatów; przyznaje ponadto, 
że, jak określono w Deklaracji 6 załączonej do wyżej wspomnianego Aktu końcowego, przy 
tym wyborze należy uwzględniać konieczność poszanowania geograficznej i demograficznej 
różnorodności Unii oraz jej państw członkowskich;

40. uważa ponadto, że w kwestii nominacji do najważniejszych politycznych stanowisk w Unii 
Europejskiej państwa członkowskie oraz europejskie ugrupowania polityczne powinny wziąć 
pod uwagę nie tylko kryteria równowagi geograficznej i demograficznej, ale także kryteria 
dotyczące równowagi politycznej i równowagi płci;

41. uważa w tym kontekście, że proces nominacji powinien odbywać się po wyborach do 
Parlamentu Europejskiego, tak aby ich wyniki zostały uwzględnione, co z kolei odegra
zasadniczą rolę w wyborze przewodniczącego/ej Komisji; zwraca uwagę na fakt, że jedynie po 
jego/jej wyborze możliwe będzie zapewnienie wymaganej równowagi;

42. proponuje w tym kontekście jako ewentualny model przedstawioną poniżej procedurę oraz 
harmonogram nominacji, które mogłyby zostać uzgodnione pomiędzy Parlamentem 
Europejskim a Radą Europejską:

– 1. i 2. tydzień po wyborach europejskich: pojawienie się grup politycznych w Parlamencie 
Europejskim;

– 3. tydzień po wyborach: konsultacje pomiędzy przewodniczącym/ą Rady Europejskiej a 
przewodniczącym/ą Parlamentu Europejskiego, po których odbywają się odrębne spotkania 
pomiędzy przewodniczącym/ą Rady Europejskiej a przewodniczącymi grup politycznych 
(ewentualnie wraz z przewodniczącymi europejskich partii politycznych lub ograniczonych 
liczbowo delegacji);

– 4. tydzień po wyborach: ogłoszenie przez Radę Europejską kandydata na przewodniczącego 
Komisji z uwzględnieniem wyników konsultacji wspomnianych w poprzednim tiret;

                                               
1 Deklaracja 11 odnosząca się do artykułu 17 ustępy 6 i 7 Traktatu o Unii Europejskiej
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– tydzień 5. i 6. po wyborach: kontakty pomiędzy kandydatem na przewodniczącego Komisji 
a grupami politycznymi; oświadczenia kandydata i przedstawienie jego/jej politycznych 
wytycznych Parlamentowi Europejskiemu; głosowanie w Parlamencie Europejskim nad 
kandydatem na przewodniczącego Komisji;

– lipiec/sierpień/wrzesień: wybrany przewodniczący/a Komisji uzgadnia z Radą Europejską 
nominację na stanowisko wiceprzewodniczącego/ej Komisji (wysokiego przedstawiciela) 
oraz proponuje listę desygnowanych komisarzy (obejmującą wiceprzewodniczącego/ą 
Komisji (wysokiego przedstawiciela));

– wrzesień: Rada Europejska przyjmuje listę desygnowanych komisarzy (obejmującą 
wiceprzewodniczącego/ą Komisji (wysokiego przedstawiciela));

– wrzesień/październik: przesłuchania desygnowanych komisarzy oraz 
wiceprzewodniczącego/ej Komisji (wysokiego przedstawiciela) w Parlamencie 
Europejskim;

– październik: przedstawienie Parlamentowi Europejskiemu kolegium komisarzy i ich 
programu; głosowanie nad całym kolegium (w tym nad wiceprzewodniczącym/ą Komisji 
(wysokim przedstawicielem)); Rada Europejska zatwierdza skład nowej Komisji; nowa 
Komisja przyjmuje swoje obowiązki;

– listopad: Rada Europejska nominuje przewodniczącego Rady Europejskiej;

43. podkreśla, że niezależnie od przypadku proponowany scenariusz powinien zostać zastosowany 
począwszy od roku 2014;

44. wyraża przekonanie, że ewentualność wejścia w życie traktatu lizbońskiego przed końcem roku 
2009 wymaga wypracowania porozumienia politycznego pomiędzy Radą Europejską a 
Parlamentem Europejskim w celu zagwarantowania, że procedura wyboru przewodniczącego 
kolejnego składu Komisji oraz desygnowania komisarzy będzie niezależnie od przypadku 
prowadzona w poszanowaniu istoty nowych uprawnień przyznanych w tym zakresie 
Parlamentowi Europejskiemu na mocy postanowień traktatu lizbońskiego;

45. wyraża przekonanie, że w przypadku wszczęcia przez Radę Europejską procedury mianowania 
przewodniczącego Komisji niezwłocznie po wyborach europejskich w czerwcu 2009 r.1 pod 
uwagę winna zostać wzięta konieczność zapewnienia wystarczającej ilości czasu na 
przeprowadzenie i nieformalne zakończenie procedury konsultacji politycznych z nowo 
wybranymi przedstawicielami grup politycznych, w formie przewidzianej traktatem lizbońskim; 
wyraża przekonanie, że pozwoliłoby to na całkowite zachowanie istoty jego nowych uprawnień 
i że Parlament Europejski mógłby następnie przejść do zatwierdzenia mianowania 
przewodniczącego Komisji;

46. podkreśla, że niezależnie od przypadku procedura mianowania składu kolegium komisarzy 
powinna zostać wszczęta dopiero po upowszechnieniu wyników drugiego referendum 
przeprowadzonego w Irlandii; podkreśla, że instytucje byłyby wówczas w pełni świadome 
kontekstu prawnego związanego z warunkami wykonywania mandatu przez nowych członków 

                                               
1 Zgodnie z deklaracją w sprawie mianowania członków przyszłej Komisji zawartym w konkluzjach ze 

szczytu Rady Europejskiej w dniach 11 i 12 grudnia 2008 r.
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Komisji i mogłyby w pełni uwzględnić odpowiedni zakres uprawnień proceduralnych oraz 
skład, strukturę i zakres kompetencji nowej Komisji; w przypadku pozytywnego wyniku 
referendum formalne zatwierdzenie przez Parlament Europejski nowego kolegium komisarzy, w 
tym przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji (wysokiego przedstawiciela), powinno 
mieć miejsce dopiero po wejściu w życie traktatu lizbońskiego oraz po dokonaniu wyboru 
przewodniczącego Komisji;

47. przypomina, że w przypadku negatywnego wyniku drugiego referendum w Irlandii traktat 
nicejski utrzyma niezależnie od przypadku moc obowiązującą, a nowy skład kolegium 
komisarzy będzie musiał zostać ustalony w oparciu o uregulowania ustanawiające liczbę 
komisarzy na poziomie niższym niż liczba państw członkowskich; podkreśla, że w tym 
przypadku Rada będzie zobligowana do podjęcia decyzji w sprawie obecnej ilości członków 
nowej ograniczonej liczbowo Komisji; podkreśla wolę polityczną Parlamentu Europejskiego 
dążącą do zapewnienia ścisłego przestrzegania powyższych uregulowań;

Programowanie

48. wyraża przekonanie, że programowanie zarówno na poziomie strategicznym, jak i operacyjnym 
będzie niezbędne w celu zapewnienia skuteczności i spójności działań Unii;

49. w związku z powyższym z zadowoleniem przyjmuje fakt, że traktat lizboński wzywa w 
szczególności do programowania jako sposobu zwiększenia zdolności instytucji do działania i 
proponuje, aby w odniesieniu do następujących kwestii opracowano pewne równoczesne 
programy działania:

– Parlament Europejski, Rada i Komisja powinny uzgodnić kwestię „umowy” lub „programu” 
w zakresie prawodawstwa, w oparciu o szerokie cele strategiczne i priorytety przedstawione 
przez Komisję po rozpoczęciu się jej mandatu, która powinna zostać poddana wspólnej 
debacie Parlamentu Europejskiego i Rady, mającej za cel osiągnięcie porozumienia (o ile to 
możliwe, w formie specjalnego porozumienia międzyinstytucjonalnego, nawet jeżeli takie 
porozumienie nie jest prawnie wiążące) pomiędzy tymi trzema instytucjami w sprawie 
wspólnych celów i priorytetów na pięcioletnią kadencję;

– na podstawie wspomnianej umowy lub programu Komisja powinna rozwijać następnie 
swoje plany programowania finansowego i przedstawić do końca czerwca roku 
następującego po wyborach swoje propozycje dotyczące wieloletnich ram finansowych 
przygotowanych na okres pięciu lat, wraz z listą wniosków legislacyjnych niezbędnych w 
celu wprowadzenia stosownych programów w życie, które z kolei powinny zostać 
przedyskutowane i przyjęte przez Radę oraz Parlament Europejski zgodnie z procedurą 
określoną w traktatach przed końcem tego samego roku (lub do końca pierwszego kwartału 
następnego roku);

– umożliwiłoby to Unii dysponowanie wieloletnimi ramami finansowymi na okres pięciu lat, 
gotowymi do wprowadzenia w życie na początku roku N+2 (lub N+3)1, gwarantując tym 
samym Parlamentowi Europejskiemu i każdej Komisji możliwość zdecydowania o ich 
„własnym” programowaniu;

                                               
1 N oznacza „rok wyborów europejskich”.
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50. wyraża przekonanie, że przejście na wspomniany system pięcioletniego finansowego i 
politycznego programowania wymagać będzie przedłużenia i dostosowania bieżących ram 
finansowych zawartych w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym w sprawie dyscypliny 
budżetowej i należytego zarządzania finansami1 do końca 2015/2016 r., podczas gdy kolejne 
porozumienie wejdzie w życie na początku 2016/2017 r.2;

51. proponuje, aby w oparciu o umowę/program w zakresie prawodawstwa oraz uwzględniając 
wieloletnie ramy finansowe:

– Komisja przedstawiała Parlamentowi Europejskiemu i Radzie swój roczny roboczy i 
legislacyjny program w celu przeprowadzenia wspólnej debaty pozwalającej Komisji na 
wprowadzenie koniecznych zmian;

– Rada do Spraw Ogólnych w porozumieniu z Parlamentem Europejskim powinna przyjąć 
wspólne programowanie operacyjne dotyczące działań każdej grupy składającej się z trzech 
prezydencji na okres ich pełnej 18 miesięcznej kadencji, co posłuży jako ramy dla 
odpowiedniego programu działań każdej prezydencji w ciągu jej sześciomiesięcznej 
kadencji;

Stosunki zewnętrzne

52. podkreśla wagę nowego wymiaru, jaki dzięki traktatowi lizbońskiemu zyskują działania 
zewnętrzne Unii jako całość, w tym WPZiB, co wraz z osobowością prawną Unii oraz istotnymi 
dla tego obszaru innowacjami instytucjonalnymi (zwłaszcza powołanie sprawującego podwójną 
funkcję wiceprzewodniczącego Komisji (wysokiego przedstawiciela) oraz Europejskiej Służby 
Działań Zewnętrznych) mogłoby być decydującym czynnikiem w zakresie spójności i 
skuteczności działań Unii w tym obszarze oraz mogłoby w istotny sposób zwiększyć jej 
przejrzystość na arenie światowej;

53. przypomina, że wszystkie decyzje z zakresu spraw zagranicznych muszą odnosić się do 
podstaw prawnych, w oparciu o które zostały przyjęte, w celu ułatwienia identyfikacji 
procedury wykorzystanej do ich przyjęcia oraz procedury, zgodnie z którą należy je wdrożyć;

Wiceprzewodniczący Komisji (wysoki przedstawiciel)

54. wyraża przekonanie, że utworzenie stanowiska sprawującego podwójną funkcję 
wiceprzewodniczącego Komisji (wysokiego przedstawiciela) jest podstawowym krokiem w 
celu zapewnienia spójności, skuteczności oraz przejrzystości wszystkich zewnętrznych działań
Unii;

55. podkreśla, że wiceprzewodniczący Komisji (wysoki przedstawiciel) musi być nominowany 
przez Radę Europejską kwalifikowaną większością głosów za zgodą przewodniczącego 
Komisji, a także musi zostać zaakceptowany przez Parlament Europejski jako 

                                               
1 Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i 

Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (Dz.U. C 139 z 
14.6.2006, s. 1).

2 Zgodnie ze sprawozdaniem Böge w sprawie śródokresowego przeglądu ram finansowych na lata 2007-
2013 (INI/2008/2055) i ze sprawozdaniem Guy-Quint w sprawie aspektów finansowych traktatu z 
Lizbony (INI/2008/2054). 
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wiceprzewodniczący Komisji wraz z całym kolegium członków Komisji; wzywa 
przewodniczącego Komisji do zapewnienia, że Komisja w pełni wywiązuje się ze swoich 
obowiązków w tym kontekście, mając na względzie, że wysoki przedstawiciel jako 
wiceprzewodniczący Komisji będzie odgrywał niezwykle istotną rolę, gwarantując spójność 
oraz wysoką wydajność kolegium, oraz że przewodniczący Komisji ma polityczny i 
instytucjonalny obowiązek zapewnić, że posiada odpowiednie umiejętności do zintegrowania 
kolegium; podkreśla również, że Rada Europejska musi być świadoma wspomnianego wyżej 
aspektu roli wiceprzewodniczącego Komisji (wysokiego przedstawiciela) i musi przeprowadzić 
procedurę od samego początku do niezbędnych konsultacji z przewodniczącym Komisji w celu 
zapewnienia jej pomyślnego zakończenia; przypomina, że w pełni wykorzysta możliwość 
dokonania oceny zdolności politycznych i instytucjonalnych nominowanego 
wiceprzewodniczącego Komisji (wysokiego przedstawiciela) w ramach uprawnień dotyczących 
nominacji nowej Komisji;

56. podkreśla, że Europejska Służba Działań Zewnętrznych będzie odgrywać podstawową rolę we 
wspieraniu wiceprzewodniczącego Komisji (wysokiego przedstawiciela) oraz będzie stanowić 
niezbędny element, od którego zależało będzie powodzenie nowego zintegrowanego podejścia 
w zakresie działań zewnętrznych Unii; podkreśla, że utworzenie nowej służby będzie wymagać 
formalnego wniosku wiceprzewodniczącego Komisji (wysokiego przedstawiciela), co będzie 
możliwe jedynie po objęciu prze niego/nią odnośnych obowiązków, a wniosek ten będzie mógł 
zostać przyjęty przez Radę wyłącznie po uzyskaniu opinii Parlamentu Europejskiego i zgody 
Komisji; deklaruje zamiar pełnego wykorzystywania uprawnień w zakresie budżetu w 
odniesieniu do tworzenia Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych;

57. podkreśla, że zadania wiceprzewodniczącego Komisji (wysokiego przedstawiciela) są 
niezwykle uciążliwe oraz będą wymagać szczególnej koordynacji z pozostałymi instytucjami, 
zwłaszcza z przewodniczącymi Komisji, wobec którego będzie on/ona politycznie 
odpowiedzialny/odpowiedzialna w zakresie stosunków zewnętrznych podlegających 
kompetencjom Komisji, ze zmieniającą się prezydencją Rady oraz z przewodniczącym Rady 
Europejskiej;

58. podkreśla, że osiągnięcie celów, które doprowadziły do utworzenia funkcji 
wiceprzewodniczącego Komisji (wysokiego przedstawiciela) będzie w dużej mierze zależeć od 
istnienia politycznego zaufania pomiędzy przewodniczącym Komisji a wiceprzewodniczącego 
Komisji (wysokiego przedstawiciela) oraz od umiejętności owocnej współpracy 
wiceprzewodniczącego Komisji (wysokiego przedstawiciela) z przewodniczącym Rady 
Europejskiej, ze zmieniającą się prezydencją Rady oraz innymi odpowiedzialnymi 
komisarzami, którą on/ona koordynuje z wykorzystaniem szczególnych kompetencji 
odnoszących się do stosunków zewnętrznych Unii;

59. wzywa Komisję i wiceprzewodniczącego Komisji (wysokiego przedstawiciela) do pełnego 
wykorzystania możliwości przedstawienia wspólnych inicjatyw w zakresie stosunków 
zagranicznych w celu wzmocnienia spójności różnych obszarów działań Unii w sferze 
zewnętrznej oraz zwiększenia prawdopodobieństwa przyjęcia tych inicjatyw przez Radę, w 
szczególności w związku z WPZiB; w związku z tym podkreśla potrzebę kontroli 
parlamentarnej działań w zakresie polityki zagranicznej i bezpieczeństwa;

60. utrzymuje, że konieczne jest podjęcie pewnych praktycznych kroków w celu zmniejszenia ilości 
zadań wiceprzewodniczącego Komisji (wysokiego przedstawiciela):
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– wiceprzewodniczący Komisji (wysoki przedstawiciel) powinien zaproponować nominację 
specjalnych przedstawicieli, posiadających wyraźny mandat określony zgodnie z art. 33 
Traktatu o Unii Europejskiej, aby pomagali mu/jej w poszczególnych obszarach jego/jej 
kompetencji w zakresie WPZiB (wspomniani wyżej specjalni przedstawiciele nominowani 
przez Radę powinni być również wysłuchiwani przez Parlament Europejski oraz powinni 
regularnie informować Parlamentu Europejski o swoich działaniach);

– powinien/powinna on/ona koordynować swoje działania w obszarach innych niż WPZiB z 
komisarzami odpowiedzialnymi za teki w tych obszarach oraz w razie konieczności 
przekazywać funkcje reprezentowania Unii Europejskiej na arenie międzynarodowej w tych 
obszarach;

– w razie nieobecności wiceprzewodniczący Komisji (wysoki przedstawiciel) powinien 
decydować, kto będzie go/ją reprezentował, rozpatrując każdy przypadek z osobna w 
zależności od zakresu obowiązków do wypełnienia w danej sytuacji;

Reprezentacja

61. uważa, że traktat lizboński ustanawia skuteczny, aczkolwiek skomplikowany system operacyjny 
reprezentowania Unii w relacjach zewnętrznych oraz proponuje jego wyrażenie za pomocą 
następujących wytycznych:

– przewodniczący Rady Europejskiej reprezentuje Unię na szczeblu głów państw lub szefów 
rządów w kwestiach dotyczących WPZiB, ale nie posiada uprawnień do prowadzenia 
politycznych negocjacji w imieniu Unii, co jest zadaniem wiceprzewodniczącego Komisji 
(wysokiego przedstawiciela); może on/ona zostać również wezwany/a do spełnienia 
szczególnej roli reprezentowania Rady Europejskiej podczas niektórych międzynarodowych 
zdarzeń;

– przewodniczący Komisji reprezentuje Unię na najwyższym szczeblu w odniesieniu do 
wszystkich aspektów stosunków zewnętrznych Unii, za wyjątkiem kwestii dotyczących 
WPZiB, lub wszelkich szczególnych polityk sektorowych znajdujących się w zakresie 
działań zewnętrznych Unii (handel zagraniczny itd.); wiceprzewodniczący Komisji (wysoki 
przedstawiciel) lub właściwy/upoważniony komisarz może również przyjąć taką rolę 
działając z upoważniania Komisji;

– wiceprzewodniczący Komisji (wysoki przedstawiciel) reprezentuje Unię na poziomie 
ministerialnym lub w organizacjach międzynarodowych związanych z działaniami 
zewnętrznymi Unii ogółem; sprawuje on/ona również zewnętrzne funkcje reprezentacyjne 
jako przewodniczący/a Rady do Spraw Zagranicznych;

62. wyraża przekonanie, że nie będzie już wskazane, by przewodniczący/a Rady do Spraw 
Ogólnych (zwłaszcza premier państwa członkowskiego sprawującego prezydencję) lub 
przewodniczący/a danego sektorowego składu Rady został powołany do reprezentowania Unii 
w stosunkach zewnętrznych; 

63. podkreśla znaczenie koordynacji oraz współpracy pomiędzy wszystkimi stronami 
odpowiedzialnymi za różne zadania związane z reprezentowaniem Unii w stosunkach 
zewnętrznych, tak aby uniknąć sporów kompetencyjnych i zapewnić spójność i przejrzystość 
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Unii w kwestii spraw zagranicznych;

°

° °

64. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji i sprawozdania 
Komisji Spraw Konstytucyjnych Radzie, Komisji oraz parlamentom krajowym państw 
członkowskich.
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Projekt rezolucji w sprawie kontynuowania procedur ratyfikacji traktatu z Lizbony (AFCO/6/68955) 1

Parlament Europejski

– uwzględniając Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat 
ustanawiający Wspólnotę Europejską, podpisany w Lizbonie dniu 13 grudnia 2007 r.2,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie traktatu z Lizbony3,

– uwzględniając art. 103 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że parlamentarną procedurę zatwierdzania traktatu z Lizbony zakończyły 24 
państwa członkowskie,

B. mając na uwadze, że w wyniku referendum przeprowadzonego w dniu 12 czerwca 2008 r. w 
Irlandii to państwo członkowskie nie jest obecnie w stanie dokonać ratyfikacji traktatu z 
Lizbony,

C. mając na uwadze, że między obywatelami Unii Europejskiej i jej instytucjami zaistniał kryzys 
zaufania; przekonany jednak, że traktat z Lizbony stanowi decydujący krok ku przezwyciężeniu 
tego kryzysu zaufania poprzez wzmocnienie roli Parlamentu Europejskiego i parlamentów 
krajowych, a także obywateli europejskich (inicjatywa obywatelska), umocnienie 
indywidualnych i socjalnych praw obywateli Europy oraz wzmocnienie zdolności do działania,

D. mając na uwadze, że reformy instytucjonalne przewidziane przez traktat z Lizbony są pilnie 
potrzebne dla zapewnienia sprawnego i wyważonego funkcjonowania Unii Europejskiej przy 
zachowaniu pełnej kontroli demokratycznej,

E. mając na uwadze, że wobec istotnych wydarzeń politycznych zaplanowanych na 2009 r., 
zwłaszcza wyborów do PE i mianowania nowego składu Komisji Europejskiej, wymagana jest 
jasność co do przepisów instytucjonalnych, które będą obowiązywać, ponieważ będzie to miało 
wpływ na skład nowo wybranego Parlamentu Europejskiego, a także na strukturę i inwestyturę 
nowej Komisji oraz sprawne funkcjonowanie instytucji UE,

F. mając na uwadze, że wejście w życie traktatu z Lizbony przed wyborami do Parlamentu 
Europejskiego w 2009 r. umożliwi szybkie i zasadnicze osiągnięcia, takie jak przyspieszenie 
procesu decyzyjnego i zwiększenie jego skuteczności, m.in. w zakresie bezpieczeństwa 
energetycznego, walki z terroryzmem i przestępczością zorganizowaną, jak również większy 

                                               
1 Niniejszy projekt rezolucji nie był rozpatrywany ani poddany pod głosowanie na posiedzeniu plenarnym, 

poniższy tekst ma formę przyjętą w wyniku głosowania w Komisji Spraw Konstytucyjnych.
2 Dz.U. C 306 z 17.12.2007, s. 1.
3 Teksty przyjęte, P6_TA(2008)0055.
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udział obywateli w polityce europejskiej,

G. mając na uwadze, że państwa kandydujące do przystąpienia do Unii Europejskiej słusznie 
oczekują, że jej instytucje będą szybko zreformowane, czyniąc ją zdolną do dalszych 
rozszerzeń,

H. mając na uwadze, że ostatnie wydarzenia międzynarodowe, takie jak konflikt między Rosją i 
Gruzją, kryzys finansowy i wzrost cen energii, pokazują wyraźnie, że Unia Europejska musi 
odgrywać bardziej skoordynowaną i spójną rolę, co byłoby możliwe w ramach przewidzianych 
przez traktat z Lizbony,

I. mając na uwadze, że każde kolejne opóźnienie procesu ratyfikacji spowodowałoby poważne 
niebezpieczeństwo polityczne z powodu nieoczekiwanego lub nieprzewidzianego rozwoju 
sytuacji,

1. ponawia i potwierdza swoje poparcie dla traktatu oraz konieczność możliwie najszybszej jego 
ratyfikacji w państwach członkowskich Unii Europejskiej;

2. nalega, aby podjęte zostały wszelkie możliwe wysiłki gwarantujące, że traktat z Lizbony będzie 
mógł wejść w życie przed wyborami europejskimi w roku 2009, ponieważ jeżeli traktat nie 
wejdzie w życie, wywoła to szereg konsekwencji związanych m.in. ze stosowaniem karty praw 
podstawowych, znacznym zwiększeniem uprawnień Parlamentu Europejskiego w związku z 
rozszerzeniem procedury współdecyzji, podejmowaniem decyzji kwalifikowaną większością 
głosów oraz wcześniejszą kontrolą ze strony parlamentów krajowych, składem Komisji i 
Parlamentu Europejskiego, mianowaniem wysokiego przedstawiciela Unii ds. zagranicznych i 
polityki bezpieczeństwa, przedłużonym okresem sprawowania przewodnictwa Rady 
Europejskiej;

3. zauważa, że jeżeli członkowie nowej Komisji będą mianowani na mocy przepisów traktatu z 
Nicei, liczba komisarzy będzie mniejsza od liczby państw członkowskich;

4. wzywa właściwe władze Szwecji i Republiki Czeskiej do zakończenia odpowiednich procedur 
do końca bieżącego roku;

5. docenia przeprowadzoną przez rząd Irlandii szczegółową analizę przyczyn negatywnego 
wyniku referendum i zachęca go do przedstawienia w najbliższej przyszłości konkretnych 
propozycji określających warunki dla wznowienia procedury ratyfikacji w Irlandii z 
poszanowaniem jej zasad demokratycznych;

6. jest świadom obaw wyrażonych przez obywateli Irlandii w kontekście referendum i jest 
przekonany, że można je rozproszyć bez zmieniania traktatu;

7. zdecydowanie oczekuje, że Rada Europejska na posiedzeniu w grudniu osiągnie ostateczne 
porozumienie, które otworzy Irlandii drogę do wznowienia procedury ratyfikacji na wiosnę 
2009 r.;

8. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie 
Europejskiej, Radzie, Komisji i parlamentom krajowym państw członkowskich UE.
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Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 26 maja 2005 r. w sprawie nowelizacji porozumienia 
ramowego między Parlamentem Europejskim a Komisją (2005/2076(ACI)) – Sprawozdawca:  Jo 
Leinen

Parlament Europejski,

– uwzględniając art. 10 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską oraz Deklarację nr 3 
załączoną do aktu końcowego Konferencji Międzyrządowej, podczas której uchwalono Traktat 
z Nicei,

– uwzględniając art. III-397 Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy,

– uwzględniając porozumienie ramowe w sprawie stosunków między Parlamentem Europejskim a 
Komisją z dnia 5 lipca 2000 r.1,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie powołania nowej Komisji2,

– uwzględniając decyzję Konferencji Przewodniczących z dnia 14 kwietnia 2005 r.,

– uwzględniając projekt porozumienia ramowego w sprawie stosunków między Parlamentem 
Europejskim a Komisją (dalej zwany „Porozumieniem”),

– uwzględniając art. 24 ust. 3 i art. 120 Regulaminu oraz punkt XVIII ust. 4 załącznika VI 
Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Konstytucyjnych (A6-0147/2005),

A mając na uwadze, że pogłębianie demokracji w Unii Europejskiej, o czym świadczy w 
szczególności podpisanie Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy, wymaga 
zacieśnienia stosunków między Parlamentem Europejskim a Komisją oraz lepszej kontroli 
parlamentarnej działania władzy wykonawczej,

B. mając na uwadze, że proces zatwierdzenia obecnej Komisji wzmocnił demokratyczną 
prawomocność systemu instytucyjnego Unii oraz podkreślił polityczny wymiar stosunków 
między dwoma instytucjami,

C. mając na uwadze, że przedstawione mu nowe Porozumienie odzwierciedla tę ewolucję,

D. mając na uwadze, że niniejsze Porozumienie wymaga niżej podanych wyjaśnień,

E. mając na uwadze, że ze względu na przebieg negocjacji, które doprowadziły do porozumienia 
politycznego, nieodzownym jest, aby osoby wyznaczone do prowadzenia negocjacji posiadały 
mandat polityczny,

F. mając na uwadze, że porozumienia międzyinstytucjonalne oraz porozumienia ramowe mają 
                                               
1 Dz.U. C 121 z 24.4.2001, str. 122.
2 Teksty przyjęte w tym dniu, P6_TA(2004)0063.
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znaczące skutki, oraz że w celu zapewnienia ich dostępności i przejrzystości konieczne jest 
zebranie w całość wszystkich istniejących porozumień i ich opublikowanie jako załącznika do 
Regulaminu Parlamentu,

1. wyraża zadowolenie ze wzmocnienia spójności i uproszczenia struktury oraz wprowadzenia do 
projektu nowego porozumienia następujących, pozytywnych punktów:

a) nowe postanowienia odnośnie ewentualnego konfliktu interesów (pkt 2);

b) uzgodnienia na wypadek zastąpienia członka komisji w trakcie jej kadencji (pkt 4);

c) zapewnienie, że wszystkie istotne informacje zostaną przedstawione przez desygnowanych 
komisarzy w związku z procedurą powołania Komisji (pkt 7);

d) prowadzenie regularnego dialogu na najwyższym szczeblu między Przewodniczącym 
Komisji a Konferencją Przewodniczących (pkt 10);

e) wspólne określenie inicjatyw i projektów o szczególnym znaczeniu na podstawie programu 
legislacyjnego i prac Komisji oraz wieloletniego programu międzyinstytucjonalnego, a także 
zapewnienie, że Parlament będzie informowany, na równi z Radą, o wszystkich działaniach 
Komisji (pkt 8 i 12);

f) ulepszenie informacji udzielanych przez Komisję na temat zastosowania się do wniosków i 
uwzględnienia stanowisk Parlamentu (pkt 14 i 31);

g) publiczne podawanie istotnych wiadomości dotyczących grup ekspertów Komisji (pkt 16), 
bez uszczerbku dla uwzględnienia ust. 2 niniejszej decyzji;

h) zatwierdzenie postanowień dotyczących uczestnictwa Parlamentu w spotkaniach 
międzynarodowych oraz nowych, specjalnych odwołań do spotkań dawców pomocy 
pieniężnej oraz w zakresie obserwowania wyborów (pkt 19 - 25), bez uszczerbku dla 
wniosku zapisanego w ust. 4 niniejszej decyzji;

i) wprowadzenie do porozumienia (pkt 35) zobowiązań podjętych przez Komisję w ramach 
środków wykonawczych odnoszących się do sektora papierów wartościowych, bankowości i 
ubezpieczeń („procedura Lamfalussy´ego”) oraz porozumienia między Parlamentem 
Europejskim a Komisją w sprawie trybu wdrażania decyzji w sprawie „komitologii”1, bez 
uszczerbku dla uwag zawartych w ust. 3 niniejszej decyzji;

j) zobowiązania podjęte w zakresie udziału Komisji w pracach Parlamentu (pkt 37 - 39);

k) włączenie klauzuli w sprawie nowelizacji porozumienia (pkt 43) wraz z wejściem w życie 
Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy;

2. podkreśla znaczenie, jakie przywiązuje do pełnej przejrzystości w odniesieniu do składu i 
działań grup ekspertów Komisji (pkt 16 Porozumienia) i wnosi do Komisji o stosowanie 
porozumienia w tym duchu;

                                               
1 Decyzja Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiająca warunki wykonywania 

uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23).
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3. wzywa Komisję, w świetle jej projektu z dnia 11 grudnia 2002 r., do uwzględnienia wytycznych 
politycznych uchwalanych przez Parlament na mocy przysługującego mu w ramach procedury 
komitologii prawa do działania;

4. uważa za ważne, aby w ramach uczestnictwa posłów w delegacjach na konferencje i inne 
rozmowy międzynarodowe posłowie ci mieli możliwość uczestniczenia w wewnętrznych 
posiedzeniach koordynacyjnych Unii, uznając za oczywiste własne zobowiązanie do 
zachowania właściwej tym posiedzeniom poufności, oraz zwraca się w związku z tym do 
Komisji z prośbą o poparcie przed Radą stosownych propozycji Parlamentu;

5. nalega, aby Komisja, prezentując zintegrowane wytyczne na rzecz wzrostu i zatrudnienia na 
początku stycznia, przewidziała okres przynajmniej dwóch miesięcy tak, aby mogła zostać 
przeprowadzona konsultacja z Parlamentem Europejskim;

6. zatwierdza Porozumienie załączone do niniejszej decyzji;

7. postanawia, że Porozumienie to zostanie załączone do Regulaminu i zastąpi załączniki XIII i 
XIV;

8. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z załącznikiem 
Komisji i Radzie, a także parlamentom Państw Członkowskich.
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ZAŁĄCZNIK

Porozumienie ramowe w sprawie stosunków między Parlamentem Europejskim i Komisją
Parlament Europejski i Komisja Wspólnot Europejskich (zwane dalej „obiema instytucjami”),
- uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską 

oraz Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, zwane dalej 
„Traktatami”,

- uwzględniając porozumienia międzyinstytucjonalne oraz teksty regulujące stosunki 
pomiędzy obiema instytucjami,

- uwzględniając Regulamin Parlamentu1, a w szczególności artykuły 98, 99 i 120 oraz 
załącznik VII,

A. mając na uwadze, że Traktaty wzmacniają demokratyczną legitymację procesu decyzyjnego 
w Unii Europejskiej,

B. mając na uwadze, że obie instytucje przywiązują najwyższą wagę do skutecznej transpozycji 
i stosowania prawa wspólnotowego,

C. mając na uwadze, że niniejsze porozumienie ramowe nie narusza uprawnień ani 
kompetencji Parlamentu, Komisji ani żadnej innej instytucji lub organu Unii Europejskiej, 
lecz ma na celu zapewnienie, że kompetencje te są wykonywane w możliwie 
najskuteczniejszy sposób,

D. mając na uwadze, że należy dokonać aktualizacji porozumienia ramowego zawartego w 
lipcu 2000 r.2 i zastąpić go niniejszym tekstem,

przyjmują następujące porozumienie ramowe:

                                               
1 Dz.U. L 44 z 15.2.2005, str. 1.
2 Dz.U. C 121 z 24.4.2001, str. 122.
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I. ZAKRES STOSOWANIA
1. Obie instytucje przyjmują następujące środki w celu wzmocnienia politycznej 
odpowiedzialności politycznej i zasadności działań Komisji, rozszerzenia konstruktywnego dialogu 
i poprawy przepływu informacji pomiędzy obiema instytucjami oraz ulepszenia koordynacji 
procedur i planowania.
Przyjmują one również szczególne środki wykonawcze w celu przekazywania poufnych 
dokumentów i informacji Komisji, jak określono w załączniku 1, oraz dotyczące programu 
legislacyjnego i prac Komisji, jak określono w załączniku 2. 

II. ODPOWIEDZIALNOŚĆ POLITYCZNA
2. Bez uszczerbku dla zasady kolegialności Komisji, każdy z członków Komisji ponosi 
odpowiedzialność polityczną za działania podejmowane w zakresie swoich kompetencji.
Przewodniczący Komisji ponosi całkowitą odpowiedzialność za stwierdzenie jakiegokolwiek 
konfliktu interesów, który uniemożliwiłby danemu członkowi Komisji pełnienie obowiązków. 
Przewodniczący Komisji jest też odpowiedzialny za wszelkie dalsze działania podjęte w 
powyższych okolicznościach; w sytuacji ponownego przydzielenia indywidualnej sprawy 
Przewodniczący niezwłocznie informuje o tym na piśmie Przewodniczącego Parlamentu. 
3. W przypadku gdy Parlament wyrazi wotum nieufności jednemu z członków Komisji, 
Przewodniczący Komisji, po dogłębnym rozważeniu tej decyzji, zwraca się do tego członka o 
złożenie dymisji lub udziela Parlamentowi wyjaśnienia na temat podjętej przez siebie decyzji. 
4. W przypadku gdy konieczne staje się zastąpienie członka Komisji w okresie trwania jego 
kadencji zgodnie z art. 215 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, Przewodniczący 
Komisji niezwłocznie kontaktuje się z Przewodniczącym Parlamentu w celu uzgodnienia sposobu, 
w jaki Przewodniczący Komisji zamierza przedstawić, w jak najszybszy sposób i przy pełnym 
poszanowaniu kompetencji instytucji, przyszłego członka Komisji Parlamentowi. 
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Parlament zapewnia jak najsprawniejszy przebieg swoich procedur, aby umożliwić 
przewodniczącemu Komisji zapoznanie się ze stanowiskiem Parlamentu w odpowiednim czasie, 
zanim członek Komisji zostanie wezwany do pełnienia funkcji przedstawiciela Komisji. 
5. Przewodniczący Komisji niezwłocznie informuje Parlament o wszelkich decyzjach 
związanych z powierzaniem obowiązków członkom Komisji. W przypadku zasadniczych zmian 
dotyczących obowiązków członka Komisji stawia się on przed właściwą komisją parlamentarną na 
wniosek Parlamentu.
6. Wszelkie zmiany do kodeksu postępowania członków Komisji i dotyczące konfliktu 
interesów lub zachowania etycznego są niezwłocznie przesyłane Parlamentowi. 
Komisja uwzględnia opinie wyrażone przez Parlament w tym przedmiocie. 
7. Zgodnie z art. 99 Regulaminu Parlamentu Europejskiego, Parlament konsultuje się z 
desygnowanym Przewodniczącym Komisji w odpowiednim czasie przed rozpoczęciem procedur 
związanych z powołaniem nowej Komisji. Parlament uwzględnia uwagi wyrażone przez 
desygnowanego Przewodniczącego Komisji. 
Procedury są ukształtowane w sposób gwarantujący jawność, sprawiedliwość i spójność oceny całej 
desygnowanej Komisji. 
Członkowie desygnowanej Komisji zapewniają ujawnienie wszelkich istotnych informacji zgodnie 
z obowiązkiem niezależności, o którym mowa w art. 213 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę 
Europejską.

III. KONSTRUKTYWNY DIALOG I PRZEPŁYW INFORMACJI
(i) Przepisy ogólne

8. Komisja niezwłocznie i wyczerpująco informuje Parlament o swoich projektach oraz 
inicjatywach w dziedzinie legislacyjnej i budżetowej. 
We wszystkich dziedzinach, w których Parlament wykonuje swoje uprawnienia legislacyjne lub 
działa jako organ władzy budżetowej, jest on informowany na równi z Radą na każdym etapie 
procesu legislacyjnego i procedury budżetowej.
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9. W dziedzinie Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa, a także współpracy 
policyjnej i sądowej w sprawach karnych, Komisja przyjmuje przepisy zmierzające do szerszego 
włączenia Parlamentu w te dziedziny w taki sposób, aby mogła ona w możliwie najszerszym 
zakresie uwzględniać jego opinie.
10. Przewodniczący Komisji i/lub Wiceprzewodniczący ds. Stosunków 
Międzyinstytucjonalnych spotykają się co trzy miesiące z Konferencją Przewodniczących w celu 
prowadzenia regularnego dialogu na najwyższym szczeblu pomiędzy obiema instytucjami. 
Przewodniczący Komisji bierze udział w posiedzeniach Konferencji Przewodniczących co najmniej 
dwa razy w roku. 
11. Każdy z członków Komisji dba o systematyczny i bezpośredni przepływ informacji 
pomiędzy członkiem Komisji a przewodniczącym właściwej komisji parlamentarnej.
12. Komisja podaje do publicznej wiadomości projekt legislacyjny, ważną inicjatywę lub 
decyzję dopiero po powiadomieniu o tym na piśmie Parlamentu.
Na podstawie programu legislacyjnego i prac Komisji oraz wieloletniego programu 
międzyinstytucjonalnego obie instytucje określają, z wyprzedzeniem czasowym i w drodze 
obopólnego porozumienia, projekty i inicjatywy o szczególnym znaczeniu w celu przedstawienia 
ich na posiedzeniu plenarnym Parlamentu. 
W taki sam sposób określają one projekty i inicjatywy, co do których informacja zostanie 
przekazana Konferencji Przewodniczących, lub informując w odpowiedni sposób zainteresowaną 
komisję parlamentarną lub jej przewodniczącego.
Niniejsze decyzje są podejmowane w ramach regularnego dialogu pomiędzy obiema instytucjami, 
przewidzianego w pkt 10, i są regularnie aktualizowane, przy odpowiednim uwzględnieniu 
wszelkiego rodzaju ewentualnych zmian sytuacji politycznej.
13. Jeżeli dokument wewnętrzny Komisji, o którego istnieniu Parlament nie został 
poinformowany zgodnie z pkt 8, 9 i 12, został udostępniony poza obrębem instytucji, 
Przewodniczący Parlamentu może zażądać natychmiastowego przekazania mu tego dokumentu w 
celu udostępnienia go zainteresowanym posłom. 
14. Komisja systematycznie informuje Parlament o działaniach podjętych w odpowiedzi na 
konkretne wnioski skierowane do niej w rezolucjach Parlamentu, włączając w to informowanie 
Parlamentu w przypadkach, w których nie było możliwe zastosowanie się do jego poglądów. 
W odniesieniu do procedury udzielania absolutorium zastosowanie mają szczególne przepisy, o 
których mowa w pkt 26.
Komisja bierze pod uwagę wszelkie wnioski zgłoszone przez Parlament, zgodnie z art. 192 Traktatu 
ustanawiającego Wspólnotę Europejską, dotyczące przedłożenia projektów legislacyjnych oraz 
udziela na nie szybkiej i wyczerpującej odpowiedzi.
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W odniesieniu do dalszego biegu ważnych wniosków złożonych przez Parlament, na wniosek 
Parlamentu lub Komisji informacje udzielane są również właściwej komisji parlamentarnej, oraz, o 
ile to konieczne, w trakcie posiedzenia plenarnego Parlamentu.
15. W przypadku wystąpienia przez Państwo Członkowskie z inicjatywą legislacyjną zgodnie z 
art. 34 Traktatu o Unii Europejskiej, Komisja informuje właściwą komisję parlamentarną o swoim 
stanowisku w sprawie inicjatywy, jeśli Parlament o to wniósł.
16. Komisja przekazuje Parlamentowi do wiadomości listę grup ekspertów, powołanych w celu 
wspierania Komisji w wypełnianiu przysługującego jej prawa inicjatywy. Lista ta jest regularnie 
aktualizowana i podawana do wiadomości publicznej.
W powyższych ramach Komisja informuje w odpowiedni sposób właściwą komisję parlamentarną 
o działalności i składzie powyższych grup, w odpowiedzi na szczegółowy i uzasadniony wniosek 
przewodniczącego tej komisji.

17. Obie instytucje prowadzą, w drodze właściwych mechanizmów, konstruktywny dialog na 
temat spraw dotyczących istotnych kwestii administracyjnych, zwłaszcza na temat spraw mających 
bezpośrednie skutki dla administracji Parlamentu.
18. W przypadku gdy jakakolwiek informacja przekazana zgodnie z niniejszym porozumieniem 
ramowym objęta jest poufnością, zastosowanie mają postanowienia załącznika 1.

ii) Stosunki zewnętrzne, rozszerzenie i umowy międzynarodowe
19. W odniesieniu do umów międzynarodowych, w tym umów handlowych, Komisja 
niezwłocznie przekazuje Parlamentowi jasne informacje, zarówno na etapie przygotowywania 
umów, jak i podczas prowadzenia i zamykania międzynarodowych negocjacji. Informacje te 
obejmują projekty dyrektyw negocjacyjnych, przyjęte dyrektywy negocjacyjne, przebieg negocjacji 
oraz zamknięcie negocjacji. 
Informacje, o których mowa w pierwszym akapicie, są przekazywane Parlamentowi w 
odpowiednim czasie, aby mógł on wyrazić w razie potrzeby swoją opinię, a Komisja mogła w 
możliwie najszerszym zakresie uwzględnić poglądy Parlamentu. Informacje te są przekazywane 
przez właściwe komisje parlamentarne oraz w razie potrzeby na posiedzeniu plenarnym.
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Ze swej strony Parlament zobowiązuje się przyjąć procedury i środki zapewniające poufność, 
zgodnie z postanowieniami załącznika 1.
20. Komisja podejmuje niezbędne kroki w celu zapewnienia natychmiastowego i 
wyczerpującego informowania Parlamentu o: 
(i) decyzjach dotyczących tymczasowego stosowania lub zawieszenia umów, i
(ii) stanowisku Wspólnoty w organie utworzonym na mocy umowy międzynarodowej.
21. W przypadku gdy Komisja reprezentuje Wspólnotę Europejską, na wniosek Parlamentu 
Komisja ułatwia włączenie posłów do Parlamentu jako obserwatorów wchodzących w skład 
delegacji Wspólnoty do negocjowania umów wielostronnych. Posłowie do Parlamentu nie mogą 
bezpośrednio uczestniczyć w posiedzeniach negocjacyjnych.
Komisja zobowiązuje się do systematycznego przekazywania informacji posłom do Parlamentu 
Europejskiego, będącym obserwatorami wchodzącymi w skład delegacji ds. negocjacji 
wielostronnych porozumień.
22. Przed ogłaszaniem na spotkaniach dawców pomocy finansowej deklaracji, które spowodują 
powstanie nowych zobowiązań natury finansowej i wymagają zgody władzy budżetowej, Komisja 
informuje władzę budżetową i rozpatruje wniesione przez nią uwagi.
23. Obie instytucje zgadzają na współpracę w zakresie obserwacji wyborów. Komisja 
współpracuje z Parlamentem, przekazując niezbędne wsparcie parlamentarnym delegacjom 
uczestniczącym we wspólnotowych misjach obserwacji wyborów. 
24. Komisja wyczerpująco informuje Parlament o przebiegu negocjacji związanych z 
rozszerzeniem, a zwłaszcza o ich najważniejszych aspektach i rozwoju sytuacji, aby umożliwić 
Parlamentowi wyrażenie poglądów w odpowiednim czasie, w ramach właściwych procedur 
parlamentarnych.

25. Jeżeli Parlament przyjmie w kwestiach, o których mowa w pkt 24, zalecenie zgodnie z art. 
82 Regulaminu Parlamentu Europejskiego, natomiast Komisja uzna, że z ważnych powodów nie 
może poprzeć takiego zalecenia, uzasadnia ona swoją decyzję przed Parlamentem, na posiedzeniu 
plenarnym lub na kolejnym zebraniu właściwej komisji parlamentarnej.
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(iii) Wykonanie budżetu
26. W ramach corocznego absolutorium, o którym mowa w art. 276 Traktatu ustanawiającego 
Wspólnotę Europejską, Komisja przekazuje wszelkie informacje niezbędne do kontroli wykonania 
budżetu za dany rok, o które występuje w tym celu przewodniczący parlamentarnej komisji 
właściwej w zakresie absolutorium zgodnie z załącznikiem VI do Regulaminu Parlamentu 
Europejskiego.
Jeśli pojawią się nowe aspekty dotyczące lat ubiegłych, za które już udzielono absolutorium, 
Komisja przekazuje wszelkie niezbędne informacje związane z tą sprawą w celu osiągnięcia 
rozwiązania odpowiadającego obu stronom.

IV. WSPÓŁPRACA W ZAKRESIE PROCEDUR LEGISLACYJNYCH
I PLANOWANIA

(i) Polityczny i legislacyjny program Komisji oraz wieloletnie programy Unii Europejskiej
27. Komisja przedstawia propozycje wieloletniego programu dla Unii w celu uzgodnienia 
programu międzyinstytucjonalnego pomiędzy zainteresowanymi instytucjami.
28. Komisja rozpoczynająca urzędowanie przedstawia w jak najkrótszym terminie swój 
program polityczny i legislacyjny.
29. W trakcie przygotowywania przez Komisję programu legislacyjnego i prac, obie instytucje 
współpracują zgodnie z kalendarzem prac przedstawionym w załączniku 2. 
Komisja uwzględnia priorytety określone przez Parlament. 

Komisja wyjaśnia szczegółowo, co przewidziano w ramach każdego punktu programu 
legislacyjnego i prac.
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30. Wiceprzewodniczący Komisji ds. Stosunków Międzyinstytucjonalnych zobowiązuje się 
składać, co trzy miesiące, Konferencji Przewodniczących Komisji Parlamentarnych sprawozdanie z 
wykonania politycznych założeń programu legislacyjnego i prac na rok bieżący, jak i jego 
ewentualną aktualizację dokonaną w związku z bieżącymi ważnymi wydarzeniami politycznymi.

(ii) Ogólne procedury legislacyjne
31. Komisja zobowiązuje się do szczegółowego rozpatrzenia poprawek do jej projektów 
legislacyjnych przyjętych przez Parlament w celu uwzględnienia ich w ewentualnej zmienionej 
wersji projektu. 

Wydając opinię w sprawie poprawek Parlamentu zgodnie z art. 251 Traktatu ustanawiającego 
Wspólnotę Europejską, Komisja zobowiązuje się do przykładania najwyższej wagi do poprawek 
przyjętych w drugim czytaniu. Jeśli Komisja uzna, z ważnych powodów i po rozpatrzeniu przez 
Kolegium, że nie może przyjąć ani poprzeć takich poprawek, uzasadnia ona swoją decyzję przed 
Parlamentem, a obowiązkowo uzasadnia ją w wydanej przez siebie opinii w sprawie poprawek 
Parlamentu, zgodnie z wymogiem art. 251 ust. 2 trzeci akapit lit. c.
32. Komisja zawiadamia z wyprzedzeniem Parlament i Radę o wycofaniu swoich projektów.
33. W odniesieniu do procedur legislacyjnych, które nie wymagają stosowania współdecyzji, 
Komisja:
(i) dba o przypominanie organom Rady z odpowiednim wyprzedzeniem o tym, aby nie 

zawierały porozumień politycznych na podstawie projektów przedstawionych przez 
Komisję przed wydaniem opinii przez Parlament. Komisja wnosi, aby debata na szczeblu 
ministerialnym została zamknięta po upływie odpowiedniego czasu, umożliwiającego 
członkom Rady zapoznanie się z opinią Parlamentu,

(ii) dba, aby Rada przestrzegała zasad określonych przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot 
Europejskich nakładających wymóg ponownej konsultacji z Parlamentem, w przypadku 
wprowadzenia przez Radę zasadniczej zmiany do projektu Komisji. Informuje Parlament o 
każdym przypadku przypomnienia Radzie o potrzebie ponownej konsultacji,

(iii) zobowiązuje się, w razie potrzeby, wycofać projekty legislacyjne odrzucone przez 
Parlament. Jeśli Komisja zadecyduje, z ważnych powodów i po rozpatrzeniu przez 
Kolegium, o podtrzymaniu swojego projektu, uzasadnia ona swoją decyzję w oświadczeniu 
złożonym przed Parlamentem.
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34. Ze swojej strony, w celu usprawnienia procesu planowania prac legislacyjnych, Parlament 
zobowiązuje się do:
(i) planowania części legislacyjnej porządku dziennego tak, by je dostosować do bieżącego 

programu legislacyjnego oraz do przyjętych w związku z nim przez Parlament rezolucji;
(ii) przestrzegania rozsądnych terminów przy wydawaniu opinii na etapie pierwszego czytania 

w ramach procedury współpracy i współdecyzji albo opinii w ramach procedury konsultacji, 
o ile jest to z korzyścią dla procedury;

(iii) jak najszybszego wyznaczania sprawozdawców ds. przyszłych projektów, niezwłocznie po 
przyjęciu programu legislacyjnego; 

(iv) rozpatrywania w pierwszej kolejności wniosków o ponowną konsultację, jeśli zostały mu 
przekazane wszelkie niezbędne informacje.

(iii) Szczególne legislacyjne i wykonawcze uprawnienia Komisji
35. Komisja wyczerpująco i niezwłocznie informuje Parlament o przyjętych przez nią aktach 
wchodzących w zakres jej własnych uprawnień legislacyjnych.
Wykonanie decyzji Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r., określającej zasady 
wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji1, jest regulowane porozumieniem 
zawartym pomiędzy Komisją i Parlamentem Europejskim w sprawie trybu wdrażania tej decyzji2. 
W zakresie środków wykonawczych odnoszących się do sektora papierów wartościowych, 
bankowości i ubezpieczeń, Komisja potwierdza zobowiązania, o których poinformowała na 
posiedzeniu plenarnym dnia 5 lutego 2002 r. i które ponownie potwierdziła dnia 31 marca 2004 r. 
Komisja zobowiązuje się zwłaszcza do uwzględniania w możliwie najszerszym zakresie stanowiska 
Parlamentu i wszelkich rezolucji, które Parlament może przyjąć w związku ze środkami 
wykonawczymi wykraczającymi poza uprawnienia wykonawcze, o których mowa w instrumencie 
podstawowym; w takich przypadkach Komisja stara się doprowadzić do zrównoważonego 
rozwiązania. 

                                               
1 Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23.
2 Dz.U. L 256 z 10.10.2000, str. 19.
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(iv) Monitoring stosowania prawa wspólnotowego
 36. Oprócz sprawozdań szczególnych i sprawozdania rocznego w sprawie stosowania prawa 
wspólnotowego, Komisja, na wniosek właściwej komisji parlamentarnej, informuje ustnie 
Parlament o osiągniętym etapie postępowania od momentu przesłania uzasadnionej opinii, a w 
przypadku postępowań wszczętych z powodu nieudzielenia informacji o środkach wykonawczych 
do dyrektyw lub z powodu niezastosowania się do orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości, od 
momentu oficjalnego powiadomienia o wszczęciu postępowania.

V. UCZESTNICTWO KOMISJI W PRACACH PARLAMENTARNYCH
37. Parlament stara się, aby co do zasady punkty porządku dziennego wchodzące w zakres 
odpowiedzialności jednego członka Komisji następowały bezpośrednio po sobie.
Komisja dba o to, aby członkowie Komisji byli obecni na posiedzeniach plenarnych za każdym 
razem, gdy Parlament złoży taki wniosek, w celu rozpatrzenia punktów porządku dziennego 
wchodzących w zakres ich kompetencji.
38. Dla zapewnienia obecności członków Komisji, Parlament zobowiązuje się dołożyć 
wszelkich starań, aby nie wprowadzać zmian do końcowych projektów porządku dziennego. 
Jeżeli Parlament zmienia projekt porządku dziennego lub jeżeli zmienia on kolejność 
poszczególnych punktów porządku dziennego danej sesji miesięcznej, niezwłocznie informuje on o 
tym Komisję. Komisja dołoży wszelkich starań, aby zapewnić obecność właściwego członka 
Komisji.
39. Komisja może zaproponować wprowadzenie do porządku dziennego nowych punktów, 
jednak nie później niż na posiedzeniu, podczas którego Konferencja Przewodniczących zatwierdza 
końcowy projekt porządku dziennego danej sesji miesięcznej. Parlament jak najściślej stosuje się do 
tych propozycji.
40. Zgodnie z ogólną zasadą, Członek Komisji właściwy w kwestii objętej jednym z punktów 
rozpatrywanych przez komisję parlamentarną jest obecny na posiedzeniu tej komisji, jeżeli zostanie 
na nie zaproszony.
Członkowie Komisji zostają wysłuchani na własny wniosek. 
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Komisje parlamentarne starają się nie wprowadzać zmian do swojego projektu porządku dziennego 
oraz porządku dziennego.
W przypadku gdy komisja parlamentarna wprowadzi zmiany do swojego projektu porządku 
dziennego lub porządku dziennego, Komisja jest o tym fakcie niezwłocznie informowana. 
W sytuacji gdy obecność członka Komisji na posiedzeniu komisji parlamentarnej nie jest w 
oczywisty sposób niezbędna, Komisja zapewnia reprezentowanie jej przez właściwego urzędnika 
odpowiedniego szczebla.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
41. Obie instytucje zobowiązują się do umacniania współpracy w zakresie informacji i 
komunikacji. 
42. Obie instytucje dokonują okresowej oceny stosowania niniejszego porozumienia ramowego 
wraz z załącznikami, a ich nowelizacja, w świetle praktyki, może nastąpić na wniosek jednej z 
instytucji. 
43. Niniejsze porozumienie ramowe podlega rewizji w następstwie wejścia w życie Traktatu 
ustanawiającego Konstytucję dla Europy.
Sporządzono w ......,

           W imieniu Parlamentu Europejskiego W imieniu Komisji
Przewodniczący   Przewodniczący
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ZAŁĄCZNIK 1
Przekazywanie Parlamentowi Europejskiemu informacji poufnych

1. Zakres stosowania
1.1. Niniejszy załącznik reguluje przekazywanie Parlamentowi poufnych informacji Komisji 

oraz dalsze z nimi postępowanie w ramach wykonywania uprawnień parlamentarnych 
dotyczących procedury legislacyjnej i budżetowej, procedury absolutorium oraz ogólnie 
rozumianego wykonywania uprawnień kontrolnych przez Parlament. Obie instytucje 
działają w poszanowaniu wzajemnego obowiązku lojalnej współpracy, w duchu pełnego 
wzajemnego zaufania oraz ściśle przestrzegając odpowiednich postanowień Traktatów, a w 
szczególności art. 6 i 46 Traktatu o Unii Europejskiej oraz art. 276 Traktatu ustanawiającego 
Wspólnotę Europejską. 

1.2. „Informacja” oznacza każdą informację pisemną lub ustną, niezależnie od jej nośnika i 
autora.

1.3. Jeżeli Komisja otrzyma od jednego z organów parlamentarnych określonych w pkt. 1.4. 
wniosek o przekazanie poufnych informacji, zapewnia ona Parlamentowi dostęp do 
informacji, zgodnie z postanowieniami niniejszego załącznika.

1.4. W kontekście niniejszego załącznika, o przekazanie poufnych informacji mogą wnioskować 
do Komisji: Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, przewodniczący zainteresowanych 
komisji parlamentarnych, Prezydium oraz Konferencja Przewodniczących.

1.5. Niniejszy załącznik nie obejmuje informacji odnoszących się do postępowań w sprawach 
uchybień oraz postępowań w sprawach konkurencji, o ile w dniu składania wniosku przez 
jeden z organów parlamentarnych nie zapadła jeszcze co do nich ostateczna decyzja 
Komisji.
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1.6. Postanowienia te stosuje się z zastrzeżeniem decyzji nr 95/167/WE, Euratom, EWWiS 
Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji z dnia 19 kwietnia 1995 r. w sprawie 
szczegółowych zasad wykonywania uprawnień śledczych Parlamentu Europejskiego1, a 
także odpowiednich przepisów decyzji Komisji 1999/352/WE, EWWiS, Euratom z dnia 28 
kwietnia 1999 r. ustanawiającej Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych 
(OLAF)2.

2. Zasady ogólne
2.1. Na wniosek jednego z organów, o których mowa w pkt 1.4., Komisja w stosownym terminie 

przekazuje mu wszelkie poufne informacje niezbędne do wykonywania uprawnień 
kontrolnych przez Parlament. Zgodnie ze swoimi uprawnieniami i obowiązkami, obie 
instytucje przestrzegają: 
- podstawowych praw człowieka, w tym prawa do uczciwego procesu i prawa do 

ochrony prywatności;
- przepisów postępowania sądowego i dyscyplinarnego;
- ochrony tajemnicy handlowej i stosunków handlowych;
- ochrony interesów Unii, zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa publicznego, 

stosunków międzynarodowych, stabilności waluty i interesów finansowych.
W przypadku rozbieżności, sprawa jest kierowana do Przewodniczących obu instytucji w 
celu rozstrzygnięcia sporu. Informacje poufne pochodzące z jednego z państw, instytucji lub 
organizacji międzynarodowej są przekazywane wyłącznie za ich zgodą.

2.2. W razie wątpliwości co do poufnego charakteru danej informacji, lub jeśli niezbędne jest 
ustalenie odpowiednich zasad jej przekazania w ramach możliwości określonych w pkt. 3.2, 
przewodniczący właściwej komisji parlamentarnej, któremu w razie potrzeby towarzyszy 
sprawozdawca, niezwłocznie zasięga opinii członka Komisji odpowiedzialnego za dany 
zakres spraw. W przypadku rozbieżności sprawa jest kierowana do Przewodniczących obu 
instytucji w celu rozstrzygnięcia sporu.

                                               
1 Dz.U. L 113 z 19.5.1995, str. 1.
2 Dz.U. L 136 z 31.5.1999, str. 20.
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2.3. Jeśli po zakończeniu procedury określonej w pkt. 2.2. w dalszym ciągu nie osiągnięto 
porozumienia, Przewodniczący Parlamentu, na uzasadniony wniosek właściwej komisji 
parlamentarnej, wzywa Komisję do przekazania w odpowiednim i szczegółowo określonym 
terminie danej informacji poufnej, określając wariant wybrany spośród możliwości 
określonych w części 3 niniejszego Załącznika. Przed upływem tego terminu Komisja 
informuje na piśmie Parlament o swoim ostatecznym stanowisku, od którego Parlament 
zastrzega sobie w razie potrzeby prawo odwołania.

3. Zasady dostępu do informacji poufnych i postępowania z nimi
3.1. Informacje poufne przekazane zgodnie z procedurami określonymi w pkt. 2.2. oraz, w 

odpowiednim przypadku w pkt. 2.3., są przekazywane z upoważnienia Przewodniczącego 
lub jednego z członków Komisji organowi parlamentarnemu, który o nie wnioskuje.

3.2. Z zastrzeżeniem postanowień pkt. 2.3., dostęp do informacji oraz tryb ochrony ich poufnego 
charakteru są ustalane w drodze porozumienia między właściwym członkiem Komisji 
odpowiedzialnym za dany zakres spraw a zainteresowanym organem parlamentarnym 
reprezentowanym przez swojego przewodniczącego, którzy wybierają jedną z następujących 
możliwości: 
- przekazanie informacji przewodniczącemu i sprawozdawcy właściwej komisji 

parlamentarnej; 
- oparty na odpowiednich zasadach ograniczony dostęp do informacji dla wszystkich 

członków właściwej komisji parlamentarnej, z możliwością wycofania dokumentów 
po ich zbadaniu oraz zakazem ich kopiowania;

- dyskusja na posiedzeniu zamkniętym właściwej komisji, w trybie zróżnicowanym w 
zależności od stopnia poufności oraz z zachowaniem zasad określonych w 
załączniku VII do Regulaminu Parlamentu Europejskiego;

- przekazanie dokumentów po usunięciu z nich danych osobowych;
- w uzasadnionych i absolutnie wyjątkowych wypadkach, przekazanie informacji 

wyłącznie Przewodniczącemu Parlamentu.
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Ujawnianie lub przekazywanie jakiejkolwiek innej osobie danych informacji jest 
zabronione.

3.3. W przypadku nieprzestrzegania niniejszych zasad stosuje się postanowienia dotyczące 
sankcji, określone w załączniku VII do Regulaminu Parlamentu Europejskiego.

3.4. W celu wdrożenia powyższych postanowień, Parlament Europejski zapewnia faktyczne 
wprowadzenie następujących ustaleń: 
- zabezpieczonego systemu archiwizowania dokumentów sklasyfikowanych jako 

poufne;
- zabezpieczonej czytelni (pozbawionej kserokopiarek, telefonów, faksu, skanerów lub 

innego sprzętu technicznego służącego do powielania lub przekazywania 
dokumentów itp.);

- przepisów bezpieczeństwa regulujących dostęp do czytelni, zawierających wymóg 
złożenia podpisu w rejestrze wstępu oraz złożenia uroczystego oświadczenia o 
nierozpowszechnianiu rozpatrywanych informacji poufnych.

3.5. Komisja podejmuje wszelkie niezbędne środki niezbędne do zapewnienia realizacji 
postanowień niniejszego załącznika.
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ZAŁĄCZNIK 2
Kalendarz programu legislacyjnego i prac komisji 

1. W lutym Przewodniczący Komisji i/lub Wiceprzewodniczący ds. Stosunków 
Międzyinstytucjonalnych przedstawiają Konferencji Przewodniczących decyzję w sprawie 
rocznej strategii politycznej (RSP) na następny rok. 

2. Podczas sesji plenarnej odbywającej się w lutym/marcu zainteresowane instytucje 
uczestniczą w debacie na temat głównych kierunków priorytetów politycznych, w oparciu 
o decyzję w sprawie RSP na następny rok. 

3. W następstwie tej debaty właściwe komisje parlamentarne i właściwi członkowie Komisji 
prowadzą przez cały rok regularny dwustronny dialog w celu dokonania oceny stanu 
wykonania bieżącego programu legislacyjnego i prac oraz omówienia kwestii dotyczących 
przygotowania przyszłego programu we wszystkich dziedzinach wchodzących w zakres 
ich kompetencji. Każda komisja parlamentarna składa regularnie sprawozdanie dotyczące 
wyników tych spotkań przed Konferencją Przewodniczących Komisji Parlamentarnych. 

4. Konferencja Przewodniczących Komisji Parlamentarnych organizuje regularną wymianę 
poglądów z Wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej ds. Stosunków  
Międzyinstytucjonalnych w celu dokonania oceny stanu wykonania bieżącego programu 
legislacyjnego i prac Komisji, omówienia kwestii dotyczących przygotowania przyszłego 
programu oraz podsumowania wyników dwustronnego dialogu prowadzonego między 
zainteresowanymi komisjami parlamentarnymi a właściwymi członkami Komisji. 

5. We wrześniu Konferencja Przewodniczących Komisji Parlamentarnych składa 
Konferencji Przewodniczących sprawozdanie podsumowujące, o którym ta ostatnia 
powiadamia Komisję. 

6. Na listopadowej sesji plenarnej Przewodniczący Komisji przedstawia Parlamentowi 
program legislacyjny i prac Komisji na następny rok, przy udziale Kolegium. W 
wystąpieniu tym zawarta jest ocena wykonania bieżącego programu. Po tym wystąpieniu, 
w trakcie miesięcznej sesji grudniowej następuje przyjęcie rezolucji Parlamentu.
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7. Do programu legislacyjnego i prac dołączona jest lista projektów legislacyjnych i 
nielegislacyjnych przewidzianych na następny rok, w formie do ustalenia1. Program jest 
przekazywany Parlamentowi w odpowiednim czasie, tj. przed sesją miesięczną, podczas 
której będzie omawiany. 

8. Niniejszy kalendarz jest stosowany do każdego regularnego cyklu programowania, z 
wyjątkiem roku wyborów do Parlamentu zbiegającego się z końcem kadencji Komisji. 

9. Niniejszy kalendarz stosuje się bez uszczerbku dla jakiegokolwiek przyszłego 
porozumienia w sprawie programowania międzyinstytucjonalnego.

                                               
1 Zawierająca między innymi: kalendarz oraz w razie potrzeby podstawę prawną i skutki dla 

budżetu.
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Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie wytycznych dotyczących 
zatwierdzania Komisji Europejskiej (2005/2024(INI)) – Sprawozdawca:  Andrew Duff

Parlament Europejski,

 uwzględniając art. 213 i 214 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską oraz art. 126 
Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej1,

 uwzględniając art. I-26, I-27, I-28, III-348 i III-350 Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla 
Europy oraz Deklarację nr 7 dotyczącą art. 27 Konstytucji dla Europy, włączoną do Aktu 
Końcowego Konferencji Międzyrządowej,

 uwzględniając art. 10 Aktu z dnia 20 września 1976 r. dotyczącego wyborów posłów do 
Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich2,

 uwzględniając porozumienie ramowe dotyczące stosunków pomiędzy Parlamentem 
Europejskim i Komisją z dnia 26 maja 2005 r.3,

 uwzględniając swoją rezolucję z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie wyboru nowej Komisji4,

 uwzględniając art. 45 oraz 98 i 99 Regulaminu,

 uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Konstytucyjnych (A6-0179/2005),

a także mając na uwadze co następuje :

A. parlamentarne przesłuchania kandydatów na komisarzy, mające miejsce po raz pierwszy w roku 
1994 i rozbudowane od tamtej pory, nabyły prawomocności uznanej w pełni nie tylko przez 
Parlament i Komisję, ale także przez Radę i Państwa Członkowskie;

B. demokratyczna odpowiedzialność Komisji jest znacznie zwiększona poprzez parlamentarną 
procedurę zatwierdzania, otwartą, uczciwą i spójną, w trakcie której każdy komisarz 
desygnowany dostarcza Parlamentowi wszystkich istotnych informacji;

C. w świetle doświadczeń oraz z uwagi na przyszłe reformy konstytucjonalne, właściwe wydaje się 
obecnie dokonanie przeglądu procedury, według której Parlament zatwierdza Komisję;

1. przyjmuje następujące zasady, kryteria i ustalenia odnośnie poddania pod parlamentarne 
głosowanie zatwierdzające ogółu kolegium Komisji:

                                               
1 Zmienione przez art. 4 Protokołu w sprawie rozszerzenia Unii Europejskiej Traktatu Nicejskiego, 

zmodyfikowany przez art. 45 Aktu o Przystąpieniu z 2003 r. 
2 Dz.U. L 278 z 8.10.1976. str. 5. Akt zmieniony decyzją Rady 2002/772/WE, Euratom (Dz.U. L 283 z 

21.10. 2002, str. 1).
3 Teksty przyjęte, P6_TA(2005)0194, Załącznik.
4 Dz.U. C 201 E z 18.8.2005, str. 113.
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Kryteria oceny

a) Parlament oceni komisarza desygnowanego z punktu widzenia jego ogólnych kompetencji, 
zaangażowania w problematykę europejską oraz niekwestionowanej niezależności. 
Oceniana jest jego wiedza z zakresu obejmowanej teki oraz zdolności komunikacyjne.

b) Parlament przywiązuje szczególne znaczenie do równowagi płci. Może on wyrażać swoją 
opinię na temat przydziału portfeli przez przewodniczącego-elekta.

c) Parlament może wystąpić o informacje na temat zdolności kandydata mające znaczenie w 
podejmowaniu  przez niego decyzji. Oczekuje też całkowitego ujawnienia informacji na 
temat interesów finansowych. 

Przesłuchania

d) każdy desygnowany komisarz jest zaproszony do stawienia się przed właściwą komisją 
parlamentarną lub komisjami parlamentarnymi na jedno, trwające trzy godziny 
przesłuchanie. Przesłuchania są otwarte dla publiczności. 

e) przesłuchania są organizowane wspólnie przez Konferencję Przewodniczących oraz 
Konferencję Przewodniczących Komisji. Odpowiednie postanowienia umożliwiają 
włączenie zainteresowanych komisji w przypadku portfeli mieszanych. Możliwe są trzy 
przypadki:

 portfel desygnowanego komisarza leży w kompetencjach jednej komisji parlamentarnej; 
w takim przypadku komisarz desygnowany jest przesłuchiwany wyłącznie przez tę 
komisję parlamentarną;

 portfel desygnowanego komisarza leży, w podobnych proporcjach, w kompetencjach 
kilku komisji parlamentarnych; w takim przypadku komisarz desygnowany jest 
przesłuchiwany wspólnie przez te komisje parlamentarne;

 portfel desygnowanego komisarza leży w znacznej części w kompetencjach jednej 
komisji parlamentarnej i w niewielkiej proporcji w kompetencjach jednej lub kilku 
innych komisji parlamentarnych; w takim przypadku desygnowany komisarz jest 
przesłuchiwany przez komisję najbardziej kompetentną, która zaprasza inną lub inne 
komisje parlamentarne do uczestniczenia w przesłuchaniu.

W sprawach dotyczących ustaleń zasięga się w pełni opinii przewodniczącego-elekta 
Komisji.

f) komisje parlamentarne przedstawiają pytania pisemne do desygnowanych komisarzy 
odpowiednio wcześnie przed przesłuchaniami. Liczba rzeczowych pytań pisemnych jest 
ograniczona do pięciu dla każdej właściwej komisji parlamentarnej.

g) przesłuchania odbywają się w okolicznościach i warunkach zapewniających wszystkim 
desygnowanym komisarzom jednakowe szanse na przedstawienie się i wyrażenie swoich 
opinii. 
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h) desygnowani komisarze są proszeni o wygłoszenie, nie przekraczającego dwudziestu minut, 
oświadczenia wstępnego. Przebieg przesłuchań powinien pozwolić na rozwinięcie 
pluralistycznego dialogu politycznego między komisarzami desygnowanymi a posłami do 
Parlamentu. Przed zakończeniem sesji komisarze desygnowani powinni mieć możliwość 
wygłoszenia krótkiego oświadczenia końcowego.

Ocena

i) skatalogowane nagranie wideo z przesłuchań powinno być do dyspozycji w rejestrze 
publicznym przed upływem dwudziestu czterech godzin.

j) komisje powinny zebrać się bezzwłocznie po zakończeniu przesłuchań w celu dokonania 
oceny poszczególnych komisarzy desygnowanych. Posiedzenia te odbywają się przy 
drzwiach zamkniętych. Komisje są proszone o ocenę, czy komisarze desygnowani posiadają 
kwalifikacje zarówno do zasiadania w kolegium, jak i do wypełniania szczególnych 
obowiązków, do których zostali wyznaczeni. Jeżeli jakiejś komisji nie udaje się osiągnąć 
porozumienia co do obydwu tych punktów, jej przewodniczący poddaje obie decyzje pod 
głosowanie. Oświadczenia w sprawie ocen są udostępniane publiczności i przedstawiane na 
wspólnym posiedzeniu Konferencji Przewodniczących oraz Konferencji Przewodniczących 
Komisji, które powinno toczyć się przy drzwiach zamkniętych. Po zakończeniu wymiany 
zdań, o ile nie podjęta została decyzja o wystąpieniu z wnioskiem o dostarczenie dalszych 
informacji, Konferencja Przewodniczących i Konferencja Przewodniczących Komisji 
ogłaszają zamknięcie posiedzenia.

k) przewodniczący-elekt Komisji przedstawia cały skład Komisji na posiedzeniu Parlamentu. 
Po prezentacji ma miejsce debata. W ramach podsumowania debaty grupa polityczna lub 
grupa trzydziestu siedmiu posłów może przedłożyć projekt rezolucji. Po głosowaniu nad 
projektami rezolucji, Parlament przystępuje do głosowania w sprawie udzielenia bądź nie 
zgody na nominację w charakterze organu Przewodniczącego, i innych członków Komisji. 
Parlament podejmuje decyzje większością oddanych głosów, w głosowaniu imiennym. 
Głosowanie może zostać odroczone na następne posiedzenie.

2. przyjmuje następujące postanowienia na wypadek zmian składu bądź przydziału obowiązków w 
Komisji w trakcie trwania jej mandatu:

a) jeżeli w następstwie dymisji, odwołania lub zgonu następuje konieczność obsadzenia 
wakatu, Parlament podejmując szybkie działanie, zaprasza kandydata na stanowisko 
komisarza do udziału w przesłuchaniu na warunkach wymienionych w ust.1.

b) w przypadku akcesji nowego Państwa Członkowskiego Parlament zaprasza jego komisarza 
desygnowanego do udziału w przesłuchaniu na warunkach wymienionych w ust.1. 

c) w przypadku znacznej redystrybucji portfeli zainteresowani komisarze przed objęciem 
nowych obowiązków są zapraszani do stawienia się przed odpowiednimi komisjami.

3. w celu ułatwienia przygotowania procesu zatwierdzania Komisji, wnosi do Rady o przesunięcie 
na wcześniejszy termin wyborów parlamentarnych, z czerwca na maj 2009 r.

