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Poprawka 12
Pervenche Berès

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 81 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst obowiązujący Poprawka

Poproszony o wyrażenie zgody na 
proponowany akt prawny Parlament
podejmuje decyzję na podstawie
wydanego przez właściwą komisję 
parlamentarną zalecenia w sprawie 
przyjęcia lub odrzucenia danego aktu.

Poproszony o wyrażenie zgody na 
proponowany akt prawny, Parlament
przyjmuje swoją decyzję przy 
uwzględnieniu zalecenia wydanego przez 
właściwą komisję parlamentarną w sprawie 
przyjęcia lub odrzucenia danego aktu.
Zalecenie zawiera umocowania, ale nie 
zawiera motywów. Może ono zawierać 
zwięzłe uzasadnienie, za którego 
sporządzenie odpowiedzialny jest 
sprawozdawca i które nie jest poddawane 
pod głosowanie. Uzasadnienie to musi 
jednak być zgodne z treścią zalecenia w 
formie przyjętej przez właściwą komisję. 
W przeciwnym wypadku przewodniczący 
właściwej komisji może skreślić 
uzasadnienie.
Wraz z zaleceniem komisja przedmiotowo 
właściwa może złożyć projekt rezolucji. 
Komisje, do których zwrócono się o 
wydanie opinii zgodnie z art. 188 ust. 3, 
mogą przyjąć opinie polegające na 
udzieleniu wskazówek dotyczących części 
projektu rezolucji przedstawionego przez 
komisję przedmiotowo właściwą.
Komisja przedmiotowo właściwa 
bezzwłocznie rozpatruje wniosek o 
udzielenie zgody. Jeżeli komisja 
przedmiotowo właściwa nie przyjmie 
zalecenia w ciągu czterech miesięcy od 
daty przedstawienia wniosku o udzielenie 
zgody, informuje o tym odpowiednio 
Parlament. Parlament może zorganizować 
na tej podstawie debatę.

Or. en
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Poprawka 13
Gerald Häfner
w imieniu grupy Verts/ALE

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 81 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst obowiązujący Poprawka

Poproszony o wyrażenie zgody na 
proponowany akt prawny Parlament
podejmuje decyzję na podstawie
wydanego przez właściwą komisję 
parlamentarną zalecenia w sprawie 
przyjęcia lub odrzucenia danego aktu.

Poproszony o wyrażenie zgody na 
proponowany akt prawny, Parlament
przyjmuje swoją decyzję przy 
uwzględnieniu zalecenia wydanego przez 
właściwą komisję parlamentarną w sprawie 
przyjęcia lub odrzucenia danego aktu.
Zalecenie zawiera umocowania i może 
zawierać motywy.

Or. en

Poprawka 14
Eva Joly

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 81 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst obowiązujący Poprawka

Poproszony o wyrażenie zgody na 
proponowany akt prawny Parlament
podejmuje decyzję na podstawie
wydanego przez właściwą komisję 
parlamentarną zalecenia w sprawie 
przyjęcia lub odrzucenia danego aktu.

Poproszony o wyrażenie zgody na 
proponowany akt prawny zgodnie z 
Traktatem o Unii Europejskiej lub 
Traktatem o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, Parlament przyjmuje swoją
decyzję przy uwzględnieniu zalecenia 
wydanego przez właściwą komisję 
parlamentarną w sprawie przyjęcia lub 
odrzucenia danego aktu. Zaleceniu mogą 
towarzyszyć motywy, które nie mogą w 
żadnym razie zmieniać treści 
proponowanego aktu ani nie mogą 
wprowadzać warunków jego przyjęcia lub 
wdrożenia.

Or. en
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Uzasadnienie

Z myślą o przejrzystości Parlament powinien móc uzasadnić swoje decyzje za pomocą 
wyjaśniających motywów. Ponadto wzmocni to polityczną rolę Parlamentu, zwłaszcza w 
stosunkach z innymi instytucjami. W celu sprzyjania widoczności aktów przyjmowanych przez 
Parlament, lepiej by było, gdyby wyjaśnienie decyzji o wyrażeniu lub odmowie zgody 
załączane było raczej do zalecania o wyrażeniu zgody / odmowie zgody niż ujmowane w 
odrębnym projekcie rezolucji.

Poprawka 15
Helmut Scholz

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 81 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst obowiązujący Poprawka

Poproszony o wyrażenie zgody na 
proponowany akt prawny Parlament
podejmuje decyzję na podstawie
wydanego przez właściwą komisję 
parlamentarną zalecenia w sprawie 
przyjęcia lub odrzucenia danego aktu.

