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Poprawka 1
David Martin
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 63 (József Szájer) i 64 (David Martin)

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 38 a (nowy)

Tekst obowiązujący Poprawka

Artykuł 38a
Badanie przestrzegania zasad 

pomocniczości i proporcjonalności
1. Badając wniosek dotyczący aktu 
prawnego, Parlament zwraca szczególną 
uwagę na przestrzeganie zasad 
pomocniczości i proporcjonalności. Z 
wyjątkiem pilnych przypadków, o których 
mowa w art. 4 Protokołu w sprawie roli 
parlamentów krajowych w Unii 
Europejskiej, Parlament nie zamyka 
pierwszego czytania przed upływem 
terminu ośmiu tygodni określonego w 
art. 6 Protokołu w sprawie stosowania 
zasad pomocniczości i proporcjonalności.
2. Komisja odpowiedzialna za 
przestrzeganie zasady pomocniczości może 
podjąć decyzję o wydaniu zaleceń dla 
komisji przedmiotowo właściwej 
odnoszących się do każdego wniosku 
dotyczącego aktu prawnego.
3. Jeżeli parlament krajowy wysyła do 
Przewodniczącego uzasadnioną opinię 
zgodnie z art. 3 Protokołu w sprawie roli 
parlamentów krajowych w Unii 
Europejskiej oraz art. 6 Protokołu w 
sprawie stosowania zasad pomocniczości i 
proporcjonalności, dokument ten jest 
odsyłany do komisji przedmiotowo 
właściwej oraz przekazywany tytułem 
informacji komisji odpowiedzialnej za 
przestrzeganie zasady pomocniczości. W 
przypadku gdy Parlament otrzyma 
uzasadnioną opinię po przyjęciu przez 
komisję przedmiotowo właściwą 
sprawozdania, opinia ta jest przekazywana 
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przed głosowaniem wszystkim posłom jako 
dokument z posiedzenia.
4. W przypadku gdy uzasadnione opinie 
zawierające zarzuty co do niezgodności 
projektu aktu prawnego z zasadą 
pomocniczości stanowią co najmniej 
jedną trzecią głosów przyznanych 
parlamentom krajowym lub jedną czwartą 
głosów w przypadku projektu aktu 
prawnego przedłożonego na podstawie 
art. 76 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, Parlament wstrzymuje się z 
decyzją do czasu, gdy autor wniosku 
oświadczy, jakie zamierza zastosować 
podejście.
5. Jeżeli w ramach zwykłej procedury 
legislacyjnej uzasadnione opinie 
zawierające zarzuty co do niezgodności 
projektu aktu prawnego z zasadą 
pomocniczości stanowią co najmniej 
zwykłą większość głosów przyznanych 
parlamentom krajowym, komisja 
przedmiotowo właściwa, po rozpatrzeniu 
przedłożonych uzasadnionych opinii 
parlamentów krajowych i Komisji oraz po 
wysłuchaniu poglądów komisji 
przedmiotowo właściwej za poszanowanie 
zasady pomocniczości, może zalecić 
Parlamentowi odrzucenie projektu ze 
względu na naruszenie zasady 
pomocniczości lub wydaje dla Parlamentu 
jakiekolwiek inne zalecenie, które może 
zawierać sugerowane poprawki dotyczące 
przestrzegania zasady pomocniczości.
Opinię wydaną przez komisję 
odpowiedzialną za przestrzeganie zasady 
pomocniczości załącza się do każdego tego 
typu zalecenia.
Zalecenie zostaje przekazane 
Parlamentowi do debaty i pod głosowanie.
Jeżeli zalecenie dotyczące odrzucenia 
wniosku zostaje przyjęte większością 
oddanych głosów, Przewodniczący ogłasza 
zamknięcie procedury. W przypadku gdy 
Parlament nie odrzuci wniosku, 
procedura pozostaje w toku przy 
uwzględnieniu wszystkich zatwierdzonych 
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przez Parlament zaleceń.

Or. en

(Niniejsza poprawka przejmuje częściowo treść poprawki 64 w dokumencie PE 428.234 
v02.00 – FDR 791389. Skreśla się w niej zdania: „Przewodniczący komisji przedmiotowo 

właściwej może zwrócić się o przekazanie sprawy z powrotem do komisji” będącego ostatnim 
zdaniem ust. 3 (zmiana 1) oraz „Takie zalecenie może też zostać wydane przez jedną dziesiątą 

posłów do Parlamentu.” pod koniec pierwszego akapitu ust. 5 (zmiana 2). Wprowadzono 
natomiast przejęte z poprawki 63 ust. 5 fragment zdania: „lub wydaje dla Parlamentu 

jakiekolwiek inne zalecenie, które może zawierać sugerowane poprawki dotyczące 
przestrzegania zasady pomocniczości.” (zmiana 3) oraz skreślono ust. 6 (zmiana 4) )

Uzasadnienie

Wszystkie zmiany mają na celu dostosowanie poprawki 64 do poprawki 63. Zmianę 1
wprowadzono w związku z tym, że art. 175 reguluje w wystarczającym stopniu kwestię 
odesłania do komisji. Zmiana 2 służy zwiększeniu roli komisji przedmiotowo właściwej.
Zmiana 3 daje komisji odpowiedzialnej większą elastyczność. Podstawę zmiany 4 stanowi 
stwierdzenie, że ten ustęp nie jest związany z prowadzeniem weryfikacji przestrzegania zasady 
pomocniczości przez Parlament z inicjatywy parlamentów krajowych.

Poprawka 2
David Martin
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 65 (Elmar Brok)

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 56 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst obowiązujący Poprawka

W przypadku wniosku o odesłanie do 
komisji właściwa komisja ponownie 
sporządza dla Parlamentu sprawozdanie w 
formie ustnej lub pisemnej, w ustalonym 
przez Parlament terminie, który nie może 
przekroczyć dwóch miesięcy.

W przypadku wniosku o odesłanie do 
komisji właściwa komisja podejmuje 
decyzję o procedurze, której należy 
przestrzegać i ponownie sporządza dla 
Parlamentu sprawozdanie w formie ustnej 
lub pisemnej, w ustalonym przez 
Parlament terminie, który nie może 
przekroczyć dwóch miesięcy.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka daje komisji przedmiotowo właściwej margines działania uwzględniający 
możliwość przedstawienia sprawozdania.
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Poprawka 3
David Martin
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 68 (Elmar Brok), 69 (Elmar Brok) i 70 
(Elmar Brok)

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 132 a (nowy)

Tekst obowiązujący Poprawka

Artykuł 132a
Współpraca na poziomie komisji

Przewodniczący we współpracy z 
przewodniczącymi parlamentów 
krajowych podejmuje starania w celu 
ustanowienia sieci współpracy komisji 
opowiadających sobie pod względem 
zakresu kompetencji.
W ramach tej sieci komisje parlamentarne 
mogą niezależnie nawiązywać wzajemne 
kontakty i współpracę.
Wytyczne dotyczące prowadzenia tych 
działań są ustanawiane przez Konferencję 
Przewodniczących Komisji.

Or. en

(Niniejsza poprawka przejmuje częściowo treść poprawki 68 w dokumencie PE 428.234 
v02.00 – FDR 791389.)

Uzasadnienie

Przedstawianie w Regulaminie szczegółów współpracy między komisjami nie jest konieczne 
ani właściwe.