4. wzywa Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji komisji odpowiedzialnej za 
Regulamin w celu zaproponowania poprawek do regulaminu, odpowiednio wcześnie, przed 
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następnymi wyborami parlamentarnymi.

5. wzywa Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Komisji, Radzie Europejskiej i 
Radzie.
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Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 16 maja 2006 r. w sprawie wyników przeglądu wniosków 
legislacyjnych nierozpatrzonych przez prawodawcę (2005/2214(INI)) – Sprawozdawca: Sylvia-Yvonne 
Kaufmann

Parlament Europejski,

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 27 września 2005 r., skierowany do Rady i Parlamentu 
Europejskiego, w sprawie wyników przeglądu wniosków legislacyjnych nierozstrzygniętych 
przez prawodawcę (COM(2005)0462),

– uwzględniając pismo Przewodniczącego Parlamentu do Przewodniczącego Komisji 
Europejskiej z dnia 23 stycznia 2006 r.,1

– uwzględniając pismo Przewodniczącego Komisji Europejskiej do Przewodniczącego 
Parlamentu Europejskiego z dnia 8 marca 2006 r.,

– uwzględniając art. 45 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Konstytucyjnych oraz opinię Komisji Prawnej 
(A6-0143/2006),

A. mając na uwadze, że w powyższym komunikacie Komisja poinformowała o swoim zamiarze 
wycofania 68 projektów, które uważa za niezgodne z celami Strategii Lizbońskiej i zasadami 
lepszego otoczenia regulacyjnego, a inne zostaną poddane ocenie wpływu gospodarczego i 
ewentualnie zmienione,

B. mając na uwadze, że w piśmie przesłanym do Przewodniczącego Komisji po analizie 
komunikatu przeprowadzonej przez komisje parlamentarne Przewodniczący Parlamentu z 
zadowoleniem przyjmuje zamiary Komisji, jednak zwraca się o niewycofywanie niektórych z 
tych projektów oraz sprzeciwia się wprowadzeniu zmian do innych,

C. mając na uwadze, że w odpowiedzi na pismo Przewodniczącego Parlamentu Przewodniczący 
Komisji stwierdza, że Komisja zwróciła stosowną uwagę na stanowisko Parlamentu przed 
przyjęciem ostatecznego stanowiska oraz wskazuje na określone powody nieuwzględnienia 
przez Komisję pewnych żądań Parlamentu, a także na możliwe inicjatywy, jakie Komisja 
zamierza podjąć w przyszłości i które odnoszą się do niektórych z tych żądań,

D. mając na uwadze, że komunikat stanowi doskonałą okazję do przeprowadzenia pogłębionej 
analizy problemów związanych z wycofywaniem projektów legislacyjnych Komisji lub 
wprowadzeniem do nich zmian,

E. mając na uwadze, że oprócz kilku wyjątków większość aktów legislacyjnych Wspólnoty może 
być przyjęta jedynie na podstawie projektu Komisji, cieszącej się quasi monopolem w zakresie 
inicjatywy ustawodawczej,

F. mając na uwadze, że artykuł 250 ust. 2 Traktatu WE stanowi, że „dopóki Rada nie podjęła 
                                               
1 Ref. Pres-A-Courrier D(2006)300689.
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działań, Komisja może zmienić swój projekt w każdej chwili w toku procedur prowadzących do 
przyjęcia aktu wspólnotowego”,

G. mając na uwadze, że chociaż z powodów historycznych rola Parlamentu nie jest wymieniona w 
art. 250, przepis ten należy interpretować łącznie z art. 251, o ile odnosi się on do stosowania 
procedury współdecydowania oraz art. 252 odnośnie procedury współpracy,

H mając na uwadze, że w przypadku gdy wspólne stanowisko zostanie przyjęte po pierwszym 
czytaniu, tiret trzecie drugiego akapitu art. 251 ust. 2 Traktatu WE pozwala Komisji jedynie na 
informowanie Parlamentu o swoim stanowisku oraz w przypadku gdy wspólne stanowisko 
zostanie następnie zmienione przez Parlament, litera c) w trzecim akapicie art. 251 ust. 2 
pozwala Komisji jedynie na wydanie opinii, tak aby nie było wątpliwości, że Komisja nie jest 
już „właścicielem” swoich wniosków,

I. mając na uwadze, że traktaty nie poruszają kwestii wycofywania wniosków legislacyjnych 
Komisji,

J. mając na uwadze, że brak przepisów dotyczących wycofywania wniosków legislacyjnych nie 
powstrzymał Komisji przed ich regularnym wycofywaniem,

K. mając na uwadze, że Parlament, Rada i Komisja nie są zgodne, co do zakresu, w jakim Komisja 
ma prawo wycofać swoje wnioski legislacyjne,

L. mając na uwadze, że pomimo braku zgody wycofywanie projektów legislacyjnych było 
regularnie stosowane przez Komisję bez wnoszenia sprawy do Trybunału, 

M. mając na uwadze, że Parlament sam w przeszłości zwrócił się do Komisji z prośbą o wycofanie 
jej projektów,

N. mając na uwadze, że porozumienie ramowe1 w sprawie stosunków pomiędzy Parlamentem i 
Komisją z dnia 26 maja 2005 r. stanowi, że:

– we wszystkich procedurach legislacyjnych „Komisja zobowiązuje się do szczegółowego 
rozpatrzenia poprawek do jej projektów legislacyjnych przyjętych przez Parlament w celu 
uwzględnienia ich w ewentualnej zmienionej wersji projektu” (punkt 31),

– we wszystkich procedurach legislacyjnych „Komisja zawiadamia z wyprzedzeniem 
Parlament i Radę o wycofaniu swoich projektów” (punkt 32),

– w procedurach legislacyjnych nie obejmujących współdecyzji, Komisja wycofa projekty 
legislacyjne odrzucone przez Parlament „w odpowiednich przypadkach” oraz jeżeli tego nie 
zrobi, wyjaśni powody, dla których decyduje się podtrzymać wniosek (punkt 33),

O. mając na uwadze, że porozumienie oparte o wspólne wytyczne dla trzech instytucji w zakresie 
wycofywania i, jeśli to konieczne, wprowadzania modyfikacji do wniosków legislacyjnych 
przez Komisję miałoby pozytywny wpływ na płynny przebieg procedur legislacyjnych,

1. z zadowoleniem przyjmuje powyższy komunikat Komisji oraz jest zdania, że wycofanie lub 

                                               
1 Teksty przyjęte, P6_TA(2005)0194, Załącznik.
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modyfikacja większości projektów wymienionych przez nią przyczynią się do uproszczenia 
legislacji wspólnotowej; nalega jednak, aby Komisja uwzględniła sprzeciw wyrażony przez 
Przewodniczącego Parlamentu w piśmie z dnia 23 stycznia 2006 r.;

2. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Komisja przed przyjęciem ostatecznego stanowiska 
ponownie zbadała swoje wnioski pod kątem zarzutów ze strony Parlamentu; uznaje, że mimo 
nieuwzględnienia tych zarzutów Komisja w każdym przypadku przedstawiła uzasadnienie, a 
także ewentualne inicjatywy do części wniosków, które mogłyby spełnić oczekiwania 
Parlamentu;

3. podkreśla, że w ramach przyszłych procedur tego typu, Komisja powinna przedstawić 
konkretne powody wycofania lub modyfikacji każdego projektu, a nie odwoływać się do 
ogólnych zasad, nie tłumaczących powodów, dla których Komisja uważa, że należy wycofać 
lub zmodyfikować dany wniosek;

4. wyraża zadowolenie z faktu, że Komisja uwzględnia cele Strategii Lizbońskiej przed 
zaproponowaniem wycofania projektu legislacyjnego; ubolewa w związku z powyższym, że 
Komisja wycofała projekt dyrektywy w sprawie statutu europejskiego towarzystwa ubezpieczeń 
wzajemnych, która stanowiła jeden z kluczowych elementów strategii lizbońskiej; wyraża 
zdziwienie, że Komisja wysuwa argument różnorodności ustawodawstwa krajowego jako 
przeszkody dla inicjatyw wspólnotowych; zwraca się zatem do Komisji, aby do końca roku 
wystąpiła z inicjatywą pozwalającą na opracowanie statutu europejskiego towarzystwa 
ubezpieczeń wzajemnych oraz statutu stowarzyszenia europejskiego;

5. wzywa Komisję, niezwłocznie po jej mianowaniu, do opracowania spisu wniosków 
legislacyjnych poprzedniej Komisji, które zamierza utrzymać w mocy, oraz do przekazania tego 
spisu Parlamentowi i Radzie;

6. wzywa Komisję do włączenia do jej rocznego programu legislacyjnego i roboczego spisu 
projektów, które zamierza wycofać lub zmodyfikować, aby Parlament mógł wyrazić swoją 
opinię zgodnie z prawem wynikającym z traktatów i procedur określonych w powyższym 
porozumieniu ramowym;

7. zauważa, że możliwość wycofania wniosku legislacyjnego przez Komisję nie jest wymieniona 
w żadnych przepisach obowiązujących traktatów oraz że możliwość modyfikowania wniosków 
legislacyjnych jest regulowana zasadą, zgodnie z którą Komisja może zmienić swój wniosek w 
każdej chwili w toku procedur prowadzących do przyjęcia aktu wspólnotowego, zgodnie z art. 
250 Traktatu WE; uznaje, że ta zasada może mieć także zastosowanie do procedury 
współdecydowania zgodnie z art. 251 oraz procedury współpracy zgodnie z art. 252;

8. uznaje jednakże, że przy precyzyjnie określonych ograniczeniach możliwość wycofania 
projektu legislacyjnego przez Komisję w toku procedur prowadzących do jego przyjęcia:

– wynika z jej prawa inicjatywy ustawodawczej i stanowi logiczne uzupełnienie możliwości 
wprowadzenia zmian do projektu,

– może przyczynić się do wzmocnienia roli Komisji w procedurach legislacyjnych oraz

– może być uznana za pozytywny element gwarantujący, że procedury prowadzące do 
przyjęcia aktu wspólnotowego i do dialogu międzyinstytucjonalnego zmierzają do 
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promowania „interesu Wspólnoty”;

9. podtrzymuje jednak, że taka możliwość musi być zrewidowana w świetle uprawnień różnych 
instytucji w procesie legislacyjnym, zgodnie z postanowieniami traktatów oraz zgodnie z zasadą 
lojalnej współpracy pomiędzy instytucjami;

10. podkreśla, że możliwość wycofania lub zmiany nie może zmieniać roli poszczególnych 
instytucji w procesie legislacyjnym w sposób zakłócający równowagę instytucjonalną oraz że
możliwość wycofania projektów nie oznacza uznania „prawa weta” Komisji;

11. podkreśla, że wycofanie lub zmiana wniosków legislacyjnych musi podlegać pewnym ogólnym 
zasadom regulującym proces przedstawiania wniosków przez Komisję, a mianowicie muszą 
kierować się interesem Wspólnoty i być w pełni uzasadnione;

12. uważa, bez uszczerbku dla kompetencji Trybunału Sprawiedliwości w kwestii określenia 
dokładnego celu i zakresu uprawnień przyznanych instytucjom na mocy traktatów, że określenie 
przez instytucje wspólnych wytycznych dotyczących wycofywania lub zmian projektów 
legislacyjnych przez Komisję, jako uzupełnienie do stosownych zasad, określonych już w 
porozumieniu ramowym w sprawie stosunków między Parlamentem i Komisją oraz w 
Porozumieniu międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa, byłoby 
pozytywnym krokiem na drodze do uproszczenia procesu legislacyjnego i dialogu pomiędzy 
instytucjami;

13. przedstawia następujące wytyczne w sprawie wycofywania i modyfikowania wniosków 
legislacyjnych przez Komisję:

a) Komisja może, co do zasady, wycofać lub zmienić wniosek legislacyjny w każdej chwili w 
toku procedur prowadzących do przyjęcia aktu wspólnotowego, dopóki Rada nie podjęła 
decyzji. Oznacza to, że w toku procedur współdecyzji i współpracy Komisja nie może już 
podejmować takich działań po przyjęciu wspólnego stanowiska przez Radę, chyba że 
podejmując decyzję w sprawie wspólnego stanowiska Rada przekroczyła swoje 
kompetencje w zakresie zmian we wniosku Komisji, tak że decyzja ta oznacza w praktyce 
nieprzewidzianą w Traktacie, własną inicjatywę ustawodawczą Rady,

b) w przypadku, gdy Parlament odrzucił projekt legislacyjny lub zaproponował do niego 
istotne poprawki lub gdy Parlament w jakikolwiek inny sposób zwrócił się do Komisji o 
wycofanie lub istotną zmianę projektu legislacyjnego, Komisja musi to uwzględnić. Jeżeli z 
ważnych powodów Komisja decyduje się nie postępować zgodnie ze stanowiskiem 
wyrażonym przez Parlament, musi uzasadnić powody takiej decyzji w oświadczeniu dla 
Parlamentu,

c) w przypadku, gdy Komisja zamierza wycofać lub zmienić wniosek legislacyjny z własnej 
inicjatywy, powinna uprzednio poinformować Parlament o tym zamiarze. Informacja o 
takim zamiarze musi zostać przekazana odpowiednio wcześnie, aby Parlament miał 
możliwość wypowiedzenia się w danej kwestii oraz musi zawierać jasne uzasadnienie 
powodów, dla których Komisja wierzy, że dany projekt powinien zostać zmodyfikowany 
lub wycofany. Komisja musi uwzględnić opinię Parlamentu. Jeżeli z ważnych powodów 
Komisja decyduje się wycofać lub zmienić swój projekt wbrew woli Parlamentu, musi 
uzasadnić powody takiej decyzji w oświadczeniu dla Parlamentu;
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14. podkreśla, ze stopień uwzględnienia opinii Parlamentu przez Komisję, gdy decyduje się ona 
wycofać lub zmodyfikować wnioski legislacyjne, odzwierciedla zaufanie polityczne, na którym 
opiera się konstruktywna współpraca pomiędzy dwoma instytucjami;

15. uważa, że w przypadku, gdy Komisja wycofa lub znacząco zmodyfikuje wniosek legislacyjny w 
sposób naruszający uprawnienia legislacyjne Parlamentu, właściwe organy Parlamentu 
dokonają oceny politycznej danej kwestii; ponadto uważa, że w przypadku gdy Komisja wycofa 
lub zmieni wniosek legislacyjny w sposób naruszający uprawnienia obydwu organów władzy 
legislacyjnej, uznają one to wycofanie za nieważne i będą kontynuować procedurę zgodnie z 
traktatami aż do ewentualnego przyjęcia danego aktu prawnego;

16. uważa, że w przypadku, gdy wniosek legislacyjny został sformułowany zgodnie z art. 138 
Traktatu, Komisja jest zobowiązana do należytego poinformowania europejskich partnerów 
społecznych o zamiarze wycofania lub istotnej zmiany takiego wniosku;

17. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie oraz 
Komisji.
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Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 maja 2007 r. w sprawie przyjęcia Wspólnej deklaracji 
w sprawie zasad dotyczących praktycznego stosowania procedury współdecyzji  (2005/2125(ACI)) –
Sprawozdawca:  Jo Leinen

Parlament Europejski,

– uwzględniając art. 251 Traktatu ustanawiającego Unię Europejską,

– uwzględniając swoją rezolucję z  dnia 5 maja 1999 r. w sprawie Wspólnej deklaracji w sprawie 
zasad dotyczących praktycznego stosowania nowej procedury współdecyzji1,

– uwzględniając decyzję Konferencji Przewodniczących z dnia 8 marca 2007 r.,

– uwzględniając projekt zmienionej Wspólnej deklaracji w sprawie zasad dotyczących 
praktycznego stosowania procedury współdecyzji (zwanej dalej „zmienioną deklaracją”),

– uwzględniając art. 120 ust. 1 Regulaminu oraz pkt XVIII ust. 4 załącznika VI do Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Konstytucyjnych (A6-0142/2007),

A. mając na uwadze, że ciągłe poszerzanie zakresu zastosowania procedury współdecyzji zwiększa 
jej znaczenie w procesie stanowienia prawa UE i prowadzi do zmiany charakteru stosunków 
międzyinstytucjonalnych między Parlamentem, Radą i Komisją,

B. mając na uwadze, że Parlament, Rada i Komisja podejmują starania o uczynienie procesu 
stanowienia prawa UE bardziej przejrzystym, lepiej skoordynowanym, skuteczniejszym 
i bardziej demokratycznym,

C. mając na uwadze, że chociaż Wspólna deklaracja w sprawie zasad dotyczących praktycznego 
stosowania procedury współdecyzji z 1999 r. dowiodła swojej wartości, niektóre praktyczne 
zmiany w jej stosowaniu, które nastąpiły od tamtego czasu, wykazały potrzebę dokonania 
poprawek,

D. mając na uwadze, że kolejne rozszerzenia Unii Europejskiej zrodziły wyzwania w zakresie 
zarówno usprawniania procedur, jak i optymalizacji zasobów,

E. mając na uwadze, że zmieniona deklaracja wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom i umożliwia 
konstruktywny i elastyczny rozwój współpracy międzyinstytucjonalnej w przyszłości,

F. mając na uwadze, że porozumienia międzyinstytucjonalne i porozumienia ramowe wywołują 
istotne skutki oraz mając na uwadze, że z tego względu zasadnicze znaczenie ma zgromadzenie 
wszystkich istniejących porozumień i opublikowanie ich jako załącznika do Regulaminu 
Parlamentu Europejskiego, tak aby ułatwić do nich dostęp i zagwarantować przejrzystość,

1. ponownie potwierdza swoje przywiązanie do zasad przejrzystości, demokratycznej kontroli 
i skuteczności oraz potrzebę skupienia się na uproszczeniu procesu stanowienia prawa UE przy 
jednoczesnym poszanowaniu porządku prawnego Unii Europejskiej;

                                               
1 Dz.U. C 279 z 1.10.1999, str. 229.
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2. z zadowoleniem przyjmuje zmienioną deklarację, która ulepsza zarówno strukturę, jak i treść 
deklaracji z 1999 r. przez dodanie wielu istotnych postanowień dostosowujących dokument do 
istniejącej najlepszej praktyki i zmierzających do wzmocnienia współpracy trzech instytucji, co 
ma na celu poprawienie skuteczności i jakości prawodawstwa UE;

3. pragnie, by Parlament przyjął metodę harmonizującą praktyki komisji parlamentarnych podczas 
rozmów trójstronnych, określając pewien zbiór zasad dotyczących składu delegacji 
parlamentarnych, jak również wymogów poufności związanych z ich pracami;

4. w szczególności z zadowoleniem przyjmuje następujące zmiany zawarte w zmienionej 
deklaracji:

(a) nowe przepisy dotyczące obecności przedstawicieli prezydencji Rady na posiedzeniach 
komisji parlamentarnych oraz dotyczące wniosków o udzielenie informacji o stanowisku 
Rady, co razem składa się na krok naprzód ku realizacji celu usprawnienia dialogu między 
dwiema władzami legislacyjnymi;

(b) uznanie praktyki doprowadzania do zawarcia porozumień osiągniętych w trakcie 
nieformalnych negocjacji między instytucjami w drodze wymiany pism;

(c) potwierdzenie zasady, że w odniesieniu do weryfikacji prawno-lingwistycznej służby 
Parlamentu i Rady muszą współpracować na równych prawach;

(d) porozumienie w kwestii zorganizowania, na ile to możliwe, wspólnej ceremonii podpisania 
istotnych przyjętych tekstów w obecności środków masowego przekazu, jak również 
wydawania wspólnych komunikatów prasowych i organizacji wspólnych konferencji 
prasowych dla ogłoszenia pomyślnego zakończenia prac;

5. jest przekonany, że zmieniona deklaracja nadal będzie zwiększała przejrzystość 
i odpowiedzialność publiczną za prace prawodawcze podejmowane w ramach procedury 
współdecyzji;

6. zatwierdza zmienioną deklarację załączoną do niniejszej decyzji i postanawia załączyć 
zmienioną deklarację do Regulaminu; wzywa do opublikowania zmienionej deklaracji 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

7. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania Radzie i Komisji niniejszej decyzji 
wraz z załącznikiem.
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ZAŁĄCZNIK

PARLAMENT EUROPEJSKI

RADA

KOMISJA

WSPÓLNA DEKLARACJA W SPRAWIE ZASAD DOTYCZĄCYCH PRAKTYCZNEGO STOSOWANIA 
PROCEDURY WSPÓŁDECYZJI (ART. 251 TRAKTATU WE)

ZASADY OGÓLNE

1. Parlament Europejski, Rada i Komisja, zwane dalej wspólnie „instytucjami” zwracają uwagę na 
fakt, że sprawdziła się obecna praktyka kontaktów między prezydencją Rady, Komisją i 
przewodniczącymi właściwych komisji lub sprawozdawcami Parlamentu Europejskiego oraz 
oboma przewodniczącymi komitetu pojednawczego. 

2. Instytucje potwierdzają, że należy nadal zachęcać do stosowania tej praktyki, która wykształciła 
się na wszystkich etapach procedury współdecyzji. Instytucje zobowiązują się do zbadania 
stosowanych przez siebie metod pracy, tak aby jeszcze efektywniej wykorzystać pełen zakres 
procedury współdecyzji ustanowionej Traktatem WE.

3. Niniejsza wspólna deklaracja wyjaśnia te metody pracy oraz zasady ich stosowania w praktyce. 
Stanowi ona uzupełnienie Porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie lepszego stanowienia 
prawa1, a w szczególności tych jego postanowień, które dotyczą procedury współdecyzji. Instytucje 
zobowiązują się do pełnej realizacji takich zobowiązań, zgodnie z zasadami przejrzystości, 
demokratycznej kontroli i skuteczności. W związku z tym instytucje powinny przykładać 
szczególną wagę do postępów w zakresie uproszczenia wniosków legislacyjnych, przy czym 
działania te muszą pozostawać w zgodzie ze wspólnotowym dorobkiem prawnym.

4. Instytucje współpracują ze sobą w dobrej wierze na wszystkich etapach procedury współdecyzji 
w celu możliwie najszerszego uzgodnienia zajmowanych stanowisk i tym samym stworzenia, w 
stosownych przypadkach, warunków do przyjęcia danego aktu prawnego na wczesnym etapie 
procedury.

5. W tym celu instytucje współdziałają w ramach kontaktów na szczeblu międzyinstytucjonalnym, 

                                               
1 Dz.U. C 321 z 31.12.2003, str. 1.
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tak aby monitorować postępy prac i analizować stopień zbliżenia stanowisk na wszystkich etapach 
procedury współdecyzji.

6. Instytucje zobowiązują się zgodnie ze swoimi regulaminami wewnętrznymi do regularnej 
wymiany informacji na temat postępów prac nad aktami prawnymi przyjmowanymi w ramach 
procedury współdecyzji. Zapewniają one, aby ich odpowiednie harmonogramy prac były możliwie 
najszerszej koordynowane w celu ułatwienia spójnej i zbieżnej realizacji procedur. W związku z 
tym instytucje będą dążyć do ustalenia orientacyjnego harmonogramu zakończenia kolejnych 
etapów prowadzących do ostatecznego przyjęcia poszczególnych wniosków legislacyjnych, 
równocześnie w pełni uwzględniając polityczny charakter procesu decyzyjnego. 

7. Współpraca między instytucjami w kontekście procedury współdecyzji przybiera często formę 
trójstronnych posiedzeń. System takich posiedzeń już okazał się skuteczny i elastyczny, znacząco 
zwiększając możliwości osiągnięcia porozumienia na etapie pierwszego i drugiego czytania, a także 
ułatwiając przygotowanie prac komitetu pojednawczego. 

8. Takie posiedzenia trójstronne odbywają się zazwyczaj na zasadach nieformalnych. Mogą one być 
organizowane na wszystkich etapach procedury oraz z udziałem przedstawicieli różnych szczebli, w 
zależności od przewidzianej debaty. Każda instytucja zgodnie ze swoim regulaminem 
wewnętrznym wyznaczy swoich przedstawicieli na każde posiedzenie, określi swój mandat 
negocjacyjny oraz z odpowiednim wyprzedzeniem poinformuje pozostałe instytucje o ustaleniach 
dotyczących posiedzenia.

9. W zakresie, w jakim jest to możliwe, wszelkie projekty tekstów kompromisowych przedłożone w 
celu omówienia na jednym z kolejnych posiedzeń przekazywane są z wyprzedzeniem wszystkim 
uczestnikom. Aby zwiększyć przejrzystość, należy w miarę możliwości informować o trójstronnych 
posiedzeniach odbywających się w Parlamencie Europejskim i Radzie.

10. Prezydencja Rady będzie starała się uczestniczyć w posiedzeniach komisji parlamentarnych. W 
odpowiednich przypadkach rozpatrzy ona wnikliwie każdy wniosek o przekazanie informacji na 
temat stanowiska Rady.

PIERWSZE CZYTANIE

11. Instytucje współpracują ze sobą w dobrej wierze w celu możliwie najszerszego uzgodnienia 
zajmowanych stanowisk, tak aby tam, gdzie jest to możliwe, akty prawne mogły zostać przyjęte w 
pierwszym czytaniu.

Porozumienie na etapie pierwszego czytania w Parlamencie Europejskim.

12. W celu ułatwienia przebiegu prac w pierwszym czytaniu, nawiązywane są odpowiednie 
kontakty. 

13. Komisja ułatwia takie kontakty oraz w sposób konstruktywny korzysta z przysługującego jej 
prawa inicjatywy w celu uzgodnienia stanowisk Parlamentu Europejskiego i Rady, przy należytym 
uwzględnieniu równowagi międzyinstytucjonalnej oraz roli powierzonej Komisji na mocy Traktatu.
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14. W przypadku osiągnięcia porozumienia w efekcie nieformalnych negocjacji w ramach 
posiedzeń trójstronnych przewodniczący COREPER-u przekazuje w piśmie skierowanym do 
przewodniczącego właściwej komisji parlamentarnej szczegółowe informacje na temat treści 
porozumienia, w formie poprawek do wniosku Komisji. W piśmie tym należy zaznaczyć, że Rada 
zamierza zaakceptować takie zmiany, z zastrzeżeniem weryfikacji prawno-lingwistycznej, o ile 
zostaną one zatwierdzone w głosowaniu na posiedzeniu plenarnym. Kopię tego pisma przekazuje 
się Komisji.

15. W takiej sytuacji, jeżeli prawdopodobne jest przyjęcie aktu prawnego w pierwszym czytaniu, 
powinno się jak najszybciej przedstawić informacje na temat woli zawarcia porozumienia. 

Porozumienie na etapie wspólnego stanowiska Rady

16. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia na etapie pierwszego czytania w Parlamencie 
Europejskim kontakty mogą być kontynuowane w celu zawarcia porozumienia na etapie wspólnego 
stanowiska.

17. Komisja ułatwia takie kontakty oraz w sposób konstruktywny korzysta z przysługującego jej 
prawa inicjatywy w celu uzgodnienia stanowisk Parlamentu Europejskiego i Rady, przy należytym 
uwzględnieniu równowagi międzyinstytucjonalnej oraz roli powierzonej Komisji na mocy Traktatu.

18. W przypadku osiągnięcia porozumienia na tym etapie przewodniczący właściwej komisji 
parlamentarnej w piśmie skierowanym do przewodniczącego COREPER-u przedstawia swoje 
zalecenie na posiedzenie plenarne dotyczące akceptacji wspólnego stanowiska Rady bez wnoszenia 
poprawek, z zastrzeżeniem potwierdzenia wspólnego stanowiska przez Radę i dokonania 
weryfikacji prawno-lingwistycznej. Kopię tego pisma przekazuje się Komisji.

DRUGIE CZYTANIE

19. W przedstawionym uzasadnieniu Rada w możliwe najbardziej precyzyjny sposób wyjaśnia 
przyczyny, które doprowadziły do przyjęcia przez nią wspólnego stanowiska. W trakcie drugiego 
czytania Parlament Europejski w możliwie najszerszym stopniu uwzględnia te przyczyny oraz 
stanowisko Komisji.

20. Przed przekazaniem wspólnego stanowiska Rada dąży do ustalenia, w porozumieniu z 
Parlamentem Europejskim i Komisją, daty jego przekazania, tak aby zapewnić maksymalną 
efektywność procedury legislacyjnej na etapie drugiego czytania.

Porozumienie na etapie drugiego czytania w Parlamencie Europejskim.

21. Niezwłocznie po przekazaniu Parlamentowi Europejskiemu wspólnego stanowiska Rady 
kontynuowane są właściwe kontakty, których celem jest lepsze poznanie poszczególnych stanowisk 
i tym samym jak najszybsze zakończenie procedury legislacyjnej.

22. Komisja ułatwia takie kontakty oraz przedstawia własną opinię w celu uzgodnienia stanowisk 
Parlamentu Europejskiego i Rady, przy należytym uwzględnieniu równowagi 
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międzyinstytucjonalnej oraz roli powierzonej Komisji na mocy Traktatu.

23. W przypadku osiągnięcia porozumienia w efekcie nieformalnych negocjacji w ramach 
posiedzeń trójstronnych przewodniczący COREPER-u przekazuje w piśmie skierowanym do 
przewodniczącego właściwej komisji parlamentarnej szczegółowe informacje na temat treści 
porozumienia, w formie poprawek do wspólnego stanowiska Rady. W piśmie tym należy 
zaznaczyć, że Rada zamierza zaakceptować takie zmiany, z zastrzeżeniem weryfikacji prawno-
lingwistycznej, o ile zostaną one zatwierdzone w głosowaniu na posiedzeniu plenarnym. Kopię tego 
pisma przekazuje się Komisji.

POSTĘPOWANIE POJEDNAWCZE

24. W przypadku gdy okaże się, że Rada nie będzie w stanie zaakceptować wszystkich poprawek 
Parlamentu Europejskiego na etapie drugiego czytania, w momencie, w którym Rada będzie gotowa 
do przedstawienia swojego stanowiska, zostanie zorganizowane pierwsze posiedzenie trójstronne. 
Każda instytucja wyznaczy zgodnie ze swoim regulaminem wewnętrznym swoich przedstawicieli 
na każde posiedzenie oraz określi swój mandat negocjacyjny. Komisja na jak najwcześniejszym 
etapie poinformuje obie delegacje o swoich zamiarach w odniesieniu do swojej opinii na temat 
poprawek Parlamentu Europejskiego wprowadzonych w drugim czytaniu. 

25. Posiedzenia trójstronne odbywają się są przez cały czas trwania postępowania pojednawczego 
w celu rozwiązania nierozstrzygniętych kwestii oraz stworzenia warunków do osiągnięcia 
porozumienia w ramach komitetu pojednawczego. Wyniki prac posiedzeń trójstronnych są 
omawiane oraz w miarę możliwości zatwierdzane na posiedzeniach właściwych instytucji.

26. Komitet pojednawczy jest zwoływany przez Przewodniczącego Rady za zgodą 
Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, przy należytym uwzględnieniu postanowień 
Traktatu.

27. Komisja bierze udział w postępowaniu pojednawczym oraz podejmuje wszelkie inicjatywy w 
celu uzgodnienia stanowisk Parlamentu Europejskiego i Rady. Inicjatywy takie mogą obejmować 
przygotowanie kompromisowych projektów aktów uwzględniających stanowiska Parlamentu 
Europejskiego i Rady, przy należytym uwzględnieniu roli powierzonej Komisji na mocy Traktatu.

28. Przewodnictwo w komitecie pojednawczym sprawują wspólnie Przewodniczący Parlamentu 
Europejskiego i Przewodniczący Rady. Przewodniczą oni na przemian kolejnym posiedzeniom 
komitetu.

29. Obaj przewodniczący ustalają wspólnie terminy i każdorazowy porządek dzienny posiedzeń 
komitetu pojednawczego w celu zapewnienia efektywnego funkcjonowania komitetu 
pojednawczego przez cały czas trwania postępowania pojednawczego. Ustalenia dotyczące 
planowanych terminów konsultowane są z Komisją. Parlament Europejski i Rada wyznaczają z 
wyprzedzeniem orientacyjne odpowiednie terminy w ramach postępowania pojednawczego i 
zawiadamiają o nich Komisję. 

30. Obaj przewodniczący mogą umieścić kilka spraw w porządku dziennym każdego posiedzenia 
komitetu pojednawczego. Obok sprawy zasadniczej (określanej jako „punkt B”), co do której nie 
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osiągnięto jeszcze porozumienia, możliwe jest otwarcie lub zamknięcie postępowania 
pojednawczego w odniesieniu do innych spraw (określanych jako „punkt A”) bez ich omawiania.

31. Zachowując określone w Traktacie terminy Parlament Europejski i Rada w możliwie 
najszerszym zakresie uwzględniają wymogi dotyczące ustalenia właściwego harmonogramu, w 
szczególności związane z przerwami w działalności instytucji oraz wyborami do Parlamentu 
Europejskiego. W każdym przypadku należy dążyć do maksymalnego skrócenia przerwy w 
działalności.

32. Komitet pojednawczy obraduje na przemian w pomieszczeniach Parlamentu Europejskiego 
i Rady w celu zapewnienia równego podziału zasobów, w tym w zakresie tłumaczeń ustnych.

33. Komitetowi pojednawczemu udostępnia się wniosek Komisji, wspólne stanowisko Rady oraz 
opinię Komisji na jego temat, poprawki proponowane przez Parlament Europejski oraz opinię 
Komisji na temat tych poprawek, a także wspólny dokument roboczy delegacji Parlamentu 
Europejskiego i Rady. Dokument roboczy powinien umożliwiać czytelnikom łatwe ustalenie 
spornych kwestii i skuteczne odniesienie się do nich. Co do zasady, Komisja przedkłada swoją 
opinię w terminie trzech tygodni od oficjalnego otrzymania wyników głosowania w Parlamencie 
Europejskim, a najpóźniej przed rozpoczęciem postępowania pojednawczego.

34. Obaj przewodniczący mogą przedkładać wersje aktu prawnego do zatwierdzenia przez komitet 
pojednawczy.

35. Porozumienie w sprawie wspólnego tekstu zawierane jest podczas posiedzenia komitetu 
pojednawczego lub po nim, poprzez wymianę pism między oboma przewodniczącymi. Kopie 
takich pism przekazuje się Komisji.

36. Jeżeli komitet osiągnął porozumienie w sprawie wspólnego tekstu, przedkłada się go, po 
ostatecznej weryfikacji prawno-lingwistycznej, obu przewodniczącym w celu formalnego 
zatwierdzenia. Jednakże w szczególnych przypadkach, jeżeli jest to konieczne do zachowania 
terminów, do zatwierdzenia przez obu przewodniczących może zostać przedłożony projekt 
wspólnego tekstu.

37. Obaj przewodniczący przekazują zatwierdzony wspólny tekst Przewodniczącym Parlamentu 
Europejskiego i Rady w formie pisma podpisanego przez obu przewodniczących. Jeżeli komitet 
pojednawczy nie jest w stanie osiągnąć porozumienia w sprawie wspólnego tekstu, przewodniczący 
zawiadamiają o tym Przewodniczących Parlamentu Europejskiego i Rady w piśmie podpisanym 
przez obu przewodniczących. Pisma te traktowane są jako oficjalny protokół. Kopie takich pism są 
przekazywane Komisji w celach informacyjnych. Po zakończeniu procedury dokumenty robocze 
wykorzystane podczas postępowania pojednawczego są udostępniane w rejestrach poszczególnych 
instytucji.

38. Sekretariat Parlamentu Europejskiego oraz Sekretariat Generalny Rady występują wspólnie jako 
sekretariat komitetu pojednawczego we współpracy z Sekretariatem Generalnym Komisji.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
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39. W przypadku gdy Parlament Europejski lub Rada uznają, że konieczne jest przedłużenie 
terminów, o których mowa w art. 251 Traktatu, zawiadamiają o tym odpowiednio 
Przewodniczącego drugiej instytucji oraz Komisję.

40. Jeżeli Instytucje osiągnęły porozumienie na etapie pierwszego lub drugiego czytania albo 
podczas postępowania pojednawczego, uzgodniony tekst podlega ostatecznej weryfikacji przez 
służby prawno-lingwistyczne Parlamentu Europejskiego i Rady, działające w ścisłej współpracy i 
za wzajemnym porozumieniem.

41. W uzgodnionym tekście nie można wprowadzać żadnych zmian bez wyraźnej zgody 
Parlamentu Europejskiego i Rady reprezentowanych na odpowiednim szczeblu. 

42. Ostatecznej weryfikacji dokonuje się przy należytym uwzględnieniu zróżnicowanych procedur 
w Parlamencie Europejskim i Radzie, w szczególności przy zachowaniu terminów zakończenia 
procedur wewnętrznych. Instytucje zobowiązują się nie wykorzystywać terminów przeznaczonych 
na ostateczną weryfikację prawno-lingwistyczną w celu ponownego otwarcia dyskusji na temat 
kwestii merytorycznych.

43. Parlament Europejski i Rada uzgadniają wspólny układ tekstów przygotowanych wspólnie 
przez te instytucje. 

44. Instytucje zobowiązują się do stosowania w możliwie najszerszym zakresie wzajemnie 
akceptowanych standardowych klauzul wprowadzanych do aktów przyjmowanych w trybie 
procedury współdecyzji, co dotyczy w szczególności przepisów dotyczących kompetencji 
wykonawczych (zgodnie z decyzją w sprawie „komitologii”1), wejścia w życie, transpozycji oraz 
stosowania aktów, jak również poszanowania prawa inicjatywy przysługującego Komisji.

45. Instytucje będą starały się organizować wspólną konferencję prasową w celu ogłoszenia 
pomyślnego zakończenia procedury legislacyjnej na etapie pierwszego lub drugiego czytania albo 
postępowania pojednawczego. Będą się one także starały wydawać wspólne oświadczenia dla 
prasy.

46. Po przyjęciu przez Parlament Europejski i Radę aktu prawnego w trybie procedury 
współdecyzji jego tekst jest przekazywany do podpisu Przewodniczącemu Parlamentu 
Europejskiego i Przewodniczącemu Rady, jak również Sekretarzom Generalnym tych instytucji.

47. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego i Rady otrzymują akt do podpisu w swoich 
odpowiednich językach oraz, w zakresie, w jakim jest to możliwe, podpisują akt wspólnie podczas 
wspólnej ceremonii organizowanej każdego miesiąca w celu podpisania istotnych aktów w 
obecności mediów.

48. Wspólnie podpisany akt przekazywany jest do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej. Publikacja następuje zazwyczaj w terminie dwóch miesięcy od daty przyjęcia danego 
                                               
1 Decyzja Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiająca warunki wykonywania 

uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23). Decyzja 
zmieniona decyzją 2006/512/WE (Dz.U. L 200 z 27.7.2006, str. 11). 
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aktu prawnego przez Parlament Europejski i Radę.

49. Jeżeli jedna z instytucji stwierdzi, że w akcie (lub w jednej z jego wersji językowych) wystąpiła 
omyłka lub inny oczywisty błąd, niezwłocznie zawiadamia o tym pozostałe instytucje. Jeżeli błąd 
dotyczy aktu, który nie został jeszcze przyjęty ani przez Parlament Europejski ani przez Radę, 
służby prawno-lingwistyczne Parlamentu Europejskiego i Rady przygotowują w ścisłej współpracy 
niezbędne sprostowanie. Jeżeli natomiast błąd dotyczy aktu, który został już przyjęty przez jedną 
lub obie z tych instytucji, to, niezależnie od tego, czy został on już opublikowany, Parlament 
Europejski i Rada przyjmują zgodnie sprostowanie, sporządzone według odpowiednich procedur 
tych instytucji.
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Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 17 lipca 2006 r. w sprawie projektu decyzji 
Rady zmieniającej decyzję 1999/468/WE ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień 
wykonawczych przyznanych Komisji (2002/0298(CNS)) – Sprawozdawca:  Richard Corbett

Parlament Europejski,

– uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności art. 202 tiret 
trzecie Traktatu,

– uwzględniając art. I - 36 Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy1,

– uwzględniając projekt decyzji Rady (10126/1/2006)2,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2002)0719)3 i zmieniony 
wniosek (COM(2004)0324)4,

– uwzględniając swoje stanowisko z dnia 2 września 2003 r.5,

– uwzględniając art. 202 Traktatu WE, na mocy którego Rada ponownie skonsultowała się z
Parlamentem (C6-0190/2006),

– uwzględniając art. 51 oraz 55 ust. 3 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Konstytucyjnych (A6-0236/2006),

1. zatwierdza projekt decyzji Rady;

2. zwraca się do właściwej komisji parlamentarnej o zbadanie, czy stosowna byłaby zmiana 
Regulaminu, w szczególności jego art. 81, tak by Parlament mógł w możliwie najlepszych 
warunkach korzystać z praw przysługujących mu zgodnie z nową procedurą regulacyjną 
połączoną z kontrolą;

3. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 
Komisji.

                                               
1 Dz.U. C 310 z 16.12.2004, str. 1.
2 Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
3 Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
4 Dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym.
5 Dz.U. C 76 E z 25.3.2004, str. 82.
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Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 6 lipca 2006 r.  w sprawie zawarcia Porozumienia 
międzyinstytucjonalnego w formie wspólnego oświadczenia w sprawie projektu decyzji Rady 
zmieniającej decyzję 1999/468/WE ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych 
przyznanych Komisji (nowa procedura regulacyjna połączona z kontrolą) (2006/2152(ACI)) –
Sprawozdawca:  Richard Corbett

Parlament Europejski,

– uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 202 tiret 
trzecie,

– uwzględniając decyzję Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającą warunki 
wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji1,

– uwzględniając wniosek Komisji dotyczący decyzji Rady zmieniającej decyzję 1999/468/WE 
(COM(2002)0719)2,

– uwzględniając oświadczenie byłego przewodniczącego Komisji Romano Prodiego złożone 
przed Parlamentem Europejskim w dniu 5 lutego 2002 r. („oświadczenie Prodiego”),

– uwzględniając swoje stanowisko z dnia 2 września 2003 r.3,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 5 lutego 2002 r. w sprawie wdrożenia prawa o usługach 
finansowych4,

– uwzględniając zmieniony wniosek Komisji (COM(2004)0324)5,

– uwzględniając projekt decyzji Rady (10126/1/2006- C6-0190/2006)6,

– uwzględniając projekt wspólnego oświadczenia (10125/2006 - C6-0208/2006),

– uwzględniając art. 120 ust. 1 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Konstytucyjnych (A6-0237/2006),

mając na uwadze, co następuje:

A. Rada i Komisja zgodziły się ubiegłej jesieni na rozpoczęcie rozmów w sprawie 
przeprowadzenia reformy procedur komitologii na podstawie zmienionego wniosku Komisji,

B. Konferencja Przewodniczących zdecydowała w dniu 10 listopada 2005 r. o rozpoczęciu 
rozmów z Radą i Komisją w sprawie procedur komitologii i upoważniła przewodniczącego 
Konferencji Przewodniczących Komisji oraz sprawozdawcę komisji przedmiotowo właściwej 

                                               
1 Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23.
2 Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
3 Dz.U. C 76 E z 25.3.2004, str. 82.
4 Dz.U. C 284 E z 21.11.2002, str. 115.
5 Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
6 Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
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do prowadzenia tych rozmów; upoważnienia tego udzielono ponownie w dniu 19 stycznia 2006 
r.,

C. rozmowy doprowadziły do powstania projektu nowej procedury oraz projektu oświadczeń w 
związku z decyzją do podjęcia w sprawie tej procedury,

D. decyzja w sprawie komitologii z 1999 r. wprowadzi nową procedurę, znaną jako „procedura 
regulacyjna połączona z kontrolą”, upoważniającą Parlament Europejski i Radę do kontroli – na 
równych prawach – „quasi-legislacyjnych” środków wykonawczych do aktu przyjętego w 
drodze współdecyzji oraz do odrzucania takich środków;

E. Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy podpisany przez głowy państw i szefów rządów 
wszystkich państw członkowskich nadaje Parlamentowi prawo odwołania upoważnienia (art. I-
36). Ostateczny tekst kompromisowy dotyczący nowej procedury regulacyjnej połączonej z 
kontrolą nie przewiduje takiego uprawnienia dla Parlamentu. Prawo odwołania upoważnienia 
pozostanie w związku z tym jednym z głównych postulatów Parlamentu Europejskiego, który 
może zostać zrealizowany przez Traktat Konstytucyjny,

F. decyzji towarzyszyć będzie wspólne oświadczenie Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, 
oświadczenie Komisji, które zostanie zapisane w protokole Rady, oraz oświadczenia Komisji 
dotyczące wdrożenia i stosowania nowej procedury;

G. oświadczenia te dotyczą istotnych spraw poruszanych w negocjacjach przez trzy instytucje; bez 
tych oświadczeń nie doszłoby do kompromisu w sprawie nowej procedury, a jej praktyczny 
skutek nie byłyby zapewniony,

1. zatwierdza zawarcie porozumienia mającego formę wspólnego oświadczenia załączonego do 
niniejszej decyzji;

2. przyjmuje do wiadomości oświadczenie Komisji dotyczące jej zobowiązania do przyjęcia 
środków przejrzystości, złożone w związku z wspólnym oświadczeniem;

3. przyjmuje do wiadomości oświadczenia Komisji w sprawie systemu językowego i momentu 
rozpoczęcia okresu kontroli oraz w sprawie dostosowania obowiązujących aktów prawnych, 
złożone przy tej samej okazji;

4. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji, w celach 
informacyjnych, Radzie i Komisji.
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Oświadczenie Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji
1. 1. Parlament Europejski, Rada i Komisja pozytywnie oceniają fakt, że wkrótce zostanie 

przyjęta decyzja Rady zmieniająca decyzję Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. 
ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji1. 
Włączenie do decyzji z 1999 r. nowej procedury, zwanej „procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą”, umożliwi prawodawcy sprawowanie kontroli nad przyjmowaniem środków quasi-
prawodawczych służących wykonaniu aktu przyjętego w drodze współdecyzji.

2. Parlament Europejski, Rada i Komisja podkreślają, że w ramach obecnego Traktatu decyzja 
taka stanowi rozwiązanie horyzontalne, które odpowiada wyrażanemu przez Parlament 
Europejski życzeniu sprawowania kontroli nad wykonywaniem aktów przyjętych w drodze 
współdecyzji.

3. Bez uszczerbku dla prerogatyw organów prawodawczych Parlament Europejski i Rada 
przyznają, że zasady lepszego prawodawstwa wymagają, by uprawnienia wykonawcze 
bezterminowo przyznać Komisji. Parlament Europejski, Rada i Komisja uważają jednak, że w 
sytuacjach gdy konieczne jest dostosowanie aktu w pewnym określonym terminie, kontrolę 
prawodawcy nad tym aktem mogłaby wzmocnić klauzula wymagająca od Komisji 
przedstawienia propozycji przeglądu lub uchylenia przepisów dotyczących przekazania 
uprawnień wykonawczych.

4. Od momentu wejścia w życie nowa procedura będzie mieć zastosowanie do środków quasi-
prawodawczych przewidzianych w aktach, które zostaną przyjęte zgodnie z procedurą 
współdecyzji, w tym do środków przewidzianych w aktach przyjmowanych w przyszłości 
w dziedzinie usług finansowych (akty Lamfalussy'ego). By jednak mogła być ona stosowana do 
już obowiązujących aktów przyjętych w drodze współdecyzji, akty te należy dostosować 
według stosownych procedur w celu zastąpienia procedury regulacyjnej przewidzianej w art. 5 
decyzji 1999/468/WE procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą za każdym razem, gdy chodzi 
o środki wchodzące w zakres jej zastosowania.

5. Parlament Europejski, Rada i Komisja uważają, że należy niezwłocznie dostosować następujące 
akty:

a. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie oświadczeń żywieniowych i 
oświadczeń zdrowotnych w odniesieniu do środków spożywczych (dotychczas 
nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym)

b. Dyrektywa 2006/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. 
przekształcająca dyrektywę Rady 93/6/EWG z dnia 15 marca 1993 r. w sprawie 
adekwatności kapitałowej przedsiębiorstw inwestycyjnych i instytucji kredytowych 
(dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym)

c. Dyrektywa 2006/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. 
przekształcająca dyrektywę 2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 
marca 2000 r. odnoszącą się do podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje 

                                               
1 Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23.
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kredytowe (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym)

d. Dyrektywa 2006/43/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. 
w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych 
sprawozdań finansowych, zmieniająca dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG 
oraz uchylająca dyrektywę Rady 84/253/EWG (Dz.U. L 157 z 9.6.2006, str. 87)

e. Rozporządzenie (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 
2006 r. ustanawiające wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez 
granice (kodeks graniczny Schengen) (Dz.U. L 105 z 13.4.2006, str. 1)

f. Dyrektywa 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. 
w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy 
oraz finansowania terroryzmu (Dz.U. L 309 z 25.11.2005, str. 15)

g. Dyrektywa 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 lipca 2005 r. 
ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla 
produktów wykorzystujących energię oraz zmieniająca dyrektywę Rady 92/42/EWG 
oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 96/57/WE i 2000/55/WE (Dz.U. 
L 191 z 22.7.2005, str. 29)

h. Dyrektywa 2005/1/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 marca 2005 r. 
zmieniająca dyrektywy Rady 73/239/EWG, 85/611/EWG, 91/675/EWG, 92/49/EWG 
i 93/6/EWG oraz dyrektywy 94/19/WE, 98/78/WE, 2000/12/WE, 2001/34/WE, 
2002/83/WE i 2002/87/WE w celu ustanowienia nowej struktury organizacyjnej 
komitetów w sektorze usług finansowych (Dz.U. L 79 z 24.3.2005, str. 9)

i. Rozporządzenie (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 
2005 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów 
w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni, 
zmieniające dyrektywę Rady 91/414/EWG (Dz.U. L 70 z 16.3.2005, str. 1)

j. Dyrektywa 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. 
w sprawie harmonizacji wymogów dotyczących przejrzystości informacji o emitentach, 
których papiery wartościowe dopuszczane są do obrotu na rynku regulowanym oraz 
zmieniająca dyrektywę 2001/34/WE (Dz.U. L 390 z 31.12.2004, str. 38)

k. Dyrektywa 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. 
w sprawie rynków instrumentów finansowych zmieniająca dyrektywę Rady 
85/611/EWG i 93/6/EWG i dyrektywę 2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 
oraz uchylająca dyrektywę Rady 93/22/EWG (Dz.U. L 145 z 30.4.2004, str. 1)

l. Dyrektywa 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. 
w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub 
dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych i zmieniająca dyrektywę 
2001/34/WE (Dz.U. L 345 z 31.12.2003, str. 64)
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m. Rozporządzenie (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
22 września 2003 r. w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy (Dz.U. 
L 268 z 18.10.2003, str. 1)

n. Dyrektywa 2003/41/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 czerwca 2003 r. 
w sprawie działalności instytucji pracowniczych programów emerytalnych oraz nadzoru 
nad takimi instytucjami (Dz.U. L 235 z 23.9.2003, str. 10)

o. Dyrektywa 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 r. 
w sprawie wykorzystywania poufnych informacji i manipulacji na rynku (nadużyć na 
rynku) (Dz.U. L 96 z 12.4.2003, str. 16)

p. Dyrektywa 2002/96/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 2003 r. 
w sprawie zużytego sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego (WEEE) (Dz.U. L 37 
z 13.2.2003, str. 24)

q. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 2003 r. 
w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie 
elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. L 37 z 13.2.2003, str. 19)

r. Dyrektywa 2002/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. 
w sprawie dodatkowego nadzoru nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń 
oraz przedsiębiorstwami inwestycyjnymi konglomeratu finansowego i zmieniająca 
dyrektywy Rady 73/239/EWG, 79/267/EWG, 92/49/EWG, 92/96/EWG, 93/6/EWG i 
93/22/EWG oraz dyrektywy 98/78/WE i 2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 
(Dz.U. L 35 z 11.2.2003, str. 1)

s. Rozporządzenie (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 
2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości (Dz.U. 
L 243 z 11.9.2002, str. 1)

t. Dyrektywa 2001/107/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 stycznia 2002 r. 
zmieniająca dyrektywę Rady 85/611/EWG w sprawie koordynacji przepisów 
ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw 
zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS), w celu 
uregulowania działalności spółek zarządzających i uproszczonych prospektów 
emisyjnych (Dz.U. L 41 z 13.2.2002, str. 20)

u. Dyrektywa 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada 2001 r. 
w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych 
stosowanych u ludzi (Dz.U. L 311 z 28.11.2001, str. 67)

v. Dyrektywa 2001/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 marca 2001 r. 
w sprawie zamierzonego uwalniania do środowiska organizmów zmodyfikowanych 
genetycznie i uchylająca dyrektywę Rady 90/220/EWG (Dz.U. L 106 z 17.4.2001, str. 1)
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w. Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 
r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz.U. 
L 327 z 22.12.2000, str. 1)

x. Dyrektywa 2000/53/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 września 2000 r. 
w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U. L 269 z 21.10.2000, str. 34)

y. Dyrektywa 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 lutego 1998 r. 
dotycząca wprowadzania do obrotu produktów biobójczych (Dz.U. L 123 z 
24.4.1998, str. 1)

Komisja oświadczyła, że w tym celu możliwie szybko przedstawi Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie wnioski w sprawie zmiany wyżej wymienionych aktów, aby zastosować procedurę 
regulacyjną połączoną z kontrolą, a przez to – uchylić te ewentualnie istniejące przepisy wyżej 
wymienionych aktów, które przewidują czasowe ograniczenie uprawnień wykonawczych 
przyznanych Komisji. Parlament Europejski i Rada zapewnią możliwie szybkie przyjęcie tych 
wniosków.

6. Zgodnie z Porozumieniem międzyinstytucjonalnym z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie 
lepszego stanowienia prawa1, Parlament Europejski, Rada i Komisja przypominają o znaczącej 
roli, jaką w prawodawstwie odgrywają środki wykonawcze. Uważają one ponadto, że 
podstawowe zasady zawarte w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 22 grudnia 1998 r. 
w sprawie wspólnych wytycznych dotyczących jakości prawodawstwa wspólnotowego2

powinny w każdym razie mieć zastosowanie do środków o ogólnym zasięgu przyjętych w myśl 
nowej procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą.

                                               
1 Dz.U. C 321 z 31.12.2003, str. 1.
2 Dz.U. C 73 z 17.3.1999, str. 1.
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Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 8 maja 2008 r. w sprawie zawarcia przez Parlament 
Europejski i Komisję porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie procedur wprowadzania w 
życie decyzji Rady 1999/468/WE ustanawiającej warunki wykonywania uprawnień wykonawczych 
przyznanych Komisji, zmienionej decyzją 2006/512/WE (2008/2002(ACI)) – Sprawozdawca:  Monica 
Frassoni

Parlament Europejski,

– uwzględniając pismo przewodniczącego PE z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie przekazania 
porozumienia międzyinstytucjonalnego w formie przyjętej przez Konferencję 
Przewodniczących w dniu 12 grudnia 2007 r.,

– uwzględniając art. 202 traktatu WE,

– uwzględniając decyzję Rady 2006/512/WE z dnia 17 lipca 2006 r. zmieniającą decyzję 
1999/468/WE ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych 
Komisji1,

– uwzględniając projekt porozumienia między Parlamentem Europejskim i Komisją w sprawie 
procedur wprowadzania w życie decyzji Rady 1999/468/WE ustanawiającej warunki 
wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji, zmienionej decyzją 
2006/512/WE (zwanego dalej „porozumieniem”),

– uwzględniając art. 81 i art. 120 ust. 1 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Konstytucyjnych (A6-0107/2008),

A. mając na uwadze, że niestety Komisja nie wzięła pod uwagę niektórych przepisów 
porozumienia między Parlamentem Europejskim i Komisją w sprawie warunków wykonania 
decyzji Rady 1999/468/WE z 28 czerwca 1999 r. ustanawiającej warunki wykonywania 
uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji2 („porozumienie z roku 2002), np. przepisu 
mówiącego, że Parlament otrzymuje różne dokumenty z procedury komitologii równocześnie z 
członkami komitetów i na tych samych zasadach, ponieważ dokumenty te prawie zawsze 
przesyła się z opóźnieniem, a w każdym razie nie w tym samym czasie co członkom komitetu,

B. mając na uwadze, że warunki wykonania decyzji Rady 1999/468/WE były w znacznym stopniu 
niezadowalające, z wyjątkiem nowej procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą, i nadal takie 
są, między innymi z powodu sposobu funkcjonowania bazy danych komitologii; często 
przekazuje się dokumenty fragmentarycznie i bez objaśnienia dotyczącego ich statusu, a czasem 
pod mylącymi nagłówkami, np. projekt środków wykonawczych, którego nie poddano jeszcze 
pod głosowanie w komitecie, przekazuje się z nagłówkiem „prawo kontroli”, podczas gdy 
należy go przekazać z nagłówkiem „prawo do informacji” – w ten sposób pojawiają się 
wątpliwości, jakie obowiązują terminy,

C. mając na uwadze, że problem ten jeszcze bardziej zawęża i tak już bardzo ograniczoną kontrolę 
nad sprawami poddanymi komitologii,

                                               
1  Dz.U. L 200 z 22.7.2006, str. 11.
2  Dz.U. L 256 z 10.10.2000, str. 19.
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D. mając na uwadze, że obecnie Komisja podjęła się ustanowienia elektronicznego rejestru, w 
którym znajdą się wszystkie dokumenty przekazane Parlamentowi, do których Parlament 
powinien mieć bezpośredni dostęp – rejestru umożliwiającego precyzyjną identyfikację 
dokumentów z tej samej procedury, który wskaże aktualny etap procedury i harmonogram prac 
nad dokumentem, dokładnie rozróżni projekty środków otrzymane przez Parlament i projekt 
ostateczny po zasięgnięciu opinii komitetu, a także precyzyjnie wskaże wszelkie zmiany 
dokonane w stosunku do dokumentów już przekazanych Parlamentowi,

E. mając na uwadze, że nowe porozumienie ma duże znaczenie praktyczne nie tylko dla nowej 
procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą, lecz dla wszystkich procedur komitologii; mając 
na uwadze, że porozumienie może stworzyć precedens dla przyszłych porozumień 
międzyinstytucjonalnych o podobnych celach,

F. mając na uwadze, że pomimo iż porozumienie winno mieć zastosowanie do krótkiego okresu 
przejściowego, doświadczenia nabyte w tym okresie mogą być bardzo pouczające; mając na 
uwadze, że celem porozumienia jest zapewnienie, po wejściu w życie traktatu lizbońskiego, 
zadowalającego funkcjonowania procedury komitologii pomiędzy trzema instytucjami,

1. podkreśla, że w odpowiednich przypadkach odwołanie się do procedury regulacyjnej połączonej 
z kontrolą ma charakter obowiązkowy dla wszystkich trzech instytucji i nie podlega 
porozumieniom ani negocjacjom; wzywa Radę, Komisję i wszystkie komisje parlamentarne, 
żeby należycie wzięły tę okoliczność pod uwagę we wszystkich właściwych procedurach 
legislacyjnych;

2. przypomina, że należy obecnie stosować procedurę regulacyjną połączoną z kontrolą w 
odniesieniu do wszystkich środków o ogólnym zasięgu, mających na celu zmianę innych niż 
istotne elementów aktów podstawowych przyjętych zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 
251 traktatu, w tym również środków wykreślających niektóre z tych elementów lub dodających 
nowe, inne niż istotne elementy;

3. wzywa Radę i Komisję, żeby w dziedzinach budzących wątpliwości, czy należy stosować nową 
procedurę regulacyjną połączoną z kontrolą, czy inną procedurę komitologii, stosowały nową 
procedurę regulacyjną połączoną z kontrolą;

4. podkreśla, że jedynym celem nowej procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą jest 
wzmocnienie prawa kontroli przysługującego Parlamentowi oraz że w żaden sposób nie zmienia 
ona zakresu uprawnień wykonawczych, jakich można udzielić Komisji;

5. jest zdania, że porozumienie stanowi krok we właściwym kierunku, jeżeli chodzi o uprawnienia 
i kompetencje Parlamentu w odniesieniu do prawodawstwa delegowanego;

6. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że porozumienie doprecyzowuje obowiązek Komisji 
poinformowania Parlamentu zgodnie z art. 7 ust. 3 decyzji 1999/468/WE, gdyż stanowi, że 
Parlament jest informowany przez Komisję o działaniach komitetów na podstawie ustaleń, które 
zapewniają przejrzysty i skuteczny obieg dokumentów, pozwalający zidentyfikować przekazane 
informacje oraz poszczególne etapy procedury;

7. oczekuje, że Komisja w pełni zastosuje się do wszystkich przepisów porozumienia, co niestety 
nie miało miejsca w przypadku porozumienia z roku 2002;
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8. wzywa do konsekwentnego utrzymywania wysokich standardów wniosków z posiedzeń wraz z 
listami obecności, które wskażą przynajmniej nazwiska uczestników posiedzenia, ich instytucję 
i adres elektroniczny;

9. podkreśla, że skuteczne funkcjonowanie nowego rejestru będzie czynnikiem decydującym dla 
pełnego i zadowalającego wdrożenia porozumienia, i z tego względu z przejęciem oczekuje na 
jego realizację w praktyce; zaleca, aby po okresie przejściowym Parlament i Komisja dokonały 
przeglądu nowego rejestru oraz skorygowały wszelkie mogące pojawić się praktyczne trudności 
i błędy; zaleca, by w początkowym okresie Parlament otrzymywał od odnośnych stron 
informacje dotyczące funkcjonowania rejestru;

10. z dużym zadowoleniem przyjmuje nowe przepisy, zgodnie z którymi rejestr precyzyjnie określi 
status wszystkich dokumentów otrzymanych w ramach komitologii, wszelkie ewentualne 
powiązanie z innymi przekazanymi już dokumentami, a także wszelkie dokonane zmiany;

11. w związku z tym wzywa Komisję do zmiany procedur wewnętrznych, tak żeby zagwarantować, 
że dokona się rozróżnienia pomiędzy z jednej strony projektem środków, który należy 
przekazać Parlamentowi na mocy jego prawa do informacji w tym samym czasie co 
właściwemu komitetowi, a z drugiej strony projektem środków, który należy przekazać 
Parlamentowi w celu umożliwienia mu wykorzystywania prawa do kontroli;

12. z zadowoleniem przyjmuje wprowadzenie „systemu wczesnego ostrzegania”, w którym 
zawiadamia się Parlament, w przypadku gdy okazuje się, że komitetowi zostanie przedłożony 
projekt pilnych środków, jednak podkreśla, że nie powinno się wykorzystywać tego systemu do 
zamieniania spraw niepilnych na pilne, skoro skrócone terminy można stosować wyłącznie w 
uzasadnionych, wyjątkowych przypadkach;

13. zauważa, że aby wykonywać prawo kontroli na podstawie odpowiedniej informacji, Parlament 
powinien regularnie otrzymywać wszelką powiązaną dokumentację, która wyjaśni, dlaczego 
Komisja proponuje określone środki; z zadowoleniem przyjmuje gotowość Komisji do pomocy 
Parlamentowi, żeby zapewnić pełną współpracę w zakresie określonych środków 
wykonawczych, i w związku z tym wzywa Komisję, żeby na wniosek przekazywała 
Parlamentowi wszelkie dokumenty powiązane, które odnoszą się do projektu środka 
wykonawczego;

14. nie podziela opinii Komisji, że projekty środków wykonawczych przekazywane Parlamentowi 
nie powinny być podawane do wiadomości publicznej aż do momentu głosowania w komitecie, 
oraz obstaje przy swoim prawie do zasięgnięcia w sprawie projektu środków wykonawczych 
czyjejkolwiek opinii, którą uzna za stosowną; zwraca się do Komisji, żeby ponownie rozważyła 
swoje stanowisko i podawała do wiadomości publicznej wszelkie projekty środków 
wykonawczych zaraz po przedłożeniu w ich sprawie formalnego wniosku;

15. akceptuje zawarcie porozumienia i oczekuje, że niezwłocznie po zatwierdzeniu zostanie w pełni 
wdrożone;

16. postanawia o załączeniu porozumienia do Regulaminu poprzez zastąpienie nim załącznika XII;

17. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z załącznikiem 
do wiadomości Rady, Komisji oraz parlamentów państw członkowskich. 
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ZAŁĄCZNIK

PARLAMENT EUROPEJSKI
KOMISJA

POROZUMIENIE POMIĘDZY PARLAMENTEM EUROPEJSKIM I KOMISJĄ w sprawie procedur 
wprowadzania w życie decyzji Rady 1999/468/WE ustanawiającej warunki wykonywania uprawnień 
wykonawczych przyznanych Komisji, zmienionej decyzją 2006/512/WE 

Informowanie Parlamentu Europejskiego

1. Na mocy art. 7 ust. 3 decyzji 1999/468/WE1 Komisja regularnie informuje Parlament Europejski 
o działaniach komitetów2 w sposób zapewniający przejrzysty i skuteczny obieg dokumentów i 
pozwalający zidentyfikować przekazane informacje oraz poszczególne etapy procedury. W tym 
celu Parlament otrzymuje w tym samym czasie i na tych samych warunkach co członkowie 
komitetów projekty porządków obrad komitetów, propozycje środków wykonawczych przedłożone 
tym komitetom na mocy aktów podstawowych przyjętych zgodnie z procedurą określoną w art. 251 
Traktatu, wyniki głosowań, streszczenia sprawozdań z posiedzeń oraz wykazy organów, do których 
należą członkowie komitetów, wyznaczeni przez państwa członkowskie.

Rejestr

2. Komisja utworzy rejestr zawierający wszystkie dokumenty przekazane Parlamentowi 
Europejskiemu3. Parlament Europejski będzie posiadał bezpośredni dostęp do tego rejestru. 
Zgodnie z art. 7 ust. 5 decyzji 1999/468/WE dane bibliograficzne wszystkich dokumentów 
przesłanych do Parlamentu Europejskiego zostaną udostępnione publicznie.

3. Zgodnie ze zobowiązaniami pojętymi przez Komisję w jej oświadczeniu dotyczącym art. 7 ust. 3 
decyzji 1999/468/WE4 oraz po dokonaniu stosownych ustaleń technicznych rejestr przewidziany w 
ust. 2 umożliwi w szczególności:

- jednoznaczną identyfikację dokumentów podlegających tej samej procedurze i wszelkich zmian 
środka wykonawczego na poszczególnych etapach procedury;

                                               
1 Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23. Decyzja zmieniona decyzją 2006/512/WE (Dz.U. L 200 z 22.7.2006, 

str. 11).
2 Do celów niniejszego porozumienia termin „komitet” oznacza komitety ustanowione zgodnie z decyzją 

1999/468/WE.
3 Planowanym terminem utworzenia rejestru jest 31 marca 2008 r.
4 Dz.U. C 171 z 22.7.2006, str. 21.



DV\779820PL.doc 169/405 PE423.766v01-00

PL

- wskazanie etapu procedury oraz harmonogramu;

- jednoznaczne rozróżnienie między projektami środków otrzymanymi przez Parlament Europejski 
w tym samym czasie co członkowie komitetów zgodnie z prawem do informacji a ostatecznym 
projektem po wydaniu przez dany komitet opinii, który jest przekazywany Parlamentowi 
Europejskiemu;

- jednoznaczną identyfikację wszelkich zmian w stosunku do dokumentów przekazanych już 
Parlamentowi Europejskiemu.

4. Kiedy po okresie przejściowym rozpoczynającym się wraz z wejściem w życie niniejszego 
porozumienia Parlament Europejski i Komisja stwierdzą, że system funkcjonuje w sposób 
zadowalający, przekazywanie dokumentów Parlamentowi Europejskiemu odbywać się będzie w 
formie elektronicznego powiadomienia z podaniem łącza do rejestru, o którym mowa w ust. 2. 
Decyzja ta winna zostać podjęta w formie wymiany pism między przewodniczącymi obydwu 
instytucji. W okresie przejściowym dokumenty będą przekazywane Parlamentowi Europejskiemu 
jako załączniki do korespondencji elektronicznej.

5. Ponadto Komisja zobowiązuje się do przekazywania Parlamentowi Europejskiemu, dla celów 
informacyjnych i na wniosek przedmiotowo właściwej komisji parlamentarnej, projektów 
szczególnych środków mających na celu wykonanie aktów podstawowych, które, pomimo że nie 
zostały przyjęte zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 251 Traktatu, mają szczególne znaczenie 
dla Parlamentu Europejskiego. Środki te zostają wprowadzone do rejestru, o którym mowa w ust. 2, 
z jednoczesnym powiadomieniem o tym fakcie Parlamentu Europejskiego.

6. Poza wnioskami z posiedzeń, o których mowa w ust. 1, Parlament Europejski może żądać 
dostępu do protokołów posiedzeń komitetów1. Komisja rozpatrzy każdy wniosek indywidualnie 
zgodnie z zasadami zachowania poufności określonymi w załączniku 1 do porozumienia ramowego 
w sprawie stosunków między Parlamentem Europejskim a Komisją2.

Dokumenty poufne

7. Dokumenty poufne będą przetwarzane zgodnie z wewnętrznymi procedurami administracyjnymi 
sporządzonymi przez każdą instytucję w celu zapewnienia niezbędnych gwarancji.

Rezolucje Parlamentu Europejskiego na mocy art. 8 decyzji 1999/468/WE

8. Na mocy art. 8 decyzji 1999/468/WE Parlament Europejski może oświadczyć w uzasadnionej 
rezolucji, że projekt środków wykonawczych do aktu podstawowego, przyjętego zgodnie z 
procedurą przewidzianą w art. 251 Traktatu, przekracza uprawnienia wykonawcze przewidziane w 
tym akcie podstawowym.

                                               
1 Patrz wyrok Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich z dnia 19 lipca 1999 r. w sprawie T-

188/97 Rothmans przeciwko Komisji [1999] Zb.Orz., str. II-2463.
2 Dz.U. C 177 E z 18.5.2006, str. 123.
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9. Parlament Europejski przyjmuje takie rezolucje zgodnie ze swoim Regulaminem, w okresie 
jednego miesiąca od daty otrzymania ostatecznego projektu środków wykonawczych w wersjach 
językowych przedłożonych członkom danego komitetu.

10. Parlament Europejski i Komisja uznają za stosowne stałe określenie krótszego terminu w 
przypadku niektórych rodzajów pilnych środków wykonawczych, w sprawie których przez wzgląd 
na zasady należytego zarządzania konieczne jest podjęcie decyzji w krótszym terminie. Dotyczy to 
w szczególności niektórych rodzajów środków związanych z działaniem zewnętrznym, w tym 
pomocą humanitarną i nadzwyczajną, ochroną zdrowia i bezpieczeństwa, bezpieczeństwem 
transportu oraz odstąpieniem od zasad zamówień publicznych. Wspomniane rodzaje środków i 
obowiązujące terminy zostaną określone w porozumieniu między członkiem Komisji a 
przewodniczącym przedmiotowo właściwej komisji parlamentarnej. Porozumienie takie może 
zostać odwołane w dowolnym momencie przez którąkolwiek ze stron.

11. Z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w ust. 10, termin będzie krótszy w sprawach 
pilnych oraz w przypadku środków odnoszących się do codziennych spraw administracyjnych i/lub 
posiadających ograniczony termin ważności. Termin ten może być bardzo krótki w wyjątkowo 
pilnych sprawach, w szczególności uzasadnionych względami zdrowia publicznego. Właściwy 
członek Komisji określa stosowny termin oraz podaje jego uzasadnienie. W takich przypadkach 
Parlament Europejski może zastosować procedurę polegającą na przekazaniu kompetencji 
w zakresie stosowania art. 8 decyzji 1999/468/WE przedmiotowo właściwej komisji 
parlamentarnej, która w odpowiednim terminie może przesłać odpowiedź Komisji.

12. Bezpośrednio po tym, jak służby Komisji przewidzą ewentualną konieczność przedłożenia 
komitetowi projektu środków, których dotyczy ust. 10 i 11, w formie nieoficjalnej uprzedzą o tym 
fakcie sekretariat przedmiotowo właściwej komisji parlamentarnej lub przedmiotowo właściwych 
komisji parlamentarnych. Bezpośrednio po przedłożeniu wstępnego projektu środków członkom 
komitetu służby Komisji powiadomią sekretariat komisji parlamentarnej lub komisji 
parlamentarnych o ich pilnym charakterze oraz terminach, które będą obowiązywać po 
przedłożeniu ostatecznego projektu.

13. Po przyjęciu przez Parlament Europejski rezolucji, o której mowa w ust. 8, lub po odpowiedzi, 
o której mowa w ust. 11, właściwy członek Komisji informuje Parlament Europejski lub – w 
stosownych przypadkach – przedmiotowo właściwą komisję parlamentarną o działaniach, które w 
związku z tym Komisja zamierza podjąć.

14. Dane, o których mowa w ust. 10-13, zostaną wprowadzone do rejestru.

Procedura regulacyjna połączona z kontrolą

15. W przypadkach, gdy zastosowanie ma procedura regulacyjna połączona z kontrolą, po 
głosowaniu w komitecie Komisja poinformuje Parlament Europejski o obowiązujących terminach. 
Z zastrzeżeniem ust. 16 bieg tych terminów rozpoczyna się dopiero po otrzymaniu przez Parlament 
Europejskich wszystkich wersji językowych.

16. W przypadku obowiązywania terminów krótszych (art. 5a ust. 5 lit. b) decyzji 1999/468/WE) 
oraz w sprawach pilnych (art. 5a ust. 6 decyzji 1999/468/WE) bieg terminów rozpoczyna się w dniu 
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otrzymania przez Parlament Europejski ostatecznego projektu środków wykonawczych w wersjach 
językowych przedłożonych członkom komitetu, chyba że przewodniczący komisji parlamentarnej 
wyrazi sprzeciw. W każdym przypadku Komisja podejmie starania w celu jak najszybszego
przekazania Parlamentowi Europejskiemu wszystkich wersji językowych. Bezpośrednio po tym, jak 
służby Komisji przewidzą ewentualną konieczność przedłożenia komitetowi projektu środków, 
których dotyczy art. 5a ust. 5 lit. b) lub art. 5a ust. 6, w formie nieoficjalnej uprzedzą o tym fakcie 
sekretariat przedmiotowo właściwej komisji parlamentarnej lub przedmiotowo właściwych komisji 
parlamentarnych.

Usługi finansowe

17. Zgodnie z oświadczeniem Komisji dotyczącym art. 7 ust. 3 decyzji 1999/468/WE w odniesieniu 
do usług finansowych Komisja zobowiązuje się do:

- dopilnowania, aby na wniosek Parlamentu Europejskiego urzędnik Komisji przewodniczący 
posiedzeniom komitetu po każdym jego posiedzeniu informował Parlament Europejski o wszelkich 
dyskusjach na temat projektów środków wykonawczych, które zostały przedłożone temu 
komitetowi;

- udzielenia ustnej lub pisemnej odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące dyskusji na temat 
projektów środków wykonawczych przedłożonych danemu komitetowi.