Poproszony o wyrażenie zgody na 
proponowany akt prawny lub umowę 
międzynarodową, Parlament przyjmuje 
swoją decyzję przy uwzględnieniu 
zalecenia wydanego przez właściwą 
komisję parlamentarną w sprawie przyjęcia 
lub odrzucenia danego aktu. Zalecenie 
zawiera umocowania, ale nie zawiera 
motywów. Może ono zawierać zwięzłe 
uzasadnienie, za którego sporządzenie 
odpowiedzialny jest sprawozdawca i które 
nie jest poddawane pod głosowanie. 
Poprawki złożone w komisji są 
dopuszczalne tylko wówczas, gdy ich 
celem jest odrzucenie zalecenia w formie 
proponowanej przez sprawozdawcę.

Or. de

Poprawka 16
Helmut Scholz

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 81 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy)
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Tekst obowiązujący Poprawka

Właściwa komisja może wraz z zaleceniem 
przedstawić projekt rezolucji 
nieustawodawczej, w której Parlament 
objaśnia swoją decyzję w sposób spójny i 
zrozumiały lub przedstawia zalecenia w 
odniesieniu do wdrożenia aktu prawnego 
lub umowy międzynarodowej.  Właściwa 
komisja zwraca się do zaangażowanych 
komisji o opinię.

Or. de

Poprawka 17
Eva Joly

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 81 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst obowiązujący Poprawka

W pilnych i należycie uzasadnionych 
przypadkach można ustalić termin 
przyjęcia zalecenia. Zastosowanie ma 
odpowiednio art. 52 ust. 4 i 5.

Or. en

Uzasadnienie

Parlamentowi podjęcie decyzji w sprawie udzielenia zgody może zająć tyle czasu, ile uzna on 
za stosowane. Ponadto komisje opiniodawcze powinny mieć wystarczająco dużo czasu na 
skuteczne wypełnienie swoich obowiązków. W związku z tym arbitralne narzucanie krótkiego 
terminu mogłoby zaszkodzić realizacji tych celów. Jednak rozsądne wydaje się, by dopuścić 
wyjątki w należycie uzasadnionych i pilnych przypadkach. Artykuł 52 ust. 2 i 4, który już 
przewiduje sytuacje, w których sprawozdawca w nieuzasadniony sposób opóźnia 
przedstawienie swojego sprawozdania, mogłyby być odpowiednio stosowane również w 
procedurze zgody.

Poprawka 18
Andrew Duff



AM\1008523PL.doc 7/13 PE522.877v01-00

PL

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 81 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst obowiązujący Poprawka

Komisja przedmiotowo właściwa 
bezzwłocznie rozpatruje wniosek o 
udzielenie zgody. Jeżeli komisja 
przedmiotowo właściwa podejmie decyzję 
o niewydaniu zalecenia lub nie przyjmie 
zalecenia w ciągu roku od daty 
przedstawienia jej wniosku o udzielenie 
zgody, Konferencja Przewodniczących 
może, bez wspomnianego zalecenia, 
wprowadzić daną sprawę do porządku 
obrad kolejnej sesji miesięcznej celem jej 
rozpatrzenia.

Or. en

Poprawka 19
Helmut Scholz

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 81 – ustęp 1 – akapit pierwszy b (nowy)

Tekst obowiązujący Poprawka

Komisja przedmiotowo właściwa w 
stosownym terminie rozpatruje wniosek o 
udzielenie zgody. Jeżeli komisja 
przedmiotowo właściwa podejmie z 
własnej inicjatywy lub na wniosek 
zaangażowanej komisji decyzję o 
odroczeniu rozpatrzenia wniosku, 
przyjmuje ona w tej sprawie oficjalną 
decyzję większością oddanych głosów.

Or. de

Poprawka 20
Pervenche Berès
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Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 81 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst obowiązujący Poprawka

W drodze jednego głosowania Parlament 
podejmuje decyzję w sprawie aktu 
prawnego, który według postanowień 
Traktatu o Unii Europejskiej lub Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej wymaga 
jego zgody, przy czym nie ma możliwości 
wnoszenia poprawek. Większość 
wymagana do udzielenia zgody jest 
większością określoną w odpowiednim 
artykule Traktatu o Unii Europejskiej lub 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej stanowiącym podstawę 
prawną proponowanego aktu.

