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Poprawka 1
David Martin i Ramón Jáuregui Atondo (w imieniu grupy S&D), Íñigo Méndez de Vigo 
(w imieniu grupy PPE) i Andrew Duff (w imieniu grupy ALDE)
Poprawka kompromisowa

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 116

Tekst obowiązujący Poprawka

1. Tura pytań do Rady i Komisji ma 
miejsce podczas każdej sesji miesięcznej, 
w terminach ustalanych przez Parlament na 
podstawie propozycji Konferencji 
Przewodniczących. Istnieje możliwość 
zarezerwowania czasu na pytania do 
Przewodniczącego i poszczególnych 
członków Komisji.

1. Tura pytań do Rady i Komisji ma 
miejsce podczas każdej sesji miesięcznej, 
w terminach ustalanych przez Parlament na 
podstawie propozycji Konferencji 
Przewodniczących.

2. Podczas jednej sesji miesięcznej każdy 
poseł może zadać nie więcej niż jedno 
pytanie Radzie i nie więcej niż jedno 
pytanie Komisji.

2. Podczas jednej sesji miesięcznej każdy 
poseł może zadać nie więcej niż jedno 
pytanie Radzie i nie więcej niż jedno 
pytanie Komisji.

3. Pytania są przedstawiane w formie 
pisemnej Przewodniczącemu, który 
podejmuje decyzję o ich dopuszczalności i 
kolejności, w jakiej zostaną postawione.
Powyższa decyzja jest niezwłocznie 
przekazywana autorom pytań.

3. Pytania są przedstawiane w formie 
pisemnej Przewodniczącemu, który 
podejmuje decyzję o ich dopuszczalności i 
kolejności, w jakiej zostaną postawione.
Powyższa decyzja jest niezwłocznie 
przekazywana autorom pytań.

4. Procedura dotycząca tury pytań 
określona jest w wytycznych 
przedstawionych w załączniku do 
niniejszego Regulaminu.

4. Procedura dotycząca tury pytań 
określona jest w wytycznych 
przedstawionych w załączniku do 
niniejszego Regulaminu.

5. Zgodnie z wytycznymi określonymi 
przez Konferencję Przewodniczących 
poszczególne tury pytań mogą być 
prowadzone z udziałem Przewodniczącego 
Komisji, Wiceprzewodniczącego Komisji/ 
Wysokiego Przedstawiciela Unii ds. 
Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, 
i Przewodniczącego Eurogrupy.

(Jeżeli poprawka ta zostanie przyjęta, 
należy skreślić punkt 15 (Podział) 
załącznika II.)
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Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta służy skorygowaniu błędu, który pojawił się w punkcie 15 załącznika II w 
związku z przyjęciem poprawki horyzontalnej. Uwzględnia ona również ostatnie decyzje 
Konferencji Przewodniczących w sprawie tury pytań.

Poprawka 2
David Martin i Ramón Jáuregui Atondo (w imieniu grupy S&D), Íñigo Méndez de Vigo 
(w imieniu grupy PPE) i Andrew Duff (w imieniu grupy ALDE)
Poprawka kompromisowa

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 117 – tytuł i ustęp 1

Tekst obowiązujący Poprawka

Pytania do Rady i Komisji wymagające 
odpowiedzi na piśmie

Pytania wymagające odpowiedzi na piśmie

1. Każdy poseł może wnosić pytania 
wymagające odpowiedzi na piśmie do 
Rady lub Komisji, zgodnie z wytycznym 
określonymi w załączniku do niniejszego 
Regulaminu. Wyłączną odpowiedzialność 
za treść pytań ponosi ich autor.

1. Każdy poseł może wnosić pytania 
wymagające odpowiedzi na piśmie do 
Rady Europejskiej, Rady, Komisji lub 
Wiceprzewodniczącego Komisji/ 
Wysokiego Przedstawiciela Unii ds. 
Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, 
zgodnie z wytycznym określonymi w 
załączniku do niniejszego Regulaminu.
Wyłączną odpowiedzialność za treść pytań 
ponosi ich autor.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta uwzględnia zmiany instytucjonalne wprowadzone na mocy Traktatu z Lizbony, 
a dotyczące adresatów pytań wymagających odpowiedzi na piśmie.
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Poprawka 3
David Martin i Ramón Jáuregui Atondo (w imieniu grupy S&D), Íñigo Méndez de Vigo 
(w imieniu grupy PPE) i Andrew Duff (w imieniu grupy ALDE)
Poprawka kompromisowa

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Załącznik III – punkt 1 – tiret -pierwsze (nowe)

Tekst obowiązujący Poprawka

– wyraźnie określają adresata, któremu 
mają zostać dostarczone zwyczajowymi 
międzyinstytucjonalnymi drogami 
przekazu;

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta wynika z poprawki do art. 117. Ponieważ zwiększa się liczba potencjalnych 
adresatów, ważne jest, by określić wyraźnie, do kogo skierowane jest dane pytanie, aby 
zagwarantować właściwy przekaz.