Wreszcie, Komisja dopilnuje, aby zobowiązania podjęte na posiedzeniu plenarnym Parlamentu w 
dniu 5 lutego 2002 r.1 i potwierdzone na posiedzeniu plenarnym Parlamentu w dniu 31 marca 2004 
r.2 oraz zobowiązania, o których mowa w pkt 1-7 pisma komisarza Bolkesteina do 
przewodniczącego Komisji Gospodarczej i Monetarnej Parlamentu Europejskiego z dnia 2 
października 2001 r.3, były przestrzegane w odniesieniu do całego sektora usług finansowych (w 
tym papierów wartościowych, banków, ubezpieczeń, emerytur oraz rachunkowości).

Kalendarz prac parlamentarnych

18. Z wyjątkiem przypadków, w których zastosowanie mają terminy krótsze, i z wyjątkiem spraw 
pilnych, przy przekazywaniu projektów środków wykonawczych na mocy niniejszego 
porozumienia Komisja uwzględni okres wakacji Parlamentu Europejskiego (zima, lato i wybory do 
Parlamentu Europejskiego), tak aby zapewnić Parlamentowi możliwość wykonywania jego 
prerogatyw w terminach, o których mowa w decyzji 1999/468/WE i w niniejszym porozumieniu.

Współpraca między Parlamentem Europejskim i Komisją

19. Obydwie instytucje wyrażają gotowość wzajemnej pomocy w celu zapewnienia pełnej 

                                               
1 Dz.U. C 284 E z 21.11.2002, str. 19.
2 Dz.U. C 103 E z 29.4.2004, str. 446 oraz pełny zapis sprawozdania (CRE) z posiedzenia plenarnego 

Parlamentu z dnia 31 marca 2004 r., część „Głosowanie”.
3 Dz.U. C 284 E z 21.11.2002, str. 83.
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współpracy w sprawach związanych ze szczególnymi środkami wykonawczymi. W tym celu 
nawiązane zostaną odpowiednie kontakty na szczeblu administracyjnym.

Poprzednie porozumienie

20. Porozumienie z 2000 r. między Parlamentem Europejskim a Komisją w sprawie procedur 
wprowadzania w życie decyzji Rady 1999/468/WE1 zostaje niniejszym zastąpione. Parlament 
Europejski i Komisja uznają następujące porozumienia za nieważne i z tego powodu nieposiadające 
mocy prawnej, o ile ich to dotyczy: porozumienie Plumb/Delors z 1988 r., porozumienie 
Samland/Williamson z 1996 r. oraz modus vivendi z 1994 r.2

                                               
1 Dz.U. L 256 z 10.10.2000, str. 19.
2 Dz.U. C 102 z 4.4.1996, str. 1.
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Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie przyjęcia decyzji 
Parlamentu Europejskiego zmieniającej decyzję 94/262/EWWiS, WE, Euratom z dnia 9 marca 1994 r. 
w sprawie przepisów i ogólnych warunków regulujących wykonywanie funkcji Rzecznika Praw 
Obywatelskich (2006/2223(INI)) – Sprawozdawca:  Anneli Jäätteenmäki

Parlament Europejski,

– uwzględniając pismo z dnia 11 lipca 2006 r. skierowane przez Europejskiego Rzecznika Praw 
Obywatelskich do Przewodniczącego PE,

– uwzględniając pismo z dnia 21 września 2006 r. skierowane przez Przewodniczącego do 
Komisji Spraw Konstytucyjnych,

– uwzględniając art. 195 ust. 4 traktatu WE,

– uwzględniając art. 107d ust. 4 traktatu Euratom,

– uwzględniając decyzję 94/262/EWWiS, WE, Euratom z dnia 9 marca 1994 r. w sprawie 
postanowień i ogólnych warunków wykonywania funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich1, w 
brzmieniu ujętym w Załączniku X do regulaminu PE,

– uwzględniając opinię Komisji w sprawie projektu decyzji zmieniającej decyzję 94/262/EWWiS, 
WE, Euratom zatwierdzoną na swoim posiedzeniu w dniu 22 kwietnia 2008 r.1

– uwzględniając zatwierdzenie przez Radę w wyniku głosowania zmienionego projektu decyzji,

– uwzględniając art. 45 ust. 2 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Konstytucyjnych oraz opinię Komisji Petycji (A6-
0076/2008),

1. przyjmuje decyzję zmieniającą decyzję 94/262/EWWiS, WE, Euratom;

2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do opublikowania w tekstach przyjętych ostatecznej 
wersji decyzji zmieniającej decyzję 94/262/EWWiS, WE, Euratom przyjętej w wyniku 
głosowania w dniach: 22 kwietnia i 18 czerwca 2008 r. oraz do przekazania jej wraz z niniejszą 
rezolucją Radzie i Komisji;

3. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do zapewnienia w odpowiednim czasie publikacji 
decyzji zmieniającej decyzję 94/262/EWWiS, WE, Euratom w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej.

                                               
1 Dz.U. L 113 z 4.5.1994, s. 15. Decyzja zmieniona decyzją 2002/262/WE, EWWiS, Euratom (Dz.U. L 

92 z 9.4.2002, s. 13).
1 Teksty przyjęte, P6_TA(2008)0129.
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Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca decyzję 94/262/EWWiS, CE, Euratom z 9 marca 
1994 r. w sprawie postanowień i ogólnych warunków wykonywania funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich

PARLAMENT EUROPEJSKI,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 195 ust. 4,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności 
jego art. 107d ust. 4,

uwzględniając projekt decyzji zatwierdzony przez Parlament Europejski w dniu 22 kwietnia 2008 
r.1 oraz poprawki zatwierdzone w dniu 18 czerwca 2008 r.2,

uwzględniając opinię Komisji,

za zgodą Rady3,

a także mając na uwadze co następuje:

(1) Karta praw podstawowych Unii Europejskiej uznaje prawo do dobrej administracji za 
podstawowe prawo obywateli Unii;

(2) ufność obywateli w zdolność Rzecznika Praw Obywatelskich do prowadzenia szczegółowego i 
bezstronnego dochodzenia w zgłaszanych przypadkach złej administracji ma zasadnicze znaczenie 
w działalności Rzecznika;

(3) należy dostosować status Rzecznika Praw Obywatelskich, żeby usunąć wszelką ewentualną 
niepewność co do zdolności Rzecznika do przeprowadzenia szczegółowego i bezstronnego 
dochodzenia w zgłaszanych przypadkach złej administracji;

(4) należy dostosować Statut Rzecznika Praw Obywatelskich w taki sposób, żeby umożliwić 
ewentualną ewolucję prawa stanowionego lub orzecznictwa w sprawie występowania instytucji i 
organów Unii Europejskiej w sprawach przed Trybunałem Sprawiedliwości;

(5) należy dostosować Statut Rzecznika Praw Obywatelskich, tak aby uwzględnić zmiany, jakie 
nastąpiły w ostatnich latach w odniesieniu do roli instytucji UE lub organów w zwalczaniu naruszeń 
interesów finansowych Unii Europejskiej, w szczególności utworzenie Europejskiego urzędu ds. 
zwalczania nadużyć finansowych (OLAF), żeby umożliwić Rzecznikowi Praw Obywatelskich 
przekazywanie tym instytucjom lub organom informacji pozostających w zakresie ich właściwości;

(6) należy podjąć kroki w celu umożliwienia Rzecznikowi Praw Obywatelskich rozwoju 
współpracy z podobnymi instytucjami na szczeblu krajowym i międzynarodowym, jak również z 
instytucjami krajowymi lub międzynarodowymi nawet wówczas, gdy zakres ich działań jest szerszy 
niż zakres działań Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich – np. ochrona praw człowieka –

                                               
1 Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
2 Dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym.
3 Decyzja Rady z dnia 12 czerwca 2008 r.
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ponieważ taka współpraca może pozytywnie wpłynąć na zwiększenie skuteczności działań 
Rzecznika;

(7) Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Węgla i Stali wygasł w 2002 r.

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1
Poprawki do decyzji 94/262/EWWiS, WE, Euratom

Dokonuje się następujących zmian w decyzji 94/262/EWWiS, WE, Euratom:

1. W odniesieniu 1 skreśla się słowa ", art. 20 D ust. 4 Traktatu ustanawiającego Europejską 
Wspólnotę Węgla i Stali";

2. Punkt 3 preambuły otrzymuje brzmienie:

"Rzecznik Praw Obywatelskich, który może także działać z inicjatywy własnej, musi 
dysponować wszelkimi środkami niezbędnymi dla właściwego wykonywania swoich zadań; 
w tym celu instytucje i organy wspólnotowe są zobowiązane dostarczać Rzecznikowi Praw 
Obywatelskich wszelkich informacji, których zażąda, z zastrzeżeniem obowiązku 
nieujawniania informacji przez Rzecznika; dostęp do dokumentów lub informacji 
niejawnych, w szczególności do dokumentów sensytywnych w rozumieniu art. 9 
rozporządzenia (WE) nr 1049/20011, następuje zgodnie z zasadami bezpieczeństwa 
zainteresowanej instytucji lub zainteresowanego organu Wspólnoty; zgodnie z pierwszym 
akapitem art. 3 ust. 2 instytucje lub organy przekazujące niejawne informacje lub 
dokumenty powiadamiają Rzecznika Praw Obywatelskich o takim utajnieniu; do celów 
realizacji przepisów określonych w pierwszym akapicie art. 3 ust. 2 Rzecznik Praw 
Obywatelskich uzgadnia wcześniej z zainteresowaną instytucją lub zainteresowanym 
organem warunki postępowania z dokumentami lub informacjami niejawnymi lub z innymi 
dokumentami objętymi obowiązkiem zachowania tajemnicy zawodowej. w przypadku, gdy 
Rzecznik Praw Obywatelskich nie otrzyma żądanej pomocy, informuje o tym Parlament 
Europejski, który podejmuje odpowiednie środki;
___________
1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1049/2001 z dnia 30 maja 
2001 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i 
Komisji (Dz.U. 145 z 31.5.2001, str. 43).";

3. W art. 1 ust. 1 skreśla się słowa "art. 20 D ust. 4 Traktatu ustanawiającego Europejską 
Wspólnotę Węgla i Stali";

4. Art. 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Instytucje i organy Wspólnoty zobowiązane są dostarczyć Rzecznikowi Praw 
Obywatelskich wszelkie informacje, których od nich żądał, oraz umożliwić mu dostęp do 
odpowiednich akt. Dostęp do dokumentów lub informacji niejawnych, w szczególności do 
dokumentów sensytywnych w rozumieniu art. 9 rozporządzenia (WE) nr 1049/2001, 
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następuje zgodnie z zasadami bezpieczeństwa zainteresowanej instytucji lub 
zainteresowanego organu Wspólnoty.
Zgodnie z poprzednim akapitem instytucje lub organy przekazujące niejawne informacje lub 
dokumenty powiadamiają Rzecznika Praw Obywatelskich o takim utajnieniu.
Do celów realizacji przepisów określonych w pierwszym akapicie Rzecznik Praw 
Obywatelskich uzgadnia wcześniej z zainteresowaną instytucją lub zainteresowanym 
organem warunki postępowania z dokumentami lub informacjami niejawnymi lub z innymi 
dokumentami objętymi obowiązkiem zachowania tajemnicy zawodowej.

Instytucje i organy wspólnotowe udostępniają dokumenty pochodzące z państw 
członkowskich, opatrzone na podstawie przepisów ustawowych lub wykonawczych 
klauzulą tajności, wyłącznie za uprzednią zgodą tego państwa.

Inne dokumenty pochodzące z państw członkowskich są udostępniane przez instytucje i 
organy wspólnotowe po poinformowaniu państwa członkowskiego.

W obu przypadkach, zgodnie z art. 4, Rzecznik Praw Obywatelskich nie może ujawniać 
treści dokumentów.

Urzędnicy oraz inni pracownicy instytucji i organów wspólnotowych są zobowiązani do 
składania zeznań na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich. Są wówczas związani 
odpowiednimi postanowieniami regulaminu pracowniczego, w szczególności tajemnicą 
służbową.";

5. Art. 4 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 4

1. Rzecznik Praw Obywatelskich oraz jego personel, do których stosuje się art. 287 Traktatu 
ustanawiającego Wspólnotę Europejską oraz art. 194 Traktatu ustanawiającego Europejską 
Wspólnotę Energii Atomowej, są zobowiązani do nierozpowszechniania informacji i 
dokumentów, z którymi zapoznali się w ramach przeprowadzanych dochodzeń. Osoby te są 
zobowiązane w szczególności nie ujawniać żadnych dokumentów ani informacji niejawnych 
dostarczonych Rzecznikowi Praw Obywatelskich, w szczególności dokumentów 
sensytywnych w rozumieniu art. 9 rozporządzenia (WE) nr 1049/2001, ani dokumentów, 
które wchodzą w zakres zastosowania przepisów wspólnotowych dotyczących ochrony 
danych osobowych, ani też żadnych informacji, które mogłyby zaszkodzić skarżącemu lub 
każdej innej zainteresowanej osobie, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Jeżeli w ramach prowadzonego dochodzenia Rzecznik Praw Obywatelskich powziął 
wiadomość o faktach, które jego zdaniem mogą pociągać za sobą odpowiedzialność karną, 
natychmiast informuje o tym, za pośrednictwem Stałych Przedstawicielstw Państw 
Członkowskich przy Wspólnotach Europejskich, właściwe organy krajowe, jak również w 
przypadku gdy leży to w jego kompetencjach, właściwą instytucję, służbę lub właściwy 
organ Wspólnoty odpowiedzialną za zwalczanie nadużyć finansowych; w stosownym 
przypadku Rzecznik Praw Obywatelskich powiadamia również instytucję wspólnotową lub 
organ wspólnotowy, którym podlega urzędnik lub pracownik, którego dotyczy dana sprawa. 
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Instytucja wspólnotowa może zastosować art. 18 akapit drugi Protokołu w sprawie 
przywilejów i immunitetów Wspólnot Europejskich w stosownych przypadkach instytucję 
lub organ Wspólnoty posiadający władzę zwierzchnią nad danym urzędnikiem lub 
pracownikiem, która może zastosować art. 18 akapit drugi Protokołu w sprawie przywilejów 
i immunitetów Wspólnot Europejskich. Rzecznik Praw Obywatelskich może także 
poinformować zainteresowaną instytucję lub organ wspólnotowy o niewłaściwym z punktu 
widzenia dyscyplinarnego postępowaniu jednego z podlegających im urzędników lub 
pracowników.";

6. Dodaje się art. 4a w brzmieniu:

"Artykuł 4a

Rzecznik Praw Obywatelskich i jego personel zajmują się wnioskami o publiczny dostęp do 
dokumentów innych niż te, o których mowa w art. 4 ust. 1, na warunkach i w granicach 
określonych w rozporządzeniu nr 1049/2001.";
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7. Art. 5 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 5

1. Rzecznik Praw Obywatelskich może współpracować z podobnymi organami istniejącymi 
w niektórych państwach członkowskich, w poszanowaniu odpowiednich przepisów prawa 
krajowego, o ile może się to przyczynić do zwiększenia skuteczności jego dochodzeń oraz 
do zapewnienia lepszej ochrony praw i interesów osób składających skargi. Rzecznik nie 
może żądać tą drogą dokumentów, do których nie miałby dostępu na mocy art. 3.

2. W ramach swojego zakresu obowiązków określonego w art. 195 Traktatu 
ustanawiającego Wspólnotę Europejską i w art. 107 d Traktatu ustanawiającego Europejską 
Wspólnotę Energii Atomowej oraz unikając powielania działań innych instytucji lub 
organów, Rzecznik Praw Obywatelskich może – na tych samych warunkach –
współpracować z instytucjami i organami państw członkowskich odpowiedzialnymi za 
promowanie i ochronę praw podstawowych.".

Artykuł 2

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie czternaście dni po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej.

Sporządzono w 

W imieniu Parlamentu Europejskiego

Przewodniczący
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Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie projektu decyzji Parlamentu 
Europejskiego, Rady, Komisji, Trybunału Sprawiedliwości, Trybunału Obrachunkowego, 
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno- Społecznego oraz Komitetu Regionów w sprawie organizacji i 
działania Urzędu Publikacji Unii Europejskiej (2008/2164(ACI)) – Sprawozdawca: Hanne Dahl

(Wersja tymczasowa)

Parlament Europejski,

– uwzględniając pismo przewodniczącego PE z dnia 1 października 2008 r.,

– uwzględniając projekt decyzji Parlamentu Europejskiego, Rady, Komisji, Trybunału 
Sprawiedliwości, Trybunału Obrachunkowego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-
Społecznego oraz Komitetu Regionów w sprawie organizacji i działalności Urzędu Publikacji 
Unii Europejskiej (SEC(2008)2109 - C6-0256/2008),

– uwzględniając art. 254 ust. 1 i 2 Traktatu WE,

– uwzględniając deklarację nr 3 dotyczącą art. 10 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę 
Europejską załączonego do Aktu Końcowego Konferencji Międzyrządowej, która przyjęła 
Traktat z Nicei,

– uwzględniając pismo Rady z dnia 26 stycznia 2009 r., informujące pozostałe instytucje i organy 
odpowiedzialne za utworzenie Urzędu Publikacji o pewnych zmianach w projekcie decyzji, 
zatwierdzonych przez Komitet Zarządzający Urzędu Publikacji w dniu 9 stycznia 2001 r. i 
przyjętych przez Radę w dniu 19 stycznia 20091,

– uwzględniając art. 120 ust. 1 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Konstytucyjnych oraz opinię Komisji Prawnej 
(A6-0426/2008),

A. mając na uwadze, że Urząd Publikacji Wspólnot Europejskich (OPOCE, zwany dalej Urzędem) 
został ustanowiony w roku 1969 na mocy decyzji Parlamentu Europejskiego, Rady, Komisji, 
Trybunału Sprawiedliwości oraz Komitetu Ekonomiczno-Społecznego2,

B. mając na uwadze, że ta decyzja została zmieniona w roku 19803, a następnie odwołana i 

                                               
1 Dokument 14485/1/08 REV 1 i REV 2.
2 Decyzja Komisji 69/13/Euratom/EWWiS/EWG z dnia 16 stycznia 1969 r. (Dz.U. L 13 z 18.1.1969, s. 

19).
3 Decyzja 80/443/EWG, Euratom, EWWiS z dnia 7 lutego 1980 r. zmieniająca decyzję z dnia 16 stycznia 

1969 r. ustanawiającą Urząd Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz. U. L 107, z dn. 25.2004.1980, s. 
44).
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zastąpiona nową decyzją w roku 20041,

C. mając na uwadze, że Parlament w ust. 45 swojej rezolucji z dnia 29 stycznia 2004 r.2 dotyczącej 
absolutorium z wykonania budżetu za rok finansowy 2001, zauważa: "[Parlament ...] Uważa, że 
- jak wykazuje przykład OPOCE - bardzo trudno jest określić wyraźną polityczną 
odpowiedzialność w organach międzyinstytucjonalnych; w związku z tym wzywa instytucje do 
ponownego zbadania przepisów prawnych regulujących organy międzyinstytucjonalne, 
jednakże bez kwestionowania zasady współpracy międzyinstytucjonalnej, która umożliwia 
znaczne oszczędności w budżecie UE; w związku z tym wzywa instytucje UE do zmiany 
podstawy prawnej organów międzyinstytucjonalnych tak, by umożliwić wyraźny rozdział 
odpowiedzialności administracyjnej i politycznej;" ,

D. mając na uwadze, że Komisja przedłożyła projekt nowej decyzji odwołującej i zastępującej 
aktualnie obowiązującą decyzję 2000/459/WE, EWWiS, Euratom,

E. mając na uwadze, że celem projektu decyzji jest bardziej szczegółowe określenie kompetencji i 
zadań Urzędu Publikacji Unii Europejskiej, zakresu odpowiedzialności instytucji, roli Komitetu 
Zarządzającego oraz dyrektora Urzędu Publikacji, 

F. mając na uwadze, że Urząd jest organem ustanowionym na mocy wspólnego porozumienia 
instytucji spełniającego kryteria porozumienia międzyinstytucjonalnego,

G. mając na uwadze, że sekretarze generalni zaangażowanych instytucji przyjęli projekt decyzji w 
dniu 18 kwietnia 2008 r., a Prezydium Parlamentu wyraziło swoje poparcie w dniu 3 września 
2008 r.

H. mając na uwadze, że art. 120 ust. 1 Regulaminu stanowi, że porozumienia 
międzyinstytucjonalne powinny być podpisywane przez przewodniczącego po uprzednim 
zbadaniu przez komisję odpowiedzialną za sprawy konstytucjonalne oraz po zatwierdzeniu 
przez Parlament,

1. przyjmuje projekt decyzji wraz z załączonymi zmianami zaproponowanymi przez Radę;

2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji Radzie, Komisji, 
Trybunałowi Sprawiedliwości, Trybunałowi Obrachunkowemu, Europejskiemu Komitetowi 
Ekonomiczno-Społecznemu oraz Komitetowi Regionów celem informacji.

                                               
1 Decyzja 2000/459/WE, EWWiS, Euratom Parlamentu Europejskiego, Rady, Komisji, Trybunału 

Sprawiedliwości, Trybunału Obrachunkowego, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu 
Regionów z dnia 20 lipca 2000 r. w sprawie organizacji i działania Urzędu Oficjalnych Publikacji 
Wspólnot Europejskich (Dz. U L 183, z dn. 22.7.2000, s. 12).

2 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie działań podjętych przez 
Komisję w związku z uwagami zawartymi w rezolucji towarzyszącej decyzji udzielenia absolutorium w 
zakresie realizacji budżetu ogólnego Unii Europejskiej w roku finansowym 2001 (OJ C 96 E, 21.4.2004, 
s. 112).
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ZAŁĄCZNIK

PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, KOMISJI, TRYBUNAŁU 
SPRAWIEDLIWOŚCI, TRYBUNAŁU OBRACHUNKOWEGO, EUROPEJSKIEGO KOMITETU 
EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW
w sprawie organizacji i działania Urzędu Publikacji Unii Europejskiej

PARLAMENT EUROPEJSKI,

RADA,

KOMISJA,

TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI,

TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY,

EUROPEJSKI KOMITET EKONOMICZNO-SPOŁECZNY,

KOMITET REGIONÓW,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej,
uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej,
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a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Artykuł 8 decyzji przedstawicieli rządów państw członkowskich z dnia 8 kwietnia 1965 r. 
w sprawie tymczasowej siedziby niektórych instytucji i niektórych służb Wspólnot1 stanowi, 
że siedziba Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (zwanego dalej 
„Urzędem”) znajduje się w Luksemburgu. Ostatnio przepis ten wprowadzono w życie 
decyzją 2000/459/WE, EWWiS, Euratom2.

(2) Zasady i przepisy mające zastosowanie do urzędników i innych pracowników Wspólnot 
Europejskich mają zastosowanie do Urzędu. Należy uwzględnić ostatnio wprowadzone 
w nich zmiany.

(3) Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie 
rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot 
Europejskich3, dalej zwane „rozporządzeniem finansowym”, przewiduje szczególne 
przepisy dotyczące funkcjonowania Urzędu. 

(4) W dziedzinie wydawniczej zachodzą znaczne zmiany technologiczne, które należy 
uwzględnić w działalności Urzędu.

(5) Dla zachowania jasności przepisów należy uchylić decyzję 2000/459/WE, EWWiS, 
Euratom i zastąpić ją niniejszą decyzją, 

STANOWIĄ, CO NASTĘPUJE:

                                               
1 Dz.U. 152 z 13.7.1967, s. 18.
2 Dz.U. L 183 z 22.7.2000, s. 12.
3 Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.
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Artykuł 1
Urząd Publikacji

1. Urząd Publikacji Unii Europejskiej (zwany dalej „Urzędem”) jest urzędem 
międzyinstytucjonalnym, odpowiedzialnym za wydawanie publikacji instytucji Wspólnot 
Europejskich i Unii Europejskiej, w możliwie najlepszych warunkach. 

W tym celu Urząd, z jednej strony, umożliwia instytucjom wywiązanie się ze 
spoczywających na nich obowiązków w zakresie publikowania aktów normatywnych, 
a z drugiej strony – w obszarach wchodzących w zakres jego kompetencji – uczestniczy 
w opracowywaniu koncepcji technicznej i wdrażaniu strategii z zakresu polityki 
informacyjnej i komunikacyjnej.

2. Pracą Urzędu kieruje, zgodnie ze strategicznymi wytycznymi określonymi przez Komitet 
Zarządzający, dyrektor Urzędu. Z wyjątkiem szczególnych przepisów odwołujących się do 
międzyinstytucjonalnego charakteru Urzędu, ustanowionych w niniejszej decyzji, Urząd 
stosuje procedury administracyjne i finansowe obowiązujące w Komisji. Ustanawiając takie 
procedury, Komisja uwzględnia specyficzny charakter Urzędu. 

Artykuł 2
Definicje

Do celów niniejszej decyzji stosuje się następujące definicje:

1) „wydawanie” oznacza wszelkie czynności niezbędne do projektowania, weryfikacji, 
nadawania międzynarodowych znormalizowanych numerów książki lub numerów 
katalogowych, produkcji, katalogowania, indeksowania, rozpowszechnienia, promocji, 
sprzedaży, przechowywania i archiwizacji publikacji, w dowolnej formie i postaci oraz za 
pomocą wszelkich istniejących i przyszłych środków; 
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2) „publikacje” oznaczają każdy teksty, opublikowane na dowolnym nośniku i o dowolnym 
formacie, opatrzone międzynarodowym znormalizowanym numerem książki lub numerem 
katalogowym;

3) „publikacje obowiązkowe” oznaczają publikacje, których wydawanie przewidziane jest 
w traktatach lub innych aktach normatywnych;

4) „publikacje nieobowiązkowe” oznaczają każdą publikację wydawaną w ramach uprawnień 
poszczególnych instytucji;

5) „zarządzanie prawami autorskimi” oznacza potwierdzenie, iż wydziały będące autorami 
posiadają odpowiednie prawa autorskie lub prawo do wykorzystania, oraz zarządzanie tymi 
prawami przez Urząd w odniesieniu do publikacji, których wydanie zostało mu zlecone; 

6) „dochody netto ze sprzedaży” oznaczają łączną kwotę, na jaką zostały wystawione faktury, 
pomniejszoną o przyznane rabaty handlowe, koszty zarządzania, pobierania płatności 
i opłaty bankowe;

7) „instytucje” oznaczają instytucje, organy oraz urzędy i agencje ustanowione przez traktaty 
lub na ich mocy.

Artykuł 3
Uprawnienia Urzędu

1. Urząd posiada uprawnienia w następujących dziedzinach:

a) wydawanie Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (zwanego dalej „Dziennikiem 
Urzędowym”) i gwarantowanie jego autentyczności; 

b) wydawanie innych obowiązkowych publikacji;



DV\779820PL.doc 185/405 PE423.766v01-00

PL

c) wydawanie lub współwydawanie publikacji nieobowiązkowych, których wydanie 
zostało zlecone Urzędowi przez poszczególne instytucje w ramach ich uprawnień, 
zwłaszcza w kontekście prowadzonej przez nie polityki komunikacyjnej; 

d) wydawanie i współwydawanie publikacji z własnej inicjatywy, w tym publikacji 
promujących oferowane przez Urząd usługi; w tym kontekście Urząd może wystąpić 
o tłumaczenie na podstawie umowy o świadczenie usług; 

e) rozwój, świadczenie i uaktualnianie usług w zakresie publikacji elektronicznych, 
przeznaczonych dla społeczeństwa;

f) udostępnianie społeczeństwu całości prawodawstwa i innych tekstów urzędowych;

g) przechowywanie i udostępnianie społeczeństwu w formie elektronicznej wszystkich 
publikacji instytucji; 

h) nadawanie publikacjom instytucji międzynarodowych znormalizowanych numerów 
książki lub numerów katalogowych;

i) zarządzanie prawami do zwielokrotniania i tłumaczenia publikacji instytucji;

j) promocja i sprzedaż publikacji i usług oferowanych przez Urząd społeczeństwu.

2. Urząd służy instytucjom radą i pomocą w zakresie: 

a) programowania i planowania ich działalności wydawniczej;
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b) realizacji projektów wydawniczych, niezależnie od sposobu wydawania;

c) formatowania i opracowywania graficznego projektów wydawniczych;

d) informowania o tendencjach na rynkach wydawniczych w państwach członkowskich 
i o zagadnieniach i publikacjach, które mogłyby cieszyć się największą popularnością;

e) określania nakładów i sporządzania planów rozpowszechniania; 

f) ustalania cen publikacji i ich sprzedaży; 

g) promocji, rozpowszechniania i oceny ich publikacji bezpłatnych lub odpłatnych;

h) analizy, oceny, tworzenia stron internetowych i opracowywania usług internetowych 
przeznaczonych dla społeczeństwa;

i) przygotowywania umów ramowych dotyczących działalności wydawniczej;

j) kontroli technologicznej procesów wydawniczych.

Artykuł 4
Obowiązki instytucji

1. Decyzja o publikacji leży w wyłącznej gestii poszczególnych instytucji. 

2. Instytucje wydają swoje publikacje obowiązkowe, korzystając z usług Urzędu.
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3. Instytucje mogą wydawać swoje publikacje nieobowiązkowe bez udziału Urzędu. W takim 
przypadku instytucje występują do Urzędu o międzynarodowy znormalizowany numer 
książki lub numer katalogowy i przekazują Urzędowi elektroniczną wersję publikacji, 
niezależnie od jej formatu, jak również, w stosownych przypadkach, dwa jej egzemplarze 
w wersji papierowej.

4. Instytucje zobowiązują się do zapewnienia posiadania wszelkich praw do zwielokrotniania, 
tłumaczenia i rozpowszechniania wszystkich elementów składowych publikacji.

5. Instytucje zobowiązują się do sporządzenia planu rozpowszechniania swoich publikacji, 
który zatwierdzany jest przez Urząd. 

6. Instytucje mogą zawierać z Urzędem umowy o świadczenie usług w celu określenia zasad 
współpracy.

Artykuł 5
Zadania Urzędu

1. W ramach pełnienia swoich funkcji Urząd wykonuje w szczególności następujące 
czynności:

a) zestawianie dokumentów przeznaczonych do wydania;

b) przygotowanie, opracowanie graficzne, korekta, formatowanie i weryfikacja tekstów 
i innych elementów, niezależnie od formatu i nośnika, mając na uwadze z jednej 
strony wskazówki przekazane przez instytucje, a z drugiej strony ustalone 
z instytucjami normy w zakresie szaty typograficznej i prezentacji językowej;
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c) indeksowanie i katalogowanie publikacji;

d) analiza dokumentacyjna tekstów publikowanych w Dzienniku Urzędowym i tekstów 
urzędowych, innych niż te publikowane w Dzienniku Urzędowym;

e) ujednolicanie aktów prawnych;

f) zarządzanie wielojęzycznym tezaurusem Eurovoc, jego opracowywanie, aktualizacja 
i udostępnianie;

g) druk zlecany podwykonawcom;

h) nadzorowanie postępów prac;

i) kontrola jakości;

j) odbiór jakościowy i ilościowy;

k) rozpowszechnianie w wersji papierowej i elektronicznej Dziennika Urzędowego, 
tekstów urzędowych innych niż te publikowane w Dzienniku Urzędowym oraz innych 
publikacji nieobowiązkowych; 

l) przechowywanie;

m) archiwizacja wersji papierowych i elektronicznych;

n) wznawianie nakładu wyczerpanych publikacji i druk na życzenie;

o) tworzenie skonsolidowanego katalogu publikacji instytucji;

p) sprzedaż, w tym wydawanie faktur, pobieranie płatności i przekazywanie dochodów, 
zarządzanie wierzytelnościami;
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q) promocja;

r) tworzenie i zakup list wysyłkowych instytucji, zarządzanie nimi, ich aktualizacja, 
monitoring i kontrola oraz tworzenie specyficznych list wysyłkowych. 

2. W ramach uprawnień własnych lub na podstawie przekazanych mu przez instytucje 
uprawnień intendenta, Urząd odpowiedzialny jest za:

a) procedury zamówień publicznych, w tym podejmowanie zobowiązań prawnie 
wiążących;

b) kontrolę finansową umów z podwykonawcami;

c) rozliczanie wydatków, w tym między innymi odbiór jakościowy i ilościowy, 
potwierdzone adnotacją „dopuszczenie płatności”;

d) zatwierdzanie wydatków;

e) operacje po stronie dochodów.
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Artykuł 6
Komitet Zarządzający

1. Ustanawia się Komitet Zarządzający, w ramach którego reprezentowane są wszystkie 
instytucje będące sygnatariuszami. W skład Komitetu Zarządzającego wchodzi sekretarz 
Trybunału Sprawiedliwości, zastępca Sekretarza Generalnego Rady oraz sekretarze 
generalni pozostałych instytucji lub ich przedstawiciele. Europejski Bank Centralny bierze 
udział w pracach Komitetu Zarządzającego w charakterze obserwatora.

2. Komitet Zarządzający wybiera spośród swoich członków przewodniczącego na dwuletnią 
kadencję.

3. Komitet Zarządzający zbiera się co najmniej cztery razy do roku, na wniosek 
przewodniczącego Komitetu lub jednej z instytucji.

4. Komitet Zarządzający przyjmuje swój regulamin wewnętrzny, który opublikowany jest 
w Dzienniku Urzędowym. 

5. Decyzje Komitetu Zarządzającego podejmowane są zwykłą większością głosów, chyba że 
postanowiono inaczej.

6. W ramach Komitetu Zarządzającego każda z instytucji będących sygnatariuszami niniejszej 
decyzji dysponuje jednym głosem. 
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Artykuł 7
Zadania i obowiązki Komitetu Zarządzającego

1. W drodze odstępstwa od przepisów art. 6, z uwagi na wspólne dobro instytucji i w ramach 
uprawnień Urzędu, następujące decyzje Komitetu Zarządzającego podejmowane są 
jednomyślnie:

a) ustanawianie przez Komitet, na wniosek dyrektora, celów strategicznych i zasad 
funkcjonowania Urzędu;

b) wytyczanie przez Komitet kierunków ogólnej polityki Urzędu, szczególnie w zakresie 
sprzedaży, rozpowszechniania i działalności wydawniczej i czuwanie nad wkładem 
Urzędu w koncepcję i wdrażanie strategii z zakresu polityki informacyjnej 
i komunikacyjnej w obszarach wchodzących w zakres jego kompetencji;

c) przygotowywanie przez Komitet, w oparciu o projekt przygotowany przez dyrektora 
Urzędu, rocznego sprawozdania z zarządzania, które przeznaczone jest dla instytucji 
i które przedstawia stan wdrożenia strategii i usługi świadczone przez Urząd. Przed 
dniem 1 maja każdego roku Komitet przedkłada instytucjom sprawozdanie dotyczące 
poprzedniego roku budżetowego; 

d) zatwierdzanie przez Komitet, w ramach procedury budżetowej odnoszącej się do 
budżetu operacyjnego Urzędu, preliminarza dochodów i wydatków;

e) zatwierdzanie przez Komitet zasad księgowania kosztów przez Urząd, 
przyjmowanych przez dyrektora Urzędu;

f) przekazywanie przez Komitet instytucjom wszelkich sugestii mogących przyczynić 
się do usprawnienia funkcjonowania Urzędu.
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2. Komitet Zarządzający uwzględnia wytyczne przyjęte przez podmioty międzyinstytucjonalne 
w dziedzinie komunikacji i informacji, ustanowione w tym celu. Przewodniczący Komitetu 
Zarządzającego spotyka się co roku z tymi podmiotami. 

3. W odniesieniu do decyzji strategicznych wchodzących w zakres kompetencji Urzędu 
właściwą osobą do kontaktów z organem udzielającym absolutorium jest przewodniczący 
Komitetu Zarządzającego w swojej funkcji przedstawiciela współpracy 
międzyinstytucjonalnej.

4. Przewodniczący Komitetu Zarządzającego i dyrektor Urzędu ustalają w drodze 
porozumienia zasady wymiany informacji i komunikacji, które nadają formalny kształt ich 
stosunkom. Ustalenia te przekazywane są do wiadomości członkom Komitetu 
Zarządzającego.

Artykuł 8
Dyrektor Urzędu

Dyrektor Urzędu, działając z upoważnienia Komitetu Zarządzającego i w ramach uprawnień 
Urzędu, odpowiedzialny jest za sprawne funkcjonowanie Urzędu. W zakresie stosowania procedur 
administracyjnych i finansowych dyrektor działa z upoważnienia Komisji.

Artykuł 9
Zadania i obowiązki dyrektora Urzędu

1. Dyrektor Urzędu zapewnia Komitetowi Zarządzającemu obsługę sekretariatu i informuje go 
o wykonywaniu swoich funkcji w formie sprawozdania kwartalnego. 
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2. Dyrektor Urzędu przekazuje Komitetowi Zarządzającemu wszelkie sugestie mogące 
usprawnić funkcjonowanie Urzędu.

3. Dyrektor Urzędu, po zasięgnięciu opinii Komitetu Zarządzającego, określa charakter i cenę 
usług, jakie Urząd może świadczyć odpłatnie na rzecz instytucji.

4. Dyrektor Urzędu przyjmuje zasady księgowania kosztów przez Urząd, zatwierdzane przez 
Komitet Zarządzający. Dyrektor, w porozumieniu z księgowym Komisji, określa zasady 
współpracy w dziedzinie księgowości między Urzędem a instytucjami. 

5. W ramach procedury budżetowej odnoszącej się do budżetu operacyjnego Urzędu, dyrektor 
Urzędu sporządza projekt preliminarza dochodów i wydatków Urzędu. Po zatwierdzeniu 
przez Komitet Zarządzający projekt ten przekazuje się Komisji. 

6. Dyrektor Urzędu decyduje, czy i na jakich zasadach można wydawać publikacje pochodzące 
od osób trzecich.

7. Dyrektor Urzędu uczestniczy w międzyinstytucjonalnych działaniach z zakresu informacji 
i komunikacji w obszarach wchodzących w zakres kompetencji Urzędu.

8. W odniesieniu do wydawania aktów prawnych i dokumentów urzędowych odnoszących się 
do procedury legislacyjnej, w tym Dziennika Urzędowego, dyrektor Urzędu:

a) występuje do właściwych służb poszczególnych instytucji o wydanie decyzji 
podstawowych, które stosowane są wspólnie;
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b) przedkłada propozycje ulepszenia struktury i sposobu prezentacji Dziennika 
Urzędowego i urzędowych aktów prawnych;

c) przedkłada instytucjom wnioski dotyczące harmonizacji sposobu prezentacji tekstów 
przeznaczonych do publikacji;

d) analizuje trudności napotkane w bieżącej działalności i opracowuje niezbędne 
instrukcje dla Urzędu oraz zalecenia dla instytucji, umożliwiające przezwyciężenie 
tych trudności.

9. Zgodnie z przepisami rozporządzenia finansowego dyrektor Urzędu sporządza roczne 
sprawozdanie z działalności, w którym przedstawione są kwestie zarządzania środkami 
przekazanymi przez Komisję i inne instytucje na mocy rozporządzenia finansowego. 
Sprawozdanie to przekazywane jest Komisji i zainteresowanym instytucjom oraz, w celach 
informacyjnych, Komitetowi Zarządzającemu.

10. W kontekście przekazywania środków przez Komisję i wykonania budżetu, zasady 
wymiany informacji i konsultacji między członkiem Komisji odpowiedzialnym za stosunki 
z Urzędem a dyrektorem Urzędu ustalane są w drodze porozumienia. 

11. Dyrektor Urzędu odpowiedzialny jest za realizację celów strategicznych ustanowionych 
przez Komitet Zarządzający, za prawidłowe zarządzanie Urzędem, jego działalnością oraz 
za zarządzanie budżetem Urzędu. 

12. W przypadku gdy dyrektor Urzędu jest nieobecny lub nie może sprawować swojej funkcji, 
zastosowanie mają zasady zastępowania według grupy zaszeregowania i stażu pracy, chyba 
że Komitet Zarządzający, na wniosek przewodniczącego Komitetu lub dyrektora Urzędu, 
zdecyduje o innym porządku. 

13. Dyrektor Urzędu informuje instytucje w sprawozdaniach kwartalnych o planowanym 
i rzeczywistym wykorzystaniu zasobów, jak również o postępach prac.
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Artykuł 10
Personel

1. Nominacji na stanowiska dyrektora generalnego i dyrektora dokonuje Komisja po wydaniu 
przez Komitet Zarządzający jednomyślnej pozytywnej opinii. Dyrektor generalny 
i dyrektorzy (grupy zaszeregowania AD 16/AD 15/AD 14) podlegają obowiązującym 
w Komisji przepisom dotyczącym mobilności i oceny wyższej kadry kierowniczej. Kiedy 
zbliża się wyznaczony w zasadach mobilności termin zmiany stanowiska przez daną osobę, 
Komisja informuje Komitet Zarządzający, który może wydać jednomyślną opinię w tej 
sprawie.

2. Komitet Zarządzający jest ściśle zaangażowany we wszystkie procedury, jakich 
w stosownym przypadku należy dopełnić przed mianowaniem urzędników lub innych 
pracowników Urzędu na stanowiska dyrektora generalnego (grupa zaszeregowania AD 
16/AD 15) i dyrektora (grupa zaszeregowania AD 15/AD 14), w szczególności 
w przygotowanie ogłoszenia o naborze, analizę kandydatur oraz powoływanie 
konkursowych komisji selekcyjnych.

3. Komisja posiada uprawnienia organu powołującego i organu upoważnionego do zawierania 
umów o pracę w stosunku do urzędników i innych pracowników zatrudnianych w Urzędzie. 
Komisja może przekazać część tych uprawnień innym podmiotom w obrębie swoich służb 
i dyrektorowi Urzędu. Takie przekazanie uprawnień odbywa się na tych samych zasadach, 
co w przypadku dyrektorów generalnych Komisji.
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4. Z zastrzeżeniem przepisów ust. 2, uregulowania i procedury przyjęte przez Komisję w celu 
wykonania regulaminu pracowniczego urzędników i warunków zatrudnienia innych 
pracowników mają zastosowanie do urzędników i innych pracowników zatrudnianych 
w Urzędzie na tych samych zasadach, które obowiązują w przypadku urzędników i innych 
pracowników Komisji pełniących służbę w Luksemburgu.

5. Informacje o wolnych stanowiskach w Urzędzie, które mają być przedmiotem ogłoszenia 
o naborze, podawane są do wiadomości urzędników wszystkich instytucji z chwilą, gdy 
organ powołujący i organ upoważniony do zawierania umów o pracę decydują o 
rozpoczęciu naboru na takie stanowiska.

6. Dyrektor Urzędu co kwartał przekazuje Komitetowi Zarządzającemu informacje o sytuacji 
kadrowej.

Artykuł 11
Kwestie finansowe

1. Środki przyznane Urzędowi, których całkowita kwota ujęta jest w osobnej pozycji w sekcji 
budżetu odnoszącej się do Komisji, określone są szczegółowo w załączniku do tej sekcji. 
Załącznik ten ma postać zestawienia dochodów i wydatków, dzielonych dalej w taki sam 
sposób, jak sekcje budżetu.

2. Plan zatrudnienia Urzędu znajduje się w załączniku do planu zatrudnienia Komisji.

3. Każda instytucja działa w charakterze intendenta w odniesieniu do środków zapisanych 
w swoim budżecie w pozycji „koszty publikacji”. 
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4. Każda instytucja może przekazać dyrektorowi Urzędu swoje uprawnienia urzędnika 
zatwierdzającego w zakresie zarządzania środkami ujętymi w swojej sekcji budżetu oraz 
ustanowić ograniczenia i warunki dla takiego przekazywania uprawnień, zgodnie 
z przepisami rozporządzenia finansowego. Dyrektor Urzędu co kwartał informuje Komitet 
Zarządzający o takim przekazaniu uprawnień.

5. Zarządzanie budżetem i finansami Urzędu odbywa się zgodnie z rozporządzeniem 
finansowym i jego zasadami wykonawczymi oraz przepisami finansowymi obowiązującymi 
w Komisji, w tym przepisami odnoszącymi się do środków przekazywanych przez 
instytucje inne niż Komisja.

6. Rachunkowość Urzędu prowadzona jest zgodnie z zasadami i regułami rachunkowości 
zatwierdzonymi przez księgowego Komisji. Urząd prowadzi osobne księgi dotyczące 
sprzedaży Dziennika Urzędowego i publikacji. Dochody netto ze sprzedaży przekazywane 
są instytucjom. 

Artykuł 12
Kontrola

1. Funkcję audytora wewnętrznego w Urzędzie sprawuje audytor wewnętrzny Komisji, 
zgodnie z rozporządzeniem finansowym. Urząd ustanawia komórkę audytu wewnętrznego, 
według zasad podobnych do zasad przewidzianych w odniesieniu do dyrekcji generalnych 
i służb Komisji. Instytucje mogą wystąpić do dyrektora Urzędu o włączenie audytów 
szczególnych do programu prac komórki audytu wewnętrznego Urzędu.
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2. Urząd udziela odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące kwestii wchodzących w zakres 
jego kompetencji i związane z wykonywaniem misji Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć 
Finansowych (OLAF). W celu zapewnienia ochrony interesów Unii Europejskiej 
przewodniczący Komitetu Zarządzającego i dyrektor OLAF-u zawierają porozumienie 
określające zasady wymiany informacji.

Artykuł 13
Zażalenia i wnioski

1. Urząd zobowiązany jest udzielać odpowiedzi na wnioski Europejskiego Rzecznika Praw 
Obywatelskich i Europejskiego Inspektora Ochrony Danych w kwestiach wchodzących 
w zakres jego kompetencji.

2. Wszelkie skargi sądowe w obszarach wchodzących w zakres kompetencji Urzędu 
skierowane są przeciwko Komisji. 

Artykuł 14
Publiczny dostęp do dokumentów

1. Dyrektor Urzędu podejmuje decyzje, o których mowa w art. 7 rozporządzenia (WE) 
nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie 
publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji1. 
W przypadku odmowy, decyzje dotyczące wniosków potwierdzających podejmowane są 
przez Sekretarza Generalnego Komisji. 

2. Urząd posiada rejestr dokumentów, zgodnie z art. 11 rozporządzenia (WE) nr 1049/2001.

                                               
1 Dz.U. L 145 z 31.5.2001, s. 43.
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Artykuł 15
Uchylenie

Uchyla się decyzję 2000/459/WE, EWWiS, Euratom.

Odesłania do uchylonej decyzji traktuje się jako odesłania do niniejszej decyzji.

Artykuł 16
Wejście w życie

Niniejsza decyzja staje się skuteczna następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli i Luksemburgu dnia 

W imieniu Parlamentu Europejskiego
Przewodniczący

W imieniu Rady
Przewodniczący

W imieniu Komisji
Przewodniczący

W imieniu Trybunału Sprawiedliwości
Przewodniczący

W imieniu Trybunału Obrachunkowego
Przewodniczący

W imieniu Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-
Społecznego

Przewodniczący

W imieniu Komitetu Regionów
Przewodniczący”
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Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie projektu Komisji w sprawie 
porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie utworzenia ram prawnych dla europejskich agencji 
regulacyjnych  (B6-0634/2005)

Parlament Europejski,

- uwzględniając projekt Komisji (COM(2005)0059),

- uwzględniając swoją rezolucję z dnia 13 stycznia 2004 w sprawie komunikatu Komisji „Ramy 
prawne dla europejskich agencji regulacyjnych”1,

- uwzględniając przyjętą na Konferencji Międzyrządowej w Nicei deklarację w sprawie art. 10 
Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską dotyczącego zobowiązania organów 
Wspólnoty do lojalnej współpracy,

- uwzględniając opinię Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i 
Bezpieczeństwa Żywności z dnia 11 października 2005 r. w sprawie wniosku zmieniającego 
rozporządzenie (EWG) nr 1210/90 w sprawie ustanowienia Europejskiej Agencji Ochrony 
Środowiska oraz Europejskiej Sieci Informacji i Obserwacji Środowiska w odniesieniu do 
kadencji dyrektora zarządzającego,

- uwzględniając pytanie wymagające odpowiedzi ustnej wystosowane wspólnie przez Komisję 
Spraw Konstytucyjnych i Komisję Budżetową do Rady oraz odpowiedź Rady udzieloną na 
posiedzeniu w dniu 15 listopada 2005 r.,

- uwzględniając art. 108 ust. 5 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że stwierdzenia, które zawarł w swojej rezolucji z dnia 13 stycznia 2004 r., 
zasadniczo nadal obowiązują; zważywszy, że zwłaszcza racjonalizacja i uproszczenie struktury 
dotychczasowych i przyszłych agencji są nieodzowne dla zachowania jasności, przejrzystości i 
bezpieczeństwa prawnego, lecz również wobec perspektywy Unii tworzonej przez 25 i więcej 
Państw Członkowskich, oraz że proces tworzenia nowych agencji wymaga oceny z 
zastosowaniem najsurowszych kryteriów, między innymi, w odniesieniu do celowości i 
zasadności ich działalności,

B. mając na uwadze, że Komisja przedkładając swój projekt porozumienia 
międzyinstytucjonalnego, działała stosownie do wystosowanego przez Parlament wezwania, 
aby przed zatwierdzeniem rozporządzenia ramowego zawrzeć porozumienie 
międzyinstytucjonalne ustalające jednoznacznie odnośne wspólne wytyczne, 

C. mając na uwadze, że powyższa deklaracja w sprawie art. 10 Traktatu stanowi, że Parlament 
Europejski, Rada i Komisja mogą zawierać porozumienia międzyinstytucjonalne, jeżeli w 
ramach ich zobowiązania do lojalnej współpracy zachodzi konieczność podjęcia działań 
mających na celu ułatwienie stosowania postanowień Traktatu,

1. z zadowoleniem przyjmuje fakt przedłożenia projektu przez Komisję;
                                               
1 Dz.U. C 92 E z 16.4.2004, str. 119.
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2. ubolewa, że Rada nie wyraża chęci do rozpoczęcia negocjacji nad zawarciem porozumienia w 
oparciu o projekt Komisji;

3. wzywa Komisję do kontynuowania zabiegów mających spowodować zmianę stanowiska Rady 
w tej kwestii;

4. zwraca uwagę, że rozpatrywanie zgłaszanych w przyszłości projektów dot. utworzenia agencji 
odbywać się będzie w szczególności w oparciu o następujące zasady:

a) tworzenie agencji odbywa się w ramach zwykłej procedury legislacyjnej, a zatem, z reguły, w 
ramach procedury współdecyzji; wykorzystanie procedury przewidzianej w art. 308 Traktatu 
będzie ograniczone do sytuacji wyjątkowych, w których stosowne postanowienia Traktatu nie 
będą stanowiły wystarczającej podstawy prawnej;

b) dla każdego projektu dotyczącego utworzenia agencji, przygotowywana będzie analiza kosztów 
i korzyści oraz dokładna ocena skutków, która wykazywać będzie również opłacalność 
utworzenia agencji w porównaniu z możliwością wykonywania danych zadań przez służby 
Komisji; 

c) autonomia merytoryczna przysługująca agencji stosownie do obszaru jej działania nie zwalnia 
Komisji z jej politycznej odpowiedzialności za podejmowane działania;

d) wymóg politycznej odpowiedzialności i kompetencji musi być zgodny z regułami wykonywania 
roli powierzonej Komisji w zakresie wyboru i mianowania organu wykonawczego, z reguły 
dyrektora;

e) Parlament dokonuje kontroli ex-ante w formie przesłuchania kandydata lub kandydatów na 
stanowisko dyrektora, kontroli ex-post w formie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu 
oraz kontroli bieżącej śledząc działalność agencji przez swoje komisje specjalistyczne; decyzję 
o przedłużeniu kadencji dyrektora podejmuje wyłącznie rada administracyjna na podstawie 
oceny pierwszej kadencji dyrektora;

f) komisja deleguje do organu nadzorczego, rady administracyjnej agencji swoich przedstawicieli, 
specjalistów, którzy przed mianowaniem mogą zostać przesłuchani przez Parlament, o ile uzna 
on to za stosowne; przedstawiciele delegowani są w liczbie proporcjonalnej do zadań i 
znaczenia agencji, przy czym docelowo dąży się do zmniejszenia rady administracyjnej w celu 
poprawy jej efektywności. Dopóki liczba przedstawicieli w radzie administracyjnej jest równa 
liczbie Państw Członkowskich, Parlament wyznacza ze swojej strony dwóch członków do rady 
administracyjnej;

g) na czynności agencji wywołujące skutki prawne wobec osób trzecich można złożyć zażalenie 
do Komisji, która może je uwzględnić, przy czym decyzja Komisji może być zaskarżona przed 
Trybunałem;

5. wyraża zaniepokojenie z powodu ciągłego wzrostu liczby zdecentralizowanych agencji (obecnie 
23 w porównaniu z 5 agencjami w roku 1995), ponieważ w ten sposób powstaje ryzyko 
podważenia kompetencji wykonawczych Komisji i całkowitego rozdrobnienia instytucji 
pracujących w głównej mierze w oparciu o współpracę międzyrządową i w związku z tym nie 
życzy sobie tworzenia nowych agencji, przynajmniej podczas okresu refleksji w procesie 
ratyfikacji Konstytucji dla Europy;
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6. przyjmuje z zadowoleniem fakt, wobec coraz większego obciążenia budżetowego, jakie dla 
budżetu Wspólnoty stanowią zdecentralizowane agencje, że zgodnie z projektem, na Komisji 
będzie spoczywał obowiązek przygotowywania, jako podstawy dla każdego projektu 
utworzenia agencji, oceny skutków projektu, która będzie uwzględniała nie tylko zasadę 
subsydiarności i proporcjonalności, lecz będzie również obejmowała możliwie pełną ocenę ex 
ante szacowanego nakładu kosztów w zakresie kontroli i koordynacji oraz konsekwencje 
projektu w zakresie zasobów ludzkich i wydatków administracyjnych;

7. stwierdza, że mimo subwencjonowania agencji z budżetu Wspólnoty, przedstawiciele 
oddelegowani przez Państwa Członkowskie podejmują w radach administracyjnych polityczne 
decyzje w zakresie wdrażania prawa wspólnotowego;

8. ubolewa, że Komisja najwyraźniej nie ma zamiaru dostarczenia jasnego zestawienia skutków 
finansowych istnienia i rozwoju istniejących agencji za okres obejmujący następne perspektywy 
finansowe; 

9. domaga się ujęcia w porozumieniu międzyinstytucjonalnym, jako zasady, maksymalnej stawki 
wzrostu wydatków administracyjnych agencji, która będzie porównywalna z kalkulacją 
przewidzianą dla Komisji; 

10. domaga się, wbrew projektowi, aby porozumienie międzyinstytucjonalne stosowano stopniowo 
do istniejących już agencji;

11. wzywa Konferencję Przewodniczących Komisji do sporządzenia bilansu współpracy między 
stałymi komisjami, właściwymi do spraw agencji, Komisją Budżetową i Komisją Kontroli 
Budżetowej w zakresie śledzenia działań agencji oraz do zaktualizowania `wytycznych´ 
przyjętych w lipcu 1998 r.;

12. wzywa swą Komisję Spraw Konstytucyjnych do śledzenia dalszego biegu spraw w związku z 
projektem Komisji oraz w razie potrzeby do ponownego zajęcia się tą sprawą;

13. zachęca przewodniczącego i sprawozdawców Komisji Spraw Konstytucyjnych oraz Komisji 
Budżetowej do nawiązania nieformalnych kontaktów politycznych z przedstawicielami Rady i 
Komisji w celu zapoznania się z rozwojem sytuacji w Radzie w zakresie działań horyzontalnych 
dotyczących przyszłej struktury agencji regulacyjnych;

14. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji  
oraz rządom Państw Członkowskich.
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Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 21 października 2008 r. w sprawie strategii przyszłego 
rozwiązywania kwestii instytucjonalnych dotyczących agencji regulacyjnych (2008/2103(INI)) –
Sprawozdawca: Georgios Papastamkos (Wersja tymczasowa)

Parlament Europejski,

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 11 marca 2008 r. zatytułowany „Przyszłość agencji 
europejskich” (COM(2008)0135),

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie komunikatu Komisji: 
„Ramy prawne dla europejskich agencji regulacyjnych”1,

– uwzględniając projekt porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 25 lutego 2005 r. 
w sprawie utworzenia ram prawnych dla europejskich agencji regulacyjnych 
(COM(2005)0059),

– uwzględniając pytanie ustne wymagające debaty skierowane wspólnie do Rady przez Komisję 
Spraw Konstytucyjnych i Komisję Budżetową oraz odpowiedź udzieloną przez Radę na 
posiedzeniu plenarnym dnia 15 listopada 2005 r. (O-0093/05),

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie projektu Komisji w sprawie 
porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie utworzenia ram prawnych dla europejskich 
agencji regulacyjnych2,

– uwzględniając decyzję Konferencji Przewodniczących z dnia 17 kwietnia 2008 r.,

– uwzględniając pismo skierowane dnia 7 maja 2008 r. przez przewodniczącego Komisji do 
przewodniczącego Parlamentu Europejskiego oraz do urzędującego przewodniczącego Rady, w 
którym opowiada się on za utworzeniem międzyinstytucjonalnej grupy roboczej na szczeblu 
politycznym,

– uwzględniając art. 45 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Konstytucyjnych oraz opinie Komisji Budżetowej, 
Komisji Kontroli Budżetowej, Komisji Gospodarczej i Monetarnej oraz Komisji Przemysłu, 
Badań Naukowych i Energii (A6-0354/2008),

A. mając na uwadze, że starania podjęte przez Parlament i Komisję w celu ustanowienia prawnie 
wiążących ram dla europejskich agencji regulacyjnych nie dały żadnego rezultatu,

B. mając na uwadze, że nie osiągnięto istotnych postępów w kwestii projektu porozumienia 
międzyinstytucjonalnego z 2005 r. ze względu na instytucjonalną i polityczną odmowę Rady 
oraz ze względu na to, że Komisja postanowiła wycofać swoją propozycję porozumienia 
międzyinstytucjonalnego i zastąpić ją zachętą do uczestnictwa w dialogu 
międzyinstytucjonalnym, który ma doprowadzić do przyjęcia wspólnego podejścia,

                                               
1 Dz.U. C 92 E z 16.4.2004, s. 119.
2 z.U. C 285 E z 22.11.2006, s. 123.
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C. mając na uwadze, że chociaż na pierwszy rzut oka agencje regulacyjne można uznać za 
„mikroinstytucje”, jednak mają one wpływ w skali makro na europejski system sprawowania 
rządów,

D. mając na uwadze, że nadal konieczne jest zdefiniowanie przynajmniej podstawowych cech 
strukturalnych agencji regulacyjnych, jako że stały się one uznanym parainstytucjonalnym 
elementem Unii Europejskiej,

E. mając na uwadze przedstawioną przez Komisję propozycję utworzenia międzyinstytucjonalnej 
grupy roboczej, mającej za zadanie sporządzenie wspólnych ram dla agencji regulacyjnych oraz 
określenie uprawnień poszczególnych instytucji Unii Europejskiej w stosunku do tych agencji,

F. mając na uwadze, że Komisja musi opracować horyzontalną ocenę agencji regulacyjnych do 
2009–2010 r. i w jak najkrótszym czasie przedłożyć Parlamentowi i Radzie sprawozdanie 
zawierające wnioski z tej oceny,

G. mając na uwadze, że należy z zadowoleniem przyjąć decyzję Komisji o powstrzymaniu się od 
wysuwania propozycji utworzenia nowych agencji, dopóki międzyinstytucjonalna grupa 
robocza nie zakończy swoich prac,

H. mając na uwadze, że Komisja nie powinna odchodzić od wytycznych projektu porozumienia 
międzyinstytucjonalnego z 2005 r. w sprawie zmian w podstawowych aktach regulujących 
działalność istniejących agencji regulacyjnych, aby mogły one dostosować się do nowego 
podejścia,

I. mając na uwadze, że istnieją już wspólne ramy prawne1 dla agencji wykonawczych, którym 
powierzono czasowo zadanie zarządzania programami wspólnotowymi,

Uwagi ogólne

1. uważa, że propozycja Komisji stanowi inicjatywę zasługującą na uznanie, i deklaruje wolę 
udziału za pośrednictwem swoich przedstawicieli w pracach międzyinstytucjonalnej grupy 
roboczej, lecz uważa, że „wspólne podejście” nie spełnia jego oczekiwań co do zawarcia 
porozumienia międzyinstytucjonalnego; zwraca uwagę, że nie wyklucza to rozwoju innych 
form porozumienia w wyniku prac grupy roboczej;

2. wzywa Radę będącą również jednym z organów władzy budżetowej do konstruktywnego 
udziału w pracach wspomnianej grupy roboczej;

3. zwraca się do Rady i Komisji o jak najszybsze sporządzenie, wspólnie z Parlamentem, 
programu prac międzyinstytucjonalnej grupy roboczej, aby mogła rozpocząć prace jesienią 
2008 r.;

4. uważa, że program prac międzyinstytucjonalnej grupy roboczej powinien zawierać m.in. 
następujące punkty:

                                               
1 Rozporządzenie Rady (WE) nr 58/2003 z dnia 19 grudnia 2002 r. ustanawiające statut agencji 

wykonawczych, którym zostaną powierzone niektóre zadania w zakresie zarządzania programami 
wspólnotowymi (Dz.U. L 11 z 16.1.2003, s. 1).
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– wykaz dziedzin, na których powinna się skupić horyzontalna ocena, którą Komisja musi 
przeprowadzić do końca 2009 r.,

– ustalenie obiektywnych kryteriów umożliwiających ocenę przydatności istnienia agencji z 
uwzględnieniem ewentualnych rozwiązań zastępczych,

– regularną, skoordynowaną i spójną ocenę prac agencji i osiągniętych przez nie wyników, w 
tym ocenę zewnętrzną, szczególnie za pomocą analiz kosztów i zysków,

– ocenę, czy opcja utworzenia agencji jest bardziej efektywna pod względem kosztów niż 
samodzielne wykonanie tych zadań przez służby Komisji,

– ocenę możliwych utraconych zysków z powodu powierzenia pewnych działań agencjom 
regulacyjnym, a nie służbom Komisji,

– przyjęcie środków mających na celu wzmocnienie przejrzystości agencji, w szczególności 
poprzez zbliżenie ich podstawowych cech strukturalnych,

– wyznaczenie granic niezależności agencji i sprawowanego nad nimi nadzoru, 
a w szczególności charakteru i zakresu odpowiedzialności Komisji za ich działalność, biorąc 
pod uwagę fakt, że Komisja nie może odpowiadać za agencje w większym zakresie niż 
zakres jej konkretnego wpływu na działalność agencji jako takich,

– wyznaczenie przez Radę i Komisję przedstawicieli do organów nadzorujących agencje oraz 
przesłuchanie kandydatów przez właściwą komisję parlamentarną,

– mianowanie składu organów wykonawczych agencji, a w szczególności ich dyrektorów, 
oraz uściślenie roli Parlamentu w tym względzie,

– potrzebę określenia standardowego podejścia agencji w zakresie prezentacji swojej 
działalności w danym roku budżetowym, a także rachunków i sprawozdań z zarządzania 
budżetem i finansami,

– standardowy wymóg dotyczący sporządzania i podpisywania przez dyrektorów wszystkich 
agencji poświadczenia wiarygodności zawierającego w razie potrzeby zastrzeżenia,

– zharmonizowany model stosowany w odniesieniu do wszystkich agencji i organów 
zdecentralizowanych, wprowadzający wyraźne rozróżnienie między:

 przeznaczonym do wiadomości publicznej sprawozdaniem rocznym z działalności, pracy 
i osiągnięć danego organu,

 sprawozdaniami finansowymi i sprawozdaniem z wykonania budżetu,

 sprawozdaniem z działalności analogicznym do sprawozdań z działalności dyrektorów 
generalnych Komisji,

 poświadczeniem wiarygodności podpisywanym przez dyrektora organu, wraz 
z ewentualnymi zastrzeżeniami lub uwagami, które dyrektor uzna za warte uwzględnienia 
przez organ udzielający absolutorium,



PE423.766v01-00 206/405 DV\779820PL.doc

PL

– definicję zasad określających, czy i w jakim stopniu opłaty i płatności powinny stanowić 
jedno ze źródeł finansowania agencji,

– zapewnienie bieżącego przeglądu potrzeb istniejących agencji oraz ustanowienie kryteriów 
służących do określenia, kiedy dana agencja regulacyjna osiągnęła swój cel i może 
zakończyć działalność;

5. wyraża ubolewanie z powodu braku ogólnej strategii tworzenia agencji UE; zauważa, że nowe 
agencje tworzy się w indywidualnych przypadkach, co prowadzi do powstawania 
nieprzejrzystego zlepku agencji regulacyjnych, agencji wykonawczych i innych organów 
wspólnotowych, z których każdy jest wytworem sui generis;

6. odnotowuje stanowisko Komisji, zgodnie z którym ustanawianie agencji regulacyjnych, które 
czasami odbywa się przy udziale Parlamentu, jest wyrazem współpracy między państwami 
członkowskimi, a działalność tych agencji opiera się na współdziałaniu i wykonywaniu 
uprawnień, których nie można przyznać wyłącznie instytucjom UE pod groźbą narażenia się na 
zarzut centralizmu;

7. wzywa Radę i Komisję do wspólnego z Parlamentem działania na rzecz ustanowienia jasnych, 
wspólnych i spójnych ram określających miejsce, jakie zajmą w przyszłości agencje w systemie 
sprawowania rządów w UE;

8. stoi na stanowisku, że należy zapewnić przejrzystość agencji regulacyjnych, zwłaszcza 
w odniesieniu do ich funkcjonowania, ujawniania informacji i dostępu do informacji oraz 
planowania działań i odpowiedzialności za nie;

9. uważa, że priorytetem „wspólnych ram” porozumienia międzyinstytucjonalnego powinno być 
zracjonalizowanie funkcjonowania i zoptymalizowanie wartości dodanej agencji regulacyjnych 
dzięki zapewnieniu większej przejrzystości, widocznej kontroli demokratycznej oraz 
wzmocnionej skuteczności;

10. uważa, że konieczne jest ustanowienie minimalnych wspólnych reguł i zasad dotyczących 
struktury, funkcjonowania i kontroli ogółu agencji regulacyjnych, niezależnie od ich charakteru;

11. uważa, że uczestnictwo w działaniach agencji regulacyjnych będzie musiało zostać 
zagwarantowane poprzez formalne ukonstytuowanie procesu konsultacji i dialogu 
z zainteresowanymi stronami;

12. uważa, że różnorodność strukturalna i funkcjonalna agencji skłania do poważnej refleksji nad 
parametrami regulacyjnymi, dobrym systemem rządzenia i stosunkami 
międzyinstytucjonalnymi pod względem centralizacji i decentralizacji;

13. opowiada się za zagwarantowaniem zasady sprawnego zarządzania poprzez wspólne podejście 
do procesu doboru kadr, planowania budżetowego i zarządzania zasobami, skutecznego 
zarządzania i oceny wyników;

14. zbada, czy podjęte przez Komisję zobowiązanie do odrzucania wniosków o ustanowienie 
nowych agencji regulacyjnych nie powinno również obejmować dwóch pozostających 
w zawieszeniu wniosków dotyczących sektorów energii i telekomunikacji;
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15. podkreśla potrzebę ustanowienia kontroli parlamentarnej nad tworzeniem i funkcjonowaniem 
agencji regulacyjnych, która powinna polegać przede wszystkim na:

– przedstawianiu Parlamentowi rocznego sprawozdania przez agencje; 

– możliwości zapraszania dyrektora agencji przed właściwą komisję parlamentarną przy 
okazji jego nominacji oraz

– udzielaniu przez Parlament absolutorium z wykonania budżetu przez agencje finansowane 
ze środków wspólnotowych;

16. zwraca się do Komisji o przedłożenie w stosownym czasie wniosków z horyzontalnej oceny 
agencji regulacyjnych, przed zakończeniem okresu 2009–2010 r., aby wnioski te mogły zostać 
wzięte pod uwagę przez międzyinstytucjonalną grupę roboczą;

17. wzywa Komisję do określenia wskaźników pozwalających na porównywanie wyników 
i określenie jasnych reguł zakończenia mandatu agencji w przypadku słabych wyników;

18. zwraca się do przewodniczącego i do Konferencji Przewodniczących o nadanie pierwszeństwa 
kwestii utworzenia grupy roboczej zaproponowanej przez Komisję oraz uważa za stosowne, aby 
Parlament był w tej grupie reprezentowany przez przewodniczących lub sprawozdawców 
Komisji Spraw Konstytucyjnych, Komisji Budżetowej, jak również dwóch innych komisji 
mających doświadczenie praktyczne 
w monitorowaniu działań agencji regulacyjnych;

19. ponawia wezwanie ze strony Parlamentu i Komisji, zawarte w projekcie porozumienia 
międzyinstytucjonalnego z 2005 r., do włączenia decyzji o siedzibie agencji do aktu 
podstawowego;

Uwarunkowania budżetowe

20. pragnie ponownie podkreślić znaczenie systematycznego zapewnienia na szczeblu 
międzyinstytucjonalnym stosowania procedury określonej w pkt. 47 porozumienia 
międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego 
zarządzania finansami1 (PM z dnia 17 maja 2006 r.) i podkreśla potrzebę nadania 
odpowiedniego dalszego biegu wspólnemu oświadczeniu Parlamentu, Rady i Komisji z dnia 13 
lipca 2007 r. w sprawie agencji zdecentralizowanych;

21. wyraża przekonanie, że szczegółowa procedura określająca stosowanie tego przepisu jest 
absolutną koniecznością; uważa, że taka procedura dałaby możliwość przejęcia niektórych 
ważnych aspektów zablokowanego projektu porozumienia międzyinstytucjonalnego z 2005 r., 
być może w połączeniu z pewnymi dostosowaniami do ramowego rozporządzenia finansowego 
dla agencji2; 

                                               
1 Dz.U. C 139 z 14.6. 2006, s. 1.
2 Rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego 

rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady 
(WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do 
budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72).
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22. uważa, że jeżeli ocena wykazuje brak możliwości zapewnienia skuteczności zdecentralizowanej 
administracji i jej efektywności pod względem kosztów, Unia Europejska nie powinna zawahać 
się przed odwróceniem aktualnej tendencji zlecenia na zewnątrz zadań Komisji i powinna 
ustanowić jasne zasady w zakresie zakończenia mandatu zdecentralizowanych agencji; 

23. popiera zamiar Komisji, by nie proponować tworzenia żadnych nowych zdecentralizowanych 
agencji do czasu zakończenia procesu oceny, w szczególności w związku z faktem, że margines 
bieżących wieloletnich ram finansowych utrudniałby w znacznym stopniu finansowanie 
jakichkolwiek nowych organów Wspólnoty bez dogłębnej rewizji planowania;

24. uważa, że z budżetowego punktu widzenia następujące kwestie są najważniejsze w zakresie 
programu prac międzyinstytucjonalnej grupy roboczej w sprawie przyszłości agencji UE:

Opracowanie definicji pojęcia „agencja”

25. przypomina w związku z tym definicję „agencji” określoną na posiedzeniu trójstronnym w dniu 
7 marca 2007 r. kiedy to postanowiono, że dla celu stosowania art. 47 porozumienia 
międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pojęcie „agencja” zostanie zdefiniowane w 
oparciu o kryterium, czy dany organ został ustanowiony na mocy art. 185 rozporządzenia Rady 
(WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego 
mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich1 (rozporządzenie 
finansowe);

26. chciałby podkreślić znaczenie, jakie przywiązuje do jasnej i spójnej terminologii w odniesieniu 
do agencji, która powinna zostać ustalona dla wspólnego użytku; przypomina, że „agencje 
regulacyjne” stanowią jedynie podgrupę agencji zdecentralizowanych;

Nowe agencje – powiązanie procedur legislacyjnych i prerogatyw budżetowych

27. uważa, że należy przedyskutować problemy związane z kalendarzem, jak również aspekty 
prawne i proceduralne, jakie mogą się pojawić, jeżeli porozumienie w sprawie finansowania 
nowej agencji na mocy art. 47 porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. 
nie zostanie zawarte na czas, równocześnie z podjęciem decyzji przez ustawodawcę; uważa za 
równie niezbędne, by zbadać zabezpieczenia proceduralne dla zapewnienia pełnego 
zaangażowania władzy budżetowej we wszystkie kwestie mające wpływ na budżet, takie jak 
rozszerzenie zadań agencji;

28. przypomina o wezwaniu Parlamentu z 2005 r. do obowiązkowego przeprowadzania oceny 
efektywności pod względem kosztów przed zaproponowaniem utworzenia nowej agencji; ocena 
ta powinna w szczególności koncentrować się na kwestii, czy opcja utworzenia agencji (w tym 
prawdopodobne koszty związane z kontrolą i koordynacją) jest bardziej efektywna pod 
względem kosztów niż samodzielne wykonanie tych zadań przez służby Komisji, ale również 
na takich kwestiach, jak mandat i metody pracy agencji oraz jej stopień niezależności od 
Komisji, co stanowi obiekt szczególnego zainteresowania ustawodawcy;

Istniejące agencje – monitorowanie

29. podkreśla konieczność regularnego i skoordynowanego przeprowadzania oceny i kontroli –
                                               
1 Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.
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unikając powielania i nakładania się działań – w celu oszacowania wartości dodanej już 
istniejących zdecentralizowanych agencji, które nie podlegają już zakresowi pkt. 47 
porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r.; uważa, że jest to kolejny etap 
już podjętych działań, które zaowocowały wspólnym oświadczeniem w sprawie agencji 
wspólnotowych przyjętym podczas posiedzenia trójstronnego dnia 18 kwietnia 2007 r., 
uzgodniono "regularną ocenę istniejących agencji Wspólnoty, ze szczególnym naciskiem na ich 
efektywność pod względem kosztów, szczegółowo wyjaśniając kryteria których użyto przy 
wyborze agencji podlegającej ocenie";

30. zauważa, że przeprowadzona analiza powinna odpowiadać na kilka podstawowych kwestii 
związanych z efektywnością pod względem kosztów i mogłaby zostać przeprowadzona w 
oparciu m.in. o następujące kryteria:

– adekwatność: w jakim stopniu cele przewidziane w rozporządzeniu ustanawiającym agencję 
były adekwatne do poziomu wydatków publicznych przyznanych w budżecie?

– skuteczność: jakie efekty (jaki wpływ) uzyskała działalność agencji?