W drodze jednego głosowania, w oparciu o 
zalecenie komisji przedmiotowo właściwej,
Parlament podejmuje decyzję w sprawie 
aktu prawnego, który według postanowień 
Traktatu o Unii Europejskiej lub Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej wymaga 
jego zgody, przy czym nie ma możliwości 
wnoszenia poprawek. Większość 
wymagana do udzielenia zgody jest 
większością określoną w odpowiednim 
artykule Traktatu o Unii Europejskiej lub 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej stanowiącym podstawę 
prawną proponowanego aktu lub 
większością oddanych głosów, jeżeli nie 
określa jej odpowiedni artykuł. W 
przypadku nieuzyskania wymaganej 
większości proponowany akt nie zostaje 
przyjęty.

Or. en

Poprawka 21
Gerald Häfner
w imieniu grupy Verts/ALE

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 81 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst obowiązujący Poprawka

W drodze jednego głosowania Parlament 
podejmuje decyzję w sprawie aktu
prawnego, który według postanowień 
Traktatu o Unii Europejskiej lub Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej wymaga 
jego zgody, przy czym nie ma możliwości 
wnoszenia poprawek. Większość 
wymagana do udzielenia zgody jest 
większością określoną w odpowiednim 
artykule Traktatu o Unii Europejskiej lub 

W drodze jednego głosowania nad 
udzieleniem zgody, w oparciu o zalecenie 
komisji przedmiotowo właściwej,
Parlament podejmuje decyzję w sprawie 
aktu prawnego, który według postanowień 
Traktatu o Unii Europejskiej lub Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej wymaga 
jego zgody, przy czym nie ma możliwości 
wnoszenia poprawek. Większość 
wymagana do udzielenia zgody jest 
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Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej stanowiącym podstawę 
prawną proponowanego aktu.

większością określoną w odpowiednim 
artykule Traktatu o Unii Europejskiej lub 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej stanowiącym podstawę 
prawną proponowanego aktu lub 
większością oddanych głosów, jeżeli nie 
określa jej odpowiedni artykuł. W 
przypadku nieuzyskania wymaganej 
większości proponowany akt nie zostaje 
przyjęty.

Or. en

Poprawka 22
Eva Joly

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 81 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst obowiązujący Poprawka

W drodze jednego głosowania Parlament 
podejmuje decyzję w sprawie aktu 
prawnego, który według postanowień 
Traktatu o Unii Europejskiej lub Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
wymaga jego zgody, przy czym nie ma 
możliwości wnoszenia poprawek. 
Większość wymagana do udzielenia zgody 
jest większością określoną w odpowiednim 
artykule Traktatu o Unii Europejskiej lub 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej stanowiącym podstawę 
prawną proponowanego aktu.

Większość wymagana na posiedzeniu 
plenarnym do udzielenia zgody jest 
większością określoną w odpowiednim 
artykule Traktatu o Unii Europejskiej lub 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej stanowiącym podstawę 
prawną proponowanego aktu lub 
większością oddanych głosów, jeżeli nie 
określa jej odpowiedni artykuł. W 
przypadku nieuzyskania wymaganej 
większości proponowany akt zostaje 
odrzucony.

Or. en

Uzasadnienie

Wymóg dotyczący jednego głosowania w procedurze zgody bez wnoszenia poprawek jest 
przyczyną niejasności, która prowadzi do niespójnej interpretacji i niespójnego stosowania 
tego artykułu.  Ponadto osłabił on stanowisko Parlamentu, zwłaszcza w stosunkach z innymi 
instytucjami. Poprawka ma na celu zaradzenie tej sytuacji. W poprawce tej zgodzono się 
jednak z propozycją AFCO, by wyjaśnić, jaki jest wynik głosowania w przypadku, gdy nie 
uzyskano wymaganej większości, oraz oparto się na tej propozycji.
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Poprawka 23
Helmut Scholz

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 81 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst obowiązujący Poprawka

W drodze jednego głosowania Parlament 
podejmuje decyzję w sprawie aktu 
prawnego, który według postanowień 
Traktatu o Unii Europejskiej lub Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej wymaga
jego zgody, przy czym nie ma możliwości 
wnoszenia poprawek. Większość 
wymagana do udzielenia zgody jest 
większością określoną w odpowiednim 
artykule Traktatu o Unii Europejskiej lub 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej stanowiącym podstawę 
prawną proponowanego aktu.

W drodze jednego głosowania nad 
udzieleniem zgody Parlament podejmuje 
decyzję w sprawie aktu prawnego lub 
umowy międzynarodowej, które według 
postanowień Traktatu o Unii Europejskiej 
lub Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej wymagają jego zgody, przy 
czym nie ma możliwości wnoszenia 
poprawek. Większość wymagana do 
udzielenia zgody jest większością 
określoną w odpowiednim artykule 
Traktatu o Unii Europejskiej lub Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
stanowiącym podstawę prawną 
proponowanego aktu lub większością 
oddanych głosów, jeżeli nie określa jej 
odpowiedni artykuł. W przypadku 
nieuzyskania wymaganej większości 
proponowany akt nie zostaje przyjęty.