– efektywność (pod względem kosztów): jak z ekonomicznego punktu widzenia różne 
nakłady zostały przekształcone w wyniki i rezultaty? Czy (oczekiwane) skutki osiągnięto 
przy rozsądnych nakładach, w szczególności w odniesieniu do zatrudnionego personelu i 
organizacji wewnętrznej?

31. zaznacza, że uwzględniając ogólny wpływ agencji na budżet, Komisja musi w przekonujący 
sposób wykazać, że sprawowanie władzy w Europie poprzez agencje jest najbardziej efektywną 
pod względem kosztów, skuteczną i odpowiednią opcją wdrażania polityki europejskiej 
aktualnie i w bliskiej przyszłości;

Wspólne ramy ogólne

32. podkreśla konieczność ustanowienia minimalnych uniwersalnych standardów, między innymi w 
odniesieniu do roli i politycznej odpowiedzialności Komisji w stosunku do agencji, wsparcia 
przyznawanego przez państwa goszczące agencje oraz terminowego i przejrzystego wyboru 
siedziby agencji, co mogłoby zostać określone w rozporządzeniach ustanawiających agencje;

33. przypomina, że działaniami agencji należy zarządzać zgodnie z zasadami rachunkowości 
i przepisami rozporządzenia finansowego; podkreśla obowiązki agencji dotyczące procedury 
uzyskania absolutorium;

34. uważa ponadto, że bardzo ważne jest, by spróbować określić wspólne zasady prezentacji 
budżetów agencji, tak aby wskaźniki budżetowe, takie jak wskaźniki wykonania agencji czy 
indywidualne składniki dochodów i wydatków były bardziej przejrzyste i porównywalne; 
uważa, że ogólna prezentacja pomocy przyznanej agencjom z budżetu UE może wymagać 
dostosowania do zadań i roli agencji nowej generacji;

35. podkreśla, że według danych zawartych w powyższym komunikacie Komisji obecnie istnieje 
29 agencji regulacyjnych, które zatrudniają około 3800 pracowników, a ich budżet wynosi 
około 1 100 mln EUR rocznie, łącznie z wkładem Wspólnoty w wysokości około 559 mln EUR;

36. nalega, aby proces audytu/udzielania absolutorium był proporcjonalny do całkowitego budżetu 
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agencji; w szczególności zauważa, że zasoby, którymi dysponuje Europejski Trybunał 
Obrachunkowy, nie zwiększyły się wraz ze wzrostem liczby agencji, jaki miał miejsce w 
ostatnich latach;

37. ponawia swój apel wyrażony w ust. 7 rezolucji z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielenia 
absolutorium z wykonania budżetu agencjom, aby wyniki działalności agencji były poddawane 
regularnemu audytowi (na zasadzie ad hoc) Europejskiego Trybunału Obrachunkowego lub 
innego niezależnego audytora; uważa, że kontrole te nie powinny ograniczać się do 
tradycyjnych elementów zarządzania finansami i właściwego wykorzystania finansów 
publicznych, lecz powinny dotyczyć również wydajności i skuteczności administracji oraz 
obejmować ocenę każdej agencji pod kątem zarządzania finansami;

38. uważa, że wszystkie agencje powinny wraz z planem zatrudnienia przedstawiać wykaz 
pracowników stałych i tymczasowych oraz ekspertów krajowych, a także przedstawiać wszelkie 
zmiany, jakie nastąpiły w stosunku do dwóch poprzednich lat;

39. zwraca uwagę na specjalne sprawozdanie Europejskiego Trybunału Obrachunkowego nr 5/2008 
w sprawie należytego zarządzania finansami przez agencje, zawierające szczególne odniesienie 
do audytu wyników;

40. wzywa Komisję do połączenia funkcji administracyjnych mniejszych agencji w celu stworzenia 
masy krytycznej pozwalającej agencjom na działanie w zadowalającym stopniu zgodne z 
przepisami obowiązującymi w dziedzinie zamówień publicznych oraz z rozporządzeniem 
finansowym i regulaminami pracowniczymi1;

41. nalega, by Komisja dokonała krytycznej analizy wniosków budżetowych agencji, jako że 
większość agencji nie wykorzystuje wnioskowanych środków;

o o

o

42. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji 
oraz rządom państw członkowskich.

                                               
1 Rozporządzenie Rady (EWG, Euratom, EWWiS) nr 259/68 z dnia 29 lutego 1968 r. ustanawiające 

regulamin pracowniczy urzędników i warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot 
Europejskich oraz ustanawiające specjalne środki stosowane tymczasowo wobec urzędników Komisji 
(Dz.U. L 56 z 4.3.1968, s. 1).
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Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 9 października 2008 r. dotycząca zatwierdzenia wspólnej 
deklaracji w sprawie partnerskiego procesu komunikowania na temat Europy (2007/2222(ACI))-
Sprawozdawca: Jo Leinen (Wersja tymczasowa)

Parlament Europejski,

 uwzględniając art. 255 traktatu WE,

 uwzględniając rezolucję z dnia 13 marca 2002 r. w sprawie komunikatu Komisji dotyczącego 
nowych ram współpracy przy działaniach w zakresie polityki informacyjnej i komunikacyjnej 
Unii Europejskiej1,

 uwzględniając rezolucję z dnia 10 kwietnia 2003 r. w sprawie strategii informacyjnej 
i komunikacyjnej dla Unii Europejskiej2,

 uwzględniając rezolucję z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie wdrożenia strategii informacyjnej 
i komunikacyjnej Unii Europejskiej3,

 uwzględniając rezolucję z dnia 16 listopada 2006 r. dotyczącą białej księgi w sprawie 
europejskiej polityki komunikacyjnej4,

 uwzględniając decyzję Konferencji Przewodniczących z dnia 25 września 2008 r.,

 uwzględniając proponowaną wspólną deklarację w sprawie partnerskiego procesu 
komunikowania na temat Europy,

 uwzględniając art. 120 ust. 1 oraz art. 43 ust. 1 Regulaminu,

 uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Konstytucyjnych (A6-0372/2008),

A. mając na uwadze, ze komunikacja jest istotnym elementem zarówno demokracji pośredniej, jak 
i demokracji uczestniczącej,

B. mając na uwadze, że jedna z mocnych stron demokratycznych składników UE wiąże się ze 
strukturami komunikacyjnymi na poziomie europejskim, które łączą instytucje z obywatelami,

C. mając na uwadze, że doświadczenia zgromadzone w wyniku minionych europejskich wyborów 
i referendów sugerują, iż osoby świadome zagadnień europejskich i zainteresowane nimi są 
bardziej skłonne do uczestnictwa, zaś prawdopodobieństwo to jest mniejsze w przypadku osób 
gorzej poinformowanych; mając na uwadze, że fakt ten po raz kolejny potwierdziły badania 
przeprowadzone w następstwie referendum w Irlandii,

                                               
1 Dz.U. C 47 E z 27.2.2003, s. 400.
2 Dz.U. C 64 E z 12.3.2004, s. 591.
3 Dz.U. C 92 E z 20.4.2006, s. 403.
4 Dz.U. C 314 E z 21.12.2006, s. 369.
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D. mając na uwadze, że informowanie o Unii Europejskiej wymaga politycznego zaangażowania 
instytucji UE i państw członkowskich na wszystkich szczeblach,

1. zatwierdza wspólną deklarację w sprawie partnerskiego procesu komunikowania na temat 
Europy załączoną do niniejszej decyzji i postanawia załączyć deklarację do Regulaminu; 
wzywa do opublikowania deklaracji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

2. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji i załącznika do niej 
Radzie i Komisji.
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ZAŁĄCZNIK

Partnerski proces komunikacji poświęconej Europie

Cele i założenia

1. Dla Parlamentu Europejskiego, Rady oraz Komisji Europejskiej sprawą najwyższej wagi jest 
lepsza komunikacja w sprawach UE, tak by obywatele Europy mogli korzystać z przysługującego 
im prawa do uczestnictwa w jej demokratycznym życiu, w którym decyzje podejmowane są 
w sposób maksymalnie jawny, na szczeblu maksymalnie bliskim dla obywateli i zgodnie 
z zasadami pluralizmu, partycypacji, otwartości i przejrzystości.

2. Wspomniane trzy instytucje pragną stymulować zbliżanie stanowisk w kwestii priorytetów 
komunikacyjnych Unii Europejskiej jako całości, propagować zalety unijnego podejścia do 
komunikacji w sprawach UE, ułatwiać wymianę informacji i sprawdzonych rozwiązań, rozwijać 
wspólnie synergię swoich działań komunikacyjnych objętych wspomnianymi priorytetami, a także 
– w razie potrzeby – ułatwiać współpracę instytucji UE i państw członkowskich.

3. Wspomniane trzy instytucje uznają, że komunikacja w sprawach Unii Europejskiej wymaga 
politycznego zaangażowania instytucji UE i państw członkowskich oraz że na samych państwach 
członkowskich też spoczywa część odpowiedzialności za komunikację z obywatelami w sprawach 
UE.

4. Wspomniane trzy instytucje są zdania, że działania informacyjno-komunikacyjne poświęcone 
sprawom europejskim powinny umożliwiać powszechny dostęp do adekwatnych, zróżnicowanych 
informacji o Unii Europejskiej oraz pozwalać obywatelom korzystać z przysługującego im prawa 
do wyrażania własnych poglądów i do aktywnego uczestnictwa w publicznej dyskusji nad 
sprawami Unii Europejskiej.

5. Wspomniane trzy instytucje, podejmując działania informacyjno-komunikacyjne, propagują 
poszanowanie wielojęzyczności i różnorodności kulturowej.

6. Wspomniane trzy instytucje podejmują polityczne zobowiązanie, by dążyć do osiągnięcia 
powyższych celów. Zachęcają pozostałe instytucje i organy UE do wsparcia tych wysiłków 
i włączenia się, jeżeli mają taką wolę, w te działania.

Podejście partnerskie
7. Wspomniane trzy instytucje są świadome, jak ważne jest podjęcie wyzwania, którym jest 
komunikacja w sprawach UE, w partnerstwie między państwami członkowskimi a instytucjami UE, 
tak by faktycznie nawiązać komunikację z maksymalnie szerokimi rzeszami społeczeństwa na 
odpowiednim szczeblu oraz zapewnić im obiektywne informacje.
Wspomniane trzy instytucje pragną rozwijać synergię między swoimi działaniami a działaniami 
organów krajowych, regionalnych i lokalnych, a także działaniami przedstawicieli społeczeństwa 
obywatelskiego.
W tym celu pragną stosować pragmatyczne, partnerskie podejście.

8. Przypominają przy okazji kluczową rolę międzyinstytucjonalnej grupy ds. informacji (IGI), która 
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stanowi dla instytucji forum wysokiego szczebla stymulujące polityczną dyskusję o działaniach 
informacyjno-komunikacyjnych poświęconych UE i pozwala przez to propagować synergię 
i komplementarność tych działań. W tym celu grupa IGI zbiera się zasadniczo dwa razy do roku 
pod wspólnym przewodnictwem przedstawicieli Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji 
Europejskiej, a w jej obradach uczestniczą jako obserwatorzy Komitet Regionów oraz Europejski 
Komitet Ekonomiczno-Społeczny. 

Ramy współpracy
Wspomniane trzy instytucje zamierzają współpracować na następujących zasadach:

9. Wszystkie trzy instytucje szanują indywidualną odpowiedzialność każdej z instytucji UE oraz 
każdego z jej państw członkowskich za swoją strategię komunikacyjną i swoje priorytety 
komunikacyjne, pragną jednak na forum IGI co roku uzgadniać określoną liczbę wspólnych 
priorytetów komunikacyjnych.

10. Priorytety te opierać się będą na priorytetach komunikacyjnych, które zostaną wyłonione przez 
instytucje i organy UE w ramach własnych procedur wewnętrznych, oraz będą w stosownych 
przypadkach uzupełniać strategiczne zamierzenia i starania państw członkowskich w tej dziedzinie 
odpowiednio do oczekiwań obywateli.

11. Wspomniane trzy instytucje oraz państwa członkowskie będą się starały propagować 
odpowiednie wsparcie na rzecz informowania o uzgodnionych priorytetach. 

12. Służby odpowiedzialne za działania komunikacyjne w państwach członkowskich i instytucjach 
UE powinny nawiązać wzajemne kontakty – w razie potrzeby w ramach odpowiednich rozwiązań 
administracyjnych – tak by wspólne priorytety komunikacyjne i inne działania związane 
z komunikacją w sprawach UE były z powodzeniem realizowane. 

13. Zachęca się instytucje i państwa członkowskie, aby się nawzajem powiadamiały o innych 
działaniach komunikacyjnych dotyczących UE, a zwłaszcza o sektorowych działaniach 
komunikacyjnych planowanych przez instytucje i organy, jeżeli wynikiem tych działań są kampanie 
informacyjne w państwach członkowskich.

14. Komisja proszona jest o składanie pozostałym instytucjom UE na początku każdego roku 
sprawozdań na temat najważniejszych osiągnięć w realizacji wspólnych priorytetów 
komunikacyjnych za poprzedni rok.

15. Niniejsza deklaracja polityczna została podpisana w dniu [data].
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Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie zawarcia Porozumienia
międzyinstytucjonalnego w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami -
2006/2028(ACI)) – Sprawozdawca:  Sérgio Sousa Pinto

Parlament Europejski,

– uwzględniając Traktat WE, a w szczególności jego art. 272,

– uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 6 maja 1999 r. pomiędzy 
Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i poprawy 
procedury budżetowej1, a zwłaszcza jego punkt 26,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 8 czerwca 2005 r. w sprawie wyzwań politycznych i 
środków budżetowych w rozszerzonej Unii 2007-20132,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 1 grudnia 2005 r. dotyczącą Porozumienia 
międzyinstytucjonalnego w sprawie dyscypliny budżetowej i poprawy procedury budżetowej3,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 18 stycznia 2006 r. dotyczącą stanowiska Rady UE w 
sprawie perspektywy finansowej i odnowienia Porozumienia międzyinstytucjonalnego 2007-
20134,

– uwzględniając dokument roboczy Komisji „Wniosek o odnowienie Porozumienia 
międzyinstytucjonalnego w sprawie dyscypliny budżetowej i usprawnienia procedury 
budżetowej” (COM(2004)0498),

– uwzględniając dokument roboczy Komisji „Wkład w negocjacje międzyinstytucjonalne 
dotyczące wniosku o odnowienie Porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie dyscypliny 
budżetowej i usprawnienia procedury budżetowej” (COM(2006)0075),

– uwzględniając dokument roboczy Komisji „Zmieniony wniosek o odnowienie Porozumienia 
międzyinstytucjonalnego w sprawie dyscypliny budżetowej i poprawy procedury budżetowej” 
(COM(2006)0036),

– uwzględniając komunikaty Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego zatytułowane 
„Budowanie naszej wspólnej przyszłości: wyzwania polityczne i środki budżetowe w 
rozszerzonej Unii w latach 2007-2013” (COM(2004)0101) i „Perspektywy finansowe na lata
2007 - 2013” (COM(2004)0487) oraz dokument roboczy Komisji pt. „Poprawki techniczne do 
wniosku Komisji dotyczącego Wieloletnich Ram Finansowych 2007-2013” (SEC(2005)0494),

– uwzględniając wspólną deklarację w sprawie wytycznych dla propozycji legislacyjnych
związanych z wieloletnimi ramami finansowymi (2007-2013) z dnia 18 października 2005 r.,

                                               
1 Dz.U. C 172 z 18.6.1999, str. 1. Porozumienie ostatnio zmienione decyzją 2005/708/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady (Dz.U. L 269 z 14.10.2005, str. 24).
2 Teksty przyjęte, P6_TA(2005)0224.
3 Teksty przyjęte, P6_TA(2005)0453.
4 Teksty przyjęte, P6_TA(2006)0010.
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– uwzględniając konkluzje Rady Europejskiej, która odbyła się w dniach 15-16 grudnia 2005 r. 
(dokument 15915/05, CADREFIN 268),

– uwzględniając rozmowy trójstronne w dniach 23 stycznia 2006 r., 21 lutego 2006 r., 21 marca 
2006 r. i 4 kwietnia 2006 r.,

– uwzględniając projekt Porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie dyscypliny 
budżetowej i należytego zarządzania finansami załączony do niniejszej decyzji,

– uwzględniając art. 120 ust. 1 Regulaminu oraz sekcję IV, pkt 1 i 2 i sekcję XVIII, pkt 4 
załącznika VI do niego,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej oraz opinie Komisji Spraw Zagranicznych, 
Komisji Rozwoju, Komisji Kontroli Budżetowej, Komisji Rozwoju Regionalnego, Komisji 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisji Rybołówstwa, Komisji Kultury i Edukacji oraz Komisji 
Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A6-0150/2006),

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Konstytucyjnych (A6-0144/2006),

A. mając na uwadze, że Parlament Europejski, Rada i Komisja zakończyły negocjacje dotyczące 
nowego Porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego 
zarządzania finansami na lata 2007-2013 (zwanego dalej „projektem porozumienia”),

B. mając na uwadze, że zgodnie z punktem 26 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 6 
maja 1999 r. Komisja rozpoczęła proces przygotowywania nowej perspektywy finansowej i 
nowego porozumienia międzyinstytucjonalnego poprzez przedstawienie wniosków dnia 10 
lutego i 14 lipca 2004 r.;

C. mając na uwadze, że po przyjęciu przez Parlament jego stanowiska negocjacyjnego dnia 8 
czerwca 2005 r. i po osiągnięciu przez Państwa Członkowskie w grudniu 2005 r. porozumienia 
w tej sprawie, Komisja przedstawiła zmieniony wniosek w sprawie nowego porozumienia 
międzyinstytucjonalnego oraz dokumenty techniczne na temat wpływu konkluzji Rady 
Europejskiej, co daje wystarczające podstawy do rozpoczęcia negocjacji; 

D. mając na uwadze, że Parlament postanowił iż jego celem jest ustalenie trwałych wieloletnich 
ram finansowych obejmujących środki dostosowane do wymogów politycznych najbliższych lat 
i odpowiednie instrumenty i reformy usprawniające ich realizację; 

E. mając na uwadze, że wdrażanie wieloletnich programów do ich pełnej kwoty jest 
uwarunkowane dokładnie zaplanowanym w czasie przyjęciem Porozumienia 
międzyinstytucjonalnego i ram finansowych;

F. mając na uwadze, że Parlament był jedyną instytucją, która opracowała ogólną strategię i 
przeprowadziła pełną i pogłębioną analizę potrzeb w celu określenia politycznych priorytetów, 
w przeciwieństwie do Rady, której podejście opierało się na pułapach i procentach; 

G. mając na uwadze, że sprawozdanie Komisji Budżetowej ocenia pozytywnie decyzje polityczne i 
finansowe zawarte w projekcie porozumienia,

H. mając na uwadze, że wydaje się, że projekt porozumienia nie powoduje żadnych problemów 
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polegających na niezgodności z pierwotnym prawem europejskim i w pełni respektuje 
prerogatywy budżetowe Parlamentu,

I. mając na uwadze, że wydaje się, że projekt porozumienia nie koliduje w żadnej mierze 
z Regulaminem Parlamentu; można jednak zadać pytanie, czy nie byłoby zasadne 
wprowadzenie poprawek do Regulaminu, a zwłaszcza do jego załącznika IV, tak aby umożliwić 
Parlamentowi udział w szeregu szczególnych procedur przewidzianych w projekcie 
porozumienia na możliwie najlepszych warunkach; mogłoby to dotyczyć w szczególności 
procedur związanych z:

– dostosowaniami związanymi z nadmiernym deficytem budżetowym,

– zmianą ram finansowych, 

– uruchomieniem rezerwy na pomoc nadzwyczajną,

– uruchomieniem Funduszu Solidarności Unii Europejskiej, 

– uruchomieniem Instrumentu Elastyczności, 

– uruchomieniem Europejskiego Funduszu Dostosowania do Zmian Globalizacyjnych, 

– dostosowaniem ram finansowych mającym na celu przygotowanie do rozszerzenia,

1. przypomina, że po raz pierwszy odkąd istnieje perspektywa finansowa Parlament przeprowadził 
ośmiomiesięczne debaty w tymczasowej komisji powołanej do tego celu i przyjął szeroko 
zakrojone stanowisko negocjacyjne oparte na trzech filarach, które mają na celu:

- pogodzenie priorytetów politycznych i potrzeb finansowych;

- modernizację struktury budżetu;

- poprawę jakości wykonania budżetu UE;

2. przypomina, że odrzucił konkluzje Rady Europejskiej z grudnia 2005 r. w ich obecnym 
kształcie, stwierdzając że nie zapewniły one UE ilościowych i jakościowych środków 
pozwalających na stawienie czoła przyszłym wyzwaniom oraz wezwał Radę do uzyskania 
realnego mandatu pozwalającego na negocjacje z Parlamentem; 

3. przypomina o swoim rozczarowaniu związanym ze sposobem, w jaki osiągnięto porozumienie 
podczas Rady Europejskiej, gdzie zamiast wspólnych celów europejskich głównym punktem 
negocjacji stały się poszczególne interesy krajowe;

4. zwraca uwagę, że przy wielu okazjach podkreślał swą chęć uczestniczenia w konstruktywnych 
negocjacjach z Radą, których punktem wyjściowym byłyby stanowiska obu instytucji i z myślą 
o osiągnięciu porozumienia, które opierałoby się na możliwej do zaakceptowania jakościowej i 
ilościowej poprawie w ramach realistycznie określonego terminu;

5. uważa, że porozumienie osiągnięte przez trzy instytucje dnia 4 kwietnia 2006 r. było jedynym 
możliwym kompromisem w sprawie wieloletniego budżetu, który Parlament mógł zawrzeć, 
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biorąc pod uwagę rozmiar negocjacji, oraz z myślą o zapewnieniu kontynuacji prawodawstwa 
UE, o zagwarantowaniu należytego zarządzania finansowego funduszami UE i utrzymaniu 
uprawnień ustawodawczych i budżetowych Parlamentu podczas kolejnego okresu;

6. przyjmuje z zadowoleniem decyzję Rady Europejskiej o zwróceniu się do Komisji z prośbą o 
dokonanie obszernego i wyczerpującego przeglądu wszystkich aspektów wydatków i zasobów 
UE; podkreśla, że - jako partner budżetowy Rady - zamierza uczestniczyć w tym przeglądzie w 
celu uzyskania porozumienia w sprawie nowego, obszernego systemu finansowego, który 
będzie sprawiedliwy, prężny, progresywny i przejrzysty oraz zapewni Unii zdolność wsparcia 
jej aspiracji raczej za pomocą własnych zasobów, niż wkładu finansowego Państw 
Członkowskich;

7. wita z zadowoleniem osiągnięte porozumienie, a zwłaszcza postępy uzyskane w ramach trzech 
filarów swego stanowiska negocjacyjnego:

Pogodzenie priorytetów politycznych i potrzeb finansowych poprzez:

- zwiększenie o 4 miliardy EUR kwoty środków przeznaczonych na kierunki polityki 
wybrane przez Radę UE w grudniu 2005 r., które zostaną bezpośrednio przyznane na 
programy w działach 1a, 1b, 2, 3b i 4,

- znaczny wzrost rezerwy EBI (o 2,5 miliarda EUR), która zostanie udostępniona Państwom 
Członkowskim w ramach nowego systemu współfinansowania między EBI i budżetem UE 
w celu wzmocnienia efektu dźwigni budżetu UE w dziedzinie badań naukowych i rozwoju, 
sieci transeuropejskich (TEN) i MŚP do całkowitej kwoty 60 miliardów EUR,

- finansowanie niezaplanowanych potrzeb, takich jak pomoc w sytuacjach nagłych (1,5 mld 
EUR) i fundusz solidarności UE (do 7 mld EUR), poza ramami finansowymi dzięki 
dodatkowym zasobom zapewnianym w razie konieczności przez Państwa Członkowskie,

- finansowanie europejskiego funduszu dostosowania do globalizacji (do 3,5 mld EUR) 
poprzez ponowne użycie anulowanych środków, poza ramami finansowymi;

Ulepszenie struktury budżetu dzięki większej elastyczności poprzez:

- utrzymanie całkowitej kwoty 1,4 mld EUR na instrument elastyczności przez cały ten 
okres, finansowana, w przypadku jej wykorzystania, z dodatkowych zasobów 
zapewnianych przez Państwa Członkowskie z możliwością przeniesienia rocznej kwoty 
(200 mln EUR), jeśli nie zostanie ona użyta, na następne dwa lata i nowej możliwości 
wykorzystywania instrumentu na te same potrzeby dłużej niż przez rok;

- możliwość oceny przez nowo wybrany Parlament funkcjonowania Porozumienia 
międzyinstytucjonalnego i ram finansowych do końca 2009 r. w oparciu o sprawozdanie, 
które Komisja jednostronnie zdecydowała przedstawić i ewentualne towarzyszące mu 
wnioski;

Poprawa jakości wykonania funduszy UE i zachowanie przywilejów Parlamentu dzięki:

- zawarciu zasad proporcjonalności i procedur przyjaznych dla użytkownika w zmienionym 
rozporządzeniu finansowym; odpowiedzialności Państw Członkowskich w działalności 
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podlegającej zarządzaniu dzielonemu dla lepszej kontroli wewnętrznej funduszy UE; 
potrzebie wprowadzenia mechanizmu współfinansowania z EBI w celu wzmocnienia 
efektu dźwigni polityk UE; zaangażowaniu Parlamentu w planowanie finansowe i 
finansowanie nowych agencji bez uszczerbku dla programów operacyjnych,

- pełnemu udziałowi Parlamentu w szeroko zakrojonym przeglądzie i zwiększonemu 
udziałowi w procesie decyzyjnym WPZiB oraz dzięki zwiększonej kontroli 
demokratycznej działań polityki zewnętrznej;

8. jest jednak świadomy faktu, że pewne problemy nadal pozostają nierozwiązane mimo 
zakończenia negocjacji; uważa, że te problemy powinny być rozwiązane podczas przeglądu w 
latach 2008-2009 i, w miarę możliwości, podczas rocznej procedury budżetowej; wskazuje, że 
w szczególności system środków własnych, jak również wydatki wymagają pilnej reformy w 
celu uniknięcia takiego samego bolesnego doświadczenia z krajowymi negocjacjami w sprawie 
następnych ram finansowych;

9. potwierdza swoją opinię, że przyszłe ramy finansowe powinny być ustanawiane na okres pięciu 
lat, który odpowiada kadencji Parlamentu i okresowi trwania mandatu Komisji;

10. uważa, że jego stanowisko, określone w swojej wyżej wymienionej rezolucji z dnia 8 czerwca 
2005 r., pozostaje celem, który zagwarantuje optymalny poziom finansowania i kolejne reformy 
w celu zaspokojenia ambicji Unii Europejskiej;

11. przypomina, że konieczne będzie wprowadzenie solidnych ustaleń przejściowych w przypadku 
wejścia w życie Traktatu Konstytucyjnego przed końcem nowych ram finansowych;

12. oczekuje, że reformy przedstawione w kolejnym Porozumieniu międzyinstytucjonalnym będą 
miały szybki wpływ na jakościowe wykonanie budżetu, między innymi poprzez zmniejszenie 
obciążenia administracyjnego, jak również wywrą widoczny wpływ na obywateli europejskich 
poprzez umożliwienie im dostępu do funduszy UE;

13. akceptuje skutki budżetowe i finansowe nowego Porozumienia międzyinstytucjonalnego;

14. podkreśla, że opinie specjalistycznych komisji parlamentarnych zapewniły użyteczne wsparcie 
podczas negocjacji; uważa, że Porozumienie międzyinstytucjonalne w obecnym kształcie 
uwzględnia większość wniosków specjalistycznych komisji w sposób jakościowy lub ilościowy;

15. zatwierdza tekst projektu porozumienia załączony do niniejszej decyzji;

16. zwraca się do właściwej komisji o zbadanie, w jakim zakresie właściwa byłaby zmiana 
Regulaminu, a zwłaszcza jego załącznika IV, tak aby umożliwić Parlamentowi udział w 
szczególnych procedurach przewidzianych w projekcie porozumienia na możliwie najlepszych 
warunkach;

17. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji, do informacji, 
Radzie i Komisji.

1.
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ZAŁĄCZNIK

POROZUMIENIE MIĘDZYINSTYTUCJONALNE
POMIĘDZY PARLAMENTEM EUROPEJSKIM,

RADĄ I KOMISJĄ
W SPRAWIE DYSCYPLINY BUDŻETOWEJ

I NALEŻYTEGO ZARZĄDZANIA FINANSAMI

PARLAMENT EUROPEJSKI, RADA UNII EUROPEJSKIEJ I KOMISJA WSPÓLNOT 
EUROPEJSKICH,
zwane dalej „instytucjami”,

UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:
1. Celem niniejszego porozumienia jest wprowadzenie dyscypliny budżetowej oraz poprawa 
funkcjonowania corocznej procedury budżetowej oraz współpracy między instytucjami w sprawach 
budżetowych, jak również zapewnienie należytego zarządzania finansami.

2. Dyscyplina budżetowa na mocy niniejszego porozumienia obejmuje wszystkie wydatki. Jest 
ona wiążąca dla wszystkich instytucji przez okres obowiązywania niniejszego porozumienia.

3. Niniejsze porozumienie nie zmienia określonych w traktatach uprawnień budżetowych 
instytucji. W przypadku odesłania do niniejszego punktu Rada stanowić będzie większością 
kwalifikowaną, a Parlament Europejski większością głosów swoich członków i trzech piątych 
oddanych głosów, zgodnie z zasadami głosowania określonymi w art. 272 ust. 9 akapit piąty 
Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (dalej zwanego „traktatem WE”).

4. Jeżeli w okresie obowiązywania wieloletnich ram finansowych na lata 2007 do 2013, 
zwanych dalej „ramami finansowymi”, do traktatu WE zostaną wprowadzone zmiany mające skutki 
dla budżetu, dokonane zostaną odpowiednio niezbędne dostosowania.

5. Wszelkie zmiany w niniejszym porozumieniu wymagają zgody wszystkich instytucji. Zmiany 
ram finansowych muszą być wprowadzane zgodnie z procedurami określonymi w tym celu w 
niniejszym porozumieniu.

6. Niniejsze porozumienie składa się z trzech części:

– Część I zawiera definicję i przepisy wykonawcze ram finansowych oraz ma 
zastosowanie przez okres obowiązywania tych ram finansowych.

– Część II dotyczy poprawy współpracy międzyinstytucjonalnej podczas procedury 
budżetowej.

– Cześć III zawiera przepisy dotyczące należytego zarządzania finansami w ramach 
funduszy UE.

7. Komisja, jeżeli uzna to za niezbędne i we wszystkich przypadkach, gdy na podstawie pkt. 30 
przedstawia projekt nowych ram finansowych, przedstawi sprawozdanie ze stosowania niniejszego 
porozumienia, załączając w razie potrzeby propozycje zmian.
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8. Niniejsze porozumienie wchodzi w życie w dniu 1 stycznia 2007 r. oraz zastępuje:

– Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 6 maja 1999 r. pomiędzy Parlamentem 
Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i poprawy procedury 
budżetowej1,

– Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 7 listopada 2002 r. pomiędzy Parlamentem 
Europejskim, Radą i Komisją w sprawie finansowania Funduszu Solidarności Unii 
Europejskiej uzupełniające porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 6 maja 1999 
roku w sprawie dyscypliny budżetowej i poprawy procedury budżetowej2.

CZĘŚĆ I – RAMY FINANSOWE:

DEFINICJA I POSTANOWIENIA WYKONAWCZE

A. Treść i zakres ram finansowych

9. Ramy finansowe są określone w załączniku I. Stanowią one ramy odniesienia dla 
międzyinstytucjonalnej dyscypliny budżetowej.

10. Celem ram finansowych jest zapewnienie, by w perspektywie średnioterminowej wydatki 
Unii Europejskiej w rozbiciu na ogólne kategorie kształtowały się w sposób uporządkowany i w 
granicach zasobów własnych.

11. Ramy finansowe ustalają na każdy rok w latach 2007 do 2013 i dla każdego działu i 
poddziału kwoty wydatków według środków na pokrycie zobowiązań. Całkowite roczne sumy 
wydatków są przedstawione również dla środków na pokrycie zobowiązań i środków na pokrycie 
płatności. 

Wszystkie te kwoty wyrażone są w cenach z 2004 r.

Ramy finansowe nie uwzględniają pozycji budżetowych finansowanych z dochodów 
przeznaczonych na określone cele w rozumieniu art. 18 rozporządzenia finansowego z dnia 25 
czerwca 2002 roku mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich3, dalej 
zwanego „rozporządzeniem finansowym”.

Informacje dotyczące operacji nieujętych w budżecie ogólnym Unii Europejskiej oraz 
przewidywalny rozwój różnych kategorii zasobów własnych Wspólnoty zostaną ujęte orientacyjnie 
w osobnych tabelach. Informacje te będą corocznie aktualizowane przy przeprowadzaniu 
dostosowania technicznego ram finansowych.

12. Instytucje przyznają, iż każda kwota bezwzględna ujęta w ramach finansowych reprezentuje 
roczny pułap wydatków w budżecie ogólnym Unii Europejskiej. Bez uszczerbku dla zmian tych 
pułapów zgodnie z postanowieniami niniejszego porozumienia, instytucje zobowiązują się 
wykorzystywać swoje odpowiednie uprawnienia w taki sposób, by przestrzegać poszczególnych 
pułapów wydatków rocznych podczas każdej procedury budżetowej oraz w trakcie wykonania 

                                               
1 Dz.U. C 172 z 18.6.1999, str. 1.
2 Dz.U. C 283 z 20.11.2002, str. 1.
3 Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str. 1.
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budżetu na dany rok.

13. Zawierając niniejsze porozumienie, obydwa organy władzy budżetowej zgadzają się przyjąć 
na cały okres obowiązywania ram finansowych stawek wzrostu w odniesieniu do 
nieobowiązkowych wydatków wynikających z budżetów ustanowionych w ramach pułapów 
ustalonych w ramach finansowych . 

Z wyjątkiem poddziału 1B ram finansowych zatytułowanego „Spójność na rzecz wzrostu i
zatrudnienia", na potrzeby należytego zarządzania finansami instytucje zapewnią, na ile to możliwe, 
w czasie trwania procedury budżetowej oraz w czasie uchwalania budżetu, by pozostawione zostały 
do dyspozycji dostateczne marginesy poniżej pułapów dla poszczególnych działów.

14. Żaden akt przyjęty w ramach procedury współdecyzji przez Parlament Europejski i Radę ani 
żaden akt przyjęty przez Radę, powodujący przekroczenie środków dostępnych w budżecie lub 
alokacji dostępnych w ramach finansowych zgodnie z pkt 12, nie może być wykonany pod 
względem finansowym, dopóki nie zostanie zmieniony budżet oraz, w razie konieczności, dopóki 
nie zostaną odpowiednio zmienione ramy finansowe zgodnie z właściwą procedurą mającą 
zastosowanie do każdego takiego przypadku.

15. Na każdy rok okresu objętego ramami finansowymi wymagane całkowite środki na pokrycie 
płatności, po rocznym dostosowaniu i z uwzględnieniem wszelkich innych dostosowań i zmian, nie 
mogą skutkować takim współczynnikiem wykorzystania zasobów własnych, który przekraczałby 
pułap zasobów własnych.

W razie konieczności obydwa organy władzy budżetowej zadecydują zgodnie z pkt. 3 o obniżeniu 
pułapów określonych w ramach finansowych celem zapewnienia zgodności z pułapem zasobów 
własnych.

B. Coroczne dostosowania ram finansowych

Dostosowania techniczne

16. Każdego roku Komisja, działając z wyprzedzeniem w stosunku do procedury budżetowej na 
rok n+1, dokona następujących dostosowań technicznych ram finansowych:

a) aktualizacja wyceny (według cen z roku n+1) pułapów oraz ogólnych kwot środków na 
pokrycie zobowiązań i środków na pokrycie płatności;

b) obliczenie marginesu dostępnego w ramach pułapu zasobów własnych.

Komisja dokona tych dostosowań technicznych na podstawie stałego deflatora w wysokości 2 % 
rocznie. 

Wyniki takich dostosowań technicznych i leżące u ich podstaw prognozy gospodarcze będą 
przekazywane obydwu organom władzy budżetowej.

Dla danego roku nie będą dokonywane żadne dalsze dostosowania techniczne, ani w ciągu tego 
roku, ani na zasadzie ex-post w latach kolejnych.

17. W dostosowaniu technicznym dotyczącym roku 2011, jeżeli ustalone zostanie, że 
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skumulowany PKB jakiegokolwiek państwa członkowskiego za lata 2007-2009 odbiegał o ponad 
+/- 5 % od skumulowanego PKB, który został oszacowany podczas sporządzania niniejszego 
porozumienia, Komisja dostosuje kwoty alokowane z funduszy wspierających spójność na rzecz 
danego państwa członkowskiego za ten okres. Całkowity wynik dostosowań netto, niezależnie od 
tego czy będzie on dodatni czy ujemny, nie może przekroczyć 3 miliardów EUR. Jeżeli wynik netto 
jest dodatni, całkowite dodatkowe zasoby ograniczone są do poziomu niepełnego wykorzystania 
środków w stosunku do pułapów poddziału 1B na lata 2007-2010. Wymagane dostosowania 
zostaną równo rozłożone na lata 2011-2013, a odpowiadające im pułapy zostaną stosownie 
zmienione.

Dostosowania związane z wykonywaniem

18. Powiadamiając obydwa organy władzy budżetowej o dostosowaniach technicznych ram 
finansowych, Komisja przedstawi propozycje dostosowań środków na pokrycie płatności ogółem, 
jakie uzna za konieczne w świetle ich realizacji celem zapewnienia systematycznego postępu w 
odniesieniu do środków na pokrycie zobowiązań. Parlament Europejski i Rada podejmą decyzje w 
sprawie tych wniosków w terminie do 1 maja roku n zgodnie z pkt. 3.

Aktualizacja prognoz dotyczących środków na płatności po 2013 r.

19. W 2010 r. Komisja dokona aktualizacji prognoz dotyczących środków na płatności po 2013 r. 
Aktualizacja ta uwzględni rzeczywistą realizację przewidzianych w budżecie środków na pokrycie 
zobowiązań oraz środków budżetowych na pokrycie płatności, jak również prognozy dotyczące 
realizacji. Ponadto weźmie również pod uwagę zasady określone w celu zapewnienia 
uporządkowanego kształtowania się środków na płatności względem środków na zobowiązania oraz 
prognoz przyrostu dochodu narodowego brutto (DNB) Unii Europejskiej.

Dostosowania związane z nadmiernym deficytem budżetowym

20. W przypadku zniesienia wstrzymania zobowiązań budżetowych dotyczących Funduszu 
Spójności w ramach procedury nadmiernego deficytu budżetowego Rada na wniosek Komisji i 
zgodnie z odnośnym aktem podstawowym podejmie decyzję o przeniesieniu wstrzymanych 
zobowiązań na kolejne lata. Wstrzymane zobowiązania z roku n nie mogą być ponownie ujmowane 
w budżecie później niż w roku n+2.

C. Zmiana ram finansowych

21. Oprócz regularnych dostosowań technicznych i dostosowań wynikających z warunków 
realizacji, ramy finansowe mogą w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności, na 
wniosek Komisji, zostać zmienione zgodnie z pułapem zasobów własnych.
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22. Co do zasady, wniosek o zmianę zgodnie z pkt. 21 musi zostać przedstawiony i przyjęty przed 
rozpoczęciem procedury budżetowej dla danego roku lub pierwszego roku, którego dotyczy.

Każda decyzja w sprawie zmiany ram finansowych do 0,03 % DNB Unii Europejskiej w ramach 
marginesu na nieprzewidziane wydatki zostanie podjęta wspólnie przez obydwa organy władzy 
budżetowej stanowiące zgodnie z pkt. 3. 

Każda zmiana ram finansowych powyżej 0,03 % DNB Unii Europejskiej w ramach marginesu na 
nieprzewidziane wydatki zostanie podjęta wspólnie przez obydwa organy władzy budżetowej, przy 
jednomyślnej decyzji Rady.

23. Bez uszczerbku dla pkt. 40, instytucje zbadają zakres realokacji wydatków pomiędzy 
programy objęte danym działem, którego dotyczą zmiany, ze szczególnym uwzględnieniem 
spodziewanego niepełnego wykorzystania środków. Celem powinno być, by znacząca kwota 
zarówno wyrażona w wartościach bezwzględnych, jak i jako odsetek nowych planowanych 
wydatków, mieściła się w zakresie istniejącego pułapu dla danego działu.

Instytucje zbadają zakres potrącenia podnoszącego pułap jednej pozycji przez obniżenie pułapu 
innej pozycji.

Zmiana wydatków obowiązkowych w ramach finansowych nie może prowadzić do obniżenia 
kwoty dostępnej na wydatki nieobowiązkowe.

Każda zmiana musi zachowywać odpowiedni stosunek między zobowiązaniami i płatnościami.

D. Skutki braku wspólnej decyzji w sprawie dostosowania 
lub zmiany ram finansowych

24. W przypadku, gdy Parlament Europejski i Rada nie osiągną porozumienia w sprawie 
jakiejkolwiek proponowanej przez Komisję korekty lub zmiany ram finansowych, kwoty określone 
wcześniej będą, po corocznym dostosowaniu technicznym, nadal stosowane jako pułapy wydatków 
na dany rok.

E. Rezerwa na pomoc nadzwyczajną

25. Rezerwa na pomoc nadzwyczajną jest przeznaczona na umożliwienie szybkiej reakcji na 
określone potrzeby państw trzecich w zakresie pomocy, wynikające ze zdarzeń, których nie można 
było przewidzieć w momencie ustalania budżetu, przede wszystkim na operacje humanitarne, lecz 
również na cywilne zarządzanie kryzysem lub na ochronę przed kryzysem, jeżeli wymagają tego 
okoliczności. Roczna kwota tej rezerwy ustalona jest w cenach stałych na 221 milionów EUR na 
okres obowiązywania ram finansowych. 

Rezerwa ta figuruje w budżecie ogólnym Unii Europejskiej jako rezerwa. Stosowne środki na 
zobowiązania zostaną w razie potrzeby ujęte w budżecie poza odpowiednimi pułapami przyjętymi 
w ramach finansowych i określonymi w załączniku I.

Gdy Komisja uzna, że konieczne jest uruchomienie rezerwy, przedstawi obydwu organom władzy 
budżetowej wniosek o przesunięcie środków z rezerwy do odpowiednich pozycji budżetu.

Każdy wniosek Komisji o przesunięcie środków w ramach wykorzystania rezerwy musi być jednak 
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poprzedzony badaniem zakresu realokacji środków.

Jednocześnie ze złożeniem wniosku o podjęcie decyzji w sprawie przesunięcia Komisja uruchomi 
procedurę rozmów trójstronnych, w razie konieczności, w formie uproszczonej, celem uzyskania 
zgody obydwu organów władzy budżetowej co do konieczności wykorzystania rezerwy oraz 
wymaganej kwoty. Przesunięcia dokonywane będą zgodnie z art. 26 rozporządzenia finansowego.

F. Fundusz Solidarności Unii Europejskiej

26. Fundusz Solidarności Unii Europejskiej służy umożliwieniu szybkiej pomocy finansowej w 
razie poważnych klęsk żywiołowych na terytorium państwa członkowskiego lub kraju 
kandydującego, zgodnie z definicją zawartą w odpowiednim akcie podstawowym. Pułap rocznej 
kwoty dostępnej w ramach tego funduszu wynosi 1 miliard EUR (w cenach bieżących). 1 
października każdego roku co najmniej jedna czwarta rocznej kwoty jest dostępna na pokrycie 
potrzeb powstałych do końca roku. Część rocznej kwoty, która nie jest ujęta w budżecie, nie może 
zostać przeniesiona na kolejne lata.

W wyjątkowych przypadkach i jeżeli pozostające środki finansowe dostępne w funduszu w roku 
wystąpienia klęski, zgodnie z definicją zawartą w odpowiednim akcie podstawowym, nie są 
wystarczające do pokrycia kwoty pomocy uważanej za niezbędną przez władzę budżetową, 
Komisja może zaproponować, aby różnica była sfinansowana z kwot rocznych przewidzianych na 
rok następny. Roczna kwota funduszu ujmowana co roku w budżecie w żadnych okolicznościach 
nie może przekroczyć 1 miliarda EUR.

W momencie spełnienia warunków uruchomienia funduszu określonych w odpowiednim akcie 
podstawowym, Komisja złoży wniosek w sprawie jego rozdysponowania. Jeżeli istnieć będzie 
margines pozwalający na realokację środków w ramach działu wymagającego dodatkowych 
wydatków, Komisja, za pomocą odpowiedniego instrumentu budżetowego, uwzględni to przy 
sporządzaniu koniecznego wniosku, zgodnie z rozporządzeniem finansowym. Decyzja o 
rozdysponowaniu funduszu podejmowana będzie wspólnie przez obydwa organy władzy 
budżetowej zgodnie z pkt 3.

Jeżeli zajdzie taka konieczność, stosowne środki na zobowiązania zostaną ujęte w budżecie poza i 
ponad pułapami odnośnych działów określonymi w załączniku I.

Składając wniosek dotyczący decyzji w sprawie rozdysponowania funduszu Komisja uruchomi 
procedurę rozmów trójstronnych, w razie konieczności, w formie uproszczonej, celem uzyskania 
zgody obydwu organów władzy budżetowej co do konieczności wykorzystania funduszu oraz 
wymaganej kwoty.

G. Instrument elastyczności

27. Instrument elastyczności o rocznym pułapie w wysokości 200 milionów EUR (w cenach 
bieżących) ma na celu umożliwienie finansowania w określonym roku budżetowym i do wskazanej 
wysokości jasno określonych wydatków, których nie można było pokryć w ramach dostępnych 
pułapów jednej bądź kilku innych pozycji.

Część rocznej kwoty, która nie zostanie wykorzystana, może zostać przeniesiona nie dalej niż na 
rok n+2. W przypadku uruchamiania środków w ramach omawianego instrumentu, najpierw 
wykorzystywane są kwoty pochodzące z wszelkich przeniesień, zaczynając od najstarszego. Ta 
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cześć rocznej kwoty z roku n, która nie zostanie wykorzystana w roku n+2, wygasa.

Komisja przedstawi wniosek dotyczący uruchomienia instrumentu elastyczności po zbadaniu 
wszelkich możliwości realokacji środków w ramach danego działu wymagającego dodatkowych 
wydatków.

Wniosek ten będzie dotyczył zasady korzystania z instrumentu elastyczności, jak również określi 
istniejące zapotrzebowanie i kwotę. Może on zostać przedstawiony na dowolny rok budżetowy 
podczas trwania procedury budżetowej. Wniosek Komisji zostanie uwzględniony we wstępnym 
projekcie budżetu lub będzie mu towarzyszył odpowiedni instrument budżetowy zgodnie z 
rozporządzeniem finansowym.

Decyzja o wykorzystaniu instrumentu elastyczności zostanie podjęta wspólnie przez obydwa 
organy władzy budżetowej zgodnie z pkt. 3. Porozumienie w tej sprawie osiągnięte zostanie w 
drodze procedury pojednawczej przewidzianej w załączniku II część C.

H. Europejski Fundusz Przystosowania do Globalizacji

28. Celem Europejskiego Funduszu Przystosowania do Globalizacji jest zapewnianie 
dodatkowego wsparcia pracownikom ponoszącym konsekwencje znacznych zmian strukturalnych, 
które zachodzą w światowej strukturze handlu, oraz pomocy w powrocie na rynek pracy.

Fundusz nie może przekraczać rocznej kwoty 500 milionów EUR (w cenach bieżących), którą 
uzyskać można z marginesów dostępnych w ramach ogólnego pułapu wydatków na poprzedni rok 
lub z anulowanych środków na zobowiązania z poprzednich dwóch lat, z wyłączeniem 
anulowanych środków na zobowiązania powiązanych z działem 1B ram finansowych.

Środki te zostaną ujęte w budżecie ogólnym Unii Europejskiej jako rezerwa w ramach zwykłej 
procedury budżetowej po tym, jak Komisja określi dostateczne marginesy lub anulowane 
zobowiązania zgodnie z akapitem drugim. 

W momencie spełnienia warunków wykorzystania funduszu określonych w odpowiednim akcie 
podstawowym Komisja złoży wniosek w sprawie jego wykorzystania. Decyzja o wykorzystaniu 
funduszu podjęta zostanie wspólnie przez obydwa organy władzy budżetowej zgodnie z pkt. 3.

Przedstawiając wniosek dotyczący decyzji w sprawie wykorzystania funduszu, Komisja uruchomi 
procedurę rozmów trójstronnych, w razie konieczności, w uproszczonej formie, celem uzyskania 
zgody obydwu organów władzy budżetowej co do konieczności wykorzystania funduszu i 
wymaganej kwoty, a także przedstawi obydwu organom władzy budżetowej wniosek dotyczący 
przesunięcia do odpowiednich pozycji budżetu.

Przesunięcia związane z funduszem dokonywane będą zgodnie z art. 24 ust. 4 rozporządzenia 
finansowego.

Odpowiednie środki na zobowiązania zostaną ujęte w odpowiednim dziale budżetu, w razie 
konieczności poza i ponad pułapami określonymi w załączniku I.

I. Dostosowanie ram finansowych mające na celu 
przygotowanie do rozszerzenia UE
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29. W przypadku przystąpienia nowych państw członkowskich do Unii Europejskiej w  okresie 
objętym ramami finansowymi, Parlament Europejski i Rada, działając na wniosek Komisji zgodnie 
z pkt 3, dokonają wspólnego dostosowania ram finansowych w celu uwzględnienia potrzeb w 
zakresie wydatków wynikających z negocjacji akcesyjnych.

J. Okres obowiązywania ram finansowych 
i konsekwencje ich braku

30. Do dnia 1 lipca 2011 r. Komisja przedstawi wnioski dotyczące nowych średnioterminowych 
ram finansowych.

W przypadku, gdy organy władzy budżetowej nie osiągną porozumienia w sprawie nowych ram 
finansowych i o ile dotychczasowe ramy finansowe nie zostaną wyraźnie wypowiedziane przez 
jedną ze stron niniejszego porozumienia, pułapy na ostatni rok objęty dotychczasowymi ramami 
finansowymi zostaną skorygowane zgodnie z pkt. 16, tak by zachowane zostały pułapy na 2013 r. w 
cenach stałych. W przypadku przystąpienia nowych państw członkowskich do Unii Europejskiej po 
2013 r. oraz uznania zmian za konieczne, ramy finansowe, których obowiązywanie przedłużono, 
zostaną skorygowane w celu uwzględnienia wyników negocjacji akcesyjnych.

CZĘŚĆ II – POPRAWA WSPÓŁPRACY MIĘDZYINSTYTUCJONALNEJ 
W TRAKCIE PROCEDURY BUDŻETOWEJ

A. Procedura współpracy międzyinstytucjonalnej

31. Instytucje zobowiązują się ustanowić procedurę współpracy międzyinstytucjonalnej w 
sprawach budżetowych. Szczegóły tej współpracy określone są w załączniku II.

B. Opracowanie budżetu

32. Komisja każdego roku przedstawia wstępny projekt budżetu ukazujący aktualne wymagania 
Wspólnoty w zakresie finansowania.

Uwzględnia on:

a) przedstawione przez państwa członkowskie prognozy w odniesieniu do funduszy 
strukturalnych,

b) możliwość wykorzystania przydziału środków, dążąc do zachowania ścisłej zależności 
między środkami na pokrycie zobowiązań i środkami na pokrycie płatności,

c) możliwości uruchamiania nowych polityk poprzez projekty pilotażowe, nowe działania 
przygotowawcze lub kontynuację dobiegających końca działań wieloletnich, po 
uprzednim oszacowaniu możliwości zapewnienia wydania aktu podstawowego w 
rozumieniu art. 49 rozporządzenia finansowego (definicja aktu podstawowego, 
konieczność wydania aktu podstawowego – wykonanie i wyjątki),

d) konieczność zapewnienia, by wszelkie zmiany wydatków w odniesieniu do 
poprzedniego roku były zgodne z ograniczeniami wynikającymi z dyscypliny 
budżetowej.

Do wstępnego projektu budżetu załączone zostaną opisy zadań, w tym informacje wymagane w art. 
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27 ust. 3 i art. 33 ust. 2 lit. d) rozporządzenia finansowego (cele, wskaźniki i informacje z oceny).

33. Instytucje będą unikać, na ile to możliwe, wprowadzania do budżetu pozycji obejmujących 
nieznaczne kwoty wydatków operacyjnych.

Obydwa organy władzy budżetowej zobowiązują się również mieć na względzie ocenę możliwości 
wykonania budżetu dokonaną przez Komisję we wstępnych projektach oraz w związku z 
wykonaniem aktualnego budżetu.

Przed drugim czytaniem w Radzie Komisja prześle pismo do przewodniczącego Komisji 
Budżetowej Parlamentu Europejskiego wraz z kopią do drugiego z organów władzy budżetowej, 
zawierające uwagi na temat wykonalności zmian do projektu budżetu przyjętego przez Parlament 
Europejski w pierwszym czytaniu. 

Obydwa organy władzy budżetowej uwzględnią te uwagi w kontekście procedury pojednawczej 
przewidzianej w załączniku II część. C.

W interesie należytego zarządzania finansami i ze względu na skutki istotnych zmian nomenklatury 
budżetowej tytułów i rozdziałów dla obowiązków departamentów Komisji w zakresie sprawozdań z 
zarządzania, obydwa organy władzy budżetowej zobowiązują się omówić takie istotne zmiany z 
Komisją podczas procedury pojednawczej.

C. Klasyfikacja wydatków

34. Instytucje uznają za obowiązkowe te wydatki, które obowiązkowo wynikają z traktatów lub 
aktów przyjętych na mocy tych traktatów.

35. Wstępny projekt budżetu musi zawierać propozycję klasyfikacji każdej nowej pozycji 
budżetu oraz każdej pozycji budżetu ze zmienioną podstawą prawną.

W razie nieprzyjęcia klasyfikacji proponowanej we wstępnym projekcie budżetu Parlament 
Europejski i Rada zbadają klasyfikację danej pozycji budżetu na podstawie załącznika III. 
Porozumienie w tej sprawie uzyskiwane będzie w drodze procedury pojednawczej przewidzianej w 
załączniku II część C.

D. Maksymalna stopa wzrostu wydatków nieobowiązkowych 
przy braku ram finansowych

36. Bez uszczerbku dla pkt. 13 akapit pierwszy Instytucje przyjmują następujące postanowienia:

a) autonomiczny margines manewru Parlamentu Europejskiego do celów art. 272 ust. 9 
akapit czwarty traktatu WE, stanowiący połowę stopy maksymalnej, ma zastosowanie 
począwszy od przyjęcia przez Radę projektu budżetu  w pierwszym czytaniu, łącznie ze 
wszelkimi zgłoszeniami poprawek.

Maksymalna stopa musi być zachowana w odniesieniu do rocznego budżetu, włączając 
w to budżety korygujące. Bez uszczerbku dla możliwości ustalenia nowej stopy część 
stopy maksymalnej, która nie została wykorzystana, pozostanie dostępna do 
wykorzystania i może być zastosowana przy rozważaniu projektów budżetów 
korygujących;
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b) bez uszczerbku dla postanowień lit. a), jeżeli w trakcie procedury budżetowej okaże się, 
że zakończenie procedury może wymagać porozumienia w sprawie ustalenia nowej 
stopy wzrostu wydatków nieobowiązkowych mającej zastosowanie do środków na 
płatności lub nowej stopy mającej zastosowanie do środków na zobowiązania (ta druga 
stopa może być różna od pierwszej), instytucje podejmą starania w celu uzyskania 
porozumienia między obydwoma organami władzy budżetowej w drodze procedury 
pojednawczej przewidzianej w załączniku II część C.

E. Włączenie przepisów finansowych do aktów prawnych

37. Każdy akt prawny dotyczący programu wieloletniego przyjmowany w drodze procedury 
współdecyzji będzie zawierał przepis, w którym organ prawodawczy określa kopertę finansową 
dostępną w ramach programu.

Kwota ta stanowić będzie główny punkt odniesienia dla władzy budżetowej podczas corocznej 
procedury budżetowej.

Przy sporządzaniu wstępnego projektu budżetu władza budżetowa i Komisja zobowiązują się nie 
odejść o więcej niż 5% od wymienionej kwoty przez cały okres obowiązywania odnośnego 
programu, chyba że pojawią się nowe obiektywne długoterminowe okoliczności, dla których 
podane zostaną wyraźne i ściśle określone przyczyny, przy uwzględnieniu wyników uzyskanych 
przy realizacji programu, w szczególności na podstawie dokonanych ocen. Jakikolwiek wzrost 
wynikający z tego rodzaju zmian nie może wykraczać poza istniejący pułap dla odnośnego działu, 
bez uszczerbku dla korzystania z instrumentów wymienionych w niniejszym porozumieniu.

Niniejszy punkt nie ma zastosowania do środków na programy spójności przyjęte w ramach 
procedury współdecyzji, na które państwa członkowskie wstępnie przydzieliły środki i na które 
ustalono kopertę finansową na cały okres obowiązywania programu.

38. Akty prawne dotyczące wieloletnich programów niepodlegających procedurze współdecyzji 
nie będą zawierać „kwot uznanych za konieczne”.

W przypadku, gdy Rada pragnęłaby uwzględnić odniesienie finansowe, zostanie ono uznane za 
wskazujące wolę organu prawodawczego i nie wpłynie na uprawnienia władzy budżetowej 
określone w traktacie WE. Przepis ten zostanie wskazany we wszystkich aktach prawnych 
zawierających takie odniesienie finansowe.

Jeżeli dana kwota była przedmiotem porozumienia osiągniętego w drodze procedury pojednawczej 
przewidzianej we wspólnej deklaracji Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji z dnia 4 marca 
1975 r.1, będzie ona uznana za kwotę odniesienia w rozumieniu pkt. 37 niniejszego porozumienia.

39. Sprawozdanie finansowe przewidziane w art. 28 rozporządzenia finansowego będzie pod 
względem finansowym odzwierciedlać cele proponowanego programu i uwzględniać harmonogram 
obejmujący okres obowiązywania programu. Zostanie ono zmienione, w razie konieczności, w 
momencie sporządzania wstępnego projektu budżetu z uwzględnieniem zakresu realizacji 
programu. Zmienione sprawozdanie zostanie przekazane władzy budżetowej przy przedstawianiu 
wstępnego projektu budżetu oraz po przyjęciu budżetu.

                                               
1 Dz.U. C 89 z 22.4.1975, str. 1.
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40. W obrębie maksymalnych stóp wzrostu nieobowiązkowych wydatków określonych w 
pierwszym akapicie pkt. 13 obydwa organy władzy budżetowej zobowiązują się przestrzegać 
alokacji środków na zobowiązania, przewidzianych w stosownych aktach podstawowych 
dotyczących działań strukturalnych, rozwoju obszarów wiejskich oraz Europejskiego Funduszu 
Rybołówstwa.

F. Wydatki dotyczące umów w zakresie rybołówstwa

41. Instytucje zobowiązują się finansować wydatki wynikające z umów w zakresie rybołówstwa 
zgodnie z ustaleniami określonymi w załączniku IV.

G. Finansowanie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (WPZiB)

42. W zakresie wydatków na WPZiB ponoszonych z budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich 
zgodnie z art. 28 Traktatu o Unii Europejskiej Instytucje dążyć będą, w ramach procedury 
pojednawczej przewidzianej w załączniku II część C i na podstawie wstępnego projektu budżetu 
przyjętego przez Komisję, do osiągnięcia każdego roku porozumienia w sprawie kwoty wydatków 
operacyjnych ponoszonych z budżetu Wspólnoty oraz co do podziału kwoty zaproponowanej w 
akapicie czwartym niniejszego ustępu pomiędzy artykuły rozdziału budżetu WPZiB. W razie braku 
porozumienia przyjmuje się, że Parlament Europejski i Rada wprowadzą do budżetu kwotę zawartą 
w poprzednim budżecie lub kwotę proponowaną we wstępnym projekcie budżetu, w zależności od 
tego, która z nich będzie niższa.

Całkowita kwota wydatków operacyjnych na WPZiB zostanie wprowadzona w całości do jednego 
rozdziału budżetu (WPZiB) i rozdzielona pomiędzy artykuły tego rozdziału zgodnie z akapitem 
czwartym niniejszego ustępu. Kwota jest przeznaczona na pokrycie rzeczywistych przewidywanych 
potrzeb szacowanych w ramach opracowywania wstępnego projektu budżetu na podstawie prognoz 
sporządzanych corocznie przez Radę i przy założeniu rozsądnego marginesu na działania 
nieprzewidziane. Nie uwzględnia się żadnych środków w ramach rezerwy. Każdy artykuł obejmuje 
instrumenty już przyjęte, instrumenty przewidywane, lecz jeszcze nieprzyjęte, oraz wszystkie 
przyszłe, tzn. nieprzewidziane, instrumenty przyjmowane przez Radę w trakcie danego roku 
budżetowego.

Ponieważ na podstawie rozporządzenia finansowego Komisja posiada uprawnienia do 
samodzielnego dokonywania przesunięć środków pomiędzy artykułami w ramach rozdziału 
budżetu WPZiB, zostanie odpowiednio zapewniona elastyczność uważana za konieczną dla 
szybkiej realizacji działań w ramach WPZiB. W przypadku, gdy wysokość rozdziału budżetu 
WPZiB okazałaby się w ciągu roku budżetowego niewystarczająca na pokrycie koniecznych 
wydatków, Parlament Europejski i Rada, działając na wniosek Komisji, przystąpią pilnie do 
poszukiwania rozwiązania, biorąc pod uwagę pkt 25.

W ramach rozdziału budżetu WPZiB artykuły, w ramach których działania w zakresie WPZiB mają 
być uwzględniane, będą miały następujące nazwy:

– działania w ramach zarządzania kryzysami, zapobieganie konfliktom, ich 
rozwiązywanie i działania stabilizacyjne, monitorowanie i wdrażanie procesów 
pokojowych i procesów związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa,

– zakaz rozprzestrzeniania broni i rozbrojenie,
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– środki nadzwyczajne, 

– środki przygotowawcze i środki następcze,

– specjalni przedstawiciele Unii Europejskiej.

Instytucje zgadzają się, że w latach 2007-2013 na WPZiB do dyspozycji oddane zostanie co 
najmniej 1 740 milionów EUR oraz że kwota przewidziana na środki uwzględnione w artykule, o 
którym mowa w tiret trzecim, nie może przekraczać 20 % całkowitej kwoty rozdziału budżetu 
dotyczącego WPZiB.

43. Każdego roku prezydencja Rady konsultuje się z Parlamentem Europejskim w sprawie 
dokumentu perspektywicznego Rady, który zostanie przekazany do dnia 15 czerwca dla danego 
roku, określającego główne aspekty i podstawowe wybory w zakresie WPZiB, łącznie ze skutkami 
finansowymi dla budżetu ogólnego Unii Europejskiej oraz oceną środków wprowadzonych w roku 
n-1. Ponadto prezydencja Rady będzie regularnie informowała Parlament Europejski, odbywając co 
najmniej pięć razy w roku wspólne spotkania konsultacyjne w ramach stałego dialogu politycznego 
w sprawie WPZiB uzgadniane najpóźniej na ostatnim posiedzeniu w ramach procedury 
pojednawczej odbywającym się przed drugim czytaniem w Radzie. Udział w takich spotkaniach 
biorą:

 Parlament Europejski: biura dwóch odpowiednich komitetów

 Rada: ambasador (Przewodniczący Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa).

 Komisja zostanie włączona w prace i będzie brała udział w tych spotkaniach.

W każdym przypadku, gdy Rada podejmie decyzję w dziedzinie WPZiB pociągającą za sobą 
wydatki, Rada niezwłocznie i w każdym przypadku w nieprzekraczalnym terminie pięciu dni 
roboczych od przyjęcia ostatecznej decyzji prześle do Parlamentu Europejskiego szacunki 
dotyczące przewidywanych kosztów („oświadczenie finansowe”), w szczególności odnoszących się 
do harmonogramu, zatrudnienia personelu, wykorzystania pomieszczeń i innej infrastruktury, 
środków transportu, wymogów szkoleniowych i ustaleń dotyczących bezpieczeństwa.

Raz na kwartał Komisja informuje władzę budżetową o realizacji działań w zakresie WPZiB oraz 
przedstawi prognozy finansowe dotyczące pozostałej części roku.
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CZĘŚĆ III – NALEŻYTE ZARZĄDZANIE FINANSAMI 
W RAMACH FUNDUSZY UE

A. Zapewnienie skutecznej i zintegrowanej wewnętrznej 
kontroli funduszy wspólnotowych

44. Instytucje zgadzają się co do wagi, jaką ma kwestia wzmocnienia wewnętrznej kontroli bez 
nakładania dodatkowych obciążeń administracyjnych, co wymaga uproszczenia podstawowego 
prawodawstwa. W tym kontekście znaczenie priorytetowe zostanie nadane należytemu zarządzaniu 
finansami ukierunkowanemu na uzyskanie pozytywnego poświadczenia wiarygodności (DAS) dla 
funduszy zarządzanych wspólnie. W tym celu stosowne przepisy można ustanowić w odnośnych 
podstawowych aktach prawodawczych. W ramach zwiększonego zakresu obowiązków związanych 
z funduszami strukturalnymi oraz zgodnie z krajowymi wymogami konstytucyjnymi odnośne 
organy kontrolne w państwach członkowskich przygotują ocenę dotyczącą zgodności systemów 
zarządzania i kontroli z przepisami Wspólnoty.

Państwa członkowskie zobowiązują się tym samym do przygotowania rocznego podsumowania 
dostępnych kontroli i deklaracji na odpowiednim szczeblu krajowym.

B. Rozporządzenie finansowe

45. Instytucje zgadzają się, że niniejsze porozumienie i budżet będą wdrażane przy należytym 
zarządzaniu finansami w oparciu o zasady gospodarności, efektywności, skuteczności, ochrony 
interesów finansowych, proporcjonalności kosztów administracyjnych, jak również o przejrzyste 
procedury. Instytucje podejmą odpowiednie środki, w szczególności przewidziane w 
rozporządzeniu finansowym, które powinny zostać przyjęte w drodze procedury pojednawczej 
ustanowionej wspólną deklaracją Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji z dnia 4 marca 1975 r. 
na zasadach, które umożliwiły porozumienie w 2002 r. 

C. Programowanie finansowe

46. Komisja przedkłada pełne programowanie finansowe dla działów 1A, 2 (dla środowiska 
naturalnego i rybołówstwa), 3A, 3B i 4 ram finansowych na lata 2007-2013 dwa razy do roku, 
pierwszy raz w maju/czerwcu (wraz z dokumentami załączonymi do wstępnego projektu budżetu), 
a następnie w grudniu/styczniu (po przyjęciu budżetu). Dokument ten, uporządkowany według 
działów, obszaru działalności i pozycji budżetu, powinien identyfikować dwie fazy:

a) obowiązujące prawodawstwo z rozróżnieniem na programy wieloletnie i działania 
roczne:

– w przypadku programów wieloletnich Komisja powinna określić procedurę, w 
ramach której zostały one przyjęte (współdecyzji i konsultacji), okres ich 
obowiązywania, kwoty odniesienia, udział przypisany do wydatków 
administracyjnych;
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– w przypadku działań rocznych (projekty pilotażowe, działania przygotowawcze, 
agencje) oraz akcji finansowanych w ramach prerogatyw Komisji, Komisja 
powinna dostarczyć szacunki wieloletnie, a w przypadku projektów pilotażowych 
i działań przygotowawczych marginesy założone w ramach zatwierdzonych 
pułapów przewidzianych w Części D w załączniku II;

b) wnioski legislacyjne będące w trakcie procesu legislacyjnego: bieżące wnioski 
Komisji, do których odwołują się pozycja budżetu (na niższym poziomie), rozdział 
i obszar polityki. Należy stworzyć mechanizm pozwalający na aktualizację tabel 
każdorazowo wraz z przyjęciem nowego wniosku w celu umożliwienia oceny 
skutków finansowych

Komisja powinna rozważyć sposoby powiązania programowania finansowego z jej 
programowaniem prawodawczym, aby zapewnić bardziej precyzyjne i wiarygodne prognozy. W 
przypadku każdego wniosku legislacyjnego Komisja powinna wskazać, czy jest on włączony do 
programowania na okres od maja do grudnia, czy też nie. Władza budżetowa powinna być 
informowana w szczególności o:

a) wszystkich nowych przyjętych aktach prawnych, które jednak nie są ujęte w 
dokumencie na okres od maja do grudnia (wraz z odnośnymi kwotami); 

b) wszystkich aktach prawnych będących w trakcie procesu legislacyjnego, które jednak 
nie są ujęte w dokumencie na okres od maja do grudnia (wraz z odnośnymi kwotami); 

c) prawodawstwie przewidzianym w rocznym programie prac i prawodawstwa ze 
wskazaniem działań mogących mieć skutki finansowe (tak/nie).

W każdym przypadku, gdy będzie to niezbędne, Komisja powinna wskazać na przeprogramowanie, 
jakie pociągną za sobą wnioski legislacyjne. 

W oparciu o dostarczone przez Komisje dane powinna być dokonywana ocena sytuacji na każdym 
spotkaniu trójstronnym, o którym mowa w niniejszym porozumieniu.

D. Agencje i szkoły europejskie

47. Przy sporządzaniu wniosku dotyczącego utworzenia jakiejkolwiek nowej agencji Komisja 
oceni skutki budżetowe dla odpowiednich działów wydatków. W oparciu o te informacje i bez 
uszczerbku dla procedur legislacyjnych wymaganych dla utworzenia agencji obydwa organy 
władzy budżetowej zobowiązują się w ramach współpracy budżetowej osiągnąć na czas 
porozumienie w sprawie finansowania agencji.

Podobną procedurę należy zastosować w przypadku planów utworzenia nowej szkoły europejskiej. 

E. Dostosowanie Funduszy Strukturalnych, 
Funduszu Spójności, Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich i 

Europejskiego Funduszu Rybołówstwa 
w świetle okoliczności ich wdrażania

48. W przypadku przyjęcia po dniu 1 stycznia 2007 r. nowych zasad bądź programów 



PE423.766v01-00 234/405 DV\779820PL.doc

PL

odnoszących się do Funduszy Strukturalnych, Funduszu Spójności, Funduszu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich i Europejskiego Funduszu Rybołówstwa obydwa organy władzy budżetowej 
zobowiązują się zatwierdzić - na wniosek Komisji – przeniesienie na następne lata, ponad odnośne 
pułapy wydatków, środki przydzielone, ale niewykorzystane w 2007 r.

Parlament Europejski i Rada podejmą decyzje w sprawie wniosków Komisji dotyczących 
przeniesienia niewykorzystanych środków przydzielonych z roku 2007 w terminie do dnia 1 maja 
2008 r. zgodnie z pkt. 3.

F. Nowe instrumenty finansowe

49. Instytucje zgadzają się, że wprowadzenie mechanizmu współfinansowania jest niezbędne w 
celu wzmocnienia efektu dźwigni w zakresie budżetu Unii Europejskiej poprzez zachęcenie do 
finansowania.

Instytucje te zgadzają się wspierać rozwój odpowiednich wieloletnich instrumentów finansowych 
poprzez działania zachęcające inwestorów publicznych i prywatnych. 

Przedstawiając wstępny projekt budżetu, Komisja złoży władzy budżetowej sprawozdanie na temat 
działań sfinansowanych przez Europejski Bank Inwestycyjny, Europejski Fundusz Inwestycyjny i 
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju w celu wsparcia inwestycji w zakresie badań i rozwoju, 
sieci transeuropejskich oraz małych i średnich przedsiębiorstw.
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ZAŁĄCZNIK I
RAMY FINANSOWE NA LATA 2007–2013

(mln EUR - w cenach z 
2004 r.)

ŚRODKI NA ZOBOWIĄZANIA 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Ogółem
2007-2013

1. Trwały wzrost 51 267 52 415 53 616 54 294 55 368 56 876 58 303 382 139
1a Konkurencyjność na rzecz wzrostu i 

zatrudnienia 8 404 9 097 9 754 10 434 11 295 12 153 12 961 74 098

1b Spójność na rzecz wzrostu i zatrudnienia 42 863 43 318 43 862 43 860 44 073 44 723 45 342 308 041
2. Ochrona i zarządzanie zasobami naturalnymi 54 985 54 322 53 666 53 035 52 400 51 775 51 161 371 344

w tym wydatki związane z rynkiem i płatności 
bezpośrednie 43 120 42 697 42 279 41 864 41 453 41 047 40 645 293 105

3. Obywatelstwo, wolność, bezpieczeństwo i 
sprawiedliwość 1 199 1 258 1 380 1 503 1 645 1 797 1 988 10 770

3a. Wolność, bezpieczeństwo i sprawiedliwość 600 690 790 910 1 050 1 200 1 390 6 630
3b. Obywatelstwo 599 568 590 593 595 597 598 4 140

4. UE jako partner globalny 6 199 6 469 6 739 7 009 7 339 7 679 8 029 49 463
5. Administracja1) 6 633 6 818 6 973 7 111 7 255 7 400 7 610 49 800
6. Wyrównania 419 191 190 800

ŚRODKI NA ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM 120 702 121 473 122 564 122 952 124 007 125 527 127 091 864 316
jako procent DNB 1,10% 1,08% 1,07% 1,04% 1,03% 1,02% 1,01% 1,048%

ŚRODKI NA PŁATNOŚCI OGÓŁEM 116 650 119 620 111 990 118 280 115 860 119 410 118 970 820 780
jako procent DNB 1,06% 1,06% 0,97% 1,00% 0,96% 0,97% 0,94% 1,00%
Dostępny margines 0,18% 0,18% 0,27% 0,24% 0,28% 0,27% 0,30% 0,24%
Pułap zasobów własnych jako procent DNB 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24%

1) Wydatki na emerytury ujęte w ramach pułapu dla tego działu obliczane są po potrąceniu składek na odnośny fundusz emerytalny, w ramach limitu 500 mln EUR w cenach z 
2004 r. na okres 2007-2013.
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ZAŁĄCZNIK II

WSPÓŁPRACA MIĘDZYINSTYTUCJONALNA 
W SEKTORZE BUDŻETOWYM

A. Po dokonaniu dostosowania technicznego ram finansowych na nadchodzący rok budżetowy, 
biorąc pod uwagę roczną strategię polityczną przedstawioną przez Komisję oraz przed podjęciem przez 
nią decyzji w sprawie wstępnego projektu budżetu, zostanie zwołane spotkanie w ramach rozmów 
trójstronnych celem omówienia możliwych priorytetów budżetowych na ten rok. Należycie 
uwzględnione zostaną uprawnienia instytucji, jak również przewidywany rozwój potrzeb na 
nadchodzący rok budżetowy i kolejne lata objęte ramami finansowymi. Ponadto zostaną wzięte pod 
uwagę nowe elementy powstałe od momentu ustanowienia pierwszych ram finansowych, mogące 
wywołać istotne lub trwałe skutki finansowe dla budżetu Unii Europejskiej. 

B. W zakresie wydatków obowiązkowych Komisja przedstawiając swój wstępny projekt budżetu 
określi:

a) środki związane z nowym lub planowanym prawodawstwem;

b) środki wynikające ze stosowania prawodawstwa obowiązującego w momencie 
przyjmowania poprzedniego budżetu.

Komisja dokona dokładnego oszacowania skutków finansowych zobowiązań Wspólnoty wynikających 
z przepisów. W razie konieczności uaktualni swoje prognozy w trakcie procedury budżetowej. Ponadto 
przedstawi władzy budżetowej wszelkie stosowne uzasadnienia, jakie będą wymagane.

Komisja, jeżeli uzna to za konieczne, może przedstawić obydwu organom władzy budżetowej 
propozycję zmian ad hoc celem aktualizacji danych stanowiących podstawę szacunku wydatków na 
rolnictwo we wstępnym projekcie budżetu lub celem skorygowania, na podstawie najświeższych 
dostępnych informacji na temat umów dotyczących rybołówstwa obowiązujących 1 stycznia danego 
roku budżetowego, kwot i ich podziału pomiędzy środki zapisane w pozycjach operacyjnych 
dotyczących międzynarodowych umów dotyczących rybołówstwa oraz środki przewidziane w 
rezerwie.

Propozycja zmian musi zostać przesłana do władzy budżetowej przed końcem października.

Jeżeli zostanie ona przedstawiona Radzie na mniej niż jeden miesiąc przed pierwszym czytaniem w 
Parlamencie Europejskim, Rada co do zasady rozpatruje propozycję zmian ad hoc w trakcie drugiego 
czytania projektu budżetu.

Wobec tego, przed drugim czytaniem budżetu przez Radę obydwa organy władzy budżetowej dążyć 
będą do spełnienia warunków niezbędnych do przyjęcia propozycji zmian w czasie jednego czytania 
przez każdą z zainteresowanych instytucji.

C. 1. Ustala się procedurę pojednawczą dla wszystkich wydatków.

2. Celem procedury pojednawczej jest:
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a) kontynuowanie rozmów na temat ogólnego trendu w zakresie wydatków i w tych 
ramach na temat ogólnych kierunków w zakresie budżetu na nadchodzący rok w 
świetle wstępnego projektu budżetu przedłożonego przez Komisję;

b) zapewnienie porozumienia między obydwoma organami władzy budżetowej co do:

– środków, o których mowa w części B lit. a) i b), w tym zmian ad hoc z 
propozycji, o której mowa w tej części,

– kwot, które mają być zapisane w budżecie na wydatki nieobowiązkowe, 
zgodnie z pkt. 40 porozumienia oraz,

– w szczególności, co do spraw, w których niniejsze porozumienie odsyła do tej 
procedury.

3. Procedura ta rozpoczyna się od posiedzenia trójstronnego zwołanego z takim wyprzedzeniem, by 
pozwolić instytucjom na osiągnięcie porozumienia, lecz nie później niż do dnia określonego przez 
Radę na ustalenie jej projektu budżetu.

Następuje uzgodnienie wyników rozmów trójstronnych między Radą i delegacją Parlamentu 
Europejskiego, przy udziale Komisji.

O ile w trakcie rozmów trójstronnych nie zostanie postanowione inaczej, posiedzenie w ramach 
procedury pojednawczej odbędzie się w trakcie tradycyjnego spotkania tych samych uczestników w 
terminie określonym przez Radę na ustalenie projektu budżetu.

4. W razie potrzeby na pisemny wniosek Komisji lub pisemną prośbę przewodniczącego Komisji 
Budżetowej Parlamentu Europejskiego lub Przewodniczącego Rady (budżet) odbyć można kolejne 
posiedzenie trójstronne, zanim w Parlamencie Europejskim odbędzie się pierwsze czytanie. Decyzja o 
odbyciu tego rozmów trójstronnych zostanie podjęta wspólnie przez Instytucje po przyjęciu projektu 
budżetu Rady i przed głosowaniem nad poprawkami do pierwszego czytania w Komisji Budżetowej 
Parlamentu Europejskiego.

5. Instytucje kontynuować będą procedurę pojednawczą po pierwszym czytaniu budżetu przez 
każdy z obydwu organów władzy budżetowej celem osiągnięcia porozumienia w sprawie wydatków 
obowiązkowych i nieobowiązkowych oraz, w szczególności, celem omówienia propozycji zmian ad 
hoc, o której mowa w części B.

W tym celu po pierwszym czytaniu w Parlamencie Europejskim odbędzie się posiedzenie trójstronne.

Wyniki rozmów trójstronnych zostaną omówione na drugim spotkaniu w ramach procedury 
pojednawczej odbywającym się w dniu drugiego czytania w Radzie.

W razie konieczności Instytucje będą kontynuować rozmowy na temat wydatków nieobowiązkowych 
po drugim czytaniu w Radzie.

6. Na takich posiedzeniach trójstronnych delegacjom Instytucji przewodniczyć będzie 
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Przewodniczący Rady (budżet), przewodniczący Komisji Budżetowej Parlamentu Europejskiego i 
członek Komisji odpowiedzialny za budżet.

7. Każdy z obydwu organów władzy budżetowej podejmie wszelkie wymagane działania celem 
zapewnienia, aby rezultaty osiągnięte w ramach procedury pojednawczej były respektowane podczas 
całej bieżącej procedury budżetowej.

D. Aby Komisja mogła w odpowiednim czasie ocenić możliwość realizacji poprawek 
przewidzianych przez władzę budżetową, dotyczących utworzenia nowych działań 
przygotowawczych/projektów pilotażowych lub przedłużenia istniejących, obydwa organy władzy 
budżetowej poinformują Komisję do połowy czerwca o swoich zamiarach w tym względzie, tak by 
pierwsze rozmowy mogły odbyć się podczas spotkania pojednawczego przy pierwszym czytaniu w 
Radzie. Kolejne kroki procedury pojednawczej przewidzianej w części C będą również miały 
zastosowanie, tak jak postanowienia dotyczące wykonalności, o których mowa w pkt. 36 niniejszego 
porozumienia.

Ponadto, wymienione trzy instytucje zobowiązują się ograniczyć łączną wysokość środków na projekty 
pilotażowe w danym roku budżetowym do 40 milionów EUR. Oprócz tego zobowiązują się ograniczyć 
do 50 milionów EUR łączną wysokość środków na nowe działania przygotowawcze w danym roku 
budżetowym, oraz do 100 milionów EUR łączną wysokość środków rzeczywiście przeznaczonych na 
działania przygotowawcze.

____________________
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ZAŁĄCZNIK III
KLASYFIKACJA WYDATKÓW

DZIAŁ 1 Trwały wzrost

1A Konkurencyjność na rzecz wzrostu i zatrudnienia
Wydatki 

nieobowiązkowe 
(WN)

1B Spójność na rzecz wzrostu i zatrudnienia WN

DZIAŁ 2 Zarządzanie zasobami naturalnymi i ich ochrona WN

Wyjątek:
Wydatki na wspólną politykę rolną dotyczące środków rynkowych i 
pomocy bezpośredniej, łącznie ze środkami rynkowymi na rybołówstwo 
i umowy dotyczące rybołówstwa zawarte ze stronami trzecimi

Wydatki 
obowiązkowe 

(WO)

DZIAŁ 3 Obywatelstwo, wolność, bezpieczeństwo i sprawiedliwość WN

3A Wolność, bezpieczeństwo i sprawiedliwość WN

3B Obywatelstwo WN

DZIAŁ 4 UE jako partner globalny WN

Wyjątek:
Wydatki wynikające z porozumień międzynarodowych zawartych przez 
Unię Europejską ze stronami trzecimi WO

Składki na organizacje lub instytucje międzynarodowe WO

Składki zasilające fundusz gwarantowania pożyczek WO

DZIAŁ 5 Administracja WN

Wyjątek: 

Emerytury i odprawy WO

Świadczenia i różne składki związane z zakończeniem stosunku pracy WO

Wydatki prawne WO

Szkody WO

DZIAŁ 6 Wyrównania WO

_____________________
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ZAŁĄCZNIK IV

FINANSOWANIE WYDATKÓW 
WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW DOTYCZĄCYCH RYBOŁÓWSTWA

A. Wydatki odnoszące się do umów dotyczących rybołówstwa finansowane są z dwóch 
pozycji należących do obszaru polityki „rybołówstwo” (przez odniesienie do nomenklatury 
budżetowej według rodzaju działań):

a) międzynarodowe umowy dotyczące rybołówstwa (11 03 01);

b) składki na rzecz organizacji międzynarodowych (11 03 02).

Wszystkie kwoty odnoszące się do umów i protokołów, które będą obowiązywały w dniu 1 
stycznia danego roku, będą ujmowane w pozycji 11 03 01. Kwoty dotyczące wszystkich nowych 
i odnawialnych umów, które wejdą w życie po 1 stycznia danego roku, będą przypisane do 
pozycji 40 02 41 02 – rezerwy/środki zróżnicowane (wydatki obowiązkowe).

B. Podczas procedury pojednawczej przewidzianej w załączniku II część C Parlament 
Europejski i Rada dążyć będą do porozumienia w sprawie kwoty wpisywanej w pozycjach 
budżetu i w rezerwie na podstawie wniosku Komisji.

C. Komisja zobowiązuje się informować Parlament Europejski regularnie o przygotowaniach i 
prowadzeniu negocjacji, z uwzględnieniem skutków dla budżetu.

W trakcie procesu prawodawczego odnoszącego się do umów dotyczących rybołówstwa 
instytucje zobowiązują się podjąć wszelkie starania w celu zapewnienia, aby wszelkie procedury 
były realizowane możliwie jak najszybciej.

Jeżeli środki odnoszące się do umów dotyczących rybołówstwa (łącznie z rezerwą) okażą się 
niewystarczające, Komisja dostarczy władzy budżetowej konieczne informacje do wymiany 
poglądów w formie rozmów trójstronnych, ewentualnie w uproszczonej formie, na temat 
przyczyn danej sytuacji oraz środków, które mogłyby zostać przyjęte w ramach ustalonych 
procedur. W razie konieczności Komisja zaproponuje odpowiednie środki.

Co kwartał Komisja przedstawiać będzie władzy budżetowej szczegółowe informacje na temat 
realizacji obowiązujących umów oraz prognoz finansowych na pozostałą cześć roku.

___________________
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DEKLARACJE
1. DEKLARACJA KOMISJI W SPRAWIE OCENY FUNKCJONOWANIA POROZUMIENIA 

MIĘDZYINSTYTUCJONALNEGO

W odniesieniu do pkt. 7 porozumienia międzyinstytucjonalnego Komisja przygotuje do końca 2009 
r. sprawozdanie na temat funkcjonowania porozumienia międzyinstytucjonalnego, załączając do 
niego, w razie konieczności, odnośne wnioski.

2. DEKLARACJA W SPRAWIE PKT. 27 POROZUMIENIA 
MIĘDZYINSTYTUCJONALNEGO

W ramach rocznej procedury budżetowej Komisja poinformuje władzę budżetową o kwocie 
dostępnej dla instrumentu elastyczności zgodnie z pkt. 27 porozumienia międzyinstytucjonalnego.

Każda decyzja o uruchomieniu instrumentu elastyczności na kwotę przekraczającą 200 milionów 
EUR pociąga za sobą decyzję o przeniesieniu.

3. DEKLARACJA W SPRAWIE PRZEGLĄDU RAM FINANSOWYCH

1. Zgodnie z konkluzjami Rady Europejskiej Komisja została wezwana do 
przeprowadzenia pełnego i szeroko zakrojonego przeglądu obejmującego wszystkie 
aspekty wydatków UE, włączając w to Wspólną Politykę Rolną, a także zasoby, w tym 
także rabat Zjednoczonego Królestwa, i do przedłożenia sprawozdania w roku 
2008/2009. Przeglądowi temu powinna również towarzyszyć ocena funkcjonowania 
obecnego porozumienia międzyinstytucjonalnego. Parlament Europejski będzie 
uczestniczył w przeprowadzaniu przeglądu na wszystkich etapach procedury na 
następujących zasadach:

– w fazie badania następującej po przedstawieniu przeglądu przez Komisję zostanie 
zapewnione odbycie się odpowiednich dyskusji z Parlamentem Europejskim na 
zasadach zwykłego dialogu politycznego pomiędzy instytucjami oraz należyte 
uwzględnienie stanowiska Parlamentu Europejskiego;

 zgodnie z konkluzjami z grudnia 2005 r. Rada Europejska „może podejmować decyzje 
we wszystkich kwestiach objętych przeglądem". Parlament Europejski będzie 
uczestniczył we wszystkich formalnych działaniach następczych zgodnie z odnośnymi 
procedurami przy pełnym poszanowaniu jego nabytych praw.

2. Komisja zobowiązuje się, że w ramach procesu konsultacji i przemyśleń prowadzącego 
do przygotowania przeglądu będzie korzystała z dogłębnej wymiany poglądów, którą 
przeprowadzi z Parlamentem Europejskim, dokonując analizy sytuacji. Komisja 
weźmie także pod uwagę zamiary Parlamentu Europejskiego dotyczące odbycia 
konferencji z udziałem Parlamentu Europejskiego oraz parlamentów krajowych w celu 
dokonania przeglądu systemu zasobów własnych. Komisja uwzględni wyniki tego 
rodzaju konferencji jako wkład włożony w ramach wspomnianego powyżej procesu 
konsultacji. Przyjmuje się, że Komisja występuje ze swoimi wnioskami całkowicie na 
własną odpowiedzialność.

4. DEKLARACJA W SPRAWIE DEMOKRATYCZNEJ KONTROLI I SPÓJNOŚCI 
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DZIAŁAŃ ZEWNĘTRZNYCH

Parlament Europejski, Rada i Komisja uznają potrzebę racjonalizacji różnorakich instrumentów 
działań zewnętrznych. Instytucje te zgadzają się, że tego rodzaju racjonalizacja instrumentów, 
prowadząca jednocześnie do wzmocnienia spójności i zdolności reagowania w działaniach Unii 
Europejskiej, nie powinna wpływać ani na uprawnienia władzy prawodawczej – w szczególności 
odnoszące się do jej kontroli politycznej w zakresie dokonywania strategicznych wyborów – ani też 
władzy budżetowej. Tekst odnośnych rozporządzeń powinien odzwierciedlać te zasady i zawierać, 
tam gdzie to stosowne, niezbędną treść polityczną oraz orientacyjny podział środków, jak również, 
w razie konieczności, klauzulę dotyczącą przeglądu ukierunkowanego na ocenę wdrożenia 
rozporządzenia najpóźniej po upływie trzech lat.

W ramach podstawowych instrumentów przyjmowanych w ramach procedury współdecyzji 
Komisja będzie systematycznie informować Parlament Europejski i Radę oraz przeprowadzać z 
nimi konsultacje, przesyłając projekty krajowych, regionalnych i tematycznych dokumentów 
strategicznych.

W przypadku, gdy Rada zdecyduje o zmianie statusu potencjalnych kandydatów na status 
kandydatów przedakcesyjnych w okresie objętym porozumieniem międzyinstytucjonalnym, 
Komisja dokona przeglądu i przedstawi Parlamentowi Europejskiemu i Radzie orientacyjne ramy 
wieloletnie zgodnie z art. 4 rozporządzenia ustanawiającego instrument na rzecz przedakcesyjnych 
środków pomocowych (IPA) w celu uwzględnienia wymagań dotyczących wydatków 
wynikających z takiej zmiany.

Komisja we wstępnym projekcie budżetu zawrze nomenklaturę, która zagwarantuje prerogatywy 
władzy budżetowej dla działań zewnętrznych.

5. DEKLARACJA KOMISJI W SPRAWIE DEMOKRATYCZNEJ KONTROLI I SPÓJNOŚCI 
DZIAŁAŃ ZEWNĘTRZNYCH

Komisja zobowiązuje się do regularnego prowadzenia dialogu z Parlamentem Europejskim w 
sprawie treści projektów krajowych, regionalnych i tematycznych dokumentów strategicznych oraz 
do należytego uwzględnienia stanowiska Parlamentu Europejskiego przy wdrażaniu tych strategii.

Dialog ten obejmie dyskusję na temat zmiany statusu potencjalnych kandydatów na status 
kandydatów przedakcesyjnych w okresie objętym porozumieniem międzyinstytucjonalnym.

6. DEKLARACJA W SPRAWIE PRZEGLĄDU ROZPORZĄDZENIA FINANSOWEGO
W ramach przeglądu rozporządzenia finansowego instytucje zobowiązują się do lepszego 
wdrażania budżetu i zwiększenia widoczności oraz korzyści płynących z finansowania 
wspólnotowego dla obywateli, nie kwestionując przy tym postępów dokonanych w związku ze 
zmianą w 2002 r. rozporządzenia finansowego. Ponadto w ostatecznej fazie negocjacji dotyczących 
przeglądu rozporządzenia finansowego i przepisów wykonawczych do tego rozporządzenia, 
instytucje te będą starały się osiągnąć, na tyle, na ile to możliwe, właściwą równowagę pomiędzy 
ochroną interesów finansowych, zasadą proporcjonalności kosztów administracyjnych i 
przejrzystymi procedurami.

Przegląd rozporządzenia finansowego zostanie dokonany w oparciu o zmodyfikowany wniosek 
Komisji zgodnie z procedurą pojednawczą ustanowioną we wspólnej deklaracji Parlamentu 
Europejskiego, Rady i Komisji z dnia 4 marca 1975 r. na zasadach, które umożliwiły porozumienie 
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w 2002 r. Instytucje będą również starały się o ścisłą i konstruktywną współpracę 
międzyinstytucjonalną dla szybkiego przyjęcia przepisów wykonawczych w celu uproszczenia 
procedur dla finansowania przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiego poziomu ochrony interesów 
finansowych Wspólnoty. 

Parlament Europejski i Rada są zdeterminowane, aby zakończyć negocjacje w sprawie 
rozporządzenia finansowego, tak aby mogło ono wejść w życie, o ile będzie to możliwe, w dniu 1 
stycznia 2007 r.

7. DEKLARACJA KOMISJI W SPRAWIE PRZEGLĄDU ROZPORZĄDZENIA 
FINANSOWEGO

W ramach dokonywania przeglądu rozporządzenia finansowego Komisja zobowiązuje się do:

 informowania Parlamentu Europejskiego i Rady, jeżeli uznano, że we wniosku 
dotyczącym aktu prawnego konieczne jest odejście od przepisów rozporządzenia 
finansowego, a także do podania szczegółowych przyczyn takiego odejścia;

 zapewnienia, w przypadku ważnych wniosków legislacyjnych oraz wszelkich istotnych 
ich zmian, przeprowadzania regularnej oceny skutków legislacyjnych, przy należytym 
uwzględnieniu zasad pomocniczości i proporcjonalności.

8. DEKLARACJA W SPRAWIE NOWYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

Parlament Europejski i Rada wzywają Komisję oraz Europejski Bank Inwestycyjny (EBI), aby w 
ramach swoich odnośnych kompetencji przedłożyły wnioski:

 zgodnie z konkluzjami Rady Europejskiej z grudnia 2005 r. w celu zwiększenia 
zdolności EBI w zakresie udzielania pożyczek i gwarancji na badania i rozwój do kwoty 
10 miliardów EUR w latach 2007-2013, przy wkładzie EBI do kwoty 1 miliarda EUR z 
rezerw na finansowanie podziału ryzyka ();

 ukierunkowane na wzmocnienie instrumentów na rzecz sieci transeuropejskich (TENs) 
oraz małych i średnich przedsiębiorstw do przybliżonej kwoty pożyczek i gwarancji w 
wysokości odpowiednio 20 miliardów EUR i 30 miliardów EUR, przy wkładzie EBI 
odpowiednio - do kwoty 0,5 miliarda EUR z rezerw (TENs) i do kwoty 1 miliarda EUR 
(konkurencyjność i innowacje).
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9. DEKLARACJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W SPRAWIE DOBROWOLNEGO 
RÓŻNICOWANIA

Parlament Europejski bierze pod uwagę konkluzje Rady Europejskiej z grudnia 2005 r. dotyczące 
dobrowolnego różnicowania ze związanych z rynkiem wydatków i płatności bezpośrednich 
Wspólnej Polityki Rolnej na rozwój obszarów wiejskich do maksymalnie 20% oraz redukcji z 
tytułu związanych z rynkiem wydatków. Parlament Europejski, po ustaleniu szczegółowych zasad 
tego zróżnicowania w odnośnych aktach prawnych, dokona oceny wykonalności tych przepisów w 
świetle uregulowań UE, takich jak przepisy dotyczące konkurencji i inne; Parlament Europejski 
obecnie wstrzymuje się z przedstawieniem swojego stanowiska odnośnie do tego, jak procedura ta 
się zakończy. Parlament uważa, że wskazane byłoby ocenienie kwestii współfinansowania 
rolnictwa w kontekście przeglądu za rok 2008/2009.

10. DEKLARACJA KOMISJI W SPRAWIE DOBROWOLNEGO RÓŻNICOWANIA

Komisja bierze pod uwagę punkt 62 konkluzji Rady Europejskiej z grudnia 2005 r., zgodnie z 
którymi państwa członkowskie mogą przenieść dodatkowe sumy ze związanych z rynkiem 
wydatków i płatności bezpośrednich Wspólnej Polityki Rolnej na rozwój obszarów wiejskich 
maksymalnie do 20% kwot, które są im należne z tytułu związanych z rynkiem wydatków i 
płatności bezpośrednich.

Komisja, ustalając szczegółowe zasady niniejszego zróżnicowania w odnośnych aktach prawnych, 
będzie starała się dokonać możliwego dobrowolnego różnicowania, dokładając przy tym wszelkich 
wysiłków dla zapewnienia, aby taki mechanizm uwzględniał w maksymalnym stopniu podstawowe 
zasady rządzące polityką w zakresie rozwoju obszarów wiejskich.

11. DEKLARACJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W SPRAWIE PROGRAMU 
NATURA 2000

Parlament Europejski wyraża obawy wobec konkluzji Rady Europejskiej z grudnia 2005 r. 
dotyczących redukcji wydatków Wspólnej Polityki Rolnej na rozwój wsi i ich konsekwencji dla 
współfinansowania przez Wspólnotę programu Natura 2000. Parlament wzywa Komisję do 
dokonania oceny konsekwencji tych przepisów przed przedłożeniem nowych wniosków. Uważa on, 
że należy nadać odpowiednio priorytetowe znaczenie włączeniu programu Natura 2000 do 
Funduszy Strukturalnych i rozwoju obszarów wiejskich. Parlament, będący jednym z organów 
władzy legislacyjnej, obecnie wstrzymuje się z przedstawieniem swojego stanowiska odnośnie do 
tego, jak procedura ta się zakończy.

12. DEKLARACJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W SPRAWIE 
WSPÓŁFINANSOWANIA PRYWATNEGO ORAZ VAT DLA SPÓJNOŚCI NA RZECZ 
WZROSTU I ZATRUDNIENIA

Parlament Europejski bierze pod uwagę konkluzje Rady Europejskiej z grudnia 2005 r. dotyczące 
zastosowania zasady automatycznego zwolnienia N+3 na zasadach przejściowych; Parlament 
Europejski wzywa Komisję, aby ta ustalając w odnośnych aktach prawnych szczegółowe zasady 
zastosowania niniejszej zasady, zapewniła wspólne zasady dla prywatnego współfinansowania i 
VAT dla spójności na rzecz wzrostu i zatrudnienia.

13. DEKLARACJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W SPRAWIE PRZESTRZENI 
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WOLNOŚCI, BEZPIECZEŃSTWA I SPRAWIEDLIWOŚCI

Parlament Europejski uważa, że Komisja przedstawiając wstępny projekt budżetu powinna 
zaprezentować ostrożne szacunki dotyczące działań planowanych w obszarze wolności, 
bezpieczeństwa i sprawiedliwości, oraz że finansowanie tych działań powinno zostać 
przedyskutowane w ramach procedur przewidzianych w załączniku II porozumienia 
międzyinstytucjonalnego.

_______________
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Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie projektu zmiany 
Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. między Parlamentem Europejskim, 
Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami 
(2008/2320(ACI)) – Sprawozdawca: Jo Leinen (Wersja tymczasowa)

Parlament Europejski,

– uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. między 
Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego 
zarządzania finansami1, a w szczególności jego pkt 25,

– uwzględniając wniosek Komisji dotyczący projektu zmiany Porozumienia 
międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. między Parlamentem Europejskim, Radą i 
Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami 
(COM(2008)0834),

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie projektu zmiany 
Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. między Parlamentem 
Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania 
finansami2,

– uwzględniając art. 120 ust. 1 oraz art. 43 ust. 1 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Konstytucyjnych (A6-0509/2008),

A. mając na uwadze, że Komisja Budżetowa zaleca zatwierdzenie proponowanej zmiany wyżej 
wymienionego porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r.,

B. mając na uwadze, że proponowana zmiana nie wzbudza powodów do obaw w odniesieniu do 
Traktatów oraz Regulaminu Parlamentu;

1. zatwierdza projekt zmiany Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. 
między Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i 
należytego zarządzania finansami (2007-2013) załączony do niniejszej decyzji;

2. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji i załącznika do niej 
Radzie i Komisji tytułem informacji.

                                               
1 Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s. 1
2 Teksty przyjęte, P6_TA-PROV(2008)0618.
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ZAŁĄCZNIK

Zmiana Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. między Parlamentem Europejskim, 
Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami

Parlament Europejski, Rada Unii Europejskiej i Komisja,

mając na uwadze, co następuje:

(1) W związku z niedawnym wzrostem cen żywności i towarów pojawiły się obawy co do tego, 
jakie skutki może on mieć zwłaszcza dla krajów rozwijających się. Komisja zaproponowała, 
by ustanowić nowy instrument umożliwiający szybkie reagowanie na gwałtowny wzrost cen 
żywności w krajach rozwijających się1, a dwie instytucje będące władzą budżetową uzgodniły 
na posiedzeniu pojednawczym w dniu 21 listopada 2008 r., że instrument ten zostanie 
częściowo sfinansowany z rezerwy na pomoc nadzwyczajną.

(2) Ponieważ dostępna jeszcze kwota rezerwy na pomoc nadzwyczajną na rok 2008 nie 
wystarczy, by pokryć zapotrzebowanie instrumentu żywnościowego, należy ją podwyższyć, 
tak by sfinansowanie tego instrumentu żywnościowego stało się możliwe.

(3) Aby zaradzić tej wyjątkowej sytuacji, należy zwiększyć rezerwę na pomoc nadzwyczajną do 
479,218 mln EUR w cenach bieżących – wyłącznie i wyjątkowo na rok 2008.

(4) A zatem należy odpowiednio zmienić pkt 25 Porozumienia międzyinstytucjonalnego 
w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami,

UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:

W pkt 25 akapit pierwszy dodaje się zdanie w brzmieniu:

„Kwota ta zostaje wyjątkowo zwiększona do 479,218 mln EUR na rok 2008 w cenach bieżących”.

Sporządzono w Strasbourgu w dniu 18 grudnia 2008 r., 

W imieniu Parlamentu Europejskiego W imieniu Rady W imieniu Komisji

Przewodniczący Przewodniczący Przewodniczący

                                               
1 COM(2008)0450 – 2008/0149(COD).
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Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie 
instytucjonalnych aspektów zdolności Unii Europejskiej do przyjmowania nowych państw 
członkowskich (2006/2226(INI)) – Sprawozdawca: Alexander Stubb

Parlament Europejski,

– uwzględniając artykuł 49 traktatu ustanawiającego Unię Europejską,

– uwzględniając konkluzje prezydencji z posiedzeń Rady Europejskiej w czerwcu 1993 r. w 
Kopenhadze, w grudniu 1995 r. w Madrycie, w grudniu 1997 r. w Luksemburgu, w czerwcu 
2003 r. w Salonikach oraz w grudniu 2004 r., czerwcu 2005 r. i czerwcu 2006 r. w Brukseli,

– uwzględniając Kartę praw podstawowych,

– uwzględniając dokument strategiczny Komisji na 2005 r. w sprawie rozszerzenia 
(COM(2005)0561),

– uwzględniając rezolucję z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie Traktatu ustanawiającego 
Konstytucję dla Europy1,

– uwzględniając rezolucję z dnia 28 września 2005 r. w sprawie rozpoczęcia negocjacji z Turcją2,

– uwzględniając ramy dla negocjacji z Turcją i z Chorwacją, przyjęte przez Radę w dniu 
3 października 2005 r.,

– uwzględniając rezolucję z dnia 19 stycznia 2006 r. w sprawie okresu refleksji: struktura, 
zagadnienia i kontekst oceny debaty na temat Unii Europejskiej3,

– uwzględniając rezolucję z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie dokumentu Komisji na 2005 r. w 
sprawie rozszerzenia4,

– uwzględniając rezolucję z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie kolejnych kroków dotyczących 
okresu refleksji i analiz na temat przyszłości Europy5,

– uwzględniając rezolucję z dnia 27 września 2006 r. w sprawie postępów Turcji na drodze do 
przystąpienia6,

– uwzględniając art. 45 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Konstytucyjnych (A6-0393/2006),

mając na uwadze, co następuje:

                                               
1 Dz.U. C 247 E z 6.10.2005, str. 88.
2 Dz.U. C 227 E z 21.9.2006, str. 163.
3 Dz.U. C 287 E z 24.11.2006, str. 306.
4 Teksty przyjęte, P6_TA(2006)0096.
5 Teksty przyjęte, P6_TA(2006)0263.
6 Teksty przyjęte, P6_TA(2006)0381.
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A. na posiedzeniu Rady Europejskiej w dniach 19 i 20 czerwca 2003 r. wskazano krajom 
Bałkanów Zachodnich jasną perspektywę europejską z członkostwem w Unii jako celem 
ostatecznym (agenda z Salonik),

B. na posiedzeniu Rady Europejskiej w dniach 16 i 17 czerwca 2005 r. potwierdzono zobowiązanie 
do całkowitego wdrożenia agendy z Salonik, a na posiedzeniu w czerwcu 2006 r. potwierdzony 
został zamiar realizacji zobowiązań podjętych wobec krajów Europy Południowo-Wschodniej 
(Turcji i Chorwacji, z którymi negocjacje w sprawie przystąpienia zostały rozpoczęte, Byłej 
Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii/ BJRM jako kraju kandydującego oraz krajów z 
Zachodnich Bałkanów jako potencjalnych kandydatów) dotyczących rozszerzenia z 
jednoczesnym podkreśleniem konieczności zagwarantowania, że Unia „jest zdolna do 
funkcjonowania politycznego, finansowego i instytucjonalnego w miarę rozszerzeń”,

C. w dniu 3 października 2005 r.Rada oficjalnie rozpoczęła negocjacje z Turcją i Chorwacją w 
sprawie akcesji,

D. Rada Europejska na posiedzeniu w dniach 15 i 16 grudnia 2005 r. przyznała Byłej 
Jugosłowiańskiej Republice Macedonii (BJRM) status kraju kandydującego,

E. zgodność ze wszystkimi kryteriami kopenhaskimi pozostaje od roku 1993 podstawą 
przystąpienia do UE i powinna nią pozostać dla przyszłych przystąpień,

F. jednym z ważnych kryteriów kopenhaskich jest również „zdolność Unii do wchłaniania nowych 
członków przy jednoczesnym utrzymaniu tempa integracji europejskiej”,

G. instytucjonalna zdolność Unii do przyjmowania nowych państw członkowskich jest szeroko 
dyskutowana w kontekście rozszerzeń po akcesji Bułgarii i Rumunii,

H. w wyżej wymienionej rezolucji w sprawie dokumentu strategicznego z 2005 r. w sprawie 
rozszerzenia Parlament Europejski wzywa Komisję do przedłożenia do końca grudnia 2006 r. 
sprawozdania określającego zasady, na których opiera się zdolność absorpcyjna Unii ,

I. Rada Europejska postanowiła w dniach 15 i 16 czerwca 2006 r., że „tempo rozszerzeń musi 
uwzględniać zdolność absorpcyjną Unii” oraz że na posiedzeniu w grudniu tego samego roku 
odbędzie się debata na temat „wszystkich aspektów kolejnych rozszerzeń, z uwzględnieniem 
zdolności absorpcyjnej Unii oraz dalszych dróg poprawy jakości procesu rozszerzenia w 
oparciu o zebrane dotychczas pozytywne doświadczenia” na podstawie mającego być 
przedstawionym przez Komisję wraz z rocznym sprawozdaniem w sprawie rozszerzenia i 
procesu przedakcesyjnego sprawozdania „w sprawie wszystkich aspektów dotyczących 
zdolności absorpcyjnej Unii”,

J. sprawozdanie to powinno „także obejmować kwestię obecnego i przyszłego postrzegania 
rozszerzenia przez obywateli oraz powinno uwzględniać konieczność odpowiedniego 
wytłumaczenia procesu rozszerzenia społeczeństwom w obrębie Unii”,

K Rada Europejska na posiedzeniu w dniach 16 i 17 grudnia 2004 r. w Brukseli stwierdziła, że 
„negocjacje akcesyjne, które mają zostać otwarte z krajami kandydującymi, których akcesja 
może mieć znaczne konsekwencje finansowe, mogą zostać zamknięte jedynie po ustanowieniu 
ram finansowych na okres od roku 2014 wraz z możliwymi wynikającymi z nich reformami 
finansowymi”,
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L. pojęcie zdolności do przyjmowania pociąga za sobą wyzwanie, jakim jest przystosowywanie się 
UE konieczne do przyjmowania nowych członków; wyzwaniu temu nie udaje się obecnie 
sprostać, przede wszystkim wskutek odrzucenia przez Francję i Holandię traktatu 
konstytucyjnego, który umożliwiłby bardziej demokratyczne i skuteczne funkcjonowanie Unii 
Europejskiej, przy wciąż wymagającym rozwiązania problemie zasobów finansowych Unii,

M. trwa debata nad tzw. „zdolnością absorpcyjną” Unii w kontekście przyszłych rozszerzeń,

N. przewodniczący Komisji wyraził przekonanie przed Parlamentem, że każde przyszłe 
rozszerzenie powinno być poprzedzone porozumieniem instytucjonalnym, oraz wyraził 
nadzieję, że porozumienie instytucjonalne, jak ustaliła to Rada Europejska w dniach 15 i 16 
czerwca 2006 r., zostanie osiągnięte do końca roku 2008, umożliwiając w ten sposób Unii 
wypełnienie zobowiązań wobec krajów negocjujących i tych, które stoją przed perspektywą 
akcesji,

O. takiego rodzaju porozumienie instytucjonalne jest przede wszystkim wymagane, aby utrzymać 
tempo integracji europejskiej, jak stwierdzili szefowie państw i rządów na szczycie w 
Kopenhadze w 1993 r.,

1. podkreśla, że rozszerzenia na ogół umacniały Unię, sprzyjały jej wzrostowi gospodarczemu, 
zwiększyły jej rolę w świecie i stanowiły bodziec dla rozwoju nowych obszarów polityki UE;

2. przypomina, że pojęcie „zdolności do absorpcji” pojawiło się oficjalnie po raz pierwszy w roku 
1993, gdy Rada Europejska na posiedzeniu w Kopenhadze przyznała, że obok kryteriów 
politycznych i gospodarczych, które muszą spełnić kraje kandydujące w celu przystąpienia do 
Unii, „zdolność absorpcyjna Unii przy jednoczesnym utrzymaniu tempa integracji europejskiej” 
również stanowi „ważną kwestię służącą ogólnym interesom zarówno Unii, jak i krajów 
kandydujących”;

3. przypomina, że chociaż każde rozszerzenie Unii powodowało zmiany jej ram instytucjonalnych, 
politycznych i finansowych, zmiany takie nie były wystarczające, aby utrzymać skuteczność 
procesu podejmowania decyzji w Unii;

4. jest zdania, że pojęcie „zdolność do absorpcji” nie odzwierciedla we właściwy sposób idei, 
którą ma wyrażać, ponieważ UE w żaden sposób nie „wchłania” swoich członków, i dlatego też 
proponuje zastąpienie tego wyrażenia pojęciem „zdolność do przyjmowania”, lepiej oddającym 
charakter członkostwa w UE;

5. podkreśla, że „zdolność do przyjmowania” nie jest nowym kryterium, stosowanym wobec 
krajów kandydujących, lecz warunkiem pomyślnego rozszerzenia oraz pogłębiania procesu 
integracji europejskiej; obowiązek zwiększania swojej „zdolności do przyjmowania” spoczywa 
na Unii, nie zaś na kraju kandydującym;

6. uważa, że pojęcie „zdolności do przyjmowania” zakłada, że po rozszerzeniu

- instytucje europejskie będą zdolne do właściwego funkcjonowania i skutecznego oraz 
demokratycznego podejmowania decyzji zgodnie z ich specyficznymi procedurami,

- zasoby finansowe Unii będą wystarczające do właściwego finansowania jej działalności,
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- Unia będzie zdolna do rozwijania z powodzeniem swojej polityki i osiągania celów służących 
kontynuacji jej projektu politycznego;

7. jest zdania, że aby zapewnić sobie zdolność do przyjmowania, Unia musi zadecydować o 
zakresie i treści refom koniecznych do przeprowadzenia przed jakimkolwiek mającym nastąpić 
w przyszłości rozszerzeniem; związana z tym ocena musi być przeprowadzana w trakcie 
kluczowych etapów procesu rozszerzenia i uwzględniać możliwy wpływ nowych państw 
członkowskich na zdolności instytucjonalne, finansowe i decyzyjne UE;

8. przyznaje, że Unia obecnie ma trudności ze spełnieniem zobowiązań wobec krajów 
południowo-wschodniej Europy, ponieważ istniejąca w obecnej postaci jej struktura 
instytucjonalna, finansowa i polityczna nie jest odpowiednia dla przyszłych rozszerzeń i musi 
zostać ulepszona;

Instytucjonalne aspekty zdolności do przyjmowania

9. podkreśla, że przed jakimkolwiek następnym rozszerzeniem konieczna jest reforma Unii 
Europejskiej umożliwiająca jej bardziej skuteczne, przejrzyste i demokratyczne 
funkcjonowanie; w tym świetle każde następne rozszerzenie będzie wymagało następujących 
reform instytucjonalnych:

(a) przyjęcie nowego systemu głosowania większością kwalifikowaną, zwiększającego zdolność 
Rady do podejmowania decyzji;

(b) znaczne zwiększenie ilości dziedzin, do których ma zastosowanie głosowanie większością 
kwalifikowaną;

(c) znaczne zwiększenie udziału Parlamentu Europejskiego, traktowanego na równi z Radą, w 
kwestiach budżetowych i legislacyjnych;

(d) zmiana rotacyjnego systemu przewodniczenia Radzie Europejskiej i Radzie;

(e) utworzenie stanowiska ministra spraw zagranicznych;

(f) dalsza zmiana składu Komisji, wykraczająca poza tę ustanowioną w traktacie nicejskim;

(g) zwiększenie roli przewodniczącego Komisji i umocnienie jego/jej demokratycznej legitymacji 
poprzez wybór przez Parlament Europejski;

(h) rozszerzenie zakresu uprawnień Trybunału Sprawiedliwości na wszystkie dziedziny działalności 
Unii, w tym na monitorowanie przestrzegania praw podstawowych;

(i) stworzenie mechanizmów umożliwiających udział parlamentów państw członkowskich w 
kontrolowaniu działalności Unii;

(j) ulepszanie postanowień dotyczących elastyczności w odpowiedzi na większe 
prawdopodobieństwo, że nie wszystkie Państwa Członkowskie będą jednocześnie chciały lub 
były w stanie działać w określonych obszarach polityki;

(k) modyfikacja procedury zmiany traktatów w celu jej uproszczenia, uczynienia jej bardziej 
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skuteczną i wzmocnienia jej demokratycznego charakteru i przejrzystości;

(l) likwidacja „podziału na filary” i zastąpienie ich pojedynczą, ujednoliconą strukturą, posiadającą 
osobowość prawną;

(m)przyjęcie klauzuli umożliwiającej państwom członkowskim wystąpienie z Unii Europejskiej;

(n) jasne określenie wartości, na których opiera się Unia, a także jej celów;

(o) jasne określenie kompetencji Unii oraz zasad jej działania i dotyczących stosunków z 
państwami członkowskimi;

(p) zwiększenie przejrzystości procesu decyzyjnego Unii, zwłaszcza poprzez publiczną kontrolę 
działalności Rady będącej organem władzy ustawodawczej;

(q) jasne określenie i uproszczenie przepisów umożliwiających Unii wykonywanie swoich 
kompetencji;

Podkreśla, że wszystkie te reformy są już zawarte w traktacie konstytucyjnym oraz że ich wejście w 
życie umożliwiłoby właściwe funkcjonowanie rozszerzonej Unii i zagwarantowałoby jej 
zdolność do skutecznego i demokratycznego podejmowania decyzji;

Inne aspekty zdolności do przyjmowania

10. podkreśla, że oprócz niezbędnych reform instytucjonalnych przyszłe rozszerzenia Unii będą 
wymagać zmian w innych ważnych aspektach jej struktury, takich jak:

(a) przyjęcie Europejskiej karty praw podstawowych oraz ulepszenie polityki solidarności między 
państwami członkowskimi;

(b) rewizja ram finansowych, obejmująca również system finansowania, w celu przystosowania ich 
do nowych potrzeb rozszerzonej Unii, i oparta o „pełny, szeroko zakresowy przegląd” ram 
finansowych na lata 2007-2013, zaplanowany już na lata 2008/2009 zgodnie z rezolucją 
Parlamentu Europejskiego w sprawie wyzwań politycznych i środków budżetowych w 
rozszerzonej Unii w latach 2007-2013 z dnia 8 czerwca 2005 r.1 oraz z postanowieniami 
porozumienia międzyinstytucjonalnego dotyczącego dyscypliny budżetowej i należytego 
zarządzania finansami z dnia 17 maja 2006 r.2;

(c) ponowne określenie pewnych obszarów polityki, niektóre z nich zostały bowiem ustalone przed 
50 laty, w sposób, który pozwoli Unii na realizację strategii lizbońskiej, wzmocnienie zdolności 
do podejmowania działań na arenie międzynarodowej oraz przystosowanie do nowych wyzwań, 
przed jakimi stoi dużo większa i dużo bardziej różnorodna Unia w zglobalizowanym świecie; 

(d) umocnienie europejskiej polityki sąsiedztwa (EPS) służącej wypracowaniu stosownych 
instrumentów umożliwiających utrzymywanie wzajemnie korzystnych stosunków z tymi 
krajami europejskimi, które nie posiadają bliskich perspektyw na przystąpienie z powodu 
niespełniania warunków członkostwa bądź też zdecydowały o nieprzystąpieniu;

                                               
1 Dz.U. C 124 E z 25.5.2006, str. 373
2 Dz.U. C 139 z 14.6.2006, str. 1



DV\779820PL.doc 253/405 PE423.766v01-00

PL

11. podkreśla, że powyższym reformom muszą towarzyszyć starania mające na celu zwiększenie 
publicznej akceptacji rozszerzenia i przypomina o odpowiedzialności liderów politycznych 
Europy w procesie wyjaśniania społeczeństwu celów i wzajemnych korzyści rozszerzenia i 
jednoczenia Europy; popiera Komisję w działaniach na rzecz informowania „z użyciem 
szerokiego zakresu kanałów o swojej polityce rozszerzenia oraz poprzez dowodzenie 
nieprawdziwości błędnych przekonań”, zgodnie z dokumentem strategicznym w sprawie 
rozszerzenia z 2005 r.;

12. ponownie podkreśla jednakże, że wszelkie decyzje UE o przyjęciu nowego państwa 
członkowskiego zapadają w trybie procedury zawierającej liczne zabezpieczenia, mianowicie 
podejmowaną przez wszystkie państwa członkowskie jednomyślną decyzją o otwarciu i 
zamknięciu negocjacji akcesyjnych, zatwierdzeniem przez Parlament Europejski oraz 
ratyfikacją każdego traktatu akcesyjnego przez wszystkie państwa członkowskie;

13. podkreśla, że w każdym przypadku podpisanie traktatu akcesyjnego przez rządy państw 
członkowskich oznacza, że rządy te są w pełni zaangażowane w konsekwentne działanie w celu 
zagwarantowania, że proces ratyfikacji traktatu zakończy się pomyślnie, zgodnie z procedurami 
obowiązującymi w każdym państwie;

14. jest zdania, że zgoda Parlamentu Europejskiego wymagana do tego, aby Rada mogła podjąć 
decyzję, na mocy art. 49 TUE, w sprawie przystąpienia nowych państw członkowskich, 
powinna mieć zastosowanie do decyzji o rozpoczęciu negocjacji, a także o ich zakończeniu;

Wnioski

15. ponownie potwierdza swoje zaangażowanie na rzecz rozszerzenia jako historycznej okazji do 
zapewnienia pokoju, bezpieczeństwa, stabilności, demokracji i praworządności, jak również 
wzrostu gospodarczego i dobrobytu w Europie; ponownie potwierdza swoje przekonanie, że 
rozszerzenie musi iść w parze z pogłębianiem Unii, jeżeli cele procesu integracji europejskiej 
mają pozostać niezagrożone;

16. podkreśla, że Unia musi być w stanie przystosować swoje struktury instytucjonalne, finansowe i 
polityczne w odpowiednim czasie, tak aby uniknąć powodowania nieoczekiwanych opóźnień w
akcesji krajów kandydujących z południowo-wschodniej Europy, gdy stwierdzony już zostanie 
fakt spełniania przez nie wszystkich warunków członkostwa;

17. ponownie potwierdza, że traktat nicejski nie stanowi odpowiedniej podstawy do przyszłych 
rozszerzeń;

18. ponownie potwierdza swoje poparcie dla traktatu konstytucyjnego, który zawiera rozwiązania 
odnoszące się do większości reform koniecznych w UE do wypełnienia obecnych związanych z 
rozszerzeniem zobowiązań, a także stanowi konkretny wyraz wzajemnego związku pogłębiania 
i rozszerzania, oraz przestrzega, że wszelkie próby zachęcania do częściowego wdrażania 
niektórych elementów „pakietu konstytucyjnego” mogą zagrozić całościowemu kompromisowi, 
na którym ten ostatni spoczywa;

19. przyjmuje do wiadomości ustalony na posiedzeniu Rady Europejskiej w dniach 15 i 16 czerwca 
2006 r. harmonogram dotyczący znalezienia rozwiązania kryzysu konstytucyjnego najpóźniej 
do drugiego półrocza 2008 r.;
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20. ponownie potwierdza swoje zobowiązanie do jak najszybszego osiągnięcia porozumienia w 
sprawie konstytucji dla Unii Europejskiej, a w każdym razie, zanim obywatele UE zostaną 
zaproszeni do głosowania w wyborach europejskich w 2009 r., aby Unia mogła wypełnić 
zobowiązania podjęte wobec krajów kandydujących i była gotowa na ich przyjęcie;

°

° °

21. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie oraz 
Komisji, jak również parlamentom i rządom państw członkowskich, parlamentom i rządom 
Turcji, Chorwacji, Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, Albanii, Bośni i Hercegowiny, 
Serbii, Czarnogóry, Tymczasowym Instytucjom Autonomicznej Administracji w Kosowie oraz 
Misji Narodów Zjednoczonych w Kosowie.
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4. Demokracja przedstawicielska

A. Partie polityczne
- Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 23 marca 2006 r. w 

sprawie europejskich partii politycznych (2005/2224(INI)) –
Sprawozdawca: Jo Leinen 256

- Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 29 listopada 
2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 
2004/2003 w sprawie przepisów regulujących partie polityczne na 
poziomie europejskim oraz dotyczących ich finansowania 
(2007/0130(COD)) – Sprawozdawca: Jo Leinen 262

Rozporządzenie (WE) nr 1524/2007 Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 18 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie 
(WE) nr 2004/2003 w sprawie przepisów regulujących partie 
polityczne na poziomie europejskim oraz zasad dotyczących ich 
finansowania

- Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 29 listopada 
2007 r. w sprawie projektu rozporządzenia Rady zmieniającego 
rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie 
rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu 
ogólnego Wspólnot Europejskich (2007/0820(CNS)) –
Sprawozdawca:  Jo Leinen 272

B. Skład Parlamentu Europejskiego
- Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 11 października 2007 r. w 

sprawie składu Parlamentu Europejskiego (2007/2169(INI)) –
Sprawozdawca: Alain Lamassoure / Adrian Severin 273

- Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 26 września 
2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej 
dyrektywę 93/109/WE z dnia 6 grudnia 1993 r. ustanawiającą 
szczegółowe warunki wykonywania prawa głosowania i kandydowania 
w wyborach do Parlamentu Europejskiego przez obywateli Unii 
mających miejsce zamieszkania w państwie członkowskim, którego nie 
są obywatelami (2006/0277(CNS)) – Sprawozdawca:  Andrew Duff 282
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Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie europejskich partii 
politycznych (2005/2224(INI)) – Sprawozdawca: Jo Leinen 

Parlament Europejski,

- uwzględniając art. 191 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, art. 12 ust. 2 Karty 
Praw Podstawowych Unii Europejskiej oraz art. 6 ust. 4 Traktatu o Unii Europejskiej,

- uwzględniając art. I-46 ust. 4 Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy,

- uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 2004/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 
listopada 2003 r. w sprawie przepisów regulujących partie polityczne na poziomie europejskim 
oraz zasad dotyczących ich finansowania1, a w szczególności jego art. 12 (zwane dalej 
„rozporządzeniem”),

- uwzględniając sprawozdanie Sekretarza Generalnego dla Prezydium z dnia 21 września 2005 r. 
w sprawie finansowania partii na poziomie europejskim zgodnie z art. 15 decyzji Prezydium z 
dnia 29 marca 2004 r. zawierającej postanowienia wykonawcze do rozporządzenia2,

- uwzględniając art. 45 Regulaminu,

- uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Konstytucyjnych oraz opinię Komisji Prawnej 
(A6-0042/2006),

A. mając na uwadze, że dalszy rozwój bliskiej obywatelom i demokratycznej Unii Europejskiej jest 
warunkiem poparcia społecznego dla kolejnych etapów integracji europejskiej i że w związku z 
tym urzeczywistnienie europejskiej demokracji musi być jednym z zasadniczych priorytetów,

B. mając na uwadze, że partie polityczne, w tym europejskie partie polityczne, odgrywają 
zasadniczą rolę w budowaniu europejskiej przestrzeni politycznej, korzystnej dla demokracji na 
poziomie europejskim,

C. mając na uwadze, że partie polityczne odgrywają ważną rolę w promowaniu wartości 
demokratycznych, takich jak wolność, tolerancja, solidarność i równość mężczyzn i kobiet;

D. mając na uwadze, że pogłębiona refleksja na temat przyszłości Europy wymaga szerokiego 
dialogu z obywatelami i że kluczową rolę powinny przy tym odgrywać partie polityczne na 
poziomie europejskim,

E. mając na uwadze, że w wielu państwach UE partie polityczne otrzymują dofinansowanie ze 
środków publicznych na realizację zadań z zakresu informacji politycznej i kształtowania opinii 
politycznych, 

F. mając na uwadze, że rodziny polityczne połączyły się w europejskie partie polityczne i że ich 

                                               
1 Dz.U. L 297 z 15.11.2003, str. 1.
2 Dokument PE 362.124/BUR/Ann.2.
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praca jest finansowana ze środków Wspólnoty,

G. mając na uwadze, że podstawą finansowania partii europejskich ze środków publicznych na 
poziomie UE jest art. 191 Traktatu,

H. mając na uwadze, że europejskie partie polityczne nie mogą tworzyć rezerw poprzez 
oszczędzanie środków z dotacji lub środków własnych; mając na uwadze, że gdy bilans 
wykazuje, iż partie uzyskują dodatni wynik finansowy (zysk), kwota nadwyżki jest odejmowana 
od końcowej kwoty dotacji,

I. mając na uwadze, że rozporządzenie stanowi pierwszy krok w kierunku stworzenia ram 
prawnych dla europejskich partii politycznych,

J. mając na uwadze, że partie polityczne zgłosiły szereg postulatów dotyczących przyszłego 
sposobu finansowania partii na poziomie europejskim1,

K. mając na uwadze, że sekretarz generalny Parlamentu Europejskiego przedłożył sprawozdanie w 
sprawie stosowania rozporządzenia,

L. mając na uwadze, że zgodnie z rozporządzeniem celem finansowania partii ze środków 
publicznych nie jest utrudnienie czy wręcz uniemożliwienie europejskim partiom politycznym 
tworzenia rezerw ze środków własnych (darowizny, składki członkowskie, opłaty za usługi), 
jako że zabrania ono im jedynie osiągania przy pomocy środków pochodzących z tej pomocy 
finansowej nadwyżki na koniec roku budżetowego;

M. mając na uwadze, że europejska partia polityczna, podobnie jak każda inna organizacja o celu 
zarobkowym lub niezarobkowym, potrzebuje minimum bezpieczeństwa finansowego przy 
opracowywaniu swoich długoterminowych planów, między innymi dlatego, że przez dłuższy 
okres musi ona wypełniać zobowiązania wobec pracowników, dostawców i kontrahentów,

N. mając na uwadze, że zgodnie z obecnymi przepisami europejskie partie polityczne nie 
otrzymują żadnych gwarancji finansowych obejmujących okres dłuższy niż rok; mając na 
uwadze, że kwota przyznawanych dotacji jest określana co roku i całkowicie zależy od ilości 
partii ubiegających się o uznanie oraz liczby ich posłów do Parlamentu Europejskiego; mając na 
uwadze, że kwoty przedmiotowych dotacji mogą ulegać z roku na rok znaczącym wahaniom 
wraz z pojawieniem się nowych partii lub ze zmianą liczby posłów do Parlamentu 
Europejskiego przynależących do partii politycznych,

O. mając na uwadze, że w ostatnim czasie dwie nowe partie ubiegały się o uznanie i przedłożyły 
Parlamentowi Europejskiemu wnioski o dotacje, zwiększając w ten sposób ilość europejskich 
partii politycznych z 8 do 10,

P. mając na uwadze, że pod względem finansowym obecna sytuacja znacznie uzależnia partie od 
Parlamentu Europejskiego, ponieważ mogą one finansować długoterminowe zobowiązania 
jedynie dopóty, dopóki istnieje stabilny i pewny dopływ dotacji z Parlamentu,

                                               
1 Wspólne pismo posłów do PE: W. Hoyera, P. N. Rasmussena, M. Martens, G. Francescato, N. Maes, F. 

Bertinottiego, M. Kaminskiego, F. Bayrou i F. Rutelli do Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego z 
dnia 1 czerwca 2005 r.
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Q. mając na uwadze, że obecna sytuacja nie zachęca europejskich partii politycznych do 
odpowiedniego zarządzania finansowego, jako że brakuje faktycznego impulsu do stosowania 
zasad wydajności ekonomicznej w zarządzaniu wydatkami,

R. mając na uwadze, że europejskie partie polityczne są zobowiązane do przedkładania rocznego 
budżetu obejmującego pięć kategorii; mając również na uwadze, że struktura budżetu jest 
określana przez Parlament Europejski,

S. mając na uwadze, że art. I.3.3 standardowej umowy o dotacje na działalność między 
Parlamentem Europejskim a europejską partią polityczną1 stanowi, iż przeniesienie kwot 
między pozycjami budżetowymi (rubrykami) nie może przekraczać 20% wysokości kwot w 
każdej rubryce,

T. mając na uwadze, że ograniczenie stosowane do przeniesienia środków pieniężnych między 
rubrykami budżetu uniemożliwia europejskim partiom politycznym zmianę priorytetów 
politycznych w ciągu roku,

U. mając na uwadze, że europejskie partie polityczne mogą obecnie posiadać status prawny 
poprzez osobowość prawną w kraju, w którym znajduje się ich siedziba; mając na uwadze, że 
niektóre partie wybrały formę prawną belgijskiej organizacji non-profit, zaś inne - formę 
prawną międzynarodowej organizacji non-profit,

V. mając jednakże na uwadze, że rozbieżności w traktowaniu europejskich partii politycznych i 
instytucji europejskich pod względem podatkowym są nadal znaczne,

W. mając na uwadze, że w rozporządzeniu zaleca się Parlamentowi Europejskiemu opublikowanie 
sprawozdania dotyczącego stosowania rozporządzenia i wskazanie w owym sprawozdaniu 
proponowanych zmian,

Tło polityczne

1. stwierdza, że pomiędzy wieloma obywatelami a instytucjami europejskimi istnieje przepaść, 
wynikająca między innymi z dotychczasowej niedostatecznej komunikacji i informacji 
politycznej na temat polityki europejskiej;

2. wyraża przekonanie, że partie polityczne na poziomie europejskim muszą wyjść poza rolę 
organizacji patronackich i stać się aktywnymi aktorami różnych nurtów polityki europejskiej, 
obecnymi na wszystkich płaszczyznach życia społecznego, działającymi na rzecz faktycznego 
zaangażowania obywateli nie tylko poprzez udział w wyborach europejskich, ale również 
poprzez zaangażowanie w wszystkie pozostałe aspekty europejskiego życia politycznego;

3. uważa, że partie polityczne na poziomie europejskim stanowią istotny element w procesie 
kształtowania i wyrażania opinii społeczeństwa europejskiego, bez którego niemożliwy jest 
dalszy rozwój Unii;

4. podkreśla konieczność przejścia od regulacji dotyczących finansowania partii politycznych na 
poziomie europejskim do prawdziwego europejskiego statutu partii politycznych, który 

                                               
1 Załącznik 2 do decyzji Prezydium Parlamentu Europejskiego z dnia 29 marca 2004 r. ustanawiającej 

przepisy wykonawcze do rozporządzenia (WE) nr 2004/2003 (Dz.U. C 155 z 12.6.2004, str. 1).
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określałby ich prawa i obowiązki, a także dawał im możliwość uzyskania osobowości prawnej, 
opartej na prawie wspólnotowym i skutecznej w Państwach Członkowskich; wzywa swoją 
Komisję Spraw Konstytucyjnych do rozpatrzenia kwestii europejskiego statutu partii 
politycznych pod względem prawnym i finansowym oraz do sporządzenia w związku z tym 
szczegółowych propozycji;

5. wzywa do zawarcia w statucie przepisów dotyczących indywidualnego członkostwa w partiach 
na poziomie europejskim, kierowania nimi, nominowania kandydatów, wyborów oraz 
organizacji i wsparcia posiedzeń i kongresów partii;

Doświadczenia i propozycje udoskonaleń

6. zwraca się do Komisji z prośbą o przeanalizowanie możliwości wprowadzenia, przy okazji 
rewizji rozporządzenia (WE) nr 2004/2003, przepisów dotyczących finansowania z budżetu 
Wspólnot partii politycznych na szczeblu europejskim, które nie są uprawnione do 
otrzymywania grantów w rozumieniu tytułu VI część I rozporządzenia finansowego pamiętając 
o tym, ze koncepcja grantu nie obejmuje szczególnych właściwości partii politycznych;

7. odnotowuje, że przeciwko rozporządzeniu wniesiono trzy skargi, odrzucone jako 
niedopuszczalne przez Sąd Pierwszej Instancji w dniu 11 lipca 2005 r., przy czym przeciwko 
jednemu z orzeczeń wniesiono środek odwoławczy;

8. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że od początku kadencji po wyborach do Parlamentu 
Europejskiego w czerwcu 2004 r. powstało osiem sojuszy partii politycznych z Państw 
Członkowskich, działających jako partie polityczne na poziomie europejskim, które mogły być 
finansowane zgodnie z przepisami rozporządzenia;

9. stwierdza, że przekazywanie przewidzianej na rok budżetowy 2004 pomocy finansowej w 
wysokości 4 648 000 EUR rozpoczęło się wezwaniem do składania wniosków w dniu 18 
czerwca 2004 r. i zakończyło decyzją Prezydium z dnia 6 lipca 2005 r. w sprawie ostatecznego 
ustalenia pomocy finansowej, zgodnie z rozporządzeniem;

10. z zadowoleniem zauważa, że pod względem zatrudniania pracowników, partie polityczne na 
szczeblu europejskim w dużej mierze kierowały się zasadą równych szans dla kobiet i 
mężczyzn, a także zachęca je do zapewniania lepszej reprezentacji kobiet i mężczyzn na listach 
wyborczych i wśród wybranych posłów;

11. zwraca uwagę na fakt, że w budżecie Unii Europejskiej na rok 2005 na finansowanie partii 
politycznych przewidziano środki w wysokości 8 400 000 EUR, rozdzielone przez Prezydium 
pomiędzy osiem partii, które złożyły wnioski, zgodnie z przepisami rozporządzenia;

12. odnotowuje, że w roku 2004 partie polityczne na poziomie europejskim wydały łącznie 20 071 
EUR na odpłatną pomoc techniczną - w tym sale, obsługę techniczną, a w szczególności usługi 
tłumaczy ustnych - zapewnianą im zgodnie z rozporządzeniem przez Parlament Europejski za 
odpłatnością;

13. posiłkując się dotychczasowymi doświadczeniami i uwzględniając wytyczne prawa 
budżetowego, uważa, że konieczne są następujące zmiany w systemie finansowania:

a) w rozporządzeniu procedura składania wniosków została ujęta w bardzo ogólnikowy 
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sposób; w celu uniknięcia niepotrzebnego obciążania wnioskodawców powinna się ona 
składać z dwóch etapów: na pierwszym z nich zapadałaby decyzja, czy dana partia spełnia 
wszystkie warunki niezbędne do uzyskania finansowania, a na drugim ustalano by 
wysokość środków;

b) tempo wypłaty środków nie jest dostosowane do rytmu pracy beneficjentów; należy je 
zmienić w taki sposób, by wypłata osiemdziesięciu procent pomocy finansowej następowała 
po podpisaniu porozumienia o finansowaniu, a pozostałych dwudziestu procent - po 
zamknięciu roku budżetowego na podstawie sprawozdania finansowego beneficjenta;

c) w celu zapewnienia beneficjentom większej finansowej pewności planowania w ramach 
obowiązujących zasad budżetowych, określonych w rozporządzeniu finansowym, służby 
Prezydium i Komisji Budżetowej zaangażowane w opracowanie rocznych prognoz 
budżetowych powinny na początku kadencji porozumieć się w kwestii wieloletniego 
planowania finansowego, uwzględniającego zarówno podstawową kwotę przypadającą na 
każdą partię (15% całkowitego budżetu), jak i kwotę dodatkową na posłów do Parlamentu 
Europejskiego zadeklarowanych przez partie (85% całkowitego budżetu), a więc 
przewidującego dostateczną elastyczność na wypadek powstania nowych partii;

d) europejskie partie polityczne muszą być zdolne do długoterminowego planowania 
finansowego; dlatego też konieczne jest, by mogły wykorzystywać środki własne, w 
szczególności pochodzące z darowizn i składek członkowskich, które przekraczają 
wymagane 25% wydatków finansowanych ze środków własnych, na tworzenie rezerw;

e) w ramach obecnej procedury rewizji budżetu lub poprzez zmianę rozporządzenia należy 
postarać się o wprowadzenie okresowego odstępstwa, umożliwiającego wykorzystanie 25%
środków przyznanych na dany rok budżetowy w pierwszym kwartale następnego roku;

f) sztywny podział środków finansowych w ramach pięciu kategorii oraz ograniczone 
możliwości przesunięć między poszczególnymi kategoriami nie odpowiadają potrzebom 
partii europejskich; dlatego też porozumienie finansowe wymaga zmiany, umożliwiającej 
przeniesienie większej części środków pomiędzy kategoriami, pod warunkiem, że taka 
procedura nie spowoduje nadmiernego obciążenia administracyjnego;

g) ponadto należy stworzyć możliwość na tyle elastycznego traktowania przedkładanego przez 
partie rocznego programu prac, by w swojej pracy politycznej mogły one właściwie 
reagować również na nieprzewidziane wydarzenia;

h) w interesie skutecznej realizacji finansowania leży przełożenie terminu składania przez 
partie sprawozdań końcowych na 15 maja następnego roku; 

i) w celu wzmocnienia europejskich partii politycznych jako elementu demokracji europejskiej 
i w świetle wymagań wobec ich pracy politycznej, rosnących w miarę kolejnych rozszerzeń 
(koszty tłumaczeń, podróży itd.), pożądany wydaje się dalszy odpowiedni rozwój 
finansowego wsparcia partii politycznych;

14. uważa za stosowne, by na etapie refleksji nad przyszłością Unii Europejskiej przedyskutować 
również następujące kwestie: 

a) w jaki sposób można wspierać europejskie fundacje polityczne, by stanowiły one 
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dopełnienie politycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej europejskich partii 
politycznych? Parlament wzywa Komisję do przedstawienia propozycji w tej sprawie;

b) w jaki sposób można by sporządzać listy partii europejskich na wybory europejskie, by 
przyspieszyć tworzenie europejskiej politycznej opinii publicznej?

c) jaką rolę powinny odgrywać europejskie partie polityczne w referendach na tematy 
europejskie, w wyborach do Parlamentu Europejskiego oraz w wyborze przewodniczącego 
Komisji?

d) w jaki sposób można promować i wzmacniać rolę europejskich politycznych organizacji i 
ruchów młodzieżowych, które stanowią niezwykle ważny środek pogłębiania świadomości 
europejskiej i kształtowania tożsamości europejskiej u młodych generacji? Parlament 
zaleca ustanowienie wewnętrznej grupy roboczej, skupiającej przedstawicieli 
zainteresowanych komisji, europejskich partii politycznych oraz partyjno-politycznych 
organizacji młodzieżowych, której celem byłoby przedstawienie do wiadomości 
Prezydium przygotowanego w terminie rocznym sprawozdania w sprawie roli partyjno-
politycznych organizacji młodzieżowych oraz najodpowiedniejszego sposobu wspierania 
ich w chwili obecnej, a także w ramach przyszłego statutu.

°

°     °

15. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji.

1.
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Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie wniosku 
dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 
2004/2003 w sprawie przepisów regulujących partie polityczne na poziomie europejskim oraz 
dotyczących ich finansowania (2007/0130(COD)) – Sprawozdawca: Jo Leinen

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2007)0364),

– uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 191 Traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został 
przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C6-0202/2007),

– uwzględniając art. 51 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Konstytucyjnych oraz opinie Komisji Budżetowej i 
Komisji Kontroli Budżetowej (A6-0412/2007),

1. zatwierdza wniosek Komisji po poprawkach;

2. zwraca się do Prezydium o zbadanie, w jaki sposób partii politycznej na poziomie europejskim 
można przyznać trzymiesięczny okres przejściowy w celu ponownego ukonstytuowania się z 
odpowiednią liczbą członków, jeżeli w czasie roku budżetowego liczba członków spadła 
poniżej minimalnej wymaganej zmienionymi przepisami;

3. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 
wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

4. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 
Komisji.
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ZAŁĄCZNIK

ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1524/2007 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

z dnia 18 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2004/2003 w sprawie przepisów regulujących 
partie polityczne na poziomie europejskim oraz zasad dotyczących ich finansowania 

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 191,

uwzględniając wniosek Komisji,

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Artykuł 12 rozporządzenia (WE) 2004/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady2 stanowi, że 
Parlament Europejski opublikuje sprawozdanie na temat stosowania tego rozporządzenia 
wskazujący, w stosownych przypadkach, możliwe zmiany, które należy wprowadzić do 
systemu finansowania. 

(2) W rezolucji z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie europejskich partii politycznych3 Parlament 
Europejski określił szereg zmian, jakie w świetle doświadczeń nabytych od daty jego 
wejścia w życie w 2004 r. należy wprowadzić w tekście rozporządzenia (WE) nr 2004/2003, 
mając na względzie nadrzędny cel poprawy sytuacji w zakresie finansowania tych partii 
politycznych i powiązanych z nimi fundacji. 

(3) Należy określić przepisy regulujące zasady udzielania wsparcia finansowego fundacjom 
politycznym na poziomie europejskim, ponieważ fundacje te powiązane z partiami 
politycznymi na poziomie europejskim mogą przez swoją działalność wspomagać i 
dopełniać cele partii politycznych na poziomie europejskim, zwłaszcza biorąc aktywny 
udział w debacie poświęconej kwestiom polityki i integracji europejskiej, między innymi 
poprzez spełnianie roli katalizatora w odniesieniu do nowych idei, analiz i kierunków 
polityki. Takie wsparcie finansowe powinno zostać przewidziane w dziale budżetu ogólnego 
Unii Europejskiej zatytułowanym "Parlament", tak jak ma to miejsce w przypadku partii 
politycznych na poziomie europejskim. 

(4) Zapewnienie udziału w życiu demokratycznym Unii Europejskiej jak największej liczby 
obywateli pozostaje ważnym celem. Polityczne organizacje młodzieżowe mogą tu odegrać 
znaczącą rolę, przyczyniając się do wzbudzenia wśród młodych osób zainteresowania 
systemem politycznym Unii Europejskiej, udzielając im konkretnych informacji na ten 
temat oraz zachęcając do udziału w działaniach demokratycznych na poziomie europejskim.

                                               
1 Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 29 listopada 2007 r. (dotychczas nieopublikowana w 

Dzienniku Urzędowym) i decyzja Rady z 17 grudnia 2007 r.
2 Dz.U. L 297 z 15.11.2003, str. 1.
3 Dz.U. C 292 E z 1.12.2006, str. 127.
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(5) W celu poprawy warunków dla finansowania partii politycznych na poziomie europejskim, 
zachęcając je równocześnie do odpowiedniego, długoterminowego planowania 
finansowego, należy dostosować minimalny poziom współfinansowania. Dla fundacji 
politycznych na poziomie europejskim należy przewidzieć taki sam udział własny w 
finansowaniu.

(6) Mając na uwadze dalsze podkreślanie i promowanie europejskiego wymiaru wyborów do 
Parlamentu Europejskiego, należy wyraźnie zaznaczyć, że środki pochodzące z budżetu 
ogólnego Unii Europejskiej mogą być także wykorzystywane do finansowania kampanii 
wyborczych prowadzonych przez partie polityczne na poziomie europejskim przed 
wyborami do Parlamentu Europejskiego, pod warunkiem że nie stanowi to bezpośredniego 
lub pośredniego finansowania krajowych partii politycznych lub osób kandydujących. Partie 
polityczne na poziomie europejskim działają w związku z wyborami do Parlamentu 
Europejskiego, zwłaszcza w celu podkreślenia europejskiego charakteru tych wyborów. 
Zgodnie z art. 8 Aktu dotyczącego wyborów przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego 
w powszechnych wyborach bezpośrednich załączonego do decyzji Rady 76/787/EWWiS, 
EWG, Euratom [4] finansowanie i ograniczanie wydatków wyborczych podczas wyborów 
do Parlamentu Europejskiego podlega w każdym państwie członkowskim przepisom 
krajowym. Prawo krajowe ma zastosowanie również do wydatków wyborczych w wyborach 
krajowych i referendach,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:
Artykuł 1

Zmiany w rozporządzeniu (WE) nr 2004/2003

W rozporządzeniu (WE) nr 2004/2003 wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 dodaje się punkty w brzmieniu:

"4) "Fundacja polityczna na poziomie europejskim" oznacza podmiot lub zrzeszenie 

podmiotów, posiadające osobowość prawną w państwie członkowskim, powiązane z 

partią polityczną na poziomie europejskim, które w ramach celów i podstawowych 

wartości, do których dąży Unia Europejska, wspiera i dopełnia cele tej partii 

politycznej na poziomie europejskim, w szczególności poprzez następujące 

działania:

– obserwację, analizę i aktywny udział w debacie poświęconej kwestiom 

dotyczącym polityki i integracji europejskiej;

– rozwijanie działalności związanej z kwestiami polityki europejskiej, takiej jak 

organizacja i pomoc w organizacji poświęconych tym kwestiom seminariów, 

szkoleń, konferencji i badań, gromadzących zainteresowane pomioty, w tym 

organizacje młodzieżowe i innych przedstawicieli społeczeństwa 

obywatelskiego;
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– rozwój współpracy z jednostkami o takim samych charakterze w celu 

wspierania demokracji;

– spełnianie roli forum współpracy na poziomie europejskim dla krajowych 

fundacji politycznych, przedstawicieli środowisk akademickich i innych 

ważnych dla tego procesu podmiotów;

5) " Finansowanie z budżetu ogólnego Unii Europejskiej" oznacza dotację w 

rozumieniu art. 108 ust. 1 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 1605/2002 [*] (zwanego 

dalej "rozporządzeniem finansowym").

__________
* Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w 

sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego 
Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str. 1). Rozporządzenie ostatnio 
zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1525/2007 (Dz.U. L 343 z 27.12.2007, str. 
9).";

2) w art. 3 dotychczasowy tekst staje się ust. 1 oraz dodaje się ustępy w brzmieniu:

"2. Fundacja polityczna na poziomie europejskim spełnia następujące warunki:

a) musi być powiązana z jedną z uznanych zgodnie z ust. 1 europejskich partii 

politycznych, co musi być przez tę partię potwierdzone;

b) musi posiadać osobowość prawną w państwie członkowskim, w którym ma 

swoją siedzibę. Osobowość prawna fundacji jest odrębna od osobowości 

prawnej partii politycznej na poziomie europejskim, z którą dana fundacja jest 

powiązana;

c) musi przestrzegać, w szczególności w swoim programie i swoich działaniach, 

zasad, na których opiera się Unia Europejska, a mianowicie zasad wolności, 

demokracji, poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności oraz 

praworządności;

d) nie może prowadzić działań nastawionych na zysk;

e) skład zarządu fundacji jest zrównoważony pod względem geograficznym.

3) Do poszczególnych europejskich partii politycznych i fundacji na poziomie 

europejskim należy określenie, w ramach wyznaczonych przez niniejsze 
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rozporządzenie, szczególnych aspektów wzajemnych stosunków zgodnie z prawem 

krajowym, w tym rozdziału między codziennym zarządzaniem i strukturami 

decyzyjnymi fundacji politycznej na poziomie europejskim z jednej strony, a 

europejskiej partii politycznej, z którą fundacja ta jest powiązana, z drugiej strony.";

3) w art. 4 wprowadza się następujące zmiany:

a) ustęp 2 lit. a) otrzymuje brzmienie:

" a) dokumenty zaświadczające, że wnioskodawca spełnia warunki określone w art. 2 

i 3;";

b) dodaje się ustępy w brzmieniu:

"4. Fundacja polityczna na poziomie europejskim może składać wniosek o 

finansowanie z budżetu ogólnego Unii Europejskiej jedynie za pośrednictwem 

europejskiej partii politycznej, z którą jest powiązana.