Or. de

Poprawka 24
Rafał Trzaskowski

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 81 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst obowiązujący Poprawka

1a. Komisja przedmiotowo właściwa 
bezzwłocznie rozpatruje wniosek o 
udzielenie zgody. Jeżeli komisja 
przedmiotowo właściwa nie przyjmie 
zalecenia w ciągu 6 miesięcy od daty 
przedstawienia jej wniosku o udzielenie 



AM\1008523PL.doc 11/13 PE522.877v01-00

PL

zgody, Konferencja Przewodniczących 
może wprowadzić daną sprawę do 
porządku obrad kolejnej sesji miesięcznej 
celem jej rozpatrzenia, albo – w należycie 
uzasadnionych przypadkach – podjąć 
decyzję o przedłużeniu tego 6-
miesięcznego okresu.

Or. en

Poprawka 25
Helmut Scholz

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 81 – ustęp 2

Tekst obowiązujący Poprawka

2. W przypadku traktatów akcesyjnych,
umów międzynarodowych lub
stwierdzenia poważnego i trwałego 
naruszenia wspólnych zasad przez państwo 
członkowskie stosuje się odpowiednio art. 
74c, 90 i 74e. W przypadku procedury 
ściślejszej współpracy w dziedzinie objętej 
zwykłą procedurą ustawodawczą stosuje 
się art. 74g Regulaminu.

2. Ponadto w przypadku umów 
międzynarodowych, traktatów 
akcesyjnych, stwierdzenia poważnego i 
trwałego naruszenia podstawowych zasad 
przez państwo członkowskie, ustalania 
składu Parlamentu, podejmowania 
wzmocnionej współpracy między 
państwami członkowskimi lub 
przyjmowania wieloletnich ram 
finansowych stosuje się odpowiednio art. 
74c, 90, 74e, 74f, 74g i 75.

Or. de

Poprawka 26
Pervenche Berès

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 81 – ustęp 3

Tekst obowiązujący Poprawka

3. Jeżeli proponowany akt prawny lub 
planowana umowa międzynarodowa
wymaga zgody Parlamentu, właściwa 
komisja może, w celu pozytywnego 

3. Jeżeli proponowany akt prawny wymaga 
zgody Parlamentu, właściwa komisja może
na początku procedury przedstawić w 
Parlamencie wstępne sprawozdanie w 
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zakończenia procedury, postanowić o 
przedstawieniu w Parlamencie wstępnego 
sprawozdania w sprawie wniosku. 
Sprawozdanie to zawiera projekt rezolucji 
z zaleceniami dotyczącymi zmiany lub 
wdrożenia proponowanego aktu.

sprawie wniosku. Sprawozdanie to zawiera 
projekt rezolucji z zaleceniami 
dotyczącymi zmiany lub wdrożenia 
proponowanego aktu. Treść projektu 
rezolucji, w formie przyjętej przez 
Parlament, musi zapewniać podstawę 
mandatu Komisji.

Or. en

Poprawka 27
Helmut Scholz

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 81 – ustęp 3

Tekst obowiązujący Poprawka

3. Jeżeli proponowany akt prawny lub 
planowana umowa międzynarodowa 
wymaga zgody Parlamentu, właściwa 
komisja może, w celu pozytywnego 
zakończenia procedury, postanowić o 
przedstawieniu w Parlamencie wstępnego 
sprawozdania w sprawie wniosku. 
Sprawozdanie to zawiera projekt rezolucji 
z zaleceniami dotyczącymi zmiany lub 
wdrożenia proponowanego aktu.

3. Jeżeli proponowany akt prawny lub 
planowana umowa międzynarodowa 
wymaga zgody Parlamentu, właściwa 
komisja może przedstawić w Parlamencie
wstępne sprawozdanie w sprawie wniosku. 
Sprawozdanie to zawiera projekt rezolucji 
z zaleceniami dotyczącymi zmiany lub 
wdrożenia proponowanego aktu.

Or. de

Poprawka 28
Pervenche Berès

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 81 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst obowiązujący Poprawka

3a. Jeżeli dana komisja wnosi o 
otrzymanie statusu komisji 
zaangażowanej w procedurę zgody 
zgodnie z art. 50, decyzję o zatwierdzeniu 
takiego wniosku podejmuje Konferencja 
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Przewodniczących.

Or. en