5. Podstawą przyznania środków fundacji politycznej na poziomie europejskim 

jest jej powiązanie z partią polityczną na poziomie europejskim, z 

zastrzeżeniem art. 10 ust. 1. Przepisy art. 9 oraz art. 9a mają zastosowanie do 

przydzielonych w ten sposób środków.

6. Fundacja polityczna na poziomie europejskim wykorzystuje przyznane jej 

środki jedynie do celów finansowania działań własnych zgodnych z art. 2 ust. 

4. W żadnym przypadku środki te nie mogą być wykorzystane do finansowania 

kampanii wyborczych lub kampanii referendalnych.

7. Ustępy 1 i 3 stosuje się odpowiednio przy rozpatrywaniu wniosków fundacji 

politycznych na poziomie europejskim o finansowanie z budżetu ogólnego 

Unii Europejskiej.";

4) w art. 5 dodaje się ustępy w brzmieniu:

"4. Ustęp 2 stosuje się odpowiednio w odniesieniu do fundacji politycznych na poziomie 

europejskim.

                                                                                                                                                           
 Dz.U.: wstawić numer oraz odnośniki dotyczące publikacji dokumentu 15725/07.
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5. W przypadku gdy partia polityczna na poziomie europejskim, z którą powiązana jest 

fundacja polityczna na poziomie europejskim, utraciła swój status, fundacja 

wyłączona zostaje z finansowania na podstawie niniejszego rozporządzenia.

6. W przypadku stwierdzenia przez Parlament Europejski, że którykolwiek z warunków 

określonych w art. 3 ust. 2 lit. c) nie jest już spełniony, dana fundacja polityczna na 

poziomie europejskim zostaje wyłączona z finansowania na podstawie niniejszego 

rozporządzenia.".

5) art. 6, 7 i 8 otrzymują brzmienie:

"Artykuł 6

Zobowiązania związane z finansowaniem

1. Partia polityczna na poziomie europejskim oraz fundacja polityczna na poziomie 

europejskim:

a) publikują corocznie swoje dochody i wydatki oraz oświadczenie o swoich 

aktywach i pasywach;

b) deklarują swoje źródła finansowania, dostarczając listę określającą darczyńców 

i darowizny otrzymane od każdego z nich, z wyjątkiem darowizn, których 

wartość nie przekracza 500 EUR rocznie na darczyńcę.

2. Partia polityczna na poziomie europejskim oraz fundacja polityczna na poziomie 

europejskim nie przyjmują:

a) darowizn anonimowych;

b) darowizn pochodzących z budżetów grup politycznych w Parlamencie 

Europejskim;

c) darowizn od przedsiębiorstw, na które władze publiczne mogą wywierać 

bezpośrednio lub pośrednio dominujący wpływ na podstawie struktury

własnościowej, udziału finansowego lub przepisów mających wobec nich 

zastosowanie;

d) darowizn przekraczających 12000 EUR rocznie na darczyńcę, od jakiejkolwiek 

osoby fizycznej lub prawnej innej niż przedsiębiorstwo określone w lit. c), bez 

uszczerbku dla ust. 3 i 4;
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e) darowizn od władz publicznych z państw trzecich, w tym od przedsiębiorstw, 

na które władze publiczne mogą wywierać bezpośrednio lub pośrednio 

dominujący wpływ na podstawie struktury własnościowej, udziału 

finansowego lub przepisów mających wobec nich zastosowanie.

3. Dopuszcza się przekazywanie środków na rzecz partii politycznej na poziomie 

europejskim przez krajowe partie polityczne, które są członkami tej partii politycznej 

na poziomie europejskim lub przez osoby fizyczne będące członkami partii 

politycznej na poziomie europejskim. Środki przekazywane partiom politycznym na 

poziomie europejskim przez krajowe partie polityczne lub osoby fizyczne nie 

przekraczają 40 % rocznego budżetu tej partii politycznej na poziomie europejskim.

4. Dopuszcza się przekazywanie środków na rzecz fundacji politycznej na poziomie 

europejskim przez krajowe fundacje polityczne, które są członkami tej fundacji 

politycznej na poziomie europejskim, oraz przez partie polityczne na poziomie 

europejskim. Wkład ten nie przekracza 40 % rocznego budżetu fundacji politycznej 

na poziomie europejskim i nie może pochodzić ze środków, które partia polityczna 

na poziomie europejskim zgodnie z niniejszym rozporządzeniem otrzymała z 

budżetu ogólnego Unii Europejskiej.

Ciężar dowodu spoczywa na zainteresowanej partii politycznej na poziomie 

europejskim.

Artykuł 7

Zakaz finansowania

1. Środki finansowe uzyskiwane przez partie polityczne na poziomie europejskim z 

budżetu ogólnego Unii Europejskiej lub z innego źródła nie mogą być wykorzystane 

do bezpośredniego lub pośredniego finansowania innych partii politycznych, w 

szczególności krajowych partii politycznych lub kandydatów. Te krajowe partie 

polityczne i kandydaci nadal podlegają przepisom krajowym.

2. Środki finansowe uzyskiwane przez fundacje polityczne na poziomie europejskim z 

budżetu ogólnego Unii Europejskiej lub z jakiegokolwiek innego źródła nie mogą 

być wykorzystane do bezpośredniego lub pośredniego finansowania partii 

politycznych lub kandydatów na poziomie europejskim lub krajowym ani też 

fundacji na poziomie krajowym.
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Artykuł 8

Charakter wydatków

Bez uszczerbku dla finansowania fundacji politycznych środki pochodzące z budżetu 

ogólnego Unii Europejskiej zgodnie z niniejszym rozporządzeniem mogą być wyłącznie 

wykorzystane do pokrycia wydatków bezpośrednio związanych z celami określonymi w 

programie politycznym, o którym mowa w art. 4 ust. 2 lit. b).

Takie wydatki obejmują wydatki administracyjne i wydatki związane z pomocą 

techniczną, zebraniami, badaniami, imprezami transgranicznymi, analizami, 

informowaniem i publikacjami.

Wydatki partii politycznych na poziomie europejskim obejmują także koszty organizacji 

kampanii, prowadzonych przez partie polityczne na poziomie europejskim w związku z 

wyborami do Parlamentu Europejskiego, do udziału w których są one zobowiązane na 

mocy art. 3 ust. 1 lit. d). Zgodnie z art. 7 te środki finansowe nie są wykorzystywane 

bezpośrednio lub pośrednio do finansowania krajowych partii politycznych lub osób 

kandydujących.

Wydatków tych nie dokonuje się w ramach finansowania kampanii referendalnych.

Jednakże zgodnie z art. 8 Aktu dotyczącego wyborów przedstawicieli do Parlamentu 

Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich, finansowanie i ograniczanie 

wydatków wyborczych wszystkich partii i kandydatów podczas wyborów do Parlamentu 

Europejskiego podlega w każdym państwie członkowskim przepisom krajowym.".

6) w art. 9 ust. 1, 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"1. Środki finansowe przeznaczone na finansowanie partii politycznych na poziomie 

europejskim oraz fundacji politycznych na poziomie europejskim są określane w 

ramach rocznej procedury budżetowej i wykonywane zgodnie z rozporządzeniem 

finansowym oraz przepisami wykonawczymi do niego.

Zasady wykonania niniejszego rozporządzenia określa urzędnik zatwierdzający.

2. Ocena wartości majątku ruchomego i nieruchomości oraz ich amortyzacja jest 

przeprowadzana zgodnie ze przepisami mającymi zastosowanie do instytucji, 

określonymi w art. 133 rozporządzenia finansowego.
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3. Kontrola finansowania przyznanego na podstawie niniejszego rozporządzenia jest 

przeprowadzana zgodnie z rozporządzeniem finansowym oraz przepisami 

wykonawczymi do niego.

Kontrola jest również przeprowadzana na podstawie rocznego poświadczenia 

wydanego przez niezależny, zewnętrzny organ kontrolny. Takie poświadczenie 

przekazywane jest Parlamentowi Europejskiemu w terminie sześciu miesięcy od 

końca danego roku budżetowego."

7) dodaje się artykuł w brzmieniu:

" Artykuł 9 a

Przejrzystość

Parlament Europejski publikuje na swojej stronie internetowej w utworzonej w tym celu 

rubryce łącznie następujące dokumenty:

– sprawozdanie roczne zawierające tabelę kwot przekazanych każdej partii politycznej 

i każdej fundacji politycznej na poziomie europejskim za każdy rok budżetowy, w 

którym wypłacono dotacje;

– sprawozdanie Parlamentu Europejskiego na temat stosowania niniejszego 

rozporządzenia oraz finansowanych działań, o których mowa w art. 12;

– przepisy wykonawcze do niniejszego rozporządzenia.".

8) artykuł 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

"2. Finansowanie z budżetu ogólnego Unii Europejskiej nie przekracza 85 % tych 

kosztów partii politycznej lub fundacji politycznej na poziomie europejskim, które 

kwalifikują się do finansowania. Ciężar dowodu spoczywa na zainteresowanej partii 

politycznej na poziomie europejskim.". 

9) artykuł 12 otrzymuje brzmienie:

" Artykuł 12

Ocena

Parlament Europejski opublikuje do dnia 15 lutego 2011 r. sprawozdanie na temat 

stosowania niniejszego rozporządzenia, jak również finansowanych działań. W 

sprawozdaniu wskazane zostaną, w stosownych przypadkach, ewentualne zmiany, które 
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należy wprowadzić do systemu finansowania.".

Artykuł 2

Przepisy przejściowe

Przepisy niniejszego rozporządzenia mają zastosowanie do dotacji przyznawanych partiom 
politycznym na poziomie europejskim począwszy od roku budżetowego 2008.

Na rok budżetowy 2008 wszelkie wnioski o finansowanie politycznych fundacji na poziomie 
europejskim zgodnie z art. 4 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 2004/2003 odnoszą się wyłącznie do 
kosztów kwalifikujących się do finansowania poniesionych po dniu 1 września 2008 r.

Partie polityczne na poziomie europejskim, które w należyty sposób przedłożyły wnioski o dotacje 
na rok 2008 mogą do dnia 28 marca 2008 r. przedstawić dodatkowy wniosek o finansowanie oparty 
na zmianach wprowadzonych niniejszym rozporządzeniem i w razie potrzeby wniosek o dotację dla 
fundacji politycznej na poziomie europejskim powiązanej z daną partią polityczną. Parlament 
Europejski przyjmuje odpowiednie środki wykonawcze.

Artykuł 3
Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach 

członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 18 grudnia 2007 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego W imieniu Rady

Przewodniczący Przewodniczący
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Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie projektu 
rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie 
rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich 
(2007/0820(CNS)) – Sprawozdawca:  Jo Leinen 

Parlament Europejski,

– uwzględniając projekt rozporządzenia Rady (14320/2007),

– uwzględniając wniosek Komisji (COM(2007)0364),

– uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w 
sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot 
Europejskich1,

– uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. 
(WE) nr 2004/2003 w sprawie przepisów regulujących partie polityczne na poziomie 
europejskim oraz zasad dotyczących ich finansowania2,

– uwzględniając art. 279 Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem 
(C6-0411/2007),

– uwzględniając art. 51 i art. 43 ust. 1 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Konstytucyjnych oraz list Komisji Budżetowej 
(A6-0465/2007),

1. zatwierdza projekt rozporządzenia Rady;

2. zwraca się do Rady, jeśli ta uzna za stosowne odejść od przyjętego przez Parlament tekstu, o 
poinformowanie go o tym fakcie;

3. zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania za 
stosowne wprowadzenia znaczących zmian do tekstu;

4. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 
Komisji.

                                               
1 Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE, Euratom) nr 

1995/2006 (Dz.U. L 390 z 30.12.2006, str. 1).
2 Dz.U. L 297 z 15.11.2003, str. 1.
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Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 11 października 2007 r. w sprawie składu Parlamentu 
Europejskiego (2007/2169(INI)) – Sprawozdawca: Alain Lamassoure / Adrian Severin 

Parlament Europejski,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie zwołania konferencji 
międzyrządowej: opinia Parlamentu Europejskiego (art. 48 Traktatu UE)1,

– uwzględniając art. I-20 ust. 2 Traktatu ustanawiającego konstytucję dla Europy z dnia 29 
października 2004 r. oraz protokół nr 34 do tego Traktatu2,

– uwzględniając konkluzje Prezydencji Rady Europejskiej w Brukseli w dniach 21-22 czerwca 
2007 r.3,

– uwzględniając art. 1 pkt 15 projektu Traktatu zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej oraz 
Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską (traktat zmieniający)4,

– uwzględniając art. 45 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Konstytucyjnych (A6-0351/2007),

A. mając na uwadze, że Rada Europejska w dniach 21-22 czerwca 2007 r. zwróciła się do 
Parlamentu Europejskiego, aby przedstawił do października 2007 r. projekt inicjatywy 
dotyczącej decyzji w sprawie przyszłego składu Parlamentu Europejskiego, jak przewidziano w 
Protokole 34 zatwierdzonym podczas konferencji międzyrządowej w 2004 r.,

B. mając na uwadze, że podział miejsc podczas kadencji parlamentarnej 2009-2014 jest aktualnie 
określony w art. 9 ust. 2 Aktu z dnia 25 kwietnia 2005 r. dotyczącego warunków przystąpienia 
Republiki Bułgarii i Rumunii oraz dostosowań w traktatach stanowiących podstawę Unii 
Europejskiej,

C. mając na uwadze, że w projekcie traktatu zmieniającego proponuje się zmianę Traktatu o Unii 
Europejskiej (nowy art. [9a]), która ustanawia nową procedurę określania składu Parlamentu 
Europejskiego – z limitem wynoszącym ogółem 750 miejsc, z czego maksymalnie 96 i nie 
mniej niż 6 na państwo członkowskie – oraz zasadę „degresywnej proporcjonalności”,

D. mając na uwadze, że zasada degresywnej proporcjonalności nie jest określona w traktacie i musi 
zostać doprecyzowana w sposób jasny i obiektywny, tak aby stanowić wytyczne w zakresie 
każdorazowego rozdziału miejsc w Parlamencie Europejskim,

E. mając na uwadze, że zasada degresywnej proporcjonalności, jako zasada ugruntowana w prawie 
pierwotnym, w postaci zdefiniowanej w niniejszej rezolucji, posłuży jako kryterium oceny, czy 

                                               
1 Teksty przyjęte, P6_TA(2007)0328.
2 Dz.U. C 310 z 16.12.2004, str. 1.
3 11177/1/07 REV 1. 
4 Konferencja międzyrządowa 1/1/07 z dnia 5 października 2007 r.
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decyzja, jaką właściwe instytucje będą musiały podjąć w związku z określeniem składu 
Parlamentu Europejskiego, jest zgodna z mającymi zastosowanie przepisami,

F. mając na uwadze, że każde naruszenie tej zasady może nawet podlegać sankcjom Trybunału 
Sprawiedliwości,

G. mając na uwadze, że w obecnych okolicznościach ważne jest zapewnienie, aby żadne państwo 
członkowskie nie musiało być zmuszone do zaakceptowania dodatkowego zmniejszenia liczby 
miejsc w stosunku do redukcji wynikających z ostatniego rozszerzenia,

H. mając na uwadze, że na obecnym etapie nie należy uwzględniać wpływu przyszłych rozszerzeń, 
o których trudno przesądzać i których konsekwencje będzie można należycie uwzględnić w 
odpowiednich aktach o przystąpieniu, przekraczając tymczasowo pułap 750 miejsc, podobnie 
jak uczyniono podczas ostatniego rozszerzenia,

I. mając na uwadze, że jasny, zrozumiały i przejrzysty system musi być możliwy do zastosowana 
w kontekście zmieniającej się liczby ludności państw członkowskich w przyszłości bez 
ponownych istotnych negocjacji,

J. mając na uwadze, że sprawiedliwy, zrozumiały i trwały system podziału miejsc w Parlamencie 
Europejskim będzie konieczny w celu umocnienia demokratycznego mandatu do 
reprezentowania ludności i jest warunkiem wypełniania przez Parlament Europejski swojej roli 
oraz warunkiem jego udziału w procesie kształtowania opinii i stanowienia prawa,

K. mając na uwadze, że na podstawie obecnej liczby miejsc w Parlamencie Europejskim wydaje 
się nie tylko właściwe, ale także uzasadnione, aby ustalić liczbę miejsc w Parlamencie 
wybieranym w 2009 r. w taki sposób, aby stanowiła ona przejście od stanu obecnego do liczby, 
która wyniknie z bardziej stabilnego systemu opartego na degresywnej proporcjonalności,

1. podziela dążenie Rady Europejskiej, aby jak najszybciej osiągnąć zgodę polityczną pozwalającą 
dostosować skład Parlamentu Europejskiego zgodnie z literą i duchem nowego traktatu oraz 
sformalizować tę zgodę niezwłocznie po wejściu w życie nowego traktatu, w stosownym czasie 
przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w 2009 r.;

2. uważa, że określenie nowego składu Parlamentu Europejskiego, który byłby bliższy 
rzeczywistości demograficznej i lepiej odzwierciedlałby europejskie obywatelstwo, wzmocni 
legitymację demokratyczną Parlamentu Europejskiego w sytuacji, gdy będą na nim spoczywać 
nowe obowiązki powierzone mu przez nowy traktat;

3. stwierdza, że skład Parlamentu Europejskiego w formie przewidzianej w Akcie o przystąpieniu 
Bułgarii i Rumunii będzie musiał zostać zmieniony wraz z wejściem w życie traktatu 
zmieniającego;

4. stwierdza, że art. [9a] Traktatu o Unii Europejskiej w formie przejętej przez projekt traktatu 
zmieniającego określa ramy, które przewidują ogólny pułap 750 miejsc, z czego maksymalnie 
96 dla państwa członkowskiego o największej liczbie ludności i minimalnie 6 dla państwa 
członkowskiego o najmniejszej liczbie ludności, oraz że wprowadza on zasadę degresywnej 
proporcjonalności w reprezentacji obywateli europejskich, nie definiując tej zasady w bardziej 
precyzyjny sposób;
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5. zauważa, że ramy wspomnianego art. [9a] pozwalają połączyć zasadę skuteczności – ustalając 
maksymalną liczbę posłów na poziomie, który odpowiada jeszcze roli zgromadzenia 
prawodawczego, zasadę pluralizmu – dopuszczając reprezentację spektrum głównych orientacji 
politycznych z każdego państwa członkowskiego, zwłaszcza większości i opozycji – oraz 
zasadę solidarności, zgodnie z którą państwa członkowskie o największej liczbie ludności 
zgadzają się być niedoreprezentowane, aby umożliwić lepszą reprezentację państwom o 
najmniejszej liczbie ludności;

6. uważa, że zasada degresywnej proporcjonalności oznacza, iż stosunek liczby ludności 
poszczególnych państw członkowskich do liczby posiadanych miejsc musi wahać się zależnie 
od ich zaludnienia, tak aby każdy poseł z państwa członkowskiego o większej liczbie ludności 
reprezentował większą liczbę obywateli niż poseł z państwa członkowskiego o mniejszej liczbie 
ludności i odwrotnie, lecz także aby żadne państwo członkowskie o mniejszej liczbie ludności 
nie miało większej liczby miejsc niż państwo o większej liczbie ludności;

7. podkreśla, uwzględniając obecny niedostateczny stan harmonizacji koncepcji obywatelstwa 
pomiędzy państwami członkowskimi, że w kwestii liczby ludności poszczególnych państw 
członkowskich należy odwoływać się do liczb podawanych przez Urząd Statystyczny Unii 
Europejskiej (Eurostat), wykorzystywanych przez Radę Unii Europejskiej, która na użytek 
podejmowania decyzji większością kwalifikowaną musi sprawdzić procent całkowitej liczby 
ludności Unii;

8. uważa za pożądane, aby na bieżącym etapie integracji europejskiej nie proponować 
zmniejszania liczby miejsc żadnego państwa członkowskiego w odniesieniu do liczby miejsc 
przyznanych przez traktat o przystąpieniu Bułgarii i Rumunii, z wyjątkiem wynikającego z 
mandatu traktatu zmieniającego zmniejszenia liczby miejsc najbardziej zaludnionego państwa 
członkowskiego, jakim są Niemcy, z 99 do 96;

9. uważa ponadto, że w obecnych warunkach nie należy zmniejszać liczby miejsc w Parlamencie 
Europejskim, a tym samym reprezentacji obywateli europejskich w UE, w przewidywaniu 
kolejnych akcesji, których data nie jest jeszcze raczej możliwa do przewidzenia;

10. proponuje w związku z tym, aby w przyszłym Parlamencie Europejskim dokonać rozdziału 
miejsc według liczby 750 posłów, i uważa, że przyszłe rozszerzenia mogą prowadzić do 
przejściowego przekroczenia tego pułapu do końca danej kadencji, podobnie jak uczyniono w 
przypadku Bułgarii i Rumunii, po czym będzie dokonywany ogólny przegląd podziału miejsc 
przy okazji wyborów do Parlamentu Europejskiego odbywających się po rozszerzeniu;

11. przypomina, że nieprzestrzeganie zasady degresywnej proporcjonalności, w postaci 
zdefiniowanej w niniejszej rezolucji, mogłoby w przyszłości pociągać sankcje ze strony 
Trybunału Sprawiedliwości, gdy tylko akt określający skład Parlamentu Europejskiego stanie 
się aktem prawa wtórnego, który musi być zgodny z ograniczeniami i zasadami określonymi w 
traktacie;

12. zwraca się do konferencji międzyrządowej o zawarcie w oświadczeniu, które powinno zostać 
dołączone do aktu końcowego wyżej wspomnianej konferencji, dotyczącym art. [9a] ust. 2 
Traktatu o Unii Europejskiej, w formie, w której ten artykuł został ujęty w projekcie traktatu 
zmieniającego, projektu decyzji Rady Europejskiej w sprawie składu Parlamentu 
Europejskiego, znajdującego się w załączniku 1 do niniejszej rezolucji, z zastrzeżeniem że jego 
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formalne przyjęcie zgodnie z procedurą przewidzianą w ww. art. [9a] ust. 2 nastąpi 
niezwłocznie po wejściu w życie traktatu zmieniającego; zwraca się do Rady Europejskiej, aby 
wraz z wejściem w życie traktatu zmieniającego podjęła się realizacji powyższej deklaracji 
zgodnie z jej postanowieniami, aby państwa członkowskie mogły na czas przyjąć niezbędne 
wewnętrzne zarządzenia dotyczące organizacji wyborów do Parlamentu Europejskiego na lata 
2009–2014;

13. nalega, aby przegląd przewidziany w art. 3 ww. projektu decyzji Rady Europejskiej służył 
analizie technicznych i politycznych możliwości zastąpienia uwzględniania liczby mieszkańców 
określanej corocznie przez Eurostat liczbą europejskich obywateli; w tym celu wzywa swoich 
przedstawicieli na konferencji międzyrządowej do przekazania jej uczestnikom projektu 
oświadczenia dotyczącego art. 2 projektu protokołu nr 10 w sprawie postanowień przejściowych 
(Tytuł I: Postanowienia dotyczące Parlamentu Europejskiego), w formie przedstawionej w 
załączniku 2 do niniejszej rezolucji, oraz wzywa Konferencję do załączenia poniższego 
oświadczenia do aktu końcowego;

14. zwraca uwagę na polityczną zależność między proponowanym nowym podziałem miejsc 
zgodnie z zasadą degresywnej proporcjonalności, a całościowym pakietem reformy instytucji 
Unii, w szczególności z zasadą „podwójnej większości” dla zdefiniowania większości w Radzie 
(art. [9c] ust. 4 Traktatu o Unii Europejskiej w formie zawartej w projekcie traktatu 
zmieniającego) oraz składem Komisji (art. [9d] ust.5 wyżej wymienionego projektu), a także 
podkreśla potrzebę zapewnienia spójności tego pakietu, uznając jednocześnie odrębny charakter 
prawny każdej instytucji; zgadza się z tym, że reforma systemu głosowania większościowego w 
Radzie oraz reforma składu Komisji nie powinna wejść w życie przed 2014 r., natomiast nowy 
podział miejsc w Parlamencie Europejskim powinien obowiązywać od 2009 r.; zastrzega sobie 
jednak prawo do zrewidowania swojej zgody dotyczącej decyzji Rady Europejskiej zgodnie z 
art. [9a] Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie nowego podziału miejsc w Parlamencie 
Europejskim w świetle reform instytucji UE, określonych w traktacie zmieniającym;

15. jest świadomy faktu, że zaproponowany w ten sposób skład Parlamentu Europejskiego stanowi 
obiektywne zastosowanie przepisów projektu traktatu zmieniającego, lecz w przyszłości będzie 
wymagał dostosowania do nowych, długoterminowych wyzwań – zwłaszcza podczas 
przyszłych akcesji; uważa, że w ramach tego typu przyszłej reformy należałoby dokonać 
korekty wszelkich istniejących przypadków nierównego traktowania, spowodowanych 
względami historycznymi;

16. proponuje Radzie Europejskiej sprawdzenie w odpowiednim czasie wspólnie z Parlamentem 
Europejskim przed każdymi wyborami do Parlamentu Europejskiego danych dotyczących 
liczby ludności i przyjęcie ich za podstawę obliczeń;

17. proponuje w związku z tym, że przeanalizuje możliwość wybierania części posłów do 
Parlamentu Europejskiego z list transnarodowych; uważa, że przyczyniłoby się to nadania 
debacie wyborczej prawdziwie europejskiego wymiaru, w szczególności poprzez powierzenie 
głównej roli europejskim partiom politycznym;

18. potwierdza, że wniosek ten ma ścisły związek z wejściem w życie traktatu zmieniającego; 
uważa, że jeżeli ratyfikacja traktatu reformującego nie zakończy się powodzeniem przed 
wyborami do Parlamentu Europejskiego w 2009 r., nadal powinien obowiązywać podział miejsc 
w Parlamencie przewidziany obowiązującymi traktatami;
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19. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji i wyżej 
wymienionego sprawozdania Komisji Spraw Konstytucyjnych konferencji międzyrządowej, 
Radzie Europejskiej, Radzie i Komisji oraz rządom i parlamentom krajów kandydujących do 
przystąpienia.
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ZAŁĄCZNIK 1

Projekt decyzji Rady Europejskiej ustanawiającej skład Parlamentu Europejskiego
RADA EUROPEJSKA,

uwzględniając art. [9a] ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej,

uwzględniając inicjatywę Parlamentu Europejskiego,

uwzględniając zgodę Parlamentu Europejskiego,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Należy w jak najkrótszym terminie przyjąć decyzję, o której mowa w art. [9a] ust. 2 akapit drugi 
Traktatu o Unii Europejskiej, tak aby umożliwić państwom członkowskim przyjęcie wewnętrznych 
przepisów niezbędnych do organizacji wyborów do Parlamentu Europejskiego na okres kadencji 
parlamentarnej 2009-2014;

(3) Decyzja ta musi być zgodna z kryteriami określonymi w ust. 2 akapit pierwszy tego artykułu, w 
myśl których całkowita liczba przedstawicieli obywateli Unii wynosi nie więcej niż siedmiuset 
pięćdziesięciu posłów, a reprezentacja ta jest wyłaniana w sposób degresywnie proporcjonalny, 
przy czym próg minimalny wynosi sześciu posłów na państwo członkowskie, a żadne państwo nie 
może otrzymać więcej niż dziewięćdziesiąt sześć miejsc;

(3) Na obecnym etapie nie należy uwzględniać konsekwencji ewentualnych przyszłych rozszerzeń, 
które będą mogły znaleźć przełożenie w odpowiednich aktach o przystąpieniu w postaci 
tymczasowego przekroczenia pułapu siedmiuset pięćdziesięciu miejsc, tak jak uczyniono w 
związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej;

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Zasadę degresywnej proporcjonalności, przewidziana w art. [9a] Traktatu o Unii Europejskiej, 
stosuje się następująco:

- minimalne i maksymalne liczby określone w traktacie powinny być w pełni wykorzystane, aby 
rozkład miejsc w Parlamencie Europejskim w możliwie najszerszym zakresie odzwierciedlał 
przekrój ludności państw członkowskich;

- im większa liczba ludności państwa członkowskiego, tym większe prawo tego państwa do dużej 
liczby miejsc;

- im większa liczba ludności państwa członkowskiego, tym większą liczbę jego mieszkańców 
reprezentuje każdy z posłów.
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Artykuł 2

Zgodnie z art. 1, liczbę przedstawicieli wybieranych do Parlamentu Europejskiego w 
poszczególnych państwach członkowskich, ze skutkiem od początku kadencji 2009-2014, określa 
się następująco:

Belgia 22
Bułgaria 18
Republika Czeska 22
Dania 13
Niemcy 96
Estonia   6
Grecja 22
Hiszpania 54
Francja 74
Irlandia 12
Włochy 72
Cypr   6
Łotwa   9
Litwa 12
Luksemburg   6
Węgry 22
Malta   6
Holandia 26
Austria 19
Polska 51
Portugalia 22
Rumunia 33
Słowenia   8
Słowacja 13
Finlandia 13
Szwecja 20
Zjednoczone Królestwo 73

Artykuł 3

Przegląd niniejszej decyzji zostanie dokonany z odpowiednim wyprzedzeniem przed kadencją 
parlamentarną 2014-2019 w celu przyjęcia systemu, który w przyszłości, przed każdymi kolejnymi 
wyborami do Parlamentu Europejskiego, będzie umożliwiał ponowny, obiektywny rozdział miejsc 
pomiędzy państwa członkowskie, oparty na zasadzie degresywnej proporcjonalności określonej w 
art. 1 przy uwzględnieniu ewentualnego wzrostu ich liczby i odpowiednio stwierdzonych zmian 
demograficznych.

Artykuł 4

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej.
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Sporządzono w Brukseli, dnia ... 
W imieniu Rady Europejskiej

Przewodniczący
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ZAŁĄCZNIK 2

Projekt oświadczenia dotyczącego art. 2 protokołu nr 10 w sprawie postanowień przejściowych (Tytuł 1: 
Postanowienia dotyczące parlamentu europejskiego)
Bez uszczerbku dla decyzji Rady Europejskiej ustanawiającej skład Parlamentu Europejskiego na 
kadencję 2009-2014, konferencja zwraca się do Parlamentu o przedstawienie, zgodnie z art. 190 
ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, projektu dotyczącego wyboru posłów do 
Parlamentu Europejskiego w powszechnych i bezpośrednich wyborach, który precyzyjniej definiuje 
pojęcie „obywatele” zgodnie z art. 9a ust. 2 Traktatu u Unii Europejskiej. Projekt ten powinien 
zostać przygotowany w odpowiednim czasie przed następnymi wyborami w 2014 r.
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Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 26 września 2007 r. w sprawie wniosku 
dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 93/109/WE z dnia 6 grudnia 1993 r. 
ustanawiającą szczegółowe warunki wykonywania prawa głosowania i kandydowania w wyborach do 
Parlamentu Europejskiego przez obywateli Unii mających miejsce zamieszkania w państwie 
członkowskim, którego nie są obywatelami (2006/0277(CNS)) – Sprawozdawca:  Andrew Duff

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2006)0791),

– uwzględniając komunikat Komisji (COM(2006)0790)1,

– uwzględniając Akt z dnia 20 września 1976 r., dotyczący wyborów członków Parlamentu 
Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich2,

– uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 2004/2003 z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie 
przepisów regulujących partie polityczne na poziomie europejskim oraz zasad dotyczących ich 
finansowania3,

– uwzględniając art. 39 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej4,

– uwzględniając art. 19 ust. 2 Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się 
z Parlamentem (C6-0066/2007),

– uwzględniając art. 51 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Konstytucyjnych oraz opinię Komisji Wolności 
Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A6-0267/2007),

1. zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2. zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku, zgodnie z art. 250 ust. 2 Traktatu 
WE;

3. zwraca się do Rady, jeśli ta uznałaby za stosowne oddalić się od przyjętego przez Parlament 
tekstu, o poinformowanie go o tym fakcie;

4. zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, jeśli ta uznałaby za stosowne 
wprowadzenie znaczących zmian do wniosku Komisji;

5. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie 
i Komisji.

                                               
1 Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2004 r., Sprawozdanie Komisji na temat udziału w wyborach 

obywateli innego państwa członkowskiego w państwie członkowskim miejsca zamieszkania (dyrektywa 
93/109/WE) i na temat zasad przeprowadzania wyborów (decyzja 76/787/EWG zmieniona decyzją 
2002/772/WE, Euratom).

2 Dz.U. L 278 z 8.10.1976, str. 5.
3 Dz.U L 297 z 15.11.2003, str. 1.
4 Dz.U. C 364 z 18.12.2000, str. 1.
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
PUNKT 1 PREAMBUŁY

(1) Wnioski ze sprawozdania Komisji na 
temat zastosowania podczas wyborów w 
2004 r. przepisów dyrektywy Rady 
93/109/WE ustanawiającej szczegółowe 
warunki wykonywania prawa głosowania i 
kandydowania w wyborach do Parlamentu 
Europejskiego przez obywateli Unii 
mających miejsce zamieszkania w 
państwie członkowskim, którego nie są 
obywatelami, wskazują, iż konieczna jest 
zmiana niektórych przepisów dyrektywy.

(1) Wnioski ze sprawozdania Komisji na 
temat zastosowania podczas wyborów w 
2004 r. przepisów dyrektywy Rady 
93/109/WE ustanawiającej szczegółowe 
warunki wykonywania prawa głosowania i 
kandydowania w wyborach do Parlamentu 
Europejskiego przez obywateli Unii 
mających miejsce zamieszkania w 
państwie członkowskim, którego nie są 
obywatelami, wskazują, iż konieczna jest 
zmiana niektórych przepisów dyrektywy. 
Obywatelstwo Unii zapewnia takie same 
prawa wszystkim obywatelom Unii 
Europejskiej bez względu na to, czy 
miejsce ich urodzenia lub zamieszkania 
znajduje się w samej Unii Europejskiej, 
czy poza nią, i dlatego też instytucje 
wspólnotowe powinny zadbać o 
zapewnienie możliwości wykonywania 
praw obywateli Unii zamieszkałych w 
państwie członkowskim innym niż ich 
własne podczas wyborów do Parlamentu 
Europejskiego. 

Poprawka 2
PUNKT 1 A PREAMBUŁY (nowy)

(1a) Nasilająca się mobilność ludności 
ponad wewnętrznymi granicami Unii 
wzmaga potrzebę zapewnienia 
demokratycznym prawom odnoszącym się 
do wyborów do Parlamentu 
Europejskiego, jak i do wyborów 
lokalnych, charakteru, który umożliwiałby 
ich pełne przenoszenie, a także potrzebę 
zagwarantowania tego, iż obywatele nie 
będą tracić swych demokratycznych praw 
z powodu zamieszkiwania w innym niż ich 
własne państwie członkowskim. 
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Poprawka 3
PUNKT 2 A PREAMBUŁY (nowy)

(2a) Powyższy zakaz wykracza poza to, co 
konieczne do zapewnienia, iż obywatele 
Unii nie są dyskryminowani ze względu 
na swą przynależność państwową w 
przypadku, gdy wykonują swe prawo do 
kandydowania w wyborach. Państwa 
członkowskie powinny dysponować 
swobodą uznania co do zezwolenia na 
kandydowanie w więcej niż jednym 
państwie w tych samych wyborach, a 
partiom politycznym powinno pozostawić 
się swobodę podjęcia decyzji, czy zachęcać 
do takiego wielokrotnego przedstawiania 
kandydatury. 

Poprawka 4
PUNKT 2 B PREAMBUŁY (nowy)

(2b) Akt z dnia 20 września 1976 r. 
dotyczący wyborów członków Parlamentu 
Europejskiego w powszechnych wyborach 
bezpośrednich1 stanowi, że tam gdzie 
prawo pierwotne nie reguluje prawa 
wyborczego, podlega ono przepisom 
krajowym; ponadto prawo pierwotne 
wyraźnie zabrania podwójnego 
głosowania, jednak nie reguluje kwestii 
podwójnego kandydowania.
________________________________

1 Dz.U. L 278 z 8.10.1976, str. 5. Akt ostatnio 
zmieniony decyzją Rady 2002/772/WE, 
Euratom (Dz.U. L 283 z 21.10.2002, str. 1).

Poprawka 5
PUNKT 3 A PREAMBUŁY (nowy)

(3a) Obligatoryjne uznanie przez państwo 
członkowskie miejsca zamieszkania 
pozbawienia prawa odnoszącego się do 
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kandydowania stanowi dodatkowy 
warunek wykonywania tego prawa, 
którego to warunku nie ujmuje litera ani 
duch art. 19 ust. 2 Traktatu WE. Państwo 
członkowskie miejsca zamieszkania 
powinno mieć prawo ustalenia, czy daną 
osobę pozbawiono by prawa 
kandydowania w wyborach na mocy 
prawa krajowego tego państwa w tych 
samych okolicznościach oraz w ten sam 
sposób, oraz do decydowania w swym 
własnym imieniu o uznaniu pozbawienia 
tego prawa – pozbawienia mającego 
zastosowanie w państwie pochodzenia tej 
osoby.

Poprawka 6
PUNKT 3 B PREAMBUŁY (nowy)

(3b) Rada nie powinna wykraczać poza 
zamysł wyrażony w przepisach prawa 
pierwotnego, a „szczegółowe warunki” 
zalecone w dyrektywie 93/109/WE na 
mocy art. 19 ust. 2 Traktatu WE powinny 
ograniczać się do tego, co ściśle konieczne 
w celu wykonania tych dwóch odnośnych 
praw, czyli prawa do głosowania i prawa 
do kandydowania w wyborach w kraju 
niebędącym państwem pochodzenia, oraz 
nie powinna wprowadzać wymogów 
wykonywania tych praw innych od 
przewidywanych prawem kraju miejsca 
zamieszkania, lub dodatkowych w 
stosunku do nich.

Poprawka 7
PUNKT 5 PREAMBUŁY

(5) Należy zatem znieść wymóg 
przedkładania przez kandydatów takiego 
zaświadczenia i zastąpić go wymogiem
umieszczenia odpowiedniego wpisu w 
oficjalnym oświadczeniu, do składania 
którego kandydaci są zobowiązani. 

(5) Należy zatem znieść wymóg 
przedkładania przez kandydatów takiego 
zaświadczenia i zastąpić go możliwością 
umieszczenia odpowiedniego wpisu w 
oficjalnym oświadczeniu, do składania 
którego kandydaci są zobowiązani. 
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Poprawka 8
PUNKT 6 PREAMBUŁY

(6) Należy wprowadzić wymóg 
powiadamiania przez przyjmujące 
państwo członkowskie państwa 
członkowskiego pochodzenia o 
wspomnianym oświadczeniu celem 
upewnienia się, że kandydat nie został 
pozbawiony prawa do kandydowania w 
państwie członkowskim pochodzenia.

skreślony

Poprawka 9
PUNKT 9 PREAMBUŁY 

(9) Należy zatem znieść wymóg wymiany 
informacji, utrzymując równocześnie 
obowiązek składania przez wyborców lub 
kandydatów oświadczenia, że zobowiązują 
się oni do wykonywania swojego prawa do 
głosowania lub kandydowania wyłącznie 
w państwie członkowskim miejsca 
zamieszkania.

(9) Należy zatem znieść wymóg wymiany 
informacji, utrzymując równocześnie 
obowiązek składania przez wyborców 
oświadczenia, że zobowiązują się oni do 
wykonywania swojego prawa do 
głosowania wyłącznie w państwie 
członkowskim miejsca zamieszkania.

Poprawka 10
PUNKT 10 PREAMBUŁY

(10) Ponadto w celu zniechęcenia do 
podejmowania prób podwójnego 
głosowania, podwójnego kandydowania 
lub korzystania z prawa do głosowania 
lub kandydowania przez osoby 
pozbawione takich praw, państwo 
członkowskie miejsca zamieszkania 
przyjmuje niezbędne środki w celu 
nałożenia odpowiednich kar w przypadku 
niewywiązania się z obowiązków 
wynikających z dyrektywy.

(10) Ponadto państwo członkowskie 
miejsca zamieszkania powinno przyjąć
niezbędne środki w celu zapewnienia, że 
nieprawidłowości w formalnych 
oświadczeniach, złożonych przez 
obywateli Unii i wynikających z 
dyrektywy, podlegają odpowiednim 
sankcjom.

Poprawka 11
PUNKT 10 A PREAMBUŁY (nowy)

(10a) Na mocy art. 12 dyrektywy 
93/109/WE państwa członkowskie mają 
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obowiązek odpowiednio wcześnie przed 
każdymi wyborami do Parlamentu 
Europejskiego dostarczyć obywatelom 
Unii pełne informacje o ich prawie do 
głosowania i do kandydowania; 
Parlament Europejski, Komisja i partie 
polityczne szczebla europejskiego, jak i 
krajowego powinny wspierać państwa 
członkowskie w tym względzie w celu 
poprawy frekwencji w wyborach. 

Poprawka 12
PUNKT 11 PREAMBUŁY

(11) Komisja, opracowując sprawozdanie 
na temat zastosowania przepisów 
zmienionej dyrektywy podczas wyborów 
do Parlamentu Europejskiego w 2009 r. na 
podstawie informacji dostarczonych przez 
państwa członkowskie, powinna opierać 
się zwłaszcza na wynikach kontroli 
przeprowadzonych przez państwa 
członkowskie po zakończeniu wyborów, 
mających na celu stwierdzenie 
ewentualnych przypadków podwójnego
głosowania lub podwójnego 
kandydowania.

(11) Komisja, opracowując sprawozdanie 
na temat zastosowania przepisów 
zmienionej dyrektywy podczas wyborów 
do Parlamentu Europejskiego w 2009 r. na 
podstawie informacji dostarczonych przez 
państwa członkowskie, powinna opierać 
się zwłaszcza na wynikach kontroli 
przeprowadzonych przez państwa 
członkowskie po zakończeniu wyborów, 
mających na celu stwierdzenie 
ewentualnych przypadków wielokrotnego
głosowania.

Poprawka 13
PUNKT 12 PREAMBUŁY

(12) Systematyczna kontrola wszystkich 
głosów i wszystkich zgłoszonych 
kandydatur byłaby niewspółmierna do 
stwierdzonych problemów i mogłaby być 
niemożliwa do przeprowadzenia ze 
względu na brak jednolitych, 
elektronicznych metod rejestracji i 
przechowywania danych dotyczących 
rzeczywistej frekwencji wyborców i 
zgłoszonych kandydatur; państwa 
członkowskie powinny zatem 
przeprowadzać te kontrole jedynie w 
sytuacjach, gdy istnieje duże 
prawdopodobieństwo wystąpienia 

(12) Systematyczna kontrola wszystkich 
głosów byłaby niewspółmierna do 
stwierdzonych problemów i mogłaby być 
niemożliwa do przeprowadzenia ze 
względu na brak jednolitych, 
elektronicznych metod rejestracji i 
przechowywania danych dotyczących 
rzeczywistej frekwencji wyborców; 
państwa członkowskie powinny zatem 
przeprowadzać te kontrole jedynie w 
sytuacjach, gdy istnieje duże 
prawdopodobieństwo wystąpienia 
wielokrotnego głosowania,
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podwójnego głosowania lub podwójnego 
kandydowania,

Poprawka 14
ARTYKUŁ 1 PUNKT 1 A (nowy)
Artykuł 3 (dyrektywa 93/109/WE)

(1a) Art. 3 otrzymuje brzmienie:
„Artykuł 3

Osoba, która w dniu spełnienia wymogu:

a) jest obywatelem Unii w rozumieniu art. 
17 ust. 1 Traktatu;
b) nie będąc obywatelem państwa 
członkowskiego miejsca zamieszkania, 
spełnia pozostałe warunki prawa 
głosowania i kandydowania w wyborach, 
jakie to państwo stawia swoim 
obywatelom, 

ma prawo głosowania i kandydowania w 
wyborach do Parlamentu Europejskiego 
w państwie członkowskim miejsca 
zamieszkania, chyba że państwo 
członkowskie miejsca zamieszkania nie 
zezwala jej ich wykonywać na podstawie 
art. 6 i 7.
Jeżeli obywatele państwa członkowskiego 
miejsca zamieszkania mogą kandydować 
w wyborach jedynie pod warunkiem, że 
posiadali jego obywatelstwo przez pewien 
minimalny okres, uznaje się, że obywatele 
Unii spełniają ten warunek, o ile przez 
wymagany minimalny okres byli 
obywatelami jednego z państw 
członkowskich.”

Poprawka 15
ARTYKUŁ 1 PUNKT 1 B (nowy)

Artykuł 4 ustęp 2 (dyrektywa 93/109/WE)

(1b) Art. 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Każdy wyborca Wspólnoty uprawniony 
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do głosowania może kandydować w więcej 
niż jednym państwie członkowskim w tych 
samych wyborach, o ile prawo państwa 
członkowskiego miejsca zamieszkania nie 
wyklucza takiej możliwości w odniesieniu 
do jego obywateli, a wyborca ze Wspólnoty 
spełnia warunki w odniesieniu do prawa 
do kandydowania, przewidziane przez 
prawo innego zainteresowanego państwa 
członkowskiego.” 

Poprawka 16
ARTYKUŁ 1 PUNKT 2 LITERA (-A) (nowa)

Artykuł 6 ustęp 1 (dyrektywa 93/109/WE)

(-a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Państwo członkowskie miejsca 
zamieszkania może zastrzec, że obywatele 
Unii, których pozbawiono prawa do 
kandydowania w wyniku odrębnego 
orzeczenia wydanego na gruncie prawa 
cywilnego lub karnego państwa 
członkowskiego ich pochodzenia, nie będą 
mogli wykonywać tego prawa w państwie 
członkowskim miejsca zamieszkania w 
wyborach do Parlamentu Europejskiego, 
jeśli pozbawiono by ich takiego prawa na 
mocy prawa krajowego tego państwa za 
ten sam czyn i w ten sam sposób.” 

Poprawka 17
ARTYKUŁ 1 PUNKT 2 LITERA (A)

Artykuł 6 ustęp 2 (dyrektywa 93/109/WE)

2. Państwo członkowskie miejsca 
zamieszkania upewnia się, czy obywatela 
Unii, który wyraził chęć wykonania prawa 
kandydowania w tym państwie, nie 
pozbawiono tego prawa w wyniku 
odrębnego wyroku lub orzeczenia 
wydanego na gruncie prawa cywilnego lub 
karnego państwa członkowskiego jego 
pochodzenia.

2. Państwo członkowskie miejsca 
zamieszkania może upewnić się, czy 
obywatela Unii, który wyraził chęć 
wykonania prawa kandydowania w tym 
państwie, nie pozbawiono tego prawa w 
wyniku odrębnego wyroku lub orzeczenia 
wydanego na gruncie prawa cywilnego lub 
karnego państwa członkowskiego jego 
pochodzenia.
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Poprawka 18
ARTYKUŁ 1 PUNKT 2 LITERA (B)

Artykuł 6 ustęp 3 (dyrektywa 93/109/WE)

3. W celu wykonania przepisów ust. 2 
niniejszego artykułu, państwo 
członkowskie miejsca zamieszkania 
powiadamia państwo członkowskie 
pochodzenia o oświadczeniu, o którym 
mowa w art. 10 ust. 1. W tym samym celu 
państwo członkowskie pochodzenia we 
właściwym terminie oraz w odpowiedni 
sposób udziela istotnych i normalnie 
dostępnych informacji; mogą one 
obejmować wyłącznie takie szczegółowe 
dane, które są absolutnie niezbędne do 
wykonania przepisów niniejszego artykułu, 
a można z nich korzystać tylko w tym celu. 
Jeżeli udzielone informacje podważają 
treść oświadczenia, państwo członkowskie 
miejsca zamieszkania podejmuje właściwe 
działania w celu uniemożliwienia 
zgłoszenia przez odnośną osobę 
kandydatury w wyborach.

3. W celu wykonania przepisów ust. 2 
niniejszego artykułu, państwo 
członkowskie miejsca zamieszkania może 
powiadomić państwo członkowskie 
pochodzenia o oświadczeniu, o którym 
mowa w art. 10 ust. 1.  W tym samym celu 
państwo członkowskie pochodzenia we 
właściwym terminie oraz w odpowiedni 
sposób udziela istotnych i normalnie 
dostępnych informacji;  mogą one 
obejmować wyłącznie takie szczegółowe 
dane, które są absolutnie niezbędne do 
wykonania przepisów niniejszego artykułu, 
a można z nich korzystać tylko w tym celu. 

Poprawka 19
ARTYKUŁ 1 PUNKT 2 A (nowy)
Artykuł 7 (dyrektywa 93/109/WE)

(2a) Art. 7 otrzymuje brzmienie:
„Artykuł 7

1. Państwo członkowskie miejsca 
zamieszkania może zastrzec, że obywatele 
Unii, których pozbawiono prawa do 
głosowania w tym państwie w wyniku 
odrębnego orzeczenia wydanego na 
gruncie prawa cywilnego lub karnego 
państwa członkowskiego ich pochodzenia, 
nie będą mogli wykonywać tego prawa w 
państwie członkowskim miejsca 
zamieszkania w wyborach do Parlamentu 
Europejskiego, jeśli pozbawiono by ich 
takiego prawa na mocy prawa krajowego 
tego państwa za ten sam czyn i w ten sam 
sposób. 
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2. W celu wykonania przepisów ust. 1 
niniejszego artykułu, państwo 
członkowskie miejsca zamieszkania może 
powiadomić państwo członkowskie 
pochodzenia o oświadczeniu, o którym 
mowa w art. 9 ust. 2. W tym samym celu 
państwo członkowskie pochodzenia we 
właściwym terminie oraz w odpowiedni 
sposób udziela istotnych i normalnie 
dostępnych informacji; mogą one 
obejmować wyłącznie takie szczegółowe 
dane, które są absolutnie niezbędne do 
wykonania przepisów niniejszego 
artykułu, a można z nich korzystać tylko w 
tym celu. 
3. W celu wdrożenia niniejszego artykułu 
państwo członkowskie pochodzenia może 
udzielić państwu członkowskiemu miejsca 
zamieszkania we właściwym czasie i w 
odpowiedni sposób wszelkich koniecznych 
informacji.”

Poprawka 20
ARTYKUŁ 1 PUNKT 3 LITERA (-A) (nowa)

Artykuł 10 ustęp 1 litera (b) (dyrektywa 93/109/WE)

(-a) ust. 1 lit. b otrzymuje brzmienie:
„(b) w stosownych przypadkach, iż 
kandyduje w wyborach do Parlamentu 
Europejskiego w innym państwie 
członkowskim, oraz” 

Poprawka 21
ARTYKUŁ 1 PUNKT 3 LITERA (A)

Artykuł 10 ustęp 1 litera (d) (dyrektywa 93/109/WE)

(d) oświadcza, że nie został pozbawiony 
prawa do kandydowania w państwie 
członkowskim pochodzenia.

skreślona

Poprawka 22
ARTYKUŁ 1 PUNKT 3 LITERA (C)

Artykuł 10 ustęp 3 (dyrektywa 93/109/WE)
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(c) ustęp 3 otrzymuje oznaczenie ust. 2. c) ustęp 3 otrzymuje oznaczenie ust. 2 i 
wprowadza się w nim następujące zmiany:
„Państwo członkowskie miejsca 
zamieszkania może również zażądać od 
upoważnionych do kandydowania 
obywateli Wspólnoty przedstawienia 
ważnego dokumentu tożsamości. Może 
również zażądać od nich wskazania daty, 
począwszy od której są obywatelami 
państwa członkowskiego, oraz informacji, 
czy pozbawiono ich prawa do 
kandydowania w wyborach w ich państwie 
członkowskim pochodzenia.” 

Poprawka 23
ARTYKUŁ 1 PUNKT 4

Artykuł 13 ustęp 1 (dyrektywa 93/109/WE)

1. Państwo członkowskie miejsca 
zamieszkania przyjmuje niezbędne środki 
w celu nałożenia skutecznych, 
proporcjonalnych i odstraszających kar w 
przypadku stwierdzenia nieścisłości w 
oświadczeniu oficjalnym, o którym mowa 
w art. 9 ust. 2 i w art. 10 ust. 1, i których 
skutkiem jest niewywiązanie się z 
obowiązków wynikających z dyrektywy. 

1. Państwo członkowskie miejsca 
zamieszkania przyjmuje niezbędne środki 
w celu nałożenia skutecznych, 
proporcjonalnych i odstraszających kar w 
przypadku stwierdzenia nieścisłości w 
oświadczeniu oficjalnym, o którym mowa 
w art. 9 ust. 2 i w art. 10 ust. 1. 
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5. Demokracja uczestnicząca

A. Społeczeństwo obywatelskie
- Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 stycznia 2009 r. w 

sprawie perspektyw rozwoju dialogu obywatelskiego w ramach 
Traktatu z Lizbony (2008/2067(INI)) – Sprawozdawca: Genowefa 
Grabowska 294

- Sprawozdanie na temat wytycznych w sprawie wniosku dotyczącego 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie realizacji 
inicjatywy obywatelskiej przewidzianej w art. 11 ust. 4 Traktatu o Unii 
Europejskiej (INI/2008/2169) – Sprawozdawca: Sylvia-Yvonne 
Kaufmann 298

B. Grupy interesów
- Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 8 maja 2008 r. w sprawie 

określenia ram dla działalności grup interesu (lobbystów) 
w instytucjach europejskich (2007/2115(INI)) – Sprawozdawca: 
Stubb Alexander 307
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Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 stycznia 2009 r. w sprawie perspektyw rozwoju 
dialogu obywatelskiego w ramach Traktatu z Lizbony (2008/2067(INI)) – Sprawozdawca: Genowefa 
Grabowska

Parlament Europejski,

– uwzględniając Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat 
ustanawiający Wspólnotę Europejską, podpisany w dniu 13 grudnia 2007 r. w Lizbonie,

– uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

– uwzględniając rezolucję z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie Traktatu z Lizbony1,

– uwzględniając wiele przyjętych w bieżącej kadencji rezolucji, które odwołują się do 
społeczeństwa obywatelskiego,

– uwzględniając zorganizowane przez Komisję Spraw Konstytucyjnych warsztaty z udziałem 
przedstawicieli organizacji społeczeństwa obywatelskiego, które odbyły się w dniu 3 czerwca 
2008 r.,

– uwzględniając art. 45 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Konstytucyjnych (A6-0475/2008),

A. mając na uwadze, że demokratyczna i bliska obywatelom Unia Europejska wymaga ścisłej 
współpracy instytucji unijnych i państw członkowskich ze społeczeństwem obywatelskim na 
szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym,

B. mając na uwadze, że otwartość instytucji unijnych, władz krajowych, regionalnych i lokalnych 
na dialog i współpracę z obywatelami i organizacjami społeczeństwa obywatelskiego jest 
warunkiem podstawowym ich zaangażowania w proces stanowienia prawa i sprawowania 
władzy na wszystkich szczeblach,

C. mając na uwadze, że Traktat z Lizbony wzmacnia prawa obywateli UE wobec Unii poprzez 
ułatwienie im i stowarzyszeniom reprezentatywnym dla społeczeństwa obywatelskiego udziału 
w debatach nad „Europą obywateli”,

D. mając na uwadze, że aktualne przepisy, również wprowadzone Traktatem z Lizbony, tworzą 
niezbędne ramy prawne dla rozwoju dialogu obywatelskiego na poziomie europejskim; mając 
wszelako na uwadze, że praktyka ich stosowania nie zawsze jest zadowalająca,

E. mając na uwadze, że społeczeństwo obywatelskie w 27 państwach członkowskich znajduje się 
na różnych poziomach rozwoju, w różnym stopniu korzysta z demokracji partycypacyjnej, z 
możliwości udziału w procesie tworzenia prawa oraz w dialogu z władzami krajowymi, 
regionalnymi i lokalnymi,

F. mając na uwadze, że pojęcie „społeczeństwo obywatelskie” odnosi się do licznych organizacji 

                                               
1 Teksty przyjęte, P6_TA(2008)0055.
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pozarządowych i organizacji non-profit założonych przez obywateli z ich własnej woli, które są 
obecne w przestrzeni publicznej, wyrażają interesy, idee i ideologie swoich członków lub 
innych osób, oparte na względach etycznych, kulturalnych, politycznych, naukowych, 
religijnych lub charytatywnych,

G. mając na uwadze, że kwestia określenia poziomu reprezentatywności organizacji społeczeństwa 
obywatelskiego budzi wiele wątpliwości, a także że aktywność i efektywność w promowaniu 
określonych poglądów przez niektóre organizacje nie zawsze idzie w parze z ich 
reprezentatywnością,

H. mając na uwadze istniejące rozbieżności w podejściu do dialogu obywatelskiego 
poszczególnych instytucji Unii Europejskiej,

1. docenia wkład, jaki Unia Europejska wnosi w rozwój dialogu obywatelskiego, zarówno na 
poziomie europejskim, jak i na poziomach krajowym, regionalnym i lokalnym w państwach 
członkowskich;

2. podkreśla, że społeczeństwo obywatelskie Europy odgrywa znaczącą rolę w europejskim 
procesie integracji, przedstawiając instytucjom europejskim stanowiska i żądania obywateli 
Unii; wskazuje na znaczenie fachowej wiedzy, jaką społeczeństwo obywatelskie udostępnia 
instytucjom, oraz podkreśla wagę i znaczenie funkcji informacyjnych i popularyzujących dialog 
obywatelski, zwłaszcza w zakresie promowania i propagowania działań i zamierzeń Unii 
Europejskiej, w budowaniu sieci współpracy europejskiej oraz wzmacnianiu wśród 
społeczeństwa obywatelskiego tożsamości i identyfikacji europejskiej;

3. podkreśla, iż jeśli Unia Europejska chce osiągnąć swoje cele i zamierzenia polityczne, to 
potrzebuje szerszej debaty publicznej, efektywniejszego dialogu obywatelskiego i większej 
świadomości politycznej;

4. podkreśla swoje szczególne przywiązanie do dialogu obywatelskiego oraz wagę nadaną temu 
dialogowi przez Traktat z Lizbony, który przyznał mu rangę nadrzędnej zasady wiążącej 
wszystkie strefy działalności Unii Europejskiej;

5. z zadowoleniem przyjmuje wzmocnienie demokracji przedstawicielskiej i demokracji 
uczestniczącej, wynikające z wprowadzenia do Traktatu z Lizbony tzw. „inicjatywy 
obywatelskiej”, dopuszczającej wezwanie Komisji Europejskiej przez milion obywateli z kilku 
państw członkowskich do przedstawienia wniosku legislacyjnego;

6. wzywa instytucje Unii Europejskiej, a także władze krajowe, regionalne i lokalne państw 
członkowskich, do jak najpełniejszego wykorzystania istniejących ram prawnych oraz katalogu 
dobrych praktyk dla rozwoju dialogu z obywatelami oraz organizacjami społeczeństwa 
obywatelskiego; w szczególności uważa, że biura informacji Parlamentu Europejskiego w 
każdym państwie członkowskim powinny odgrywać aktywną rolę w promowaniu i organizacji 
forów, a także zarządzaniu tymi forami, które odbywają się przynajmniej raz w roku z udziałem 
Parlamentu i przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego w danym państwie członkowskim, 
oraz podkreśla znaczenie udziału w tych forach posłów do PE zarówno z kraju organizacji 
forum, jak i z innych państw członkowskich;

7. wzywa instytucje Unii Europejskiej do włączenia w dialog obywatelski wszystkich 
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zainteresowanych przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego; kluczowy w tym kontekście 
jest głos młodych obywateli Europy, którzy będą kreślili kształt i odpowiadali za „Unię 
Europejską jutra”;

8. wzywa instytucje Unii Europejskiej do zapewnienia, aby wszyscy obywatele UE, w tym kobiety 
i mężczyźni, ludzie starzy i młodzi, pochodzący ze wsi i z miasta, mieli szansę na aktywne, 
wolne od dyskryminacji i oparte na równych prawach zaangażowanie w dialog obywatelski, a 
zwłaszcza by przedstawiciele mniejszości językowych mogli wypowiadać się na takich forach 
w swoich językach ojczystych. Funkcjonowanie Unii Europejskiej w tym zakresie powinno 
sprzyjać urzeczywistnieniu idei równości kobiet i mężczyzn oraz stanowić przykład jej 
propagowania zarówno w państwach członkowskich, jak i poza UE;

9. wzywa instytucje Unii Europejskiej do ustanowienia w drodze porozumienia 
międzyinstytucjonalnego wiążących wytycznych dotyczących powoływania przedstawicieli 
społeczeństwa obywatelskiego, metod organizowania konsultacji i ich finansowania, zgodnego 
z „Ogólnymi zasadami i minimalnymi standardami konsultacji z zainteresowanymi stronami”1; 
wskazuje, że w tym celu wszystkie instytucje UE powinny prowadzić i aktualizować rejestry 
wszystkich odpowiednich organizacji pozarządowych, niezależnie od tego czy działają w 
państwach członkowskich, czy też skupiają się na instytucjach unijnych;

10. wzywa instytucje Unii Europejskiej do uczynienia dialogu obywatelskiego przekrojowym 
zadaniem wszystkich dyrekcji generalnych Komisji, wszystkich roboczych grup doradczych w 
Radzie Ministrów i wszystkich komisji Parlamentu Europejskiego, w sposób przejrzysty i przy 
zachowaniu pełnej równowagi pomiędzy sektorami publicznym i prywatnym;

11. wzywa instytucje Unii Europejskiej, aby dla zapewnienia lepszej komunikacji, przepływu 
informacji i koordynacji ich działań w zakresie konsultacji ze społeczeństwem, podjęły bliższą 
współpracę na rzecz budowania europejskiego dialogu obywatelskiego i promowania aktywnej 
postawy europejskiej wśród obywateli UE; stwierdza, że w związku z tym bardzo pożądane 
byłyby regularne spotkania przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego i komisarzy w 
ramach forów odbywających się w państwach członkowskich jako sposób zmniejszenia 
postrzeganego rozdźwięku między UE i obywatelami Europy;

12. wzywa Radę do ułatwienia i uproszczenia dostępu do jej prac, co jest postrzegane jako warunek 
sine qua non dla nawiązania prawdziwego dialogu ze społeczeństwem obywatelskim; 

13. podkreśla znaczenie rozwoju europejskiej polityki komunikacyjnej w zakresie dostarczania 
nowych narzędzi i sposobów komunikowania się z obywatelami UE (z zastosowaniem 
Internetu, użyciem e-technologii oraz nowoczesnych technik audiowizualnych);

14. apeluje o kontynuowanie dotychczasowych, już sprawdzonych unijnych inicjatyw, które 
zmierzają do zwiększenia udziału społeczeństwa obywatelskiego w procesie integracji 
europejskiej, takich jak: Europe by Satelite, Agora Obywatelska, tematyczne fora obywatelskie 
(np. Your Europe), debaty internetowe itp;

15. podkreśla znaczenie profesjonalnych badań europejskiej opinii publicznej pod kątem 
                                               
1 Zobacz komunikat Komisji z dnia 11 grudnia 2002 r. zatytułowany „W kierunku lepszej kultury 

konsultacji i dialogu – Zasady ogólne i minimalne standardy na potrzeby konsultacji Komisji z 
zainteresowanymi stronami” (COM(2002)0704).
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zidentyfikowania i zrozumienia potrzeb i oczekiwań obywateli UE w odniesieniu do 
funkcjonowania Unii; wzywa instytucje UE i społeczeństwo obywatelskie w państwach 
członkowskich, by we wzajemnych stosunkach i dyskusjach miały te oczekiwania na uwadze;

16. wzywa władze krajowe, regionalne i lokalne państw członkowskich do wspierania dialogu 
obywatelskiego, w szczególności w tych krajach i regionach oraz w tych dziedzinach, gdzie nie 
jest on jeszcze w pełni rozwinięty lub wystarczająco wdrożony; ponadto nalega na te organy, by 
aktywnie wspierały rozwój wzajemnych stosunków regionalnych społeczeństwa 
obywatelskiego w państwach członkowskich oraz inicjatywy transgraniczne; uważa, że 
należałoby również rozważyć powoływanie zespołów w państwach członkowskich jako sposób 
wspierania wymiany pomysłów i doświadczeń w UE;

17. apeluje do przedstawicieli społeczeństwa europejskiego o aktywne włączanie się w dialog 
obywatelski oraz w opracowywanie programów i europejskich strategii politycznych, co 
pozwoli wpływać na procesy decyzyjne;

18. zachęca obywateli UE do szerszego udziału w debatach i dyskusjach europejskich, a także do 
uczestnictwa w nadchodzących wyborach do Parlamentu Europejskiego;

19. zwraca uwagę, iż prowadzenie dialogu z obywatelami na wszystkich szczeblach: europejskim, 
krajowym, regionalnym i lokalnym wymaga odpowiednich środków finansowych i zwraca się 
do podmiotów zainteresowanych i odpowiedzialnych za jego organizację o zapewnienie 
stosownego wsparcia finansowego;

20. podkreśla, że poza dialogiem ze społeczeństwem obywatelskim potrzebny jest również otwarty, 
przejrzysty i systematyczny dialog prowadzony przez Unię z Kościołami i wspólnotami 
wyznaniowymi, zgodnie z postanowieniami traktatu lizbońskiego;

21. zaleca instytucjom unijnym, żeby wspólnie udostępniały informacje o reprezentatywności i 
dziedzinach działalności organizacji społeczeństwa obywatelskiego w Europie, np. poprzez 
publiczną i przyjazną użytkownikom bazę danych;

22. zwraca się do Komisji o przedstawienie nowego wniosku dotyczącego stowarzyszeń 
europejskich, żeby europejskie organizacje społeczeństwa obywatelskiego miały oparcie we 
wspólnej podstawie prawnej;

23. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji parlamentom 
państw członkowskich, Radzie, Komisji oraz Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-
Społecznemu i Komitetowi Regionów.
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Sprawozdanie na temat wytycznych w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie realizacji inicjatywy obywatelskiej przewidzianej w art. 11 ust. 4 
Traktatu o Unii Europejskiej (INI/2008/2169) – Sprawozdawca: Sylvia-Yvonne Kaufmann1

Parlament Europejski,

– uwzględniając art. 192 ust. 2 TWE,

– uwzględniając traktat lizboński zmieniający Traktat o Unii Europejskiej oraz Traktat 
ustanawiający Wspólnotę Europejską, podpisany w Lizbonie w dniu 13 grudnia 2007 r.,

– uwzględniając Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy2,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie traktatu z Lizbony3,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 19 stycznia 2006 r. w sprawie okresu refleksji: struktura, 
zagadnienia i kontekst oceny debaty na temat Unii Europejskiej4,

– uwzględniając art. 39 oraz art. 45 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Konstytucyjnych oraz opinię Komisji Petycji (A6–
0043/2009),

A. mając na uwadze, że w traktacie lizbońskim ustanowiono inicjatywę obywatelską, zgodnie z 
którą obywatele Unii w liczbie nie mniejszej niż milion, mający obywatelstwo znacznej liczby 
państw członkowskich, mogą podjąć inicjatywę zwrócenia się do Komisji o przedłożenie 
odpowiednich wniosków, w ramach jej uprawnień, w sprawach, w odniesieniu do których, 
zdaniem obywateli, stosowanie traktatów wymaga ustanowienia unijnego aktu prawnego – art. 
11 ust. 4 traktatu UE w nowym brzmieniu („TUE n.b.”),

B. mając na uwadze, że w ten sposób milion obywateli Unii otrzyma takie samo uprawnienie do 
wezwania Komisji do przedłożenia wniosku dotyczącego aktu prawnego, jakie już od momentu 
ustanowienia Wspólnot Europejskich w 1957 r. przysługuje Radzie (pierwotnie art. 152 traktatu 
EWG, obecnie art. 208 traktatu WE, a w przyszłości art. 241 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej („TFUE”)) oraz Parlamentowi Europejskiemu od czasu wejścia w życie traktatu z 
Maastricht w 1993 r. (obecnie art. 192 traktatu WE, w przyszłości art. 225 TFUE),

C. mając na uwadze, że w ten sposób obywatele wezmą bezpośredni udział w stosowaniu 
suwerennych uprawnień Unii Europejskiej, gdyż po raz pierwszy zostaną bezpośrednio 
włączeni w zgłaszanie wniosków w sprawie europejskich aktów prawodawczych,

D.  mając na uwadze, że art. 11 ust. 4 TUE n.b. służy ustanowieniu indywidualnego prawa udziału 
w inicjatywie obywatelskiej jako szczególnego wyrazu prawa do uczestnictwa 

                                               
1 Niniejszy projekt rezolucji nie był rozpatrywany ani poddany pod głosowanie na posiedzeniu plenarnym, 

poniższy tekst ma formę przyjętą w wyniku głosowania w komisji AFCO
2 Dz.U. C 310 z 16.12.2004, s. 1.
3 Teksty przyjęte, P6_TA(2008)0055.
4 Dz.U. C 287 E z 24.11.2006, s. 306.
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w demokratycznym życiu Unii zgodnie z art. 10 ust. 3 TUE n.b.,

E. mając na uwadze, że prawo podjęcia inicjatywy jest często mylone z prawem składania petycji; 
mając na uwadze, że należy dopilnować, aby obywatele w pełni rozumieli różnicę między tymi 
dwoma prawami, szczególnie dlatego, że petycję składa się do Parlamentu, a inicjatywa 
obywatelska jest kierowana do Komisji,

F. mając na uwadze, że organy Unii i państwa członkowskie mają obowiązek stworzyć warunki 
dla bezproblemowego, przejrzystego i skutecznego korzystania z uprawnienia do udziału 
obywateli Unii,

G. mając na uwadze, że procedury i warunki dotyczące inicjatywy obywatelskiej, w tym minimalna 
liczba państw członkowskich, z których muszą pochodzić obywatele podejmujący taką 
inicjatywę, zostały określone przez Parlament i Radę zgodnie z właściwą procedurą 
prawodawczą na mocy rozporządzenia (art. 24 ust. 1 TFUE),

H. mając na uwadze, że przy uchwaleniu tego rozporządzenia oraz przy jego wykonywaniu 
konieczne jest zapewnienie w szczególności praw podstawowych do równego traktowania, 
dobrego sprawowania rządów oraz ochrony prawnej,

Minimalna liczba państw członkowskich

I. mając na uwadze, że „minimalna liczba państw członkowskich, z których muszą pochodzić 
obywatele, którzy występują z taką inicjatywą” (art. 24 ust. 1 TFUE) powinna stanowić 
„znaczną liczbę państw członkowskich” (art. 11 ust. 4 TUE n.b.),

J. mając na uwadze, że określenie minimalnej liczby państw członkowskich nie może nastąpić 
całkowicie dowolnie, lecz musi wynikać z celu tego uregulowania, a liczbę tę należy 
interpretować w odniesieniu do innych postanowień traktatowych w celu uniknięcia 
sprzecznych interpretacji,

K. mając na uwadze, że celem tego uregulowania jest zapewnienie, że punktem wyjściowym 
europejskiego procesu prawodawczego nie jest szczególny interes pojedynczego państwa 
członkowskiego, lecz ogólny interes europejski,

L. mając na uwadze, że art. 76 TFUE wskazuje, że wniosek prawodawczy zgłoszony przez jedną 
czwartą państw członkowskich spełnia przesłankę dostatecznego uwzględnienia ogólnego 
interesu europejskiego, mając zatem na uwadze, że taką minimalną liczbę państw 
członkowskich można uznać za bezsprzeczną,

M. mając na uwadze, że cel niniejszego uregulowania zostanie spełniony jedynie w takim 
przypadku, jeżeli będzie to powiązane z minimalną liczbą głosów poparcia pochodzących z 
każdego z tych państw członkowskich, 

N. mając na uwadze, że z art. 11 ust. 4 TUE n.b., który określa liczbę miliona obywateli Unii 
spośród populacji liczącej ok. 500 milionów obywateli, można wywnioskować, że za 
reprezentatywną uznaje się 1/500 ludności,

Minimalny wiek uczestników
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O. mając na uwadze, że art. 11 ust. 4 TUE n.b. dotyczy wszystkich obywateli Unii,

P. mając na uwadze, że każde ograniczenie prawa do demokratycznego udziału i każde nierówne 
traktowanie ze względu na wiek musi jednak odpowiadać zasadzie proporcjonalności,

Q. mając na uwadze, że ponadto należy uniknąć sprzecznych interpretacji, mogących na przykład 
wyniknąć w przypadku, gdyby minimalny wiek umożliwiający udział w wyborach europejskich 
w danym państwie członkowskim byłby niższy niż wiek umożliwiający udział w inicjatywie 
obywatelskiej,

Procedura

R. mając na uwadze, że w przypadku skutecznej inicjatywy obywatelskiej Komisja będzie 
zobowiązana do rozpatrzenia jej przedmiotu i podjęcia decyzji, czy i w jakim zakresie przedłoży 
odpowiedni wniosek dotyczący aktu prawnego;

S. mając na uwadze, że byłoby wskazane, aby inicjatywy odnosiły się do jednej właściwej 
podstawy prawnej lub kilku z nich dla przedkładania proponowanego aktu prawnego przez 
Komisję,

T. mając na uwadze, że inicjatywa obywatelska może dojść do skutku jedynie wtedy, jeżeli jest 
dopuszczalna w tym sensie, że:

zawiera skierowane do Komisji wezwanie do przedłożenia wniosku dotyczącego aktu 
prawnego Unii,

Unia posiada w tej sprawie kompetencje prawodawcze, a Komisja prawo inicjatywy 
prawodawczej w danym wypadku oraz

akt prawny będący przedmiotem wniosku nie jest w oczywisty sposób sprzeczny z ogólnymi 
zasadami prawa stosowanymi w Unii Europejskiej,

U. mając na uwadze, że inicjatywa obywatelska jest skuteczna, jeżeli jest dopuszczalna w 
powyższym sensie i reprezentatywna, czyli popiera ją co najmniej milion osób będących 
obywatelami znacznej liczby państw członkowskich,

V. mając na uwadze, że zadaniem Komisji jest sprawdzenie, czy spełnione zostały wymogi 
skutecznej inicjatywy obywatelskiej,

W. mając na uwadze, że dla organizacji inicjatywy obywatelskiej wysoce pożądane jest uzyskanie –
jeszcze przed rozpoczęciem zbierania głosów poparcia – pewności prawnej odnośnie do jej 
dopuszczalności,

X. mając na uwadze, że Komisja nie może dokonać sprawdzenia prawdziwości głosów poparcia, w 
związku z czym zadanie to powinny wykonać państwa członkowskie; mając jednak na uwadze, 
że związane z tym zobowiązania państw członkowskich obejmują jedynie inicjatywy 
podejmowane w ramach art. 11 ust. 4 TUE n.b. i w żadnym wypadku inicjatywy, które są
niedopuszczalne z określonych względów; mając na uwadze, że z tego powodu konieczne jest, 
aby państwa członkowskie, jeszcze przed rozpoczęciem zbierania głosów poparcia, miały 
pewność prawną co do dopuszczalności inicjatywy obywatelskiej,
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Y. mając na uwadze, że sprawdzanie dopuszczalności inicjatywy obywatelskiej przez Komisję 
ogranicza się jedynie do wyżej wymienionych zagadnień prawnych i nie może pod żadnym 
pozorem kierować się względami oportunizmu politycznego; mając na uwadze, że dzięki temu 
Komisja, w oparciu o własne interesy polityczne, nie będzie miała pełnej swobody przy 
podejmowaniu decyzji, czy inicjatywa obywatelska powinna zostać uznana za dopuszczalną, 
czy nie,

Z. mając na uwadze, że korzystny wydaje się podział procedury dotyczącej inicjatywy 
obywatelskiej na pięć następujących etapów:

zgłoszenie inicjatywy,

zbieranie głosów poparcia,

przedłożenie inicjatywy,

zajęcie stanowiska przez Komisję,

 sprawdzenie, czy akt prawny będący przedmiotem wniosku jest spójny z traktatami,

Zasada przejrzystości

AA. mając na uwadze, że inicjatywa obywatelska jest środkiem, za pośrednictwem którego 
możliwe jest korzystanie z publicznego suwerennego prawa w dziedzinie prawodawstwa i 
jako taka podlega zasadzie przejrzystości; mając na uwadze, że oznacza to, iż organizatorzy 
inicjatywy obywatelskiej muszą publicznie odpowiadać za prowadzenie księgowości w 
odniesieniu do finansowania, w tym źródeł tego finansowania,

Monitoring polityczny
AB. mając na uwadze, że monitoring przebiegu inicjatywy obywatelskiej jest politycznym 

zadaniem Parlamentu,

AC. mając na uwadze, że odpowiedzialność ta dotyczy wdrożenia rozporządzenia w sprawie 
inicjatywy obywatelskiej jako takiego oraz politycznego stanowiska Komisji wobec wniosku 
złożonego w ramach inicjatywy obywatelskiej,

AD. mając na uwadze, że należy zapewnić zgodność wniosków kierowanych do Komisji w 
ramach inicjatywy obywatelskiej z demokratycznie zatwierdzonymi priorytetami i wnioskami 
Parlamentu,

Konstytucyjne inicjatywy obywatelskie

AE. mając na uwadze, że jest kwestią sporną, czy art. 11 ust. 4 TUE n.b. obejmuje również 
inicjatywy na rzecz zmiany traktatów (konstytucyjne inicjatywy obywatelskie),

1. zwraca się do Komisji o przedłożenie niezwłocznie po wejściu w życie traktatu lizbońskiego 
wniosku dotyczącego rozporządzenia w sprawie inicjatywy obywatelskiej, na podstawie art. 24 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

2. zwraca się do Komisji o odpowiednie uwzględnienie w tym kontekście zaleceń zawartych w 
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załączniku do przedmiotowej rezolucji;

3. apeluje, by rozporządzenie było jasne, proste i przyjazne dla użytkownika oraz obejmowało 
praktyczne elementy związane z definicją inicjatywy obywatelskiej, tak aby nie była ona 
mylona z prawem do składania petycji;

4. postanawia zbadać – bezpośrednio po przyjęciu tego rozporządzenia – możliwość ustanowienia 
skutecznego systemu monitorowania przebiegu inicjatywy europejskiej;

5. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji.
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ZAŁĄCZNIK DO PROJEKTU REZOLUCJI:
ZALECENIA W SPRAWIE TREŚCI WNIOSKU KOMISJI DOTYCZĄCEGO 

ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY W SPRAWIE 
REALIZACJI INICJATYWY OBYWATELSKIEJ

Określenie minimalnej liczby państw członkowskich
1. Minimalna liczba państw członkowskich, z których muszą pochodzić obywatele Unii 

uczestniczący w inicjatywie obywatelskiej, wynosi jedną czwartą państw członkowskich.

2. Wymóg ten jest spełniony jedynie wtedy, jeżeli z każdego danego państwa członkowskiego 
inicjatywę popiera co najmniej 1/500 jego obywateli.

Określenie minimalnego wieku uczestników
3. W inicjatywie obywatelskiej może wziąć udział każdy obywatel Unii uprawniony do 

głosowania zgodnie z ustawodawstwem jego własnego państwa członkowskiego.

Ustanowienie procedury 
4. Procedura inicjatywy obywatelskiej obejmuje pięć następujących etapów:

• zgłoszenie inicjatywy,

• zbieranie głosów poparcia,

• przedłożenie inicjatywy,

• zajęcie stanowiska przez Komisję,

• sprawdzenie, czy akt prawny będący przedmiotem wniosku jest spójny z traktatami,

5. Pierwszy etap inicjatywy obywatelskiej rozpoczyna się z chwilą jej zgłoszenia przez 
organizatorów do Komisji, a kończy się z chwilą podjęcia przez Komisję formalnej decyzji 
dotyczącej skuteczności tego zgłoszenia. Ma on następujące cechy charakterystyczne:

(a) Inicjatywa obywatelska wymaga prawidłowego zgłoszenia przez organizatorów do 
Komisji. W celu zgłoszenia konieczne jest podanie przez każdego organizatora swojego 
nazwiska, daty urodzenia, obywatelstwa oraz miejsca zamieszkania, jak również 
dokładnego brzmienia inicjatywy obywatelskiej w jednym z języków urzędowych Unii 
Europejskiej. 

(b) Komisja sprawdza formalną dopuszczalność zgłaszanej inicjatywy obywatelskiej. 
Inicjatywa obywatelska jest formalnie dopuszczalna, jeżeli spełnia następujące cztery 
warunki:

 zawiera skierowane do Komisji wezwanie do przedłożenia wniosku dotyczącego 
wydania aktu prawnego Unii Europejskiej;

 UE posiada kompetencje do przyjęcia danego aktu prawnego na mocy traktatów 
stanowiących podstawę funkcjonowania Unii Europejskiej; 
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 Komisja posiada kompetencje do przedłożenia wniosku dotyczącego takiego aktu 
prawnego na mocy traktatów stanowiących podstawę funkcjonowania Unii 
Europejskiej;

 akt prawny będący przedmiotem wniosku nie jest w oczywisty sposób sprzeczny z 
ogólnymi zasadami prawa stosowanymi w Unii Europejskiej.

Zgodnie z art. 41 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej Komisja udziela 
organizatorom niezbędnego wsparcia w celu zapewnienia dopuszczalności zgłoszonych 
inicjatyw. Ponadto Komisja informuje organizatorów o bieżących i planowanych 
procedurach prawodawczych w sprawach dotyczących danej inicjatywy obywatelskiej oraz 
o zgłoszonych już skutecznie inicjatywach obywatelskich, które w całości lub częściowo 
dotyczą tej samej sprawy.

(c) W okresie dwóch miesięcy od zgłoszenia inicjatywy obywatelskiej Komisja podejmuje 
decyzję co do dopuszczalności i możliwości zgłoszenia inicjatywy. Odmowa zgłoszenia 
może nastąpić wyłącznie z przyczyn prawnych i w żadnym razie ze względów 
politycznych.

(d) Decyzja jest skierowana zarówno indywidualnie do organizatorów, jak i do szerokiego 
grona odbiorców. Informowani są o niej organizatorzy oraz publikuje się ją w Dzienniku 
Urzędowym. O decyzji bezzwłocznie informowany jest Parlament Europejski, Rada 
i państwa członkowskie.

(e) Decyzja podlega kontroli Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz 
Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich zgodnie z właściwymi przepisami prawa 
wspólnotowego. Dotyczy to również przypadku, jeżeli Komisja nie podejmie takiej 
decyzji.

(f) Na swojej stronie internetowej Komisja prowadzi publicznie dostępny wykaz wszystkich 
skutecznie zgłoszonych inicjatyw obywatelskich. 

(g) Organizatorzy inicjatywy obywatelskiej mogą w każdej chwili wycofać inicjatywę. 
W takim przypadku uznaje się ją za niezgłoszoną i skreśla się z wyżej wymienionego 
wykazu Komisji.

6. Drugi etap inicjatywy obywatelskiej obejmuje zbieranie indywidualnych głosów poparcia dla 
skutecznie zgłoszonej inicjatywy oraz urzędowe potwierdzenie przez państwa członkowskie 
wyniku zbierania indywidualnych głosów poparcia. Ma on następujące cechy 
charakterystyczne:

(a) Państwa członkowskie zapewniają skuteczną procedurę zbierania prawidłowych głosów 
poparcia dla inicjatywy obywatelskiej oraz urzędowego potwierdzenia wyniku tego 
zbierania głosów.

(b) Głos poparcia uznaje się za prawidłowy, jeżeli został on zgłoszony w terminie 
przewidzianym na zbieranie głosów poparcia przy poszanowaniu odpowiednich przepisów 
prawa państw członkowskich oraz prawa UE. Okres zbierania głosów poparcia wynosi 
jeden rok i rozpoczyna się z pierwszym dniem trzeciego miesiąca od podjęcia decyzji w 
sprawie zgłoszenia inicjatywy obywatelskiej.
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(c) Wszystkie osoby popierające inicjatywę muszą indywidualnie wyrazić swoje poparcie, z 
reguły w formie samodzielnie złożonego podpisu (odręcznego lub ewentualnie 
elektronicznego). Głos poparcia musi zawierać informację dotyczącą co najmniej 
nazwiska, daty urodzenia, miejsca zamieszkania oraz obywatelstwa osoby popierającej. 
Osoby posiadające więcej niż jedno obywatelstwo podają informację tylko o jednym, 
dobrowolnie wybranym obywatelstwie.
Dane osobowe podlegają ochronie, za którą odpowiedzialni są organizatorzy inicjatywy 
obywatelskiej. 

(d) Poparcie dla inicjatywy obywatelskiej można wyrazić tylko jeden raz. Każdy głos poparcia 
zawiera odrębne oświadczenie osoby popierającej złożone pod przysięgą, że nie poparła 
już wcześniej tej samej inicjatywy obywatelskiej.

(e) Do zakończenia terminu zbierania głosów poparcia możliwe jest wycofanie każdego głosu 
poparcia. W takiej sytuacji wcześniej wyrażony głos poparcia uznaje się za niezgłoszony. 
Organizatorzy są zobowiązani do poinformowania o takiej możliwości każdej osoby 
popierającej. Każdy głos poparcia zawiera odrębne oświadczenie osoby popierającej, że 
została o tym powiadomiona.

(f) Każda osoba popierająca otrzymuje od organizatorów kopię swojego głosu poparcia, w 
tym kopię swojego ustawowego oświadczenia oraz oświadczenia dotyczącego przyjęcia do 
wiadomości możliwości wycofania głosu poparcia.

(g) Po sprawdzeniu potwierdzeń głosów poparcia, państwa członkowskie w okresie dwóch 
miesięcy wystawiają organizatorom inicjatywy obywatelskiej urzędowe poświadczenie 
liczby prawidłowo wyrażonych głosów poparcia, w podziale według obywatelstwa osób 
popierających. Podejmują odpowiednie kroki w celu zagwarantowania, że każdy głos 
poparcia jest zatwierdzany przez dane państwo członkowskie tylko raz oraz że skutecznie 
zapobiega się wielokrotnemu zatwierdzeniu przez różne państwa członkowskie bądź różne 
organy danego państwa członkowskiego.
Dane osobowe podlegają ochronie, za którą odpowiedzialne są właściwe organy państw 
członkowskich. 

7. Trzeci etap inicjatywy obywatelskiej rozpoczyna się z chwilą przedłożenia jej do Komisji przez 
organizatorów, a kończy się z chwilą podjęcia przez Komisję formalnej decyzji dotyczącej 
skuteczności przedłożenia inicjatywy obywatelskiej. Ma on następujące cechy 
charakterystyczne:

(a) Inicjatywa obywatelska wymaga prawidłowego przedłożenia do Komisji przez 
organizatorów. Przy przedkładaniu należy przedstawić wystawione przez państwa 
członkowskie zaświadczenia dotyczące liczby potwierdzonych głosów poparcia. 

(b) Komisja sprawdza reprezentatywność przedłożonej inicjatywy obywatelskiej. Inicjatywę 
obywatelską uznaje się za reprezentatywną, jeżeli:

 popiera ją co najmniej milion obywateli Unii, 

 obywatele ci pochodzą co najmniej z jednej czwartej państw członkowskich, 

 przy czym liczba obywateli z danego państwa członkowskiego powinna wynosić 
odpowiednio co najmniej 1/500 ludności danego państwa członkowskiego. 
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(c) W okresie dwóch miesięcy po przedłożeniu inicjatywy obywatelskiej Komisja podejmuje 
decyzję co do skuteczności przedłożenia tej inicjatywy. Decyzja zawiera stanowisko w 
sprawie reprezentatywności inicjatywy. Odmowa przedłożenia może nastąpić wyłącznie z 
przyczyn prawnych i w żadnym razie ze względów politycznych.

(d) Decyzja jest skierowana zarówno indywidualnie do organizatorów, jak i do szerokiego 
grona odbiorców. Informowani są o niej organizatorzy oraz publikuje się ją w Dzienniku 
Urzędowym. O decyzji bezzwłocznie informowany jest Parlament Europejski, Rada 
i państwa członkowskie.

(e) Decyzja podlega kontroli Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz 
Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich zgodnie z właściwymi przepisami prawa 
wspólnotowego. Dotyczy to również przypadku, jeżeli Komisja nie podejmie takiej 
decyzji. 

(f) Na swojej stronie internetowej Komisja prowadzi publicznie dostępny wykaz wszystkich 
skutecznie przedłożonych inicjatyw obywatelskich. 

8. Czwarty etap inicjatywy obywatelskiej obejmuje merytoryczne rozpatrzenie przez Komisję 
przedmiotu inicjatywy i kończy się przyjęciem formalnego stanowiska Komisji dotyczącego 
zawartego w inicjatywie wezwania w sprawie przedłożenia wniosku dotyczącego aktu 
prawnego. Ma on następujące cechy charakterystyczne:

(a) Skutecznie przedłożona inicjatywa obywatelska zobowiązuje Komisję do merytorycznego 
rozpatrzenia przedmiotu inicjatywy. 

(b) W tym celu Komisja wysłuchuje organizatorów inicjatywy i daje im możliwość 
szczegółowego przedstawienia przedmiotu inicjatywy. 

(c) Komisja podejmuje decyzję dotyczącą wniosku zawartego w inicjatywie w ciągu trzech 
miesięcy. Jeżeli postanowi o nieprzedłożeniu wniosku prawodawczego, wyjaśnia 
Parlamentowi i organizatorom przyczyny takiej decyzji.

(d) Decyzja jest skierowana zarówno indywidualnie do organizatorów, jak i do szerokiego 
grona odbiorców. Informowani są o niej organizatorzy oraz publikuje się ją w Dzienniku 
Urzędowym. O decyzji bezzwłocznie informowany jest Parlament Europejski, Rada 
i państwa członkowskie.

(e) Jeżeli Komisja nie podejmie żadnej decyzji w odniesieniu do wniosku przedłożonego w 
ramach inicjatywy obywatelskiej, podlega to sądowej kontroli Trybunału Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej oraz Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich, zgodnie 
z właściwymi przepisami prawa wspólnotowego.

Zasada przejrzystości

9. Organizatorzy skutecznie zgłoszonej inicjatywy obywatelskiej mają obowiązek, w 
odpowiednim terminie po zakończeniu procedury, przedstawić Komisji sprawozdanie dotyczące 
finansowania inicjatywy, w tym źródeł finansowania (sprawozdanie dotyczące przejrzystości). 
Sprawozdanie jest badane przez Komisję i publikowane wraz z opinią.

10. Z zasady Komisja zaczyna zajmować się treścią inicjatywy obywatelskiej dopiero po 
przedstawieniu należycie przygotowanego sprawozdania dotyczącego przejrzystości.
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Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 8 maja 2008 r. w sprawie określenia ram dla działalności 
grup interesu (lobbystów) w instytucjach europejskich (2007/2115(INI)) – Sprawozdawca: Stubb 
Alexander

Parlament Europejski,

– uwzględniając art. 9 ust. 4 Regulaminu,

– uwzględniając zieloną księgę zatytułowaną „Europejska inicjatywa na rzecz przejrzystości” 
przedstawioną przez Komisję (COM(2006)0194),

– uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Zielona księga ‘Europejska inicjatywa na 
rzecz przejrzystości’ – działania następcze” (COM(2007)0127),

– uwzględniając projekt kodeksu postępowania dla grup interesu, wprowadzony przez Komisję 
dnia 10 grudnia 2007 r.,

– uwzględniając swoją decyzję z dnia 17 lipca 1996 r. w sprawie zmiany Regulaminu (lobbing w 
Parlamencie)1,

– uwzględniając swoją decyzję z dnia 13 maja 1997 r. w sprawie zmiany Regulaminu (kodeks 
postępowania dotyczący lobbystów)2,

– uwzględniając art. 45 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Konstytucyjnych oraz opinie Komisji Kontroli 
Budżetowej, Komisji Gospodarczej i Monetarnej, Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, 
Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, Komisji Prawnej, jak również Komisji 
Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A6-0105/2008),

A. mając na uwadze, że wraz z poszerzeniem kompetencji Parlamentu Europejskiego nastąpił 
znaczny rozwój lobbingu w Parlamencie,

B. mając na uwadze, że celem lobbingu jest uzyskanie wpływu nie tylko na politykę i decyzje 
legislacyjne, ale także na przydział środków finansowych Wspólnoty oraz monitorowanie 
wdrażania prawodawstwa,

C. mając na uwadze, że wraz z oczekiwaną ratyfikacją traktatu lizbońskiego zwiększą się 
uprawnienia Parlamentu, który będzie współprawodawcą w ramach prawie całej zwykłej 
procedury legislacyjnej, co przyciągnie uwagę jeszcze większej liczby grup lobbystów,

D. mając na uwadze, że grupy interesu odgrywają kluczową rolę w otwartym i wielostronnym 
dialogu, na którym zasadza się system demokratyczny, a także stanowią istotne źródło 
informacji dla posłów podczas wykonywania ich mandatu,

E. mając na uwadze, że grupy lobbystów nie tylko prowadzą działalność lobbingową wśród 

                                               
1 Dz.U. C 261 z 9.9.1996, str. 75.
2 Dz.U. C 167 z 2.6.1997, str. 20.
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posłów, ale próbują również wywierać wpływ na decyzje Parlamentu poprzez lobbing wśród 
urzędników pracujących w sekretariatach komisji parlamentarnych, personelu grup 
politycznych i asystentów posłów, 

F. mając na uwadze szacunkowe dane o ok. 15 000 lobbystów indywidualnych i 2 500 organizacji 
lobbystycznych w Brukseli,

G. mając na uwadze propozycję Komisji utworzenia wspólnego rejestru grup interesu w 
instytucjach UE w ramach europejskiej inicjatywy na rzecz przejrzystości, podjętej przez 
Komisję,

H. mając na uwadze, że Parlament posiada własny rejestr lobbystów1 od 1996 r., a także kodeks 
postępowania2, który obejmuje zobowiązanie lobbystów do postępowania zgodnego z 
najwyższymi normami etycznymi,

I. mając na uwadze, że w Parlamencie zarejestrowanych jest obecnie ok. 5 000 lobbystów,

J. mając na uwadze, że wśród grup lobbystów znajdują się organizacje lokalne i krajowe, których 
działalność regulują państwa członkowskie,

Zwiększenie przejrzystości Parlamentu

1. uznaje wpływ grup lobbystów na proces decyzyjny na szczeblu UE i w związku z tym uważa, 
że istotne jest, by posłowie do Parlamentu znali nazwy organizacji reprezentowanych przez 
grupy lobbystów; podkreśla, że przejrzysty i równy dostęp do wszystkich instytucji UE jest 
absolutnym warunkiem wstępnym legitymacji Unii oraz zaufania wśród jej obywateli; 
podkreśla, że przejrzystość ma charakter dwukierunkowy – jest potrzebna zarówno w pracy 
samych instytucji, jak i wśród lobbystów; podkreśla, że równy dostęp grup lobbystów do 
instytucji UE przyczynia się do poszerzenia kompetencji dostępnych do celów kierowania Unią; 
uważa, że istotne jest, aby przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego mieli dostęp do 
instytucji UE, a przede wszystkim do Parlamentu; 

2. jest zdania, że posłowie do Parlamentu sami są odpowiedzialni za zapewnienie sobie dopływu 
wyważonych informacji; podkreśla, że posłowie muszą być uznawani za zdolnych do 
podejmowania politycznych decyzji niezależnie do lobbystów;

3. uznaje, że sprawozdawca – jeśli uzna to za stosowne – może (dobrowolnie) skorzystać ze „śladu 
legislacyjnego”, tj. orientacyjnego wykazu (dołączanego do sprawozdań Parlamentu) 
zarejestrowanych grup interesu, z którymi konsultowano się w czasie prac nad przygotowaniem 
sprawozdania i które miały istotny wkład w ten proces; uważa, że szczególnie wskazane jest 
włączanie takiego wykazu do sprawozdań legislacyjnych; niemniej jednak podkreśla, że równie 
ważne jest, by Komisja dołączała taki „ślad legislacyjny” do swoich inicjatyw legislacyjnych;

4. podkreśla, że Parlament musi całkowicie niezależnie decydować o tym, w jakiej mierze 
uwzględnia opinie wywodzące się ze społeczeństwa obywatelskiego;

5. odnotowuje obecnie obowiązujące przepisy, zgodnie z którymi posłowie mają obowiązek 
                                               
1 Art. 9 ust. 4 Regulaminu.
2 Art. 3 Załącznika IX do Regulaminu.
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składać oświadczenie majątkowe; zwraca się do Prezydium, aby na podstawie wniosku 
kwestorów opracowało plan dalszej poprawy wdrażania i kontroli przepisów Parlamentu, 
zgodnie z którymi poseł musi złożyć oświadczenie na temat udzielonego mu wsparcia 
finansowego lub wsparcia w postaci udostępnienia personelu lub sprzętu1;

6. odnotowuje obecnie obowiązujące przepisy w sprawie intergrup, zawierające wymóg składania 
oświadczeń dotyczących finansowania; wzywa do zwiększenia przejrzystości intergrup, tj. 
zamieszczenia na stronie internetowej Parlamentu wykazu wszystkich istniejących –
zarejestrowanych i niezarejestrowanych – grup międzypartyjnych wraz z pełnym 
oświadczeniem na temat wsparcia z zewnątrz dla działalności intergrup, a także deklaracją 
ogólnych celów danej grupy; podkreśla jednak, że grupy międzypartyjne w żadnym razie nie 
powinny być traktowane jako organy Parlamentu; 

7. wzywa Prezydium, w oparciu o wniosek Kwestorów, do zbadania możliwości ograniczenia 
nieautoryzowanego dostępu do poziomów, na których w budynkach Parlamentu znajdują się 
biura posłów, podczas gdy dostęp do sal posiedzeń komisji powinien zostać ograniczony 
jedynie w nadzwyczajnych okolicznościach;

Wniosek Komisji

8. z zadowoleniem przyjmuje propozycję Komisji stworzenia konkretniejszych ram dla 
działalności grup interesu, co stanowi element europejskiej inicjatywy na rzecz przejrzystości;

9. zgadza się z przedstawioną przez Komisję definicją, zgodnie z którą lobbing to „działania 
mające na celu wywarcie wpływu na procesy kształtowania polityki i podejmowania decyzji 
przez instytucje UE”; uważa, że definicja ta jest zgodna z art. 9 ust. 4 Regulaminu;

10. podkreśla, że wszystkie podmioty spoza instytucji UE – w tym również publiczne i prywatne 
grupy interesu – które podlegają tej definicji i często wywierają wpływ na te instytucje, należy 
uznawać za lobbystów oraz traktować w taki sam sposób: zawodowych lobbystów, lobbystów 
zatrudnionych przez przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe, zespoły ekspertów, 
stowarzyszenia branżowe, związki zawodowe i organizacje pracodawców, organizacje 
nastawione i nienastawione na zysk, a także prawników, jeżeli ich zamiarem jest wywieranie 
wpływu na politykę, a nie świadczenie pomocy lub występowanie w charakterze obrońców w 
postępowaniach sądowych albo też udzielanie porad prawnych; jednak podkreśla również, że 
regiony i gminy państw członkowskich, a także partie polityczne działające na szczeblu 
krajowym i europejskim oraz te organy, które na mocy traktatów posiadają status prawny, nie 
podlegają tym przepisom, jeżeli pełnią rolę oraz wykonują zadania takich organów, jak 
przewidziano w traktatach;

11. zasadniczo z zadowoleniem przyjmuje propozycję Komisji jednorazowej rejestracji, podczas 
której lobbyści mogliby się zarejestrować zarówno w Komisji, jak i w Parlamencie, i wzywa do 
zawarcia porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie wspólnego obowiązkowego rejestru 
(jak ma to już miejsce de facto w Parlamencie) między Radą, Komisją i Parlamentem, który 
miałby zastosowanie we wszystkich instytucjach i zawierałby pełne informacje finansowe, 
wspólny mechanizm skreślenia z rejestru oraz wspólny kodeks etycznego postępowania; 
przypomina jednak, że między Radą, Komisją i Parlamentem jako instytucjami istnieją 

                                               
1 Art. 2 Załącznika I do Regulaminu.



PE423.766v01-00 310/405 DV\779820PL.doc

PL

zasadnicze różnice; dlatego zastrzega sobie prawo do oceny wniosku Komisji po zakończeniu 
prac nad nim i dopiero wtedy do podjęcia decyzji o jego ewentualnym poparciu;

12. przypomina, że liczbę lobbystów mających dostęp do Parlamentu należy utrzymać w 
rozsądnych granicach; w związku z tym proponuje przyjęcie systemu, w ramach którego 
lobbyści muszą się rejestrować tylko raz we wszystkich instytucjach, a każda z nich może 
decydować o udzieleniu zgody na wstęp do swoich budynków, dzięki czemu Parlament będzie 
mógł nadal ograniczać do czterech liczbę przepustek wydawanych dla jednej organizacji lub 
firmy;

13. wzywa Radę, Komisję i Parlament do wzajemnego uznania oddzielnych rejestrów w przypadku, 
gdy nie zostanie zrealizowana koncepcja wspólnego rejestru; proponuje, aby w przypadku braku 
uzgodnienia przez instytucje wspólnego rejestru lobbystów rejestry poszczególnych instytucji, 
umieszczane w Internecie, zawierały odnośniki do innych rejestrów, tak aby możliwe było 
porównywanie informacji podawanych przez lobbystów; wzywa Sekretarza Generalnego do 
przeniesienia wykazu akredytowanych przedstawicieli grup interesu w bardziej dostępne 
miejsce na stronie internetowej Parlamentu;

14. proponuje, aby jak najszybciej powołać wspólną grupę roboczą, w skład której wejdą 
przedstawiciele Rady, Komisarze i posłowie do Parlamentu Europejskiego mianowani przez 
Konferencję Przewodniczących i której celem będzie przeanalizowanie do końca 2008 r. 
konsekwencji wspólnego rejestru dla wszystkich lobbystów, którzy chcą mieć dostęp do Rady, 
Komisji lub Parlamentu, a także opracowanie wspólnego kodeksu postępowania; zobowiązuje 
Sekretarza Generalnego do podjęcia odpowiednich kroków w tym celu;

15. apeluje do Rady, aby przyłączyła się do tworzenia ewentualnego wspólnego rejestru; jest 
zdania, że w kontekście kwestii związanych z procedurą współdecyzji szczególną uwagę należy 
zwrócić na działalność lobbystów skierowaną wobec Sekretariatu Rady;

16. odnotowuje decyzję Komisji o uruchomieniu dobrowolnego rejestru i ocenie systemu po 
upływie roku, lecz wyraża obawy, że całkowicie dobrowolny system umożliwi mniej 
odpowiedzialnym lobbystom unikanie przestrzegania jego zasad; wzywa te trzy instytucje do 
przeglądu zasad regulujących działalność grup interesu najpóźniej po trzech latach od 
wprowadzenia wspólnego rejestru, tak aby ocenić, czy zmieniony system zapewnia konieczną 
przejrzystość działań lobbystów; jest świadomy faktu, że w traktacie lizbońskim przewidziano 
podstawę prawną dla obowiązkowego rejestru, a w międzyczasie wyraża wolę  współpracy 
z instytucjami w formie porozumienia międzyinstytucjonalnego na podstawie istniejących 
rejestrów; uważa, że wymóg obowiązkowej rejestracji powinien dotyczyć lobbystów, którzy 
chcą uzyskać możliwość regularnego wstępu do instytucji, jak ma to już miejsce de facto
w Parlamencie; 

17. wyraża przekonanie, że ze względu na dalsze ewoluowanie praktyk lobbingowych, wszelkie 
odnośne uregulowania winny być na tyle elastyczne, by umożliwić płynne dostosowywanie się do 
zachodzących zmian;

18. odnotowuje opracowany przez Komisję projekt kodeksu postępowania dla grup interesu; 
przypomina Komisji, że od ponad 10 lat Parlament posiada taki kodeks i wzywa Komisję do 
negocjacji z Parlamentem na temat opracowania wspólnych przepisów; jest zdania, że każdy 
kodeks zawiera silny element kontroli postępowania lobbystów; podkreśla, że lobbyści, którzy 
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naruszają kodeks postępowania, powinni podlegać sankcjom; podkreśla, że należy przeznaczyć 
wystarczające zasoby (personel i środki finansowe) w celu weryfikowania informacji zawartych 
w rejestrze; uważa, że w odniesieniu do rejestru Komisji sankcje mogą obejmować zawieszenie 
rejestracji, a w poważniejszych przypadkach wykreślenie z rejestru; jest zdania, że po 
ustanowieniu wspólnego rejestru wszelkie niezgodnie z nim postępowanie lobbystów powinno 
prowadzić do nałożenia sankcji zabraniających wstępu do wszystkich instytucji, których 
dotyczy rejestr;

19. podkreśla, że rejestr musi być przyjazny dla użytkownika i łatwo dostępny przez Internet; 
obywatele muszą mieć możliwość łatwego wyszukiwania informacji w rejestrze i musi on 
zawierać nie tylko nazwy organizacji prowadzących działalność lobbingową, ale również 
nazwiska samych lobbystów;

20. podkreśla, że rejestr powinien zawierać oddzielne kategorie, w których lobbyści powinni być
rejestrowani zgodnie z rodzajem reprezentowanych przez nich interesów (np. stowarzyszenia 
zawodowe, przedstawiciele przedsiębiorstw, związki zawodowe, organizacje pracodawców, 
kancelarie prawne, organizacje pozarządowe itd.);

21. z zadowoleniem przyjmuje decyzję Komisji dotyczącą wymogu ujawniania przez grupy 
interesu, które wpisują się do rejestru, następujących informacji finansowych:

– obrotów specjalistycznych firm doradczych i kancelarii prawnych zaangażowanych w lobbing 
wśród instytucji UE, a także względnego udziału ich najważniejszych klientów;

– szacunkowego kosztu związanego z bezpośrednią działalnością lobbingową wśród instytucji 
UE, ponoszonego przez lobbystów zatrudnionych przez przedsiębiorstwa oraz stowarzyszenia 
branżowe;

– kwoty budżetu ogółem oraz w podziale na główne źródła finansowania organizacji 
pozarządowych i zespołów ekspertów;

22. podkreśla, że wymóg ujawniania informacji finansowych musi w równym stopniu obowiązywać 
wszystkie zarejestrowane grupy interesu;

23. zwraca się do wyżej wymienionej grupy roboczej o przedstawienie szczegółowych kryteriów 
zawierających wymóg ujawniania informacji finansowych, na przykład wykazywania 
wydatków na działalność lobbingową w przybliżonej wysokości (bez konieczności podawania 
dokładnych danych);

24. wzywa komisję przedmiotowo właściwą do przygotowania wszelkich niezbędnych poprawek 
do Regulaminu Parlamentu;

o

o o

25. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie oraz 
Komisji.
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6 Regulamin Parlamentu Europejskiego

A. Zmiany Regulaminu

- Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie 
dodania do Regulaminu Parlamentu Europejskiego nowego artykułu 
204a dotyczącego sprostowania (2005/2041(REG)) – Sprawozdawca: 
Richard Corbett 317

- Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 19 stycznia 2006 r. w 
sprawie zmian Regulaminu Parlamentu Europejskiego dotyczących 
norm postępowania posłów do Parlamentu Europejskiego 
(2005/2075(REG)) – Sprawozdawca: Gérard Onesta 319

- Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 października 2006 r. w 
sprawie wprowadzenia zmian do art. 3 i 4 Regulaminu 
(2005/2036(REG)) – Sprawozdawca: Pahor Borut 326

- Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 maja 2007 r. w sprawie 
zmian do Regulaminu Parlamentu Europejskiego w celu dostosowania 
procedur wewnętrznych do wymogów związanych z uproszczeniem 
prawa wspólnotowego (2005/2238(REG)) – Sprawozdawca: Maryline 
Reynaud 330

- Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 30 listopada 2006 r. w 
sprawie nowego brzmienia art. 139 Regulaminu - przepis przejściowy 
dla systemu językowego (2006/2244(REG)) – Sprawozdawca: Ingo 
Friedrich 334

- Decyzja Parlamentu Europejskiego z 14 grudnia 2006 r. w sprawie 
wprowadzenia zmian w art. 81 Regulaminu Parlamentu 
Europejskiego, Postanowienia wykonawcze (2006/2211(REG)) –
Sprawozdawca:  Richard Corbett 336

- Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 14 grudnia 2006 r. w 
sprawie wprowadzenia zmian do art. 15 oraz 182 ust. 1 Regulaminu 
Parlamentu Europejskiego-wybory kwestorów i prezydiów komisji 
(2006/2287(REG)) – Sprawozdawca: Jo Leinen 339

- Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie 
zmiany art. 201 Regulaminu Parlamentu Europejskiego w sprawie 
stosowania i wykładni Regulaminu (2006/2192(REG)) –
Sprawozdawca: Richard Corbett 340

- Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 listopada 2007 r. w 
sprawie zmiany Regulaminu Parlamentu Europejskiego w świetle 
Statutu posła do Parlamentu Europejskiego (2006/2195(REG)) –
Sprawozdawca: Ingo Friedrich 341
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- Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie 
wprowadzenia zmian w art. 29 Regulaminu Parlamentu Europejskiego 
- tworzenie grup politycznych (2006/2201(REG)) – Sprawozdawca:  
Richard Corbett 345

- Projekt decyzji Parlamentu Europejskiego w sprawie przeglądu 
Regulaminu w zakresie procedur rozpatrywania petycji 
(2006/2209(REG)) – Sprawozdawca: Gérard Onesta 347

- Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 maja 2007 r. w sprawie 
zmiany art. 47 Regulaminu Parlamentu Europejskiego - współpraca 
między komisjami (2007/2016(REG)) – Sprawozdawca: Richard 
Corbett 355

- Projekt sprawozdania w sprawie ogólnego przeglądu Regulaminu 
Parlamentu Europejskiego (2007/2124(REG)) – Sprawozdawca: 
Richard Corbett 357

- Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie 
wprowadzenia zmian do Regulaminu Parlamentu Europejskiego 
w odniesieniu do zatwierdzania Komisji Europejskiej 
(2007/2128(REG)) – Sprawozdawca: Andrew Duff 358

- Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 listopada 2007 r. w 
sprawie zmiany art. 23 Regulaminu Parlamentu dotyczącym składu 
Konferencji Przewodniczących (2007/2066(REG)) – Sprawozdawca: 
Georgios Papastamkos 363

- Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 października 2007 r. w 
sprawie wprowadzenia zmian do art. 173 i 173 a Regulaminu 
Parlamentu Europejskiego dotyczącego pełnego sprawozdania z obrad 
i audiowizualnego zapisu obrad (2007/2137(REG)) – Sprawozdawca: 
Richard Corbett 364

- Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 9 
października 2008 r. w sprawie dodania do Regulaminu Parlamentu 
nowego artykułu 202a dotyczącego wykorzystania przez Parlament 
symboli Unii Europejskiej (2007/2240(REG)) – Sprawozdawca: Carlos 
Carnero González 366

- Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 8 maja 2008 r. w sprawie 
wprowadzenia zmian do art. 81 Regulaminu Parlamentu 
Europejskiego w sprawie środków wykonawczych (2008/2027(REG)) –
Sprawozdawca: Monica Frassoni 368

- Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie 
wprowadzenia zmian do Regulaminu Parlamentu Europejskiego 
w świetle wniosków zgłoszonych przez grupę roboczą ds. reformy 
parlamentarnej, dotyczących prac na posiedzeniach plenarnych oraz 
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sprawozdań z własnej inicjatywy (2007/2272(REG)) – Sprawozdawca: 
Richard Corbett 370

B. Interpretacje Regulaminu 
- Interpretacja art. 162 ust. 2 Regulaminu (2005/2103(REG)) - Maryline 

Reynaud 377

- Interpretacja/zmiany Regulaminu w celu ułatwienia rozwiązywania 
kwestii właściwości, w szczególności w procedurach nielegislacyjnych 
(2005/2239(REG)) – Ingo Friedrich 378

- Interpretacja art. 166 Regulaminu (2006/2139(REG)) – Jo Leinen 380

- Interpretacja art. 116 Regulaminu, dotyczącego oświadczeń pisemnych 
(2007/2170(REG)) – Richard Corbett 382

-

- Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 września 2008 r. w 
sprawie zmiany art. 121 Regulaminu Parlamentu Europejskiego 
dotyczącego postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości 
(2007/2266(REG)) – Sprawozdawca: Costas Botopoulos 383

- Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 31 stycznia 2008 r. w 
sprawie interpretacji art. 19 Regulaminu Parlamentu w sprawie 
kompetencji Przewodniczącego (2008/2016(REG)) – Sprawozdawca: 
Jo Leinen 385

- Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 2 września 2008 r. w 
sprawie interpretacji art. 182 Regulaminu Parlamentu w sprawie 
udziału przewodniczących podkomitetów (2008/2075(REG))- Rapport 
Mauro Zani 388

- Interpretacja art. 179 Regulaminu (2008/2076(REG)) – Jo Leinen 390

- Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie 
interpretacji art. 47 i art. 149 ust. 4 Regulaminu Parlamentu w sprawie 
procedury obejmującej zaangażowane komisje oraz stwierdzenia 
quorum (2008/2327(REG)) – Sprawozdawca: Jo Leinen 391
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Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie dodania do Regulaminu 
Parlamentu Europejskiego nowego artykułu 204a dotyczącego sprostowania (2005/2041(REG)) –
Sprawozdawca: Richard Corbett

Parlament Europejski,

– uwzględniając pismo Przewodniczącego z dnia 10 marca 2005 r.,

– uwzględniając art. 201 oraz art. 202 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Konstytucyjnych (A6-0229/2007),

1. podejmuje decyzję o wprowadzeniu do swojego Regulaminu poniższej zmiany;

2. przypomina, iż zmiana ta wchodzi w życie pierwszego dnia najbliższej sesji miesięcznej;

3. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do zawiadomienia Rady i Komisji o niniejszej decyzji.

Tekst obowiązujący Poprawki

Poprawka 1
Artykuł 204 a (nowy)

Art. 204a
Sprostowanie

1. W przypadku wystąpienia błędu w 
dokumencie przyjętym przez Parlament 
Przewodniczący przekazuje, w stosownych 
przypadkach, projekt sprostowania 
komisji przedmiotowo właściwej.
2. W przypadku wystąpienia błędu w 
dokumencie przyjętym przez Parlament i 
uzgodnionym z innymi instytucjami, 
Przewodniczący, zanim postąpi zgodnie z 
ust. 1, dąży do osiągnięcia porozumienia z 
tymi instytucjami w sprawie niezbędnych 
zmian.
3. Komisja przedmiotowo właściwa 
rozpatruje projekt sprostowania i 
przedkłada go Parlamentowi, jeżeli 
dojdzie do przekonania, że błąd, który 
wystąpił można usunąć w proponowany 
sposób.
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4. Sprostowanie ogłasza się na kolejnej 
sesji miesięcznej. Uważa się je za 
zatwierdzone, chyba że nie później niż 48 
godzin 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 komisji 
przedmiotowo właściwej, która może 
zaproponować zmienione sprostowanie 
albo zakończyć postępowanie.
5. Przyjęte sprostowania publikuje się w 
ten sam sposób jak dokument, którego 
dotyczą. Art. 66 ust. 3, art. 67 i art. 68 
stosuje się odpowiednio.
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Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 19 stycznia 2006 r. w sprawie zmian Regulaminu 
Parlamentu Europejskiego dotyczących norm postępowania posłów do Parlamentu Europejskiego 
(2005/2075(REG)) – Sprawozdawca: Gérard Onesta 

Parlament Europejski,

– uwzględniając pismo Przewodniczącego z dnia 18 marca 2005 r.,

– uwzględniając propozycje zmian w Regulaminie przedstawione przez Prezydium w dniu 
7 marca 2005 r.,

– uwzględniając art. 202 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Konstytucyjnych (A6-0413/2005),

A. mając na uwadze, że ważne jest czuwanie nad tym, aby jego prace mogły się odbywać w 
godności, przy jednoczesnym zachowaniu żywego charakteru debat, 

B. mając na uwadze, że postanowienia zawarte obecnie w Regulaminie nie pozwalają zareagować 
we właściwy sposób na wszelkie zakłócenia jego prac i innych działań wewnątrz wszystkich 
jego pomieszczeń,

C. mając na uwadze, że konieczne jest, tak jak w przypadku wszystkich zgromadzeń 
parlamentarnych, wprowadzenie możliwości stosowania sankcji wobec posłów nie stosujących 
się do norm postępowania, których główne zasady ma za zadanie ustalić Parlament Europejski, 
jak również zapewnienie wewnętrznego postępowania odwoławczego od decyzji o 
zastosowaniu sankcji, w celu zagwarantowania prawa do obrony, 

1. postanawia wprowadzić do swojego Regulaminu poniższe zmiany;

2. postanawia, że zmiany te wejdą w życie pierwszego dnia najbliższej sesji, zgodnie z 
art. 202 ust. 3 Regulaminu;

3. powierza swojemu Przewodniczącemu przekazanie niniejszej decyzji do wiadomości Rady, 
Komisji i parlamentów Państw Członkowskich.
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Tekst obowiązujący Poprawki

Poprawka 1
Artykuł 9 tytuł i ustęp 1 akapit pierwszy

Kodeks postępowania Interesy finansowe posłów, normy
postępowania i dostęp do Parlamentu

1. Parlament może ustanowić dla posłów
kodeks postępowania. Jest on uchwalany 
zgodnie z art. 202 ust. 2 i załączany do 
niniejszego Regulaminu. 

1. Parlament może ustanowić zasady 
dotyczące przejrzystości interesów 
finansowych posłów, które załącza się do 
niniejszego Regulaminu. 

Poprawka 2
Artykuł 9 ustęp 1 a (nowy)

1a. 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.
Nieposzanowanie tych zasad może 
prowadzić do zastosowania środków 
przewidzianych w art. 146, 147 i 148.

Poprawka 3
Artykuł 9 ustęp 1 b (nowy)

1b. 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 w prawie pierwotnym oraz w 
Statucie, który ma do nich zastosowanie. 
Opiera się ono na zasadzie przejrzystości i 
gwarantuje, że wszelkie postanowienia w 
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tym zakresie będą podawane do 
wiadomości posłów, którzy są 
indywidualnie powiadamiani o 
przysługujących im prawach i 
obowiązkach.

Poprawka 4
Interpretacja artykułu 22 ustęp 3

„Przebieg posiedzeń” obejmuje również 
kwestie dotyczące postępowania posłów 
we wszystkich pomieszczeniach 
Parlamentu.

Poprawka 5
Artykuł 96 ustęp 3

3. Posiedzenia komisji parlamentarnych są 
z reguły jawne. Komisje mogą jednak, 
najpóźniej w momencie przyjmowania 
porządku dziennego danego posiedzenia, 
zarządzić podział 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.

3. Posiedzenia komisji parlamentarnych są 
z reguły jawne. Komisje mogą jednak, 
najpóźniej w momencie przyjmowania 
porządku dziennego danego posiedzenia, 
zarządzić podział 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. 147.

Poprawka 6
Tytuł VI rozdział 3 a (nowy) tytuł (nowy)

ROZDZIAŁ 3a
ŚRODKI STOSOWANE W PRZYPADKU 

NIEPRZESTRZEGANIA NORM 
POSTĘPOWANIA
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(do umieszczenia przed art. 146)

Poprawka 7
Artykuł 146 tytuł i ustęp 1

Przywołanie do porządku Środki natychmiastowe
1. Przewodniczący przywołuje do porządku 
każdego posła, który zakłóca posiedzenie.

1. Przewodniczący przywołuje do porządku 
każdego posła, który zakłóca prawidłowy 
przebieg posiedzenia lub którego 
postępowanie nie jest zgodne z 
odpowiednimi postanowieniami art. 9.

Poprawka 8
Artykuł 146 ustęp 3

3. W przypadku zakłócenia porządku po raz 
trzeci Przewodniczący może zarządzić
usunięcie posła z sali obrad do końca 
posiedzenia. Sekretarz Generalny czuwa nad 
natychmiastowym zastosowaniem tego
środka dyscyplinarnego z pomocą
strażników 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 strażników 
oraz, w razie potrzeby, służb ochrony 
Parlamentu.

Poprawka 9
Artykuł 146 ustęp 3 a (nowy)

3a. 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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Poprawka 10
Artykuł 146 ustęp 3 b (nowy)

3b. Uprawnienia, o których mowa w ust. 1-
3a, przysługują odpowiednio 
przewodniczącemu posiedzenia organów, 
komisji i delegacji, przewidzianych w 
Regulaminie.

Poprawka 11
Artykuł 146 ustęp 3 c (nowy)

3c. 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. 
147.

Poprawka 12
Artykuł 147

Wykluczenie posłów Sankcje
1. W przypadku, gdy poseł w bardzo 
poważny sposób zakłóca posiedzenie lub 
prace Parlamentu, Przewodniczący może po 
udzieleniu oficjalnego ostrzeżenia 
zaproponować, aby Parlament natychmiast 
lub najpóźniej w trakcie następnej sesji 
miesięcznej udzielił mu nagany, która 
pociąga za sobą natychmiastowe 
wykluczenie z obrad oraz zakaz wstępu na 
salę obrad przez okres od dwóch do pięciu 
dni.

1. W przypadku wyjątkowo poważnego 
zakłócenia porządku lub prac Parlamentu z
naruszeniem zasad określonych w art. 9
Przewodniczący, po wysłuchaniu 
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.

2. Parlament głosuje nad zastosowaniem 
tego środka dyscyplinarnego w czasie 
ustalonym przez Przewodniczącego, albo 
podczas posiedzenia, na którym nastąpiły 
wydarzenia będące jego przyczyną, albo, w 
przypadku zakłócenia porządku poza salą 
obrad, z chwilą, gdy informacja o tym 
dotrze do Przewodniczącego, w każdym 

2. Ocena zaobserwowanych zachowań musi 
uwzględniać ich, w oparciu o wytyczne 
zawarte w załączniku do niniejszego 
Regulaminu, wyjątkowy, powtarzający się 
lub ciągły charakter, a także ich wagę, *.
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razie jednak najpóźniej w trakcie następnej 
sesji miesięcznej. Przed przystąpieniem do 
głosowania Parlament ma obowiązek 
wysłuchania posła, którego dotyczy środek 
dyscyplinarny. Czas tego wystąpienia nie 
może przekroczyć pięciu minut.
3. Głosowanie nad proponowanym 
środkiem dyscyplinarnym odbywa się za 
pomocą systemu elektronicznego, bez 
debaty. Wnioski oparte na art. 149 ust. 3 
lub na art. 160 ust. 1 nie są dopuszczalne.

3. Nałożona sankcja może obejmować jeden 
lub kilka z następujących środków:
a) naganę;
b) utratę prawa do otrzymywania dodatku 
pobytowego przez okres od 2 do 10 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;
d) przedłożenie Konferencji 
Przewodniczących, zgodnie z art. 18, 
wniosku o zawieszenie lub odwołanie posła 
z jednej lub więcej funkcji z wyboru 
sprawowanych w Parlamencie.

* Patrz: załącznik XVIa.

Poprawka 13
Artykuł 148

Zakłócenie porządku w Parlamencie Wewnętrzne postępowanie odwoławcze
Jeśli w Zgromadzeniu zakłócony zostaje 
porządek w sposób utrudniający 
kontynuację obrad, Przewodniczący w celu 
przywrócenia porządku zawiesza 
posiedzenie na określony czas lub zamyka 
posiedzenie. Jeżeli nie może on dojść do 
głosu, opuszcza fotel Przewodniczącego, co 
oznacza zawieszenie posiedzenia. 
Posiedzenie jest wznawiane po ponownym 
zwołaniu przez Przewodniczącego.

Zainteresowany poseł może w terminie 
dwóch tygodni od otrzymania 
zawiadomienia o sankcji nałożonej przez 
Przewodniczącego wnieść do Prezydium 
wewnętrzne odwołanie wstrzymujące 
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 



DV\779820PL.doc 325/405 PE423.766v01-00

PL

postępowania odwoławczego. W przypadku 
braku decyzji Prezydium w wyznaczonym 
terminie sankcję uznaje się za nieważną.

Poprawka 14
Załącznik XVI a (nowy)

ZAŁĄCZNIK XVIa
Wytyczne dotyczące interpretacji norm 

postępowania mających zastosowanie do 
posłów

1. Należy odróżnić dające się zaobserwować 
zachowania, które mogą być tolerowane, 
pod warunkiem, że nie są one obraźliwe lub 
zniesławiające, mieszczą się w rozsądnych 
granicach i nie stanowią przyczyny 
konfliktu, od tych, które powodują 
rzeczywiste zakłócenie jakiejkolwiek 
działalności parlamentarnej. 
2. Posłowie są pociągani do 
odpowiedzialności w przypadku, gdy osoby 
przez nich zatrudnione lub osoby, którym 
posłowie umożliwiają dostęp do 
Parlamentu, nie respektują w 
pomieszczeniach parlamentarnych norm 
postępowania mających zastosowanie do 
posłów.
Przewodniczący lub jego przedstawiciele 
korzystają z uprawnień porządkowych 
wobec tych osób lub każdej innej osoby z 
zewnątrz znajdującej się w pomieszczeniach 
Parlamentu.
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Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian do 
art. 3 i 4 Regulaminu (2005/2036(REG)) – Sprawozdawca: Pahor Borut

Parlament Europejski,

– uwzględniając własną decyzję z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie weryfikacji mandatów1, a w 
szczególności jej ustęp 6,

– uwzględniając pismo Przewodniczącego z dnia 15 lutego 2005 r.,

– uwzględniając art. 201 oraz art. 202 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Konstytucyjnych oraz opinię Komisji Prawnej 
(A6-0274/2006),

1. podejmuje decyzję o wprowadzeniu do swojego Regulaminu poniższej zmiany;

2. przypomina, iż zmiana ta wchodzi w życie pierwszego dnia najbliższej sesji miesięcznej, 
zgodnie z art. 202 ust. 3 Regulaminu;

3. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do poinformowania Rady i Komisji o niniejszej 
decyzji.

Tekst obowiązujący Poprawki

Poprawka 1
Artykuł 3 ustęp -1 (nowy)

-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 
zwraca się o podjęcie wszelkich 
niezbędnych działań w celu wykluczenia 
niepołączalności ze sprawowaniem 

                                               
1 Dz.U. C 226 E z 15.9.2005, str. 51.
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mandatu posła do Parlamentu 
Europejskiego.

(Niniejsza poprawka powtarza po części 
treść obecnego artykułu 3 ust. 6, który 

zostanie wykreślony w przypadku przyjęcia 
niniejszej poprawki).

Poprawka 2
Artykuł 3 ustęp -1 a (nowy)

-1a. Każdy poseł, o którego wyborze 
Parlament został poinformowany, przed 
objęciem mandatu parlamentarnego 
przedstawia pisemne oświadczenie, w 
którym stwierdza, że nie zajmuje żadnego 
stanowiska niepołączalnego ze 
sprawowaniem mandatu posła do 
Parlamentu Europejskiego w rozumieniu 
art. 7 ust. 1 i 2 aktu z dnia 20 września 
1976 r. Oświadczenie takie 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 ze sprawowaniem mandatu 
posła do Parlamentu Europejskiego w 
rozumieniu art. 7 ust. 1 i 2 aktu z dnia 20 
września 1976 r., Parlament, po 
otrzymaniu informacji od 
Przewodniczącego, stwierdza wakat.

(Niniejsza poprawka powtarza po części 
treść obecnego artykułu 3 ust. 5, który 
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zostanie wykreślony w przypadku przyjęcia 
niniejszej poprawki).

Poprawka 3
Artykuł 3 ustęp 2 akapit 2

Ważność mandatu posła może zostać 
stwierdzona wyłącznie po złożeniu przez 
niego pisemnych oświadczeń zgodnie z 
art. 7 Aktu z dnia 20 września 1976 r. oraz 
z załącznikiem I do niniejszego 
Regulaminu.

Ważność mandatu posła może zostać 
stwierdzona wyłącznie po złożeniu przez 
niego pisemnego oświadczenia zgodnie z 
niniejszym artykułem oraz z załącznikiem 
I do niniejszego Regulaminu.

Poprawka 4
Artykuł 4 ustęp 4

4. O wynikającej z prawodawstwa 
krajowego niepołączalności stanowisk 
powiadamiany jest Parlament, który 
przyjmuje tę informację do wiadomości.

4. W sytuacji gdy właściwy organ państwa 
członkowskiego powiadomi 
Przewodniczącego o wygaśnięciu 
mandatu posła do Parlamentu 
Europejskiego, zgodnie z przepisami tego 
państwa członkowskiego, 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.

Po poinformowaniu Przewodniczącego 
przez odpowiednie organy Państw 
Członkowskich, Unii lub przez samego 
zainteresowanego posła o powołaniu go na 
stanowisko niepołączalne z mandatem 
posła do Parlamentu Europejskiego, 
Przewodniczący powiadamia o tym 
Parlament, który stwierdza wakat.

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.
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Poprawka 5
Artykuł 4 ustęp 6 tiret drugie

- w przypadku powołania na stanowisko 
niepołączalne z mandatem posła do
Parlamentu Europejskiego, czy to według 
krajowego prawa wyborczego, czy też w 
myśl art. 7 Aktu z dnia 20 września 
1976 r., datę wskazaną przez odpowiednie
organy Państw Członkowskich lub Unii 
albo przez zainteresowanego posła.

- 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.

Poprawka 6
Artykuł 4 ustęp 7

7. Po stwierdzeniu wakatu Parlament 
informuje o nim zainteresowane Państwo 
Członkowskie.

7. Po stwierdzeniu wakatu Parlament 
informuje o nim zainteresowane państwo 
członkowskie i zwraca się do niego o 
niezwłoczne obsadzenie zwolnionego 
miejsca.

Poprawka 7
Artykuł 11, interpretacja

Jeśli podczas obrad pod przewodnictwem 
Przewodniczącego seniora poruszona jest 
kwestia weryfikacji mandatów, zostaje ona 
przez niego odesłana do komisji 
odpowiedzialnej za weryfikację mandatów.

Uprawnienia Przewodniczącego, o 
których mowa w art. 3 ust. -1a drugi 
akapit, wykonuje najstarszy wiekiem poseł 
do Parlamentu Europejskiego. Wszelkie 
inne kwestie związane z weryfikacją 
mandatów, poruszane podczas obrad pod 
przewodnictwem najstarszego wiekiem 
posła do Parlamentu Europejskiego,
odsyła się do komisji odpowiedzialnej za 
weryfikację mandatów.
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Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 maja 2007 r. w sprawie zmian do Regulaminu 
Parlamentu Europejskiego w celu dostosowania procedur wewnętrznych do wymogów związanych 
z uproszczeniem prawa wspólnotowego (2005/2238(REG)) – Sprawozdawca: Maryline Reynaud

Parlament Europejski,

– uwzględniając projekt zmiany w Regulaminie B6-0582/2005,

– uwzględniając komunikat Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów zatytułowany „Realizacja 
wspólnotowego programu lizbońskiego: strategia w zakresie uproszczenia otoczenia 
regulacyjnego” (COM(2005)0535), 

– uwzględniając konkluzje Rady Europejskiej z dnia 15 i 16 czerwca 2006 r., szczególnie ich pkt 
41,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 16 maja 2006 r. w sprawie strategii uproszczenia 
otoczenia regulacyjnego1, 

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 16 maja 2006 r. w sprawie przeglądu wniosków 
legislacyjnych nierozpatrzonych przez prawodawcę2, 

– uwzględniając komunikat Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów zatytułowany „Strategiczny 
przegląd procesu lepszego stanowienia prawa w Unii Europejskiej” (COM(2006)0689),

– uwzględniając art. 201 oraz art. 202 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Konstytucyjnych oraz opinię Komisji Prawnej 
(A6-0143/2007),

A. mając na uwadze, że Parlament w wymienionej wyżej rezolucji z dnia 16 maja 2006 r. 
w sprawie strategii uproszczenia otoczenia regulacyjnego (pkt 21) zobowiązał się „do podjęcia 
refleksji nad uproszczeniem swoich procedur i wewnętrznych technik legislacyjnych w celu 
przyspieszenia prac nad dokumentami objętymi upraszczaniem, przestrzegając zarazem 
procedur wprowadzonych przez prawo pierwotne, w tym przypadku przez Traktat WE”,

B. mając na uwadze, że techniki kodyfikacji i przekształcania należą do najważniejszych narzędzi 
służących uproszczeniu prawa wspólnotowego, które wpisuje się w ramy nowej strategii 
lizbońskiej na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia w Europie,

C. mając na uwadze, że Regulamin zawiera przepis dotyczący kodyfikacji, wymagający rewizji, 
nie zawiera jednak żadnych przepisów dotyczących przekształcenia,

D. mając na uwadze, że Parlament poprzez ponowną analizę i doprecyzowanie procedur ma zamiar 
poważnie przyczynić się do wysiłków w zakresie uproszczenia prawodawstwa oraz 

                                               
1 Dz.U. C 297 E z 7.12.2006, str. 136.
2 Dz.U. C 297 E z 7.12.2006, str 140.
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zmobilizować Komisję do sporządzania większej liczby wniosków zmierzających do takiego 
uproszczenia,

E. mając na uwadze, że pożądane są podobne działania ze strony Rady,

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

2. przypomina, iż zmiany te wchodzą w życie pierwszego dnia najbliższej sesji miesięcznej;

3. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do zawiadomienia Rady i Komisji o niniejszej decyzji.

Tekst obowiązujący Poprawki

Poprawka 1
Artykuł 80

1. Jeśli Komisja przedstawia Parlamentowi 
wniosek dotyczący oficjalnej kodyfikacji 
prawa wspólnotowego, wniosek ten 
przekazywany jest komisji właściwej 
w kwestiach prawnych. Jeżeli wniosek ten 
nie wnosi do obowiązującego prawa 
wspólnotowego żadnych zmian 
o charakterze merytorycznym, 
zastosowanie ma procedura przewidziana 
w art. 43.

1. Jeśli Komisja przedstawia Parlamentowi 
wniosek dotyczący kodyfikacji prawa 
wspólnotowego, wniosek ten 
przekazywany jest komisji właściwej 
w kwestiach prawnych. Komisja ta 
rozpatruje wniosek zgodnie z ustaleniami 
przyjętymi na poziomie 
międzyinstytucjonalnym1 w celu zbadania, 
czy ogranicza się on do ściśle pojętej 
kodyfikacji, bez zmian o charakterze 
merytorycznym.

2. Przewodniczący komisji przedmiotowo 
właściwej lub wyznaczony przez nią 
sprawozdawca mogą uczestniczyć 
w rozpatrywaniu oraz sporządzaniu 
wniosku dotyczącego kodyfikacji. W razie 
potrzeby komisja przedmiotowo właściwa 
może wydać uprzednią opinię.

2. Na własny wniosek lub na wniosek 
komisji właściwej w kwestiach prawnych, 
komisja przedmiotowo właściwa w 
sprawie aktów prawnych będących 
przedmiotem kodyfikacji może być 
powołana do wydania opinii w sprawie 
zasadności przeprowadzenia kodyfikacji.

3. Na zasadzie odstępstwa od postanowień 
art. 43 ust. 3 procedura uproszczona nie 
może być stosowana do wniosku 
dotyczącego oficjalnej kodyfikacji, jeżeli 
sprzeciwia się temu większość członków 
komisji właściwej w kwestiach prawnych 
lub komisji przedmiotowo właściwej.

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 
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wniosku z zasadami kodyfikacji i nie 
wnoszą do wniosku zmian 
merytorycznych.
4. Jeżeli komisja właściwa w kwestiach 
prawnych uzna, że wniosek nie obejmuje 
zmian merytorycznych, przedkłada go do 
zatwierdzenia Parlamentowi.
W przypadku gdy komisja uzna, że 
wniosek wnosi zmiany merytoryczne do 
prawa wspólnotowego, komisja ta 
proponuje Parlamentowi jego odrzucenie. 
W obu przypadkach Parlament stanowi w 
drodze jednego głosowania, bez poprawek 
i debaty.
__________________________

1 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, str. 2.

Poprawka 2
Artykuł 80 a (nowy)

Artykuł 80a
Przekształcenie

1. W przypadku przedłożenia Parlamentowi 
przez Komisję wniosku dotyczącego 
przekształcenia prawa wspólnotowego, 
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 
międzyinstytucjonalnym1 w celu zbadania, 
czy nie obejmuje on zmian merytorycznych 
innych niż te, które określono w nim jako 
takie.

Poprawki do tekstu wniosku nie są 
dopuszczalne w ramach rozpatrywania 
wniosku. Art. 80 ust. 3 akapit drugi stosuje 
się jednak w odniesieniu do przepisów 
niezmienionych we wniosku dotyczącym 
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przekształcenia.

3. Jeżeli komisja właściwa w kwestiach 
prawnych uzna, że wniosek nie wnosi do 
prawa wspólnotowego 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. 150 i 151, komisja przedmiotowo 
właściwa dopuszcza wyłącznie poprawki 
dotyczące części wniosku zawierających 
zmiany.

Poprawki do niezmienionych fragmentów 
mogą być jednak dopuszczone w drodze 
wyjątku, po rozpatrzeniu każdej z nich 
przez przewodniczącego tej komisji, jeżeli 
uzna on, że istnieją ku temu istotne 
przyczyny związane z wewnętrzną 
spójnością tekstu lub związkiem tych 
poprawek z innymi dopuszczonymi 
zmianami. 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. 
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. 
______________________

1 Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 
28 listopada 2001 r. w sprawie bardziej 
systematycznego stosowania technik przekształcenia 
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tekstów prawnych, pkt. 9, Dz.U. C 77 z 28.3.2002, 
str. 1.



Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie nowego brzmienia art. 139 
Regulaminu - przepis przejściowy dla systemu językowego (2006/2244(REG)) – Sprawozdawca: Ingo 
Friedrich 

Parlament Europejski,

– uwzględniając pismo Przewodniczącego z dnia 20 lipca 2006 r.,

– uwzględniając art. 201 oraz art. 202 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Konstytucyjnych (A6-0391/2006),

A. mając na uwadze, że w dniu 1 kwietnia 2004 r. Parlament włączył do swojego Regulaminu 
przepis, który przy stosowaniu parlamentarnych regulacji dotyczących języków pozwala 
wyjątkowo do końca 2006 r. uwzględniać „rzeczywistą dostępność i liczbę tłumaczy” w 
odniesieniu do języków urzędowych państw członkowskich, które przystąpiły do Unii 
Europejskiej w dniu 1 maja 2004 r.,

B. mając na uwadze, że mimo postępów osiągniętych w przypadku tych języków nie należy 
dopuścić do wygaśnięcia tego przepisu przejściowego z końcem roku bez jego zastąpienia, lecz 
skorzystać z możliwości jego przedłużenia,

C. mając na uwadze, że w przypadku bułgarskiego i rumuńskiego, języków które zostaną dodane 1 
stycznia 2007 r., przez pewien czas będą istniały te same trudności i że język irlandzki, który 
również zacznie wówczas obowiązywać jako język urzędowy, przysparza szczególnych 
problemów praktycznych,

D. mając na uwadze, że należy przeformułować obowiązujący przepis przejściowy i przedłużyć 
jego obowiązywanie do końca obecnej kadencji w celu uwzględnienia tego stanu rzeczy,

E. mając na uwadze, że celem nadal pozostaje osiągnięcie pełnej wielojęzyczności, określonej w 
art. 138 Regulaminu,

1. podejmuje decyzję o wprowadzeniu do swojego Regulaminu poniższej zmiany;

2. przypomina, iż zmiana ta wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.;

3. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do zawiadomienia Rady i Komisji o niniejszej decyzji.
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Tekst obowiązujący Poprawki

Poprawka 1
Artykuł 139

1. Przy stosowaniu art. 138 wyjątkowo 
bierze się pod uwagę dla języków 
urzędowych Państw Członkowskich, które 
przystąpiły do Unii Europejskiej w dniu 
1 maja 2004 r. począwszy od tego dnia do 
31 grudnia 2006 r. rzeczywistą dostępność 
i liczbę tłumaczy.

1. W okresie przejściowym trwającym do 
końca szóstej kadencji dopuszczalne są 
odstępstwa od postanowień art. 138, jeżeli 
i o ile liczba tłumaczy ustnych lub 
pisemnych dla danego języka urzędowego 
jest niewystarczająca pomimo podjęcia 
odpowiednich środków.

2. Raz na kwartał Sekretarz Generalny 
składa Prezydium szczegółowe 
sprawozdanie na temat postępów 
poczynionych na drodze do pełnego 
stosowania art. 138 i wysyła jego kopię 
wszystkim posłom.

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.
2a. Zastosowanie mają wydane przez 
Radę na podstawie Traktatów tymczasowe 
szczególne regulacje w odniesieniu do 
sporządzania aktów prawnych z wyjątkiem 
rozporządzeń przyjmowanych wspólnie 
przez Parlament Europejski i Radę.

3. Na uzasadnione zalecenie Prezydium 
Parlament może w każdym czasie 
postanowić o wcześniejszym uchyleniu 
niniejszego artykułu lub na końcu terminu 
określonego w ust. 1 o przedłużeniu tego 
terminu.

3. 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.
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Decyzja Parlamentu Europejskiego z 14 grudnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian w art. 81 
Regulaminu Parlamentu Europejskiego, Postanowienia wykonawcze (2006/2211(REG)) –
Sprawozdawca:  Richard Corbett

Parlament Europejski,

– uwzględniając swoje stanowisko z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie projektu decyzji Rady 
zmieniającej decyzję 1999/468/WE ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień 
wykonawczych przyznanych Komisji, a mianowicie jego ust. 21,

– uwzględniając decyzję Rady nr 2006/512/WE z dnia 17 lipca 2006 r. zmieniającą decyzję 
1999/468/WE ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych 
Komisji2,

– uwzględniając pismo Przewodniczącego z dnia 20 lipca 2006 r.,

– uwzględniając art. 201 oraz art. 202 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Konstytucyjnych (A6-0415/2006),

mając na uwadze, co następuje: 

A. negocjacje Parlamentu Europejskiego z Radą i Komisją Europejską doprowadziły do zawarcia 
porozumienia międzyinstytucjonalnego w formie wspólnego oświadczenia, w którym z 
zadowoleniem przyjmuje się projekt nowej procedury, która ma zostać wprowadzona do decyzji 
1999/468/WE,

B. ta nowa procedura, znana jako „procedura regulacyjna połączona z kontrolą”, upoważnia 
Parlament Europejski i Radę do kontroli – na równych prawach – „quasi-legislacyjnych” 
środków wykonania aktu przyjętego w drodze współdecyzji oraz do odrzucania tych środków;

C. decyzji 2006/512/WE towarzyszy wspomniane wyżej wspólne oświadczenie, oświadczenie 
Komisji zapisane w protokole Rady oraz oświadczenia Komisji dotyczące wdrożenia i
stosowania nowej procedury,

D. stosowne jest dokonanie zmiany art. 81 Regulaminu, aby Parlament mógł w możliwie 
najlepszych warunkach korzystać z praw przysługujących mu zgodnie z nową procedurą,

1. podejmuje decyzję o wprowadzeniu do swojego Regulaminu poniższej zmiany;

2. postanawia, że zmiana ta wejdzie w życie w dniu 1 stycznia 2007 r.;

3. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do zagwarantowania poprzez ustalenia na poziomie 
administracyjnym z pozostałymi instytucjami, że projekty środków nie zostaną przekazane 
Parlamentowi tuż przed przerwą wakacyjną;

                                               
1 P6_TA(2006)0310.
2 Dz.U. L 200 z 22.7.2006, str. 11.
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4. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji do informacji Rady i 
Komisji. 

Tekst obowiązujący Poprawki

Poprawka 1 i 2
Artykuł 81

Postanowienia wykonawcze Środki wykonawcze
1. Jeśli Komisja przedłoży Parlamentowi 
projekt środka wykonawczego, 
Przewodniczący przekazuje ten dokument
komisji właściwej dla aktu prawnego, do 
którego mają zostać uchwalone 
postanowienia wykonawcze.

1. Jeśli Komisja przedłoży Parlamentowi 
projekt środków wykonawczych, 
Przewodniczący przekazuje ten projekt 
środków komisji właściwej dla aktu 
prawnego, do którego mają zostać 
uchwalone środki wykonawcze. Jeżeli w 
odniesieniu do aktu podstawowego miała 
miejsce ściślejsza współpraca komisji, 
właściwa komisja występuje do drugiej 
komisji o ustne lub pisemne przekazanie 
jej opinii.

2. Na podstawie propozycji właściwej 
komisji Parlament może, w terminie 
jednego miesiąca, a w przypadku środków 
dotyczących usług finansowych w 
terminie trzech miesięcy licząc od daty 
otrzymania projektu środka 
wykonawczego, przyjąć rezolucję 
sprzeciwiającą się projektowi, w 
szczególności gdy zostały przekroczone 
uprawnienia wykonawcze przewidziane w 
akcie podstawowym. Jeżeli przed upływem 
powyższego terminu nie odbywa się sesja 
miesięczna, lub jeżeli niezbędne jest pilne 
działanie, prawo do sprzeciwu uznaje się 
za przekazane właściwej komisji. 
Przybiera ono formę listu 
przewodniczącego komisji do właściwego 
członka Komisji, z powiadomieniem 
wszystkich posłów.

2. Przewodniczący właściwej komisji 
wyznacza członkom termin wystąpienia z 
wnioskiem o sprzeciwie komisji wobec 
projektu środków. W stosownych 
przypadkach komisja może podjąć decyzję 
o powołaniu sprawozdawcy spośród 
swoich członków lub stałych zastępców. 
Jeśli komisja sprzeciwi się projektowi 
środków, przedstawia ona projekt 
rezolucji sprzeciwiającej się przyjęciu tego 
projektu środków. Rezolucja może 
również proponować zmiany, które należy 
wnieść do projektu środków.

Jeżeli Parlament nie wyrazi zgody na 
dany środek, Przewodniczący wnioskuje 
do Komisji o jego wycofanie lub 
modyfikację, albo o przedstawienie 
projektu zgodnie z odpowiednią procedurą 
legislacyjną.

Jeżeli Parlament przyjmie tę rezolucję w 
stosownym terminie od dnia otrzymania 
projektu środków, Przewodniczący 
wnioskuje do Komisji o wycofanie lub 
modyfikację projektu środków, albo o 
przedstawienie projektu zgodnie z 
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odpowiednią procedurą legislacyjną.

3. Jeżeli przed upływem powyższego 
terminu nie odbywa się sesja miesięczna, 
prawo do odpowiedzi uznaje się za 
przekazane właściwej komisji. Odpowiedź 
ta przybiera formę pisma 
przewodniczącego komisji do właściwego 
członka Komisji, z powiadomieniem 
wszystkich posłów.

4. Jeżeli środki wykonawcze 
przewidywane przez Komisję podlegają 
„procedurze regulacyjnej połączonej z 
kontrolą”, ust. 3 nie ma zastosowania, a 
ust. 1 i 2 uzupełnia się w następujący 
sposób:
(a) czas przeznaczony na kontrolę zaczyna 
upływać w momencie przekazania 
Parlamentowi projektu środków we 
wszystkich językach urzędowych;
(b) Parlament może sprzeciwić się 
przyjęciu projektu środków, uzasadniając 
sprzeciw wskazaniem, że projekt ten 
przekracza uprawnienia wykonawcze 
przewidziane w akcie podstawowym, jest 
niezgodny z celem lub treścią aktu 
podstawowego albo nie przestrzega zasady 
pomocniczości czy proporcjonalności;
(c) Parlament może sprzeciwić się 
przyjęciu projektu środków, decydując 
większością głosów swoich członków.
(d) Jeżeli podstawą projektu środków jest 
ust. 5 lub 6 art. 5a decyzji 1999/468/WE, 
który dotyczy skrócenia terminów 
wyrażenia sprzeciwu przez Parlament, 
projekt rezolucji sprzeciwiającej się 
przyjęciu tego projektu środków może 
zostać złożony przez przewodniczącego 
komisji przedmiotowo właściwej, jeśli 
komisja nie mogła zebrać się we właściwym 
czasie. 
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Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian do art. 
15 oraz 182 ust. 1 Regulaminu Parlamentu Europejskiego-wybory kwestorów i prezydiów komisji 
(2006/2287(REG)) – Sprawozdawca: Jo Leinen 

Parlament Europejski,

– uwzględniając projekt zmian Regulaminu (B6-0628/2006),

– uwzględniając art. 201 oraz art. 202 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Konstytucyjnych (A6-0464/2006),

1. podejmuje decyzję o wprowadzeniu do swojego Regulaminu zmian określonych poniżej;

2. postanawia, iż zmiany te wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.;

3. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji do wiadomości Rady 
i Komisji.

Tekst obowiązujący Poprawki

Poprawka 1
Artykuł 15 akapit 2 a (nowy)

Na okres od stycznia 2007 r. do lipca 2009 
r. Parlament wybiera sześciu kwestorów.

Poprawka 2
Artykuł 182 ustęp 1 akapit 1 a (nowy)

W okresie od stycznia 2007 r. do lipca 
2009 r. prezydium komisji liczy czterech 
wiceprzewodniczących.
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Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie zmiany art. 201 Regulaminu 
Parlamentu Europejskiego w sprawie stosowania i wykładni Regulaminu (2006/2192(REG)) –
Sprawozdawca: Richard Corbett 

Parlament Europejski,

– uwzględniając projekt zmiany Regulaminu (B6-0166/2006),

– uwzględniając art. 201 oraz art. 202 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Konstytucyjnych (A6-0230/2007),

1. podejmuje decyzję o wprowadzeniu do swojego Regulaminu poniższej zmiany;

2. przypomina, iż zmiana ta wchodzi w życie pierwszego dnia najbliższej sesji miesięcznej;

3. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do zawiadomienia Rady i Komisji o niniejszej 
decyzji.

Tekst obowiązujący Poprawki

Poprawka 1
Artykuł 201 ustęp 1

1. W przypadku wątpliwości dotyczących 
stosowania lub wykładni niniejszego 
Regulaminu, Przewodniczący może 
przekazać kwestię właściwej komisji do 
rozpatrzenia, nie naruszając wcześniej 
podjętych decyzji w tym zakresie. 

1. W przypadku wątpliwości dotyczących 
stosowania lub wykładni niniejszego 
Regulaminu, przewodniczący może 
przekazać kwestię właściwej komisji do 
rozpatrzenia.

W przypadku zgłoszenia wniosku w 
sprawie przestrzegania Regulaminu na 
podstawie art. 166, Przewodniczący może 
również przekazać tę kwestię właściwej 
komisji.

Przewodniczący komisji mogą postąpić w 
ten sam sposób w przypadku pojawienia 
się takich wątpliwości w trakcie prac 
komisji i w związku z nimi.
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Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie zmiany Regulaminu 
Parlamentu Europejskiego w świetle Statutu posła do Parlamentu Europejskiego (2006/2195(REG)) 
– Sprawozdawca: Ingo Friedrich

Parlament Europejski,

– uwzględniając pismo swojego Przewodniczącego z dnia 29 czerwca 2006 r. i jego ogłoszenie 
na posiedzeniu plenarnym w dniu 7 września 2006 r.,

– uwzględniając art. 201 oraz art. 202 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Konstytucyjnych oraz opinii Komisji Prawnej 
(A6-0368/2007),

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

2. wskazuje, że poniższe zmiany wchodzą w życie w pierwszym dniu następnej kadencji 
Parlamentu Europejskiego, rozpoczynającej się w 2009 r.;

3. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do zawiadomienia Rady i Komisji o niniejszej 
decyzji.

Tekst obowiązujący Poprawki

Poprawka 1
Artykuł 8

Zwrot wydatków i diety Stosowanie Statutu posła
Przepisy dotyczące diet oraz zwrotu 
wydatków posłów ustanawia Prezydium.

Prezydium określa zasady stosowania 
Statutu posła do Parlamentu 
Europejskiego, o ile nie zastrzeżono 
inaczej.

Poprawka 2
Artykuł 39 ustęp 1

1. Zgodnie z art. 192 akapit drugi Traktatu 
WE Parlament może, przyjmując rezolucję 
na podstawie sprawozdania z inicjatywy 
własnej właściwej komisji, zwrócić się do 
Komisji o przedłożenie wszelkich 
stosownych wniosków mających na celu 
przyjęcie nowego lub modyfikację 
istniejącego aktu prawnego. Rezolucja jest 

1. Zgodnie z art. 192 Traktatu WE 
Parlament może, przyjmując rezolucję na 
podstawie sprawozdania z inicjatywy 
własnej właściwej komisji sporządzonego 
zgodnie z art. 45, zwrócić się do Komisji o 
przedłożenie wszelkich stosownych 
wniosków mających na celu przyjęcie 
nowego lub modyfikację istniejącego aktu 
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przyjmowana większością głosów posłów do 
Parlamentu. Parlament może jednocześnie 
ustalić termin przedstawienia wniosku. 

prawnego. Rezolucja jest przyjmowana 
większością głosów posłów do Parlamentu. 
Parlament może jednocześnie ustalić termin 
przedłożenia wniosku. 

Poprawka 3
Artykuł 39 ustęp 1 a (nowy)

1a. Każdy poseł może przedłożyć wniosek 
dotyczący wspólnotowego aktu prawnego 
w ramach prawa Parlamentu do 
inicjatywy legislacyjnej zgodnie z art. 192 
Traktatu WE.

Poprawka 4
Artykuł 39 ustęp 1b (nowy)

1b. Wniosek przedkładany jest 
Przewodniczącemu, który przekazuje go 
właściwej komisji do rozpatrzenia. Przed 
przekazaniem wniosek tłumaczony jest na 
języki urzędowe, które Przewodniczący 
właściwej komisji uzna za niezbędne do 
podjęcia decyzja w przedmiocie nadania 
wnioskowi dalszego biegu. W ciągu trzech 
miesięcy od przekazania wniosku komisja 
podejmuje decyzję w sprawie dalszej 
procedury po wysłuchaniu autora 
wniosku.
Jeżeli komisja podejmie decyzję o 
przedłożeniu wniosku Parlamentowi 
zgodnie z procedurą opisaną w art. 45, 
w tytule sprawozdania wymienia się 
nazwisko autora wniosku.

Poprawka 5
Artykuł 39 ustęp 2

2. Przed wszczęciem procedury określonej 
w art. 45 właściwa komisja upewnia się, że 
nie trwają prace przygotowawcze nad tego 
rodzaju wnioskiem, a mianowicie, że: 

skreślony

a) wniosek tego rodzaju nie figuruje w 
rocznym programie działalności 
legislacyjnej; 
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b) przygotowania do sporządzenia takiego 
wniosku nie zostały rozpoczęte lub też bez 
powodu się opóźniają;
c) Komisja nie rozpatrzyła pozytywnie 
wcześniejszych wniosków przedstawionych 
przez właściwą komisję albo zawartych w 
rezolucjach przyjętych przez Parlament 
większością oddanych głosów.  

Poprawka 6
Artykuł 45 ustęp 1 (nowe)

Jeżeli komisja, do której nie zwrócono się o 
konsultację lub opinię na podstawie art. 179 
ust. 1, zamierza przygotować sprawozdanie 
dotyczące kwestii należącej do jej 
kompetencji oraz przedstawić Parlamentowi 
projekt rezolucji w tej sprawie, powinna ona 
zwrócić się wcześniej o zgodę do 
Konferencji Przewodniczących. Ewentualna 
odmowa musi zawierać uzasadnienie. 

Jeżeli komisja, do której nie zwrócono się o 
konsultację lub opinię na podstawie art. 179 
ust. 1, zamierza przygotować sprawozdanie 
dotyczące kwestii należącej do jej 
kompetencji 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. 39 ust. 1a, zgoda może nie zostać 
wydana jedynie w przypadku, gdy nie są 
spełnione warunki art. 5 Statutu posła do 
Parlamentu Europejskiego oraz art. 192 
Traktatu WE. 

Poprawka 7
Artykuł 150 ustęp 6 akapit pierwszy

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 czterdziestu posłów.

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 czterdziestu posłów. Parlament 
unika podjęcia decyzji, w wyniku których 
w niedopuszczalnym stopniu 
poszkodowani zostaliby posłowie 
posługujący się określonym językiem.

Poprawka 8
Załącznik I artykuł 2 ustęp 1 litera aa (nowa)
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aa) wynagrodzenia, które otrzymują z 
tytułu sprawowania mandatu w innym 
parlamencie,

Poprawka 9
Załącznik I, artykuł 4

W oczekiwaniu na zastąpienie 
różnorodnych przepisów krajowych przez 
przepisy o wykonywaniu mandatu posła 
do Parlamentu Europejskiego, w 
sprawach związanych z oświadczeniami 
majątkowymi posłowie podlegają 
przepisom obowiązującym w państwach 
członkowskich, w których zostali wybrani.

W sprawach związanych z oświadczeniami 
majątkowymi posłowie podlegają 
przepisom obowiązującym w państwach 
członkowskich, w których zostali wybrani.

Poprawka 10
Załącznik VII litera C a (nowa)

Ca. Osobisty konflikt interesów
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 na piśmie umotywowany 
sprzeciw wobec tej decyzji w terminie 
jednego miesiąca od powiadomienia o 
niej. Decyzję w przedmiocie sprzeciwu 
podejmuje Parlament bez debaty w trakcie 
pierwszego posiedzenia po wniesieniu 
sprzeciwu.
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Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w art. 29 
Regulaminu Parlamentu Europejskiego - tworzenie grup politycznych (2006/2201(REG)) –
Sprawozdawca:  Richard Corbett

Parlament Europejski,

– uwzględniając propozycję zmian do swojego Regulaminu (B6-0420/2006),

– uwzględniając art. 201 oraz art. 202 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Konstytucyjnych (A6-0206/2008),

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

2. podejmuje decyzje o wejściu tych zmian w życie pierwszego dnia pierwszej sesji miesięcznej, 
która odbędzie się po wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2009 r.;

3. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji Radzie i Komisji 
tytułem informacji.

Tekst obowiązujący Poprawki

Poprawka 3

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 29 – ustęp 2

Tekst obowiązujący Poprawka

2. Każda grupa polityczna składa się 
z posłów wybranych w co najmniej jednej 
piątej państw członkowskich. Minimalna 
liczba posłów konieczna do utworzenia 
grupy politycznej wynosi dwadzieścia.

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.

Poprawka 1

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 29 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst obowiązujący Poprawka

2a. W przypadku, gdy grupa nie osiągnie 
wymaganego progu trzydziestu posłów, 
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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;
- grupa istnieje od ponad roku.
Przewodniczący nie stosuje tego 
odstępstwa, jeżeli istnieją wystarczające 
dowody, by podejrzewać, że jest ono 
nadużywane.
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Projekt decyzji Parlamentu Europejskiego w sprawie przeglądu Regulaminu w zakresie procedur 
rozpatrywania petycji (2006/2209(REG))1 – Sprawozdawca: Gérard Onesta

Parlament Europejski,

– uwzględniając pismo przewodniczącego PE z dnia 20 lipca 2006 r.,

– uwzględniając art. 201 oraz art. 202 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Konstytucyjnych oraz opinię Komisji Petycji 
(A6-0027/2009),

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

2. zaznacza, że zmiany te wejdą w życie pierwszego dnia najbliższej sesji miesięcznej, 
z wyjątkiem poprawki dotyczącej art. 193a (nowy), która wejdzie w życie pierwszego dnia po 
wejściu w życie odpowiedniego przepisu traktatu;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji Radzie i Komisji 
tytułem informacji.

Poprawka 1

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 191 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst obowiązujący Poprawka

2a. W przypadku gdy pod petycją złożyło 
podpis kilka osób fizycznych lub 
prawnych, sygnatariusze wyznaczają 
przedstawiciela i jego zastępców, którzy są 
uznawani za autorów petycji dla celów 
wdrażania następnych postanowień.
W przypadku gdy przedstawiciel lub jego 
zastępca nie zostali wyznaczeni, pierwszy 
sygnatariusz lub inna odpowiednia osoba 
jest uznawana za autora petycji.

Poprawka 2

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 191 – ustęp 2 b (nowy)

                                               
1 Ce rapport n'a pas été examiné et voté en plénière, le texte ci-dessous reprend donc le résultat du vote en 

commission AFCO
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Tekst obowiązujący Poprawka

2b. Każda osoba składająca petycję może 
w każdej chwili wycofać poparcie dla 
petycji.
Po wycofaniu poparcia przez wszystkich 
składających petycję, petycja staje się 
bezprzedmiotowa.

Uzasadnienie

Obecnie Regulamin nie przewiduje możliwości wycofania poparcia dla petycji przez składającego 
petycję. 
Biorąc pod uwagę rosnącą liczbę petycji, które poparte są przez znaczną liczbę osób, które to 
petycje często dotyczą w znacznej mierze spraw o znaczeniu politycznym, a nie dotykają 
bezpośrednio ograniczonej liczby osób, wydaje się, że należałoby udzielić składającemu petycję 
taką możliwość.

Poprawka 3

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 191 – ustęp 3

Tekst obowiązujący Poprawka

3. Petycje muszą być sporządzone w 
jednym z języków urzędowych Unii 
Europejskiej. 

3. Petycje muszą być sporządzone w 
języku urzędowym Unii Europejskiej. 

Petycje sporządzone w innych językach 
będą rozpatrywane tylko wówczas, gdy 
autor petycji dołączy ich tłumaczenie lub 
streszczenie w jednym z języków 
urzędowych Unii Europejskiej. W pracach 
nad petycją Parlament opiera się na tym 
tłumaczeniu lub streszczeniu. W 
korespondencji z autorem petycji 
Parlament używa języka urzędowego, w 
którym zostało sporządzone tłumaczenie 
lub streszczenie.

Petycje sporządzone w innych językach 
będą rozpatrywane tylko wówczas, gdy 
autor petycji dołączy ich tłumaczenie na 
jeden z języków urzędowych. W 
korespondencji z autorem petycji 
Parlament używa języka urzędowego, w 
którym zostało sporządzone tłumaczenie 
lub streszczenie.

Prezydium może podjąć decyzję, zgodnie z 
którą petycje i korespondencja ze 
składającym petycję mogą być 
sporządzane w innych językach 
używanych w danym państwie 
członkowskim.
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Uzasadnienie

Prezydium podjęło już decyzję, zgodnie z którą na korespondencję napływającą od obywateli w 
języku baskijskim, katalońskim i galicyjskim Parlament opowiada odpowiednio w tych językach.

Poprawka 4

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 191 – ustęp 5

Tekst obowiązujący Poprawka

5. Petycje wpisane do rejestru ogólnego 
Przewodniczący przekazuje właściwej 
komisji, która bada, czy ich przedmiot 
objęty jest zakresem działalności Unii 
Europejskiej. 

5. Petycje wpisane do rejestru ogólnego 
Przewodniczący przekazuje właściwej 
komisji, która orzeka o dopuszczalności 
lub niedopuszczalności petycji zgodnie z 
art. 194 Traktatu WE.

Jeżeli właściwa komisja nie osiąga 
konsensusu w sprawie dopuszczalności 
petycji, petycja ogłaszana jest jako 
dopuszczalna na wniosek co najmniej 
jednej czwartej członków komisji.

Uzasadnienie

Prawo do składania petycji jest podstawowym prawem obywateli, opartym na prawie pierwotnym 
i nie może być ograniczane decyzją o charakterze politycznym. W związku z tym decyzja o 
dopuszczalności petycji, będąc bardzo sensytywną, powinna być decyzją natury prawnej, nawet 
jeżeli nie jest pozbawiona pewnych aspektów politycznych. 
Decyzja ta powinna być podejmowana w oparciu o konsensus członków komisji. Jednakże 
ponieważ w niektórych kwestiach politycznych trudno jest osiągnąć konsensus, właściwym wydaje 
się przyznanie kwalifikowanej mniejszości, w drodze wyjątku, prawa przeciwstawienia się uznaniu 
petycji za niedopuszczalną celem wyjścia z impasu. 

Poprawka 5

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 191 – ustęp 6

Tekst obowiązujący Poprawka

6. Petycje uznane przez komisję za 
niedopuszczalne pozostawia się bez biegu. 
Decyzja wraz z uzasadnieniem doręczana 
jest autorowi petycji.

6. Petycje uznane przez komisję za 
niedopuszczalne pozostawia się bez biegu. 
Decyzja wraz z uzasadnieniem doręczana 
jest autorowi petycji. W stosownym 
przypadku zaleca się autorowi petycji inne 
drogi odwoławcze.
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Poprawka 6

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 191 – ustęp 7

Tekst obowiązujący Poprawka

7. W przypadkach przewidzianych w 
powyższym ustępie komisja może doradzić 
autorowi petycji, aby zwrócił się do 
właściwych organów danego państwa 
członkowskiego lub Unii Europejskiej.

skreślony

Poprawka 7

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 191 – ustęp 8

Tekst obowiązujący Poprawka

8. Petycja jest wpisywana do rejestru 
publicznego, chyba że autor petycji wnosi, 
aby była ona rozpatrywana w trybie 
poufnym.

8. Petycje wpisane do rejestru zasadniczo 
posiadają status dokumentów jawnych, 
zaś imię i nazwisko autora petycji oraz 
treść petycji powinny zostać dla celów 
przejrzystości opublikowane przez 
Parlament.

Poprawka 8

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 191 – ustęp 8 a (nowy)

Tekst obowiązujący Poprawka

8a. Bez względu na postanowienia 
zawarte w powyższym ust. 8 autor/autorka 
petycji może zwrócić się z wnioskiem o 
utajnienie jego/jej nazwiska w celu 
ochrony swojej prywatności. W takim 
przypadku Parlament zobowiązany jest 
przychylić się do tego wniosku.
W przypadku gdy w związku ze skargą 
autora petycji nie może zostać wszczęte 
postępowanie z powodu anonimowości, 
autor petycji konsultowany jest w sprawie 
kroków, które mają zostać podjęte w 
następstwie tej skargi.
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Poprawka 9

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 191 – ustęp 8 b (nowy)

Tekst obowiązujący Poprawka

8b. Autor/autorka petycji może zwrócić się 
z wnioskiem, by jego/jej petycja została 
rozpatrzona w trybie poufnym; w takim 
przypadku Parlament podejmuje 
odpowiednie środki ostrożności 
gwarantujące, że treść petycji nie zostanie 
udostępniona do wiadomości publicznej. 
Autor petycji będzie informowany o 
dokładnych warunkach zastosowania 
powyższego przepisu.

Poprawka 10

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 192 – ustęp -1 (nowy)

Tekst obowiązujący Poprawka

-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 ma zostać poddana debacie 
lub autor petycji sam wyrazi takie 
życzenie, może on zostać zaproszony na 
posiedzenie Komisji Petycji. 
Przewodniczący według swego uznania 
może udzielić prawa głosu autorowi 
petycji.

Poprawka 11

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 192 – ustęp 1

Tekst obowiązujący Poprawka

1. Właściwa komisja może postanowić o 
sporządzeniu sprawozdań lub wyrażeniu w 
inny sposób swojego stanowiska w 

1. Komisja może, w związku z 
dopuszczalną petycją, postanowić o 
sporządzeniu sprawozdania z własnej 
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sprawie petycji, które uznała za 
dopuszczalne.

inicjatywy zgodnie z art. 45 ust. 1 
Regulaminu lub o złożeniu przed 
Parlamentem 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. 131a.

Komisja może zwrócić się do innej 
komisji, zgodnie z art. 46, o wyrażenie 
opinii, w szczególności w przypadku 
petycji dotyczących zmian obowiązujących 
przepisów prawnych.

Zgodnie z art. 46 i załącznikiem VI
komisja może zasięgnąć opinii innych 
komisji, właściwych do rozpatrywania 
spraw będących przedmiotem petycji.

Poprawka 12

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 192 – ustęp 2

Tekst obowiązujący Poprawka

2. Tworzy się elektroniczny rejestr 
umożliwiający obywatelom przyłączenie 
się do autora petycji poprzez złożenie 
podpisu elektronicznego pod uznaną za 
dopuszczalną oraz wpisaną do rejestru 
petycją. 

2. Tworzy się elektroniczny rejestr 
umożliwiający obywatelom przyłączenie 
się do autora petycji poprzez złożenie 
podpisu elektronicznego pod uznaną za 
dopuszczalną oraz wpisaną do rejestru 
petycją lub wycofanie poparcia dla petycji.

Poprawka 13

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 192 – ustęp 3

Tekst obowiązujący Poprawka

3. W ramach rozpatrywania petycji lub
ustalania stanu faktycznego komisja może 
przesłuchać osoby składające petycję,
zorganizować przesłuchania ogólne lub 
wysłać swoich członków na miejsce 
zdarzeń w celu ustalenia faktów. 

3. W ramach analizowania petycji,
ustalania stanu faktycznego lub 
poszukiwania rozwiązań komisja może 
zorganizować wyjazdy rozpoznawcze do 
państwa członkowskiego lub regionu, o 
którym jest mowa w petycji.
Sprawozdania z wizyt sporządzane są 
przez ich uczestników. Są one 
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przekazywane przewodniczącemu po 
zatwierdzeniu przez komisję.

Poprawka 14

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 192 – ustęp 4

Tekst obowiązujący Poprawka

4. W celu przygotowania opinii komisja 
może zwrócić się do Komisji o 
przedstawienie jej dokumentów, 
przekazanie informacji lub udostępnienie 
swoich usług.

4. Komisja może zwrócić się do Komisji o 
udzielenie jej pomocy, zwłaszcza poprzez
przedstawienie szczegółowych informacji
dotyczących stosowania lub poszanowania 
prawa wspólnotowego, a także poprzez
przekazanie wszelkich informacji i 
dokumentów związanych z przedmiotem 
petycji. Przedstawiciele Komisji 
Europejskiej są zaproszeni do udziału w 
posiedzeniach komisji.

Poprawka 15

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 192 – ustęp 5

Tekst obowiązujący Poprawka

5. W razie potrzeby komisja przedkłada 
Parlamentowi do głosowania projekty 
rezolucji dotyczące rozpatrzonych przez 
nią petycji. 

5. 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.

Komisja może także zwrócić się do 
Przewodniczącego Parlamentu o 
przekazanie jej opinii Komisji lub Radzie.

Poprawka 16

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 192 – ustęp 7

Tekst obowiązujący Poprawka

7. Sygnatariusze petycji są informowani 
przez Przewodniczącego Parlamentu o 

7. Składającemu petycję doręczana jest 
informacja o decyzji podjętej przez 
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podjętych decyzjach oraz ich motywach. komisję oraz uzasadnienie tej decyzji.

Po zakończeniu rozpatrywania petycji 
uznanej za dopuszczalną procedura jest 
zamykana, a wiadomość o jej zamknięciu 
doręczana jest autorowi petycji.

Poprawka 17

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 193 a (nowy)

Tekst obowiązujący Poprawka

Artykuł 193 a
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 WE, Komisja 
Petycji upewnia się, czy fakt ten ma wpływ 
na jej pracę oraz, w przypadku gdy taki 
wpływ istnieje, informuje o tym autorów 
petycji, którzy złożyli petycje w sprawach 
powiązanych z danym tematem.

Uzasadnienie

Poprawka ta nie może mieć skutków prawnych przed wejściem w życie traktatu lizbońskiego.
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Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 maja 2007 r. w sprawie zmiany art. 47 Regulaminu
Parlamentu Europejskiego - współpraca między komisjami (2007/2016(REG)) – Sprawozdawca: 
Richard Corbett 

Parlament Europejski,

– uwzględniając projekt zmian  Regulaminu (B6-0461/2006),

– uwzględniając art. 201 oraz art. 202 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Konstytucyjnych (A6-0139/2007),

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

2. przypomina, iż zmiany te wchodzą w życie pierwszego dnia najbliższej sesji miesięcznej;

3. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do zawiadomienia Rady i Komisji o niniejszej 
decyzji.

Tekst obowiązujący Poprawki

Poprawka 3
Artykuł 47

Ściślejsza współpraca między komisjami Procedura obejmująca zaangażowane
komisje

Jeżeli Konferencja Przewodniczących uzna, 
że dana sprawa należy w prawie równej 
mierze do kompetencji dwóch komisji lub że 
różne aspekty tej samej sprawy wchodzą w 
zakres kompetencji dwóch różnych komisji, 
stosuje się art. 46 oraz następujące 
postanowienia uzupełniające: 

Jeżeli kwestia kompetencji zostaje 
skierowana do Konferencji 
Przewodniczących zgodnie z art. 179 ust. 2 
lub art. 45, a Konferencja 
Przewodniczących uzna, na podstawie 
załącznika VI, że dana sprawa należy w 
prawie równej mierze do kompetencji co 
najmniej dwóch komisji lub że różne 
aspekty tej samej sprawy wchodzą w zakres 
kompetencji co najmniej dwóch komisji, 
stosuje się art. 46 oraz następujące 
postanowienia uzupełniające:

- kalendarz prac jest ustalany wspólnie przez 
obie komisje;

- kalendarz prac jest ustalany wspólnie przez 
zainteresowane komisje;

- sprawozdawca oraz sprawozdawca komisji 
opiniodawczej starają się osiągnąć 
porozumienie co do tekstów, które każdy z 

- sprawozdawca oraz autorzy opinii 
informują się na bieżąco oraz starają się 
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nich proponuje swojej komisji, oraz co do 
stanowisk zajmowanych wobec poprawek;

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 dążą do wspólnego 
uzgodnienia, które części tekstu należą do 
ich poszczególnych wyłącznych lub 
wspólnych kompetencji oraz uzgadniają 
szczegóły współpracy;

- komisja przedmiotowo właściwa przyjmuje 
poprawki komisji opiniodawczej bez 
głosowania, jeśli dotyczą one aspektów, 
które przewodniczący komisji 
przedmiotowo właściwej uzna, na podstawie 
załącznika VI i po konsultacji z 
przewodniczącym komisji opiniodawczej, za 
wchodzące w zakres kompetencji komisji 
opiniodawczej, oraz jeśli nie są one 
sprzeczne z innymi elementami 
sprawozdania.

- komisja przedmiotowo właściwa przyjmuje 
poprawki komisji zaangażowanej bez 
głosowania, jeśli dotyczą one aspektów, 
które przewodniczący komisji 
przedmiotowo właściwej uzna, na podstawie 
załącznika VI i po konsultacji z 
przewodniczącym komisji zaangażowanej, 
za wchodzące w wyłączny zakres 
kompetencji zaangażowanej komisji 
opiniodawczej, oraz jeśli nie są one 
sprzeczne z innymi elementami 
sprawozdania. Przewodniczący komisji 
przedmiotowo właściwej uwzględnia 
wszelkie porozumienia przyjęte na mocy 
trzeciego tiret;
- w przypadku gdy w odniesieniu do 
projektu toczy się postępowanie 
pojednawcze, w skład delegacji Parlamentu 
wchodzi autor opinii z komisji 
zaangażowanej.
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Projekt sprawozdania w sprawie ogólnego przeglądu Regulaminu Parlamentu Europejskiego 
(2007/2124(REG)) – Sprawozdawca: Richard Corbett

Niniejszy projekt sprawozdania nie został jeszcze przyjęty przez komisję w momencie zamykania 
bieżącej wersji „podsumowania kadencji”. Zostanie on zawarty w wersji uaktualnionej po 
głosowaniu na posiedzeniu plenarnym. 
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Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian do 
Regulaminu Parlamentu Europejskiego w odniesieniu do zatwierdzania Komisji Europejskiej 
(2007/2128(REG)) – Sprawozdawca: Andrew Duff 

Parlament Europejski,

– uwzględniając pismo Przewodniczącego z dnia 14 grudnia 2006 r.,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie wytycznych dotyczących 
zatwierdzania Komisji Europejskiej1,

– uwzględniając art. 201 oraz art. 202 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Konstytucyjnych (A6-0198/2008),

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

2. przypomina, iż zmiany te wchodzą w życie pierwszego dnia najbliższej sesji miesięcznej;

3. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji Radzie i Komisji 
tytułem informacji.

Poprawka 1

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 99 – ustęp 2

Tekst obowiązujący Poprawka

2. Każda z komisji zwraca się do
kandydata o złożenie oświadczenia 
i udzielenie odpowiedzi na pytania. 

2. Właściwa komisja lub komisje zwracają
się do desygnowanego komisarza o 
złożenie oświadczenia i udzielenie 
odpowiedzi na pytania. Przesłuchania są 
organizowane w sposób pozwalający 
desygnowanym komisarzom na 
dostarczenie Parlamentowi wszystkich 
istotnych informacji. Postanowienia 
dotyczące organizacji tych przesłuchań 
określone są w załączniku do 
Regulaminu.
1 Patrz załącznik XVI b.

Poprawka 2

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 99 – ustęp 6

                                               
1 Dz.U. C 285 E z 22.11.2006, s. 137.
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Tekst obowiązujący Poprawka

6. Członkowie Komisji, których przedmiot 
działalności zmienił się w trakcie kadencji 
Komisji, wzywani są do stawienia się 
przed przedmiotowo właściwymi 
komisjami.

6. W przypadku znaczącej zmiany 
przedmiotu działalności w trakcie kadencji 
Komisji, obsadzenia wakatu lub akcesji 
nowego państwa członkowskiego 
zainteresowani komisarze wzywani są do 
stawienia się przed przedmiotowo 
właściwymi komisjami zgodnie z ust. 2.

Poprawka 3

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Załącznik XVI b (nowy)

Tekst obowiązujący Poprawka

ZAŁĄCZNIK XVI b
Wytyczne dotyczące zatwierdzania Komisji 
Europejskiej
1. Następujące zasady, kryteria i ustalenia 
mają zastosowanie do poddania ogółu 
kolegium Komisji pod parlamentarne 
głosowanie zatwierdzające:
(a) Ocena
Parlament ocenia desygnowanego 
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.
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 kompetencji 
desygnowanych komisarzy. Oczekuje też 
całkowitego ujawnienia informacji na 
temat ich interesów finansowych.
(b) Przesłuchania
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Każdy desygnowany komisarz jest 
zaproszony do stawienia się przed 
właściwą komisją lub komisjami na jedno 
przesłuchanie. Przesłuchania są jawne.
Przesłuchania są organizowane wspólnie 
przez Konferencję Przewodniczących oraz 
Konferencję Przewodniczących Komisji. 
Odpowiednie postanowienia umożliwiają 
włączenie zainteresowanych komisji 
w przypadku mieszanego przedmiotu 
działalności. Istnieją trzy opcje:
(i) jeżeli przedmiot działalności 
desygnowanego komisarza leży 
w kompetencjach tylko jednej komisji, 
wówczas desygnowany komisarz jest 
przesłuchiwany wyłącznie przez tę 
komisję;
(ii) jeżeli przedmiot działalności 
desygnowanego komisarza leży, 
w podobnych proporcjach, 
w kompetencjach kilku komisji, wówczas 
komisarz desygnowany jest 
przesłuchiwany wspólnie przez te komisje; 
oraz
(iii) jeżeli przedmiot działalności 
desygnowanego komisarza leży w 
znacznej części w kompetencjach jednej 
komisji i w niewielkiej proporcji 
w kompetencjach co najmniej jednej innej 
komisji, wówczas desygnowany komisarz 
jest przesłuchiwany przez komisję 
najbardziej kompetentną, która zaprasza 
inną lub inne komisje do uczestniczenia 
w przesłuchaniu.
W odniesieniu do tych ustaleń zasięga się 
w pełni opinii przewodniczącego-elekta 
Komisji.
Komisje przedstawiają pytania pisemne do 
desygnowanych komisarzy odpowiednio 
wcześnie przed przesłuchaniami. Liczba 
rzeczowych pytań pisemnych jest 
ograniczona do pięciu dla każdej 
właściwej komisji.
Przesłuchania odbywają się 
w okolicznościach i warunkach 
zapewniających wszystkim desygnowanym 
komisarzom jednakowe szanse na 
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przedstawienie się i wyrażenie swoich 
opinii.
Desygnowani komisarze są proszeni 
o wygłoszenie oświadczenia wstępnego 
nieprzekraczającego dwudziestu minut. 
Przebieg przesłuchań pozwala na 
rozwinięcie pluralistycznego dialogu 
politycznego między desygnowanymi 
komisarzami a posłami. Przed 
zakończeniem przesłuchania desygnowani 
komisarze mają możliwość wygłoszenia 
krótkiego oświadczenia końcowego.
(c) Ocena
Skatalogowane nagranie wideo 
z przesłuchań jest udostępniane 
publicznie w ciągu dwudziestu czterech 
godzin.
Komisje zbierają się bezzwłocznie po 
zakończeniu przesłuchań w celu 
dokonania oceny poszczególnych 
desygnowanych komisarzy. Posiedzenia te 
odbywają się przy drzwiach zamkniętych. 
Komisje są proszone o ocenę, czy w ich 
opinii desygnowani komisarze posiadają 
kwalifikacje zarówno do zasiadania 
w kolegium, jak i do wypełniania 
szczególnych obowiązków, które im 
powierzono. Jeżeli komisji nie udaje się 
osiągnąć porozumienia co do obydwu tych 
punktów, w ostateczności jej 
przewodniczący poddaje obie decyzje pod 
głosowanie tajne. Oświadczenia komisji 
w sprawie ocen są upublicznione 
i przedstawiane na wspólnym posiedzeniu 
Konferencji Przewodniczących oraz 
Konferencji Przewodniczących Komisji, 
które odbywa się przy drzwiach 
zamkniętych. Po wymianie poglądów 
Konferencja Przewodniczących i 
Konferencja Przewodniczących Komisji 
ogłaszają zamknięcie przesłuchań, o ile 
nie podjęta została decyzja o wystąpieniu 
z wnioskiem o dostarczenie dalszych 
informacji.
Przewodniczący-elekt Komisji przedstawia
całe kolegium desygnowanych komisarzy 
wraz z ich programem na posiedzeniu 
Parlamentu, do udziału w którym zostaną 
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zaproszeni wszyscy członkowie Rady. Po 
prezentacji następuje debata. Pod koniec 
debaty każda grupa polityczna lub co 
najmniej czterdziestu posłów może 
przedłożyć projekt rezolucji. Mają tu 
zastosowanie art. 103 ust. 3, 4 i 5.  Po 
głosowaniu nad projektami rezolucji 
Parlament przystępuje do głosowania 
w sprawie udzielenia bądź nie zgody na 
nominację – jako organu –
przewodniczącego-elekta 
i desygnowanych komisarzy. Parlament 
podejmuje decyzje większością oddanych 
głosów, w głosowaniu imiennym. 
Głosowanie może zostać odroczone na 
następne posiedzenie.
2. Następujące postanowienia mają 
zastosowanie w przypadku zmian składu 
Komisji bądź znaczącej zmiany przydziału 
obowiązków w trakcie trwania jej 
mandatu:
(a) Jeżeli w następstwie dymisji, 
odwołania lub zgonu następuje 
konieczność obsadzenia wakatu, 
Parlament, podejmując szybkie działanie, 
zaprasza desygnowanego komisarza do 
udziału w przesłuchaniu na warunkach 
wymienionych w ust. 1.
(b) W przypadku akcesji nowego państwa 
członkowskiego Parlament zaprasza 
desygnowanego komisarza do udziału w 
przesłuchaniu na warunkach 
wymienionych w ust. 1.
(c) W przypadku znaczącej zmiany 
przedmiotu działalności zainteresowani 
komisarze są zapraszani do stawienia się 
przed zainteresowanymi komisjami przed 
objęciem nowych obowiązków.
W drodze odstępstwa od procedury 
określonej w ust. 1 lit. c) akapit trzeci, 
jeżeli głosowanie na posiedzeniu 
plenarnym dotyczy nominacji 
pojedynczego komisarza, przeprowadzane 
jest głosowanie tajne. 
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Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie zmiany art. 23 Regulaminu 
Parlamentu dotyczącym składu Konferencji Przewodniczących (2007/2066(REG)) – Sprawozdawca: 
Georgios Papastamkos 

Parlament Europejski,

– uwzględniając projekt zmiany do Regulaminu (B6-0039/2007),

– uwzględniając art. 202 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Konstytucyjnych (A6-0355/2007),

1. podejmuje decyzję o wprowadzeniu do swojego Regulaminu poniższej zmiany;

2. przypomina, iż zmiana ta wchodzi w życie pierwszego dnia najbliższej sesji miesięcznej;

3. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do zawiadomienia Rady i Komisji o niniejszej 
decyzji.

Tekst obowiązujący Poprawki

Poprawka 1
Artykuł 23 ustęp 2

2. Posłowie niezrzeszeni delegują na 
posiedzenia Konferencji 
Przewodniczących dwóch przedstawicieli, 
którzy uczestniczą w nich bez prawa głosu.

2. Posłowie niezrzeszeni delegują na 
posiedzenia Konferencji 
Przewodniczących jednego 
przedstawiciela, który uczestniczy w nich 
bez prawa głosu.
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Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 października 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian 
do art. 173 i 173 a Regulaminu Parlamentu Europejskiego dotyczącego pełnego sprawozdania z 
obrad i audiowizualnego zapisu obrad (2007/2137(REG)) – Sprawozdawca: Richard Corbett 

Parlament Europejski,

– uwzględniając pismo Przewodniczącego z dnia 12 kwietnia 2007 r.,

– uwzględniając art. 201 oraz art. 202 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Konstytucyjnych (A6-0354/2007),

1. podejmuje decyzję o wprowadzeniu do Regulaminu poniższych zmian;

2. przypomina, iż zmiany te wchodzą w życie pierwszego dnia najbliższej sesji miesięcznej;

3. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do powiadomienia Rady i Komisji o niniejszej 
decyzji.

Tekst obowiązujący Poprawki

Poprawka 2, 7 i 8
Artykuł 173

1. Pełne sprawozdanie z obrad jest 
sporządzane dla każdego posiedzenia w 
językach urzędowych.

1. Pełne sprawozdanie z obrad jest 
sporządzane dla każdego posiedzenia we 
wszystkich językach urzędowych.

2. Mówcy są zobowiązani do przesyłania 
tekstów swoich wystąpień do Sekretariatu 
najpóźniej następnego dnia po ich 
otrzymaniu.

2. Mówcy są zobowiązani do przesłania 
poprawek do tekstów swoich wystąpień do 
Sekretariatu w terminie jednego tygodnia. 

3. Pełne sprawozdanie jest publikowane jako 
załącznik do Dziennika Urzędowego Unii 
Europejskiej.

3. Pełne sprawozdanie jest publikowane jako 
załącznik do Dziennika Urzędowego Unii 
Europejskiej.

4. Posłowie mogą zażądać bezzwłocznego 
przetłumaczenia fragmentów pełnego 
sprawozdania z obrad.

Poprawka 3, 6 i 9
Artykuł 173a (nowy)

Artykuł 173a
Audiowizualny zapis obrad

Natychmiast po posiedzeniu 
przygotowywany jest i udostępniany w 
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Internecie audiowizualny zapis obrad, 
obejmujący nagranie dźwiękowe ze 
wszystkich kabin do tłumaczenia ustnego. 
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Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 9 października 2008 r. w sprawie dodania 
do Regulaminu Parlamentu nowego artykułu 202a dotyczącego wykorzystania przez Parlament 
symboli Unii Europejskiej (2007/2240(REG)) – Sprawozdawca: Carlos Carnero González

Parlament Europejski,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie zwołania konferencji 
międzyrządowej1, w szczególności jej ust. 23,

– uwzględniając pismo swojego przewodniczącego z dnia 12 września 2007 r.,

– uwzględniając znaczenie symboli dla ponownego złączenia obywateli z Unią Europejską 
i budowania europejskiej tożsamości, która dopełnia tożsamości narodowe państw 
członkowskich,

– uwzględniając fakt, że symbole są używane przez wszystkie instytucje europejskie od ponad 
30 lat i zostały formalnie zatwierdzone przez Radę Europejską w 1985 r.2,

– uwzględniając art. 201 oraz art. 202 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Konstytucyjnych (A6-0347/2008),

1. podejmuje decyzję o wprowadzeniu do swojego Regulaminu poniższej zmiany;

2. postanawia, że zmiana wejdzie w życie następnego dnia po jej przyjęciu;

3. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do zawiadomienia Rady i Komisji o niniejszej 
decyzji.

Poprawka 1

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Tytuł XIII  Postanowienia różne  artykuł 202 a (nowy)

Tekst obowiązujący Poprawka

Artykuł 202a
Symbole Unii

1. Parlament uznaje i przyjmuje 
następujące symbole Unii:
– flagę przedstawiającą krąg dwunastu 
złotych gwiazd na niebieskim tle;
– hymn pochodzący z „Ody do radości” z 
IX Symfonii Ludwiga van Beethovena;
– dewizę brzmiącą: „Zjednoczona w 

                                               
1 Dz.U. C 175 E z 10.7.2008, s. 347.
2 Szczyt Rady Europejskiej w Mediolanie w dniach 28 i 29 czerwca 1985 r.
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różnorodności”.
2. Parlament obchodzi Dzień Europy 
9 maja.
3. Flaga podnoszona jest we wszystkich 
budynkach Parlamentu i z okazji 
oficjalnych wydarzeń. Flaga wywieszana 
jest we wszystkich salach posiedzeń 
Parlamentu.
4. Hymn odgrywany jest przed każdym 
posiedzeniem inauguracyjnym oraz na 
innych uroczystych posiedzeniach, w 
szczególności na powitanie głów państw 
lub szefów rządów bądź na powitanie 
nowych posłów po rozszerzeniu Unii.
5. Dewizę umieszcza się na oficjalnych 
dokumentach Parlamentu.
6. Prezydium rozważy dalsze przypadki 
używania symboli w Parlamencie. 
Prezydium określa szczegółowe przepisy 
dotyczące wprowadzenia w życie 
niniejszego artykułu.
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Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 8 maja 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian do art. 81 
Regulaminu Parlamentu Europejskiego w sprawie środków wykonawczych (2008/2027(REG)) –
Sprawozdawca: Monica Frassoni

Parlament Europejski,

– uwzględniając pismo przewodniczącego Parlamentu z dnia 27 marca 2008 r. przedkładające 
porozumienie międzyinstytucjonalne w formie zatwierdzonej przez Konferencję 
Przewodniczących w dniu 12 grudnia 2007 r.,

– uwzględniając porozumienie międzyinstytucjonalne zawarte między Parlamentem 
Europejskim a Komisją w sprawie procedur dotyczących wdrażania decyzji Rady 
1999/468/WE ustanawiającej warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych 
Komisji, zmienionej decyzją 2006/512/WE1,

– uwzględniając art. 120 ust. 2, 201 oraz art. 202 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Konstytucyjnych (A6-0108/2008),

1. podejmuje decyzję o wprowadzeniu do swojego Regulaminu poniższej zmiany;

2. przypomina, iż zmiana ta wchodzi w życie pierwszego dnia najbliższej sesji miesięcznej;

3. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji Radzie i Komisji 
tytułem informacji.

Poprawka 1

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 81 - ustęp 4 - litera a)

Tekst obowiązujący Poprawka

a) czas przeznaczony na kontrolę zaczyna 
upływać w momencie przekazania 
Parlamentowi projektu środków we 
wszystkich językach urzędowych;

a) czas przeznaczony na kontrolę zaczyna 
upływać w momencie przekazania 
Parlamentowi projektu środków we 
wszystkich językach urzędowych. W 
przypadkach, w których mają 
zastosowanie krótsze terminy (art. 5a ust. 
5 lit. b) decyzji Rady 1999/468/WE 
ustanawiającej warunki wykonywania 
uprawnień wykonawczych przyznanych 
Komisji) oraz w nagłych przypadkach (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 

                                               
1 Teksty przyjęte z dnia 8.5.2008, P6_TA(2008)0189.
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ustanowionej zgodnie z decyzją 
1999/468/WE, chyba że sprzeciwi się temu 
przewodniczący właściwej komisji 
parlamentarnej. Art. 138 nie ma w takim 
przypadku zastosowania;
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Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian do 
Regulaminu Parlamentu Europejskiego w świetle wniosków zgłoszonych przez grupę roboczą ds. 
reformy parlamentarnej, dotyczących prac na posiedzeniach plenarnych oraz sprawozdań z własnej 
inicjatywy (2007/2272(REG)) – Sprawozdawca: Richard Corbett

Parlament Europejski,

– uwzględniając decyzje Konferencji Przewodniczących z dnia 25 października oraz dnia 
12 grudnia 2007 r.,

– uwzględniając pisma przewodniczącego Parlamentu z dnia 15 listopada 2007 r. oraz 
31 stycznia 2008 r.

– uwzględniając pierwsze sprawozdanie okresowe grupy roboczej ds. reformy parlamentarnej 
w sprawie posiedzeń plenarnych i kalendarza działalności, przedstawione Konferencji 
Przewodniczących w dniu 6 września 2007 r., jak i wynikające z niego wnioski dotyczące 
sprawozdań z własnej inicjatywy,

– uwzględniając art. 199 Traktatu WE,

– uwzględniając art. 201 i art. 202 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Konstytucyjnych (A6-0197/2008),

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

2. zaznacza, że zmiany te wejdą w życie pierwszego dnia najbliższej sesji miesięcznej, 
z wyjątkiem punktów 2 i 3 nowego załącznika IIa, które wejdą w życie pierwszego dnia 
kadencji parlamentarnej rozpoczynającej się w lipcu 2009 r.; przypomina, że postanowienia 
art. 45 ust. 1a stosuje się również do tych sprawozdań, na których sporządzenie wyrażono 
zgodę jeszcze przed wejściem w życie niniejszego przepisu;

3. postanawia, że poprawka 5 odnosząca się do art. 39 ust. 2 z jego decyzji z dnia 13 listopada 
2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Parlamentu Europejskiego w świetle 
statutu posła1 wejdzie w życie pierwszego dnia najbliższej sesji miesięcznej;

4. postanawia zgodnie z art. 204 lit. c) opublikować decyzję Konferencji Przewodniczących 
w sprawie zasad i praktyk dotyczących sprawozdań z własnej inicjatywy, zmienioną 
decyzjami Konferencji Przewodniczących z dnia 12 grudnia 2007 r. i 14 lutego 2008 r., jako 
załącznik do Regulaminu; wzywa Sekretarza Generalnego do uaktualniania niniejszego 
załącznika zgodnie z przyszłymi decyzjami Konferencji Przewodniczących w tym zakresie;

5. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do zawiadomienia Rady i Komisji o niniejszej 
decyzji.

Poprawka 1

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 38 a (nowy)

                                               
1 Teksty przyjęte w tym dniu, P6_TA(2007)0500.
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Tekst obowiązujący Poprawka

Artykuł 38a
Prawo inicjatywy przyznane 
Parlamentowi w traktatach

W przypadkach, w których traktaty dają 
Parlamentowi prawo inicjatywy, właściwa 
komisja może zadecydować 
o sporządzeniu sprawozdania z własnej 
inicjatywy.
Sprawozdanie to zawiera: 
a) projekt rezolucji;
b) jeżeli dotyczy – projekt decyzji lub 
projekt wniosku;
c) uzasadnienie, zawierające w razie 
potrzeby ocenę skutków finansowych.
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.

Poprawka 2

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 45 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst obowiązujący Poprawka

1a. Projekty rezolucji zawarte w 
sprawozdaniach z własnej inicjatywy są 
rozpatrywane przez Parlament zgodnie 
z procedurą krótkiej prezentacji określoną
w art. 131a. Poprawki do takich projektów 
rezolucji do rozważenia na posiedzeniu 
plenarnym są niedopuszczalne, chyba że 
zostały złożone przez sprawozdawcę w celu 
uwzględnienia nowych informacji, 
niemniej jednak składać można projekty 
rezolucji w celu zastąpienia rezolucji 
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zawartej w sprawozdaniu, zgodnie z art. 
151 ust. 4. Niniejszy ustęp 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. 38a lub 
39, lub gdy sprawozdanie można uznać za 
strategiczne w świetle kryteriów 
określonych przez Konferencję 
Przewodniczących1. 
______________
1Patrz odnośna decyzja Konferencji 
Przewodniczących, zamieszczona w załączniku 
[…] do Regulaminu

Poprawka 3

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 45 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst obowiązujący Poprawka

2. Postanowienia niniejszego artykułu 
stosuje się odpowiednio w przypadkach, w 
których Traktaty dają prawo inicjatywy 
Parlamentowi.

2. W przypadku gdy przedmiot 
sprawozdania uzasadnia skorzystanie 
przez Parlament z prawa do inicjatywy, o 
którym mowa w art. 38a, odmowa 
udzielenia zezwolenia może mieć miejsce 
wyłącznie z uwagi na niespełnienie 
warunków określonych w traktatach.

Poprawka 4

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 45 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst obowiązujący Poprawka

W przypadkach takich Konferencja 
Przewodniczących podejmuje decyzję w 
terminie dwóch miesięcy.

2a. W przypadkach, o których mowa w 
artykułach 38a i 39, Konferencja 
Przewodniczących podejmuje decyzję w 
terminie dwóch miesięcy.

Poprawka 5

Regulamin Parlamentu Europejskiego
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Artykuł 110 – ustęp 1

Tekst obowiązujący Poprawka

1. Każdy poseł może wnosić pytania 
wymagające odpowiedzi na piśmie do 
Rady lub Komisji. Wyłączną 
odpowiedzialność za treść pytań ponosi ich 
autor.

1. Każdy poseł może wnosić pytania 
wymagające odpowiedzi na piśmie do 
Rady lub Komisji zgodnie z wytycznymi 
ustanowionymi w załączniku do 
niniejszego Regulaminu1. Wyłączną 
odpowiedzialność za treść pytań ponosi ich 
autor.
______________
1Patrz załącznik IIa.

Poprawka 6

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 110 – ustęp 2

Tekst obowiązujący Poprawka

2. Pytania są przekazywane na piśmie 
Przewodniczącemu, który przedkłada je 
zainteresowanej instytucji. 

2. Pytania są przekazywane na piśmie 
Przewodniczącemu, który przedkłada je 
zainteresowanej instytucji. Wątpliwości 
dotyczące dopuszczalności pytań są 
rozstrzygane przez Przewodniczącego. 
Autor pytania zostaje powiadomiony 
o decyzji Przewodniczącego.

Poprawka 7

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 111 – ustęp 1

Tekst obowiązujący Poprawka

1. Każdy poseł może składać do 
Europejskiego Banku Centralnego pytania 
wymagające odpowiedzi na piśmie. 

1. Każdy poseł może składać do 
Europejskiego Banku Centralnego pytania 
wymagające odpowiedzi na piśmie zgodnie 
z wytycznymi ustanowionymi w załączniku 
do niniejszego Regulaminu 1. 
______________
1Patrz załącznik IIa.

Poprawka 8
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Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 131 a (nowy)

Tekst obowiązujący Poprawka

Artykuł 131a
Krótka prezentacja

Na żądanie sprawozdawcy lub na wniosek 
Konferencji Przewodniczących Parlament 
może też zadecydować o rozpatrzeniu 
kwestii niewymagającej pełnej debaty w 
drodze krótkiej prezentacji dokonanej 
przez sprawozdawcę na posiedzeniu 
plenarnym. W takim przypadku Komisja 
ma możliwość zabrania głosu, a każdy 
poseł może skorzystać z prawa odpowiedzi 
poprzez przekazanie dodatkowego 
pisemnego oświadczenia zgodnie z 
art. 142 ust. 7.

Poprawka 9

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 142 – ustęp 5

Tekst obowiązujący Poprawka

5. Podczas debaty nad sprawozdaniem 
Komisja i Rada z zasady zabierają głos 
niezwłocznie po przedstawieniu 
sprawozdania przez sprawozdawcę. Jeśli 
jednak pod debatę poddawany jest 
wniosek Komisji, Przewodniczący 
zaprasza ją do zabrania głosu w pierwszej 
kolejności w celu krótkiego 
zaprezentowania wniosku, a w przypadku 
gdy chodzi o tekst zaproponowany przez 
Radę, Przewodniczący może zaprosić ją do 
zabrania głosu w pierwszej kolejności. W 
każdym przypadku jako następny zabiera 
głos sprawozdawca. Rada i Komisja mogą 
ponownie zabrać głos, w szczególności w 
celu odpowiedzi na wystąpienia posłów.

5. 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.

Poprawka 10

Regulamin Parlamentu Europejskiego
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Artykuł 151 – ustęp 4

Tekst obowiązujący Poprawka

4. Grupa polityczna może złożyć projekt 
rezolucji w celu zastąpienia projektu 
rezolucji nielegislacyjnej zawartego w 
sprawozdaniu komisji.

4. Grupa polityczna lub posłowie w liczbie 
co najmniej czterdziestu mogą złożyć 
projekt rezolucji w celu zastąpienia 
projektu rezolucji nielegislacyjnej 
zawartego w sprawozdaniu komisji.

W takim przypadku grupa ta nie może
wnosić poprawek do projektu rezolucji 
właściwej komisji. Projekt rezolucji grupy
nie może być dłuższy niż projekt właściwej 
komisji. Przedkładany jest on do 
zatwierdzenia przez Parlament w jednym 
głosowaniu, bez poprawek.

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 
komisji. Przedkładany jest on do 
zatwierdzenia przez Parlament w jednym 
głosowaniu, bez poprawek.

Art. 103 ust. 4 stosuje się odpowiednio.

Poprawka 11

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Załącznik II a (nowy)

Tekst obowiązujący Poprawka

ZAŁĄCZNIK II a
Wytyczne do pytań wymagających 

odpowiedzi na piśmie na mocy art. 110 
i 111

1. Pytania wymagające odpowiedzi na 
piśmie:
- wchodzą w zakres uprawnień i 
obowiązków danej instytucji oraz mają 
związek z interesem ogólnym;
- są zwięzłe i zawierają pytanie 
zredagowane w zrozumiały sposób;
- nie zawierają obraźliwych sformułowań;
- nie dotyczą spraw o charakterze ściśle 
osobistym.
2. W przypadku braku zgodności pytania 
z powyższymi wytycznymi Sekretariat 
przedstawia autorowi pytania odpowiednie 
sugestie, w jaki sposób pytanie może 
zostać sformułowane, aby zostało uznane 
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za dopuszczalne.
3. W przypadku gdy identyczne lub 
podobne pytanie zostało już zadane w 
trakcie poprzednich sześciu miesięcy, 
Sekretariat przekazuje autorowi kopię 
tego pytania oraz odpowiedź na nie. 
Nowego podobnego pytania nie 
przekazuje się zainteresowanej instytucji, 
dopóki autor nie powoła się na nowe 
istotne fakty lub nie zażąda dalszych 
informacji.
4. Jeżeli pytanie dotyczy informacji 
rzeczowych lub statystycznych, które są 
już udostępnione bibliotece Parlamentu, 
biblioteka informuje o tym posła, który 
może wycofać pytanie.
5. Na pytania dotyczące powiązanych ze 
sobą spraw można udzielać wspólnej 
odpowiedzi.
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Interpretacja art. 162 ust. 2 Regulaminu (2005/2103(REG)) - Maryline Reynaud
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Interpretacja/zmiany Regulaminu w celu ułatwienia rozwiązywania kwestii właściwości, 
w szczególności w procedurach nielegislacyjnych (2005/2239(REG)) – Ingo Friedrich
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Interpretacja art. 166 Regulaminu (2006/2139(REG)) – Jo Leinen
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Interpretacja art. 116 Regulaminu, dotyczącego oświadczeń pisemnych (2007/2170(REG)) – Richard 
Corbett
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Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 września 2008 r. w sprawie zmiany art. 121 
Regulaminu Parlamentu Europejskiego dotyczącego postępowania przed Trybunałem 
Sprawiedliwości (2007/2266(REG)) – Sprawozdawca: Costas Botopoulos

Parlament Europejski,

– uwzględniając pismo przewodniczącego Komisji Prawnej z dnia 26 września 2007 r.,

– uwzględniając art. 201 oraz art. 202 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Konstytucyjnych (A6-0324/2008),

1. podejmuje decyzję o wprowadzeniu do swojego Regulaminu poniższej zmiany;

2. przypomina, iż zmiana ta wchodzi w życie pierwszego dnia najbliższej sesji miesięcznej;

3. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji Radzie i Komisji 
tytułem informacji.

Poprawka 1

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 121 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst obowiązujący Poprawka

3a. Przewodniczący przedstawia uwagi lub 
interweniuje w imieniu Parlamentu w 
postępowaniach sądowych po konsultacji 
z właściwą komisją.
Jeżeli Przewodniczący zamierza odejść od 
zalecenia właściwej komisji, informuje 
o tym odpowiednio komisję i przekazuje 
sprawę Konferencji Przewodniczących, 
uzasadniając swoją decyzję.
Jeżeli Konferencja Przewodniczących 
uzna, że Parlament – w drodze wyjątku –
nie powinien wnosić uwag do Trybunału 
Sprawiedliwości ani występować przed 
nim w przypadku gdy kwestionowana jest 
legalność aktu przyjętego przez 
Parlament, kwestia zostaje niezwłocznie 
przekazana zgromadzeniu plenarnemu.
W nagłych przypadkach Przewodniczący 
może podjąć działania zapobiegawcze 
celem zachowania terminów określonych 
przez właściwy sąd. W takich przypadkach 
jak najszybciej stosuje się procedurę 
przewidzianą w niniejszym ustępie.
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Interpretacja :

Regulamin nie stawia przeszkód, by właściwa 
komisja podjęła odpowiednie kroki proceduralne 
pozwalające jej na terminowe przekazanie 
zalecenia w pilnych przypadkach.
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Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie interpretacji art. 19 
Regulaminu Parlamentu w sprawie kompetencji Przewodniczącego (2008/2016(REG)) –
Sprawozdawca: Jo Leinen

Parlament Europejski,
- mając na uwadze pismo z dnia 24 stycznia 2008 r. od przewodniczącego Komisji Spraw 

Konstytucyjnych,
- mając na uwadze art. 201 Regulaminu,
1. przyjmuje następującą wykładnię art. 19:

„Art. 19 ust. 1 może być interpretowany w ten sposób, że uprawnienia przyznane przez ten 
przepis obejmują prawo do położenia kresu nadmiernemu wykorzystywaniu takich 
wniosków, jak wnioski w sprawie przestrzegania regulaminu, wnioski w sprawach 
proceduralnych, wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania i wnioski o głosowanie 
podzielone, odrębne lub imienne, jeżeli Przewodniczący jest przekonany, że mają one 
wyraźnie na celu i przyniosą w konsekwencji poważne i długotrwałe zakłócenie procedur 
Izby lub wykonywania praw innych posłów.”;

2. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji do wiadomości 
Radzie oraz Komisji.
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Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 2 września 2008 r. w sprawie interpretacji art. 182 
Regulaminu Parlamentu w sprawie udziału przewodniczących podkomitetów (2008/2075(REG))-
Rapport Mauro Zani

Parlament Europejski,

- mając na uwadze pismo z dnia 22 lipca 2008 r. od przewodniczącego Komisji Spraw 
Konstytucyjnych,

- mając na uwadze art. 201 Regulaminu,
1. przyjmuje następującą wykładnię art. 182:

„Artykuł 182 ust. 1 nie zabrania przewodniczącemu głównego komitetu włączania 
przewodniczących podkomitetów w prace prezydium lub zezwalania im na prowadzenie 
obrad w trakcie debat dotyczących kwestii objętych właściwością danych podkomitetów - 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”;

2. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji do wiadomości 
Radzie oraz Komisji.
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Interpretacja art. 179 Regulaminu (2008/2076(REG)) – Jo Leinen
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Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie interpretacji art. 47 i art. 149 
ust. 4 Regulaminu Parlamentu w sprawie procedury obejmującej zaangażowane komisje oraz 
stwierdzenia quorum (2008/2327(REG)) – Sprawozdawca: Jo Leinen

Parlament Europejski,
- mając na uwadze pisma z dnia 27 stycznia 2009 r. i z dnia 13 lutego 2009 r. od 

przewodniczącego Komisji Spraw Konstytucyjnych,

- mając na uwadze art. 201 Regulaminu,

1. przyjmuje następującą wykładnię art. 47:

„Procedura obejmująca zaangażowane komisje zgodnie z art. 47 Regulaminu w celu zbadania 
umowy międzynarodowej na mocy art. 83 nie ma zastosowania do procedury zgody zgodnie z 
art. 75.”;

2. przyjmuje następującą wykładnię art. 149 ust. 4:

„Posłowie, którzy wnioskowali o stwierdzenie kworum, muszą być obecni na sali obrad w 
przypadku zgłoszenia takiego wniosku.”;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji do wiadomości 
Radzie oraz Komisji.
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ANNEX 2 : Meetings of the Committee on Constitutional Affairs 
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Place Observations Meeting's dates Minutes' number
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Strasbourg Extraordinary 25/10 PE 349.913
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2006

Place Observations Meeting's dates Minutes' number
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Brussels Ordinary 21-22/02 PE 374.147
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Place Observations Meeting's dates Minutes' number
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Brussels Ordinary 25-26/06 PE 392.179

Strasbourg Extraordinary 09/07 PE 392.177

Brussels Ordinary 16-17/07 PE 393.963

Strasbourg Extraordinary 03/09 PE 398.300

Brussels Ordinary 10-11/09 PE 394.152

Brussels Ordinary 01-02/10 PE 396.666

Strasbourg Extraordinary 22/10 PE 396.665

Strasbourg Extraordinary 12/11 PE 398.448

Brussels Ordinary 22/11 PE 398.482

Brussels Ordinary 19/12 PE 400.620

2008

Place Observations Meeting's dates Minutes' number

Brussels Ordinary 23-24/01 PE 400.640

Brussels Ordinary 27-28/02 PE 404.512

Strasbourg Extraordinary 10/03 PE 404.513

Brussels Ordinary 25-26/06 PE 404.582

Brussels Ordinary 31/03 - 01/04 PE 404.705

Strasbourg Extraordinary 19/05 PE 407.611

Brussels Ordinary 26-27/05 PE 407.888

Brussels Ordinary 03/06 PE 407.912

Brussels Ordinary 23-24/06 PE 409.443

Brussels Ordinary 15-16/07 PE 409.688

Brussels Ordinary 10-11/09 PE 415.170

Brussels Ordinary 18/09 PE 413.938

Brussels Ordinary 06-07/10 PE 414.311

Strasbourg Extraordinary 20/10 PE 415.131

Brussels Ordinary 03-04/11 PE 416.604

Strasbourg Extraordinary 17/11 PE 416.642



PE423.766v01-00 398/405 DV\779820PL.doc

PL

Brussels Ordinary 01-02/12 PE 416.649

2009

Place Observations Meeting's dates Minutes' number

Brussels Ordinary 21-22/01 PE 420.040

Brussels Ordinary 09-10/02 PE 423.676 (DE)

Strasbourg Extraordinary 09/03 PE 421.467 (FR)
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ANNEX 3: Opinions adopted by the Committee on Constitutional Affairs for other committees 

Title Rapporteur Procedure
2005 budget: section III - Commission Onesta - Verts/ALE 2004/2001(BUD)

Policy challenges and budgetary means of the enlarged Union 2007-2013 Voggenhuber - Verts/ALE 2004/2209(INI)

Promotion and protection of fundamental rights Guardans Cambó - ALDE 2005/2007(INI)

Implementation of the European Union's information and communication stratety Kaufmann - GUE/NGL 2004/2238(INI)

2006 budget: section III - Commission Stubb - PPE-DE 2005/2001(BUD)

Citizenship of the Union - fourth report Béres - PSE 2005/2060(INI)

European Institute for Gender Equality Pahor - PSE 2005/0017(COD)

Citizens for Europe programme (2007-2013) Esteves - PPE-DE 2005/0041(COD)

European Union Agency for fundamental rights Guardans Cambó - ALDE 2005/0124(CNS)

Compliance with the Charter of Fundamental Rights in Commission legislative 
proposals: methodology for systematic and rigorous monitoring

Ventre - PPE-DE 2005/2169(INI)

Interinstitutional agreement on budgetary discipline and improvement of the 
budgetary discipline

Sousa-Pinto - PSE 2004/2099(ACI)

A Strategy for the simplification of the regulatory environment Reynaud - PSE 2006/2006(INI)

2007 budget: section III - Commission Carnero González - PSE 2006/2018(BUD)

White paper on a European Communication Policy Onesta - Verts/ALE 2006/2087(INI)
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The future of the European Union's own resources Carnero González - PSE 2006/2205(INI)

Assessing Euratom - 50 years of European nuclear energy policy Voggenhuber - Verts/ALE 2006/2230(INI)

Establishment of the European Police Office (EUROPOL) Schöpflin - PPE-DE 2006/0310CNS

2008 Budget - section III Commission
2008 Budget - other sections

Piks - PPE-DE 2007/2019
2007/2019B(BUD)

Institutional and legal implications of the use of "soft law" instruments Dimitrov P. - PPE-DE 2007/2028(INI)

The defence of the prerogatives of the European Parliament before the national 
courts

Leinen - Président 2007/2205(INI)

Budget 2009 - section III Commission Botopoulos - PSE 2008/2026(BUD)

Budget 2009 - other sections Botopoulos - PSE 2008/2026B(BUD)

The financial aspects of the Reform Treaty Lamassoure - PPE-DE 2008/2054(INI)

Better lawmaking 2006 pursuant to Article 9 of the Protocol on the application of 
the principles of subsidiarity and proportionality 

PPE-DE 2008/2045(INI)

Public access to European Parliament, Council and Commission documents Jäätteenmäki - ALDE 2008/0090(COD)

Active Dialogue with Citizens on Europe Kaufmann - GUE/NGL 2008/2224(INI)

The relations between the European Union and the Mediterranean countries Mendez de Vigo - PPE-DE 2008/2231(INI)

Problems and prospects concerning European citizenship Demetriou - PPE-DE 2008/2234(INI)

Budget 2010: section III - Commission Schöpflin - PPE-DE 2009/2002(BUD)
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ANNEX 4: Public hearings and workshop arranged by the Committee on Constitutional Affairs in the course 
of the parliamentary term 

EMPOWERING EU CITIZENS: CHALLENGE FOR EUROPEAN DEMOCRACY 08/12/08

Ce workshop, organisé dans le cadre du rapport de M. Andrzej Wielowieyski, a permis un échange 
de vue avec un panel d'experts sur la problématique de la participation citoyenne à la construction 
européenne. Les présentations des différents experts se sont centrées sur les causes et la recherche 
de pistes pour pallier la crise de légitimité que traverse la construction européenne.

programme

Contributions Andrzej Wielowieyski - working document
Bruno Kaufmann - The Initiative & Referendum Institute

EUROPEAN CITIZENS' INITIATIVE - QUESTIONS OF IMPLEMENTATION 18/09/08

Le workshop sur l'initiative citoyenne, organisé dans le cadre du rapport d’initiative de Mme 
Sylvia-Yvonne Kaufmann, a permis un échange de vue approfondi portant tant sur le contenu que 
sur les modalités de mise en œuvre de cette initiative.

programme summary report

Contributions list of NGO's participants
Jürgen Meyer - Experience of the Convention

WORKSHOP ON PERSPECTIVES OF DEVELOPING THE CIVIL DIALOGUE UNDER 
THE TREATY OF LISBON 03/06/08

L'atelier sur les perspectives de développement du dialogue civil en vertu du Traité de Lisbonne, 
organisé dans le cadre du rapport d'initiative de Mme Grabowska, a démontré que le niveau 
d'organisation de la société civile est encore très différent selon les Etats membres. L'Union 
européenne se doit de diminuer l'écart entre les institutions et les citoyens. Les propositions 
concrètes ont notamment touché au besoin d'un encadrement du dialogue civil au niveau de l'Union 
européenne, en vertu du nouvel article 11 du TUE, moyennant éventuellement un accord 
interinstitutionnel.

programme

Contributions Kazimiera Wódz - University of Silesia (Poland)
Elodie Fazi - European Anti Poverty Network (EAPN)
Anne Hoel - Platform of European Social NGO's
Henrik Kröner - European Movement
Oliver Henman - European Council for Non-Profit Organisations (CEDAG)

WORKSHOP ON CITIZENSHIP AND ELECTORAL PROCEDURE 25/03/08
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L'atelier sur la citoyenneté et la procédure électorale, en lien avec le rapport de Mr Andrew Duff 
sur ce sujet, a notamment permis une analyse historique comparée du droit de la citoyenneté dans 
six Etats européens, qui a démontré que les principes du Droit du Sol et du Droit du Sang ont 
évolué selon les intérêts politiques et économiques du moment, et ne peuvent pas être identifiés à 
des traditions nationales particulières.

programme summary report

Contributions Nation and citizenship from the late 19th century onwards: a comparative 
european perspective
Small districts with open ballots: A new electoral system for the European 
Parliament
Which electoral procedures seem appropriate for a multi-level polity ?
Dual citizenship: Policy trends and political participation in EU Member 
States
How 'European' are European Parliament elections
Recent trends in european nationality laws: a restrictive turn ?

LOBBYING THE EUROPEAN UNION 08/10/07

L'atelier répondait à l'initiative européenne sur la transparence du Commissaire Kallas, qui 
constitue la base pour la reconnaissance des groupes d'intérêts dans l'Union européenne. La 
question de la définition du lobbyiste, de la nécessité d'un registre constitué sur base volontaire ou 
contraignante, d'un registre conjoint entre les institutions, des informations (notamment financières) 
qu'il devrait contenir, des sanctions en cas d'abus, de la transparence dans le financement des 
intergroupes ont été débattues.

programme summary report

Contributions Paul De Clerck
Hanns Glatz
Craig Holman
Thomas Tindemans
Erik Wesselius

ALTIERO SPINELLI - EUROPEAN FEDERALIST 10/09/07

Au cours de ce symposium organisé en l'honneur d'Altiero Spinelli, les orateurs ont été unanimes 
pour considérer que la pensée et les principes défendus par Altiero Spinelli sont toujours d'actualité. 
Malgré sa préférence pour un traité court et transparent, Spinelli aurait en ce moment, en toute 
probabilité, soutenu le projet de traité réformateur dans la mesure où celui-ci, dans les conditions 
actuelles, constitue la seule possibilité réelle de sauvegarder les innovations institutionnelles du 
traité constitutionnel.

programme

Contributions Altiero Spinelli - fédéraliste européen
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EUROPEAN POLITICAL FOUNDATIONS: CORNERSTONES FOR DEVELOPING A 
EUROPEAN PARLIAMENTARY DEMOCRACY 03/07/07

The aim of this workshop was to bring together the draftspersons and their 'shadows', of the 
Committee on Constitutional Affairs and the Committee on Budgets, representatives of European 
political parties, political foundations in Member States and the European Network of Political 
Foundations (ENoP), officials from the Commission, the Council and the Member State dealing 
with the matter and academic experts for an exchange of information and views on: the ongoing 
pilot project 'European political foundations', the state of affairs with regard to the establishment of 
such foundations, the expectations of the European political parties with regard to the forthcoming 
Commission proposal as far as such foundations are concerned, the main features of the regime the 
Commission will propose with regard to such foundations.

programme

EUROPEAN FORUM FOR THE CIVIL SOCIETY ON THE FUTURE OF THE 
EUROPEAN UNION 24/04/06

In the framework of the dialogue on the future of the European Union, the Committee on 
Constitutional Affairs has invited representative European platforms and several other 
organisations of the civil society to express their views on the priority questions raised in the 
resolution of the European Parliament of 19 January 2006 on the period of reflection, notably the 
questions addressing the goal of the European integration and the role Europe should have in the 
world.

programme

Contributions Leon Bakraceski - AEGEE-Europe
Nicolas Beger - European Peace Building Liaison Office (EPLO)
Carsten Berg - Democracy International (DI)
Bruno Boissière - Centre International de Formation Européenne (CIFE)
Kevin Ellul Bonici - The European Alliance of EU-Critical Movements
Patrick De Bucquois - Platform of European Social NGOs (Social Platform)
Eric Goeman - Attac Vlaanderen
Jean-Claude Gonon - Association européenne des enseignants (AEDE)
Marc Gruber - Fédération Européenne des Journalistes (FEJ)
Fouad Hamdan - Friends of the Earth Europe
Ilona Kish - European Forum for the Arts and Heritage (EFAH)
Henrik H. KRÖNER - European Movement
Henrik Lesaar - COMECE
Georges Liénard - Fédération humaniste européenne (FHE)
Peter Pavlovic - Conference of European Churches (CEC - KEK)
Gérard Peltre - European Countryside Movement - International Association 
Rurality-Environment-Development (RED)
Daniel Spoel - Permanent Forum of the civil society
Simon Stocker - Eurostep
Sabine Von Zanthier - Evangelischen Kirche in Deutschland
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EUROPEAN FORUM FOR THE SOCIAL PARTNERS ON THE FUTURE OF THE 
EUROPEAN UNION 21/03/06

The purpose of the forum was to stimulate a dialog with European organizations' of the social 
partners on priority questions raised in the European Parliament resolution of 19 January 2006 on 
the period of reflection, notably the questions addressing globalisation and the future of the 
European social and economic model.

programme

Contributions Rainer Plassmann - Centre Européen des Entreprises à participation publique 
et des entreprises d'intérêt économique général (CEEP)
Maria Helena André - European Trade Union Confederation (ETUC)
Arnaldo Abruzzini - Eurochambres
Xavier Durieu - EuroCommerce
Philippe de Buck - Union of Industrial and Employers' Confederations of 
Europe (UNICE)

THE FUTURE OF THE CONSTITUTIONAL PROCESS OF THE EUROPEAN UNION 13-14/10/05

Les présentations des experts, en développant des pistes très différentes, ont alimenté la réflexion 
sur la manière d'appréhender le futur constitutionnel de l'Union européenne. Le symposium, qui 
s'inscrivait dans le cadre du rapport d’initiative de MM. Andrew Duff et Johannes Voggenhuber sur 
la période de réflexion suivant les référendums sur le traité constitutionnel, a mis en évidence que, 
par la nécessité de susciter un débat politique européen, la crise comporte aussi la chance de faire 
naître une vraie démocratie européenne.

programme

Contributions Christian Franck
Renaud Dehousse
Antonio Missiroli and Guillaume Durand
Sebastian Kurpas
Paul Magnette
Mathias Jopp und Gesa-S. Kuhle
ALDECOA
Sonja Puntscher Riekmann
Jo Shaw
Janis A. Emmanouilidis
Mr Rood
Andrew Moravcsik and Kalypso Nicolaidis
Florence Deloche-Gaudez
Gaëtane Ricard-Nihoul

AUDITION SUR LE SERVICE EUROPEEN D'ACTION EXTERIEURE 15/03/05

Cette audition, organisée dans le cadre du rapport d’initiative de M. Elmar Brok sur ce sujet, a 
permis un échange de vue entre différents experts et les membres de la commission des Affaires 
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constitutionnelles. Les orateurs ont souligné la nécessité pour le futur ministre des affaires 
étrangères de disposer d'un service spécifique et efficace pour mener son action à bien. Pour 
l'organisation de ce service ils ont plutôt plaidé en faveur d'une solution 'sui generis' adéquate pour 
acceuillir des fonctionnaires provenant des services du Conseil, de la Commission et de la 
diplomatie des états membres. Des domaines importants, tels que la politique commerciale et la 
politique de développement devraient rester dans les services de la Commission. Des solutions 
adéquates devraient encore être trouvées, notamment en ce qui concerne la couverture budgétaire 
des dépenses administratives du nouveau service et la question de la collocation des délégations de 
l'Union avec ce service.

programme

Contributions List of guest speakers

AUDITION DE LA SOCIETE CIVILE SUR LE PROJET DE TRAITE ETABLISSANT
UNE CONSTITUTION POUR L'EUROPE 25/11/2004

La commission des Affaires Constitutionnellesa, dans le cadre de cette audition publique, donné la 
parole à plusieurs organisations représentatives de la société civile qui ont fait  une évaluation 
globalement positive du Traité constitutionnel. De manière générale, et tout en soulignant les 
domaines où les progrès réalisés n'étaient pas à la hauteur des attentes, les avis exprimés par les 
différentes plateformes ont fait état d'un grand nombre d'avancés réalisés par la Constitution

Contributions EUROCITIES
Platform of five European Associations
Heinrich Hoffschulte
Mr VAN NISTELROOIJ
Alain Wolf
Eurochambres
Social Platform
Act4Europe
“Green Nine” organizations
Human Rights and Democracy NGO Network
Eurostep & Solidar
European Women’s Lobby
EFAH / EFAP & EUROPA NOSTRA
CEPCMAF
Georges Lienard
Church and religious communauties
Active Citizen Network
Panayiotis Demetriou
Margot Wallström