Poprawka 4
David Martin i Ramón Jáuregui Atondo (w imieniu grupy S&D), Íñigo Méndez de Vigo 
(w imieniu grupy PPE)
Poprawka kompromisowa

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 130 – ustępy 1 a, 1 b, 1 c (nowe)

Tekst obowiązujący Poprawka

1a. Organizacja i wspieranie skutecznej i 
systematycznej współpracy w Unii 
Europejskiej w myśl art. 9 Protokołu w 
sprawie roli parlamentów narodowych w 
Unii Europejskiej, jest negocjowane na 
podstawie mandatu udzielonego 
Konferencji Przewodniczących po 
konsultacji z Konferencją 
Przewodniczących Komisji.
Parlament zatwierdza wszelkie 
porozumienia w tej dziedzinie zgodnie z 
procedurą ustanowioną w art. 127.
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1b. Komisja parlamentarna może 
bezpośrednio prowadzić dialog z 
parlamentami narodowymi na szczeblu 
komisji w ramach środków budżetowych 
przewidzianych na ten cel. Dialog ten 
może obejmować właściwe formy 
współpracy przedlegislacyjnej i 
postlegislacyjnej.
1c. Wszelkie dokumenty dotyczące danej 
procedury ustawodawczej na poziomie 
Unii Europejskiej, przekazywane 
oficjalnie Parlamentowi Europejskiemu 
przez parlament narodowy, są przesyłane 
do komisji przedmiotowo właściwej, która 
rozpatruje kwestie zawarte w tych 
dokumentach.

Or. en

Uzasadnienie

Należy sprecyzować przepisy proceduralne dotyczące zawierania nowych porozumień 
z parlamentami państw członkowskich, o których mowa w Traktacie z Lizbony. Odniesienie 
do art. 127 daje gwarancję, że wszelkie zmiany Regulaminu Parlamentu, które mogą być 
wymagane w związku z takimi nowymi porozumieniami, są wprowadzane wówczas, gdy 
porozumienia zostały zatwierdzone przez Parlament. Takie przepisy proceduralne nie 
wpływają w żaden sposób na wyniki prac grupy roboczej ds. stosunków z parlamentami 
państw członkowskich.

Poprawka 5
David Martin i Ramón Jáuregui Atondo (w imieniu grupy S&D), Íñigo Méndez de Vigo 
(w imieniu grupy PPE) i Andrew Duff (w imieniu grupy ALDE)
Poprawka kompromisowa

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 8

Tekst obowiązujący Poprawka

8. Prezydium określa zasady stosowania 
Statutu posła do Parlamentu 
Europejskiego, o ile nie zastrzeżono 
inaczej.

8. Na podstawie zalecenia właściwej 
komisji parlamentarnej Parlament 
przyjmuje zasady stosowania Statutu posła 
do Parlamentu Europejskiego, z wyjątkiem 
decyzji dotyczących środków finansowych, 
które są podejmowane przez Prezydium i 
co roku weryfikowane. Artykuł 138 ustęp 



AM\812080PL.doc 7/12 PE439.926v02-00

PL

1 stosuje się odpowiednio.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu właściwe stosowanie art. 223 ust. 2 TFUE. Zaletą takiej procedury jest 
zapewnienie niezbędnego poziomu przejrzystości, a także zaangażowanie wszystkich posłów w 
prace nad dotyczącymi ich przepisami

Poprawka 6
David Martin i Ramón Jáuregui Atondo (w imieniu grupy S&D), Íñigo Méndez de Vigo 
(w imieniu grupy PPE) i Andrew Duff (w imieniu grupy ALDE)
Poprawka kompromisowa

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 131

Tekst obowiązujący Poprawka

1. Na wniosek Przewodniczącego 
Konferencja Przewodniczących wyznacza 
członków delegacji na Konferencji Komisji 
do Spraw Europejskich i może udzielić im 
mandatu. Delegacji przewodniczy jeden z 
wiceprzewodniczących odpowiedzialnych 
za utrzymywanie kontaktów z 
parlamentami krajowymi.

1. Na wniosek Przewodniczącego 
Konferencja Przewodniczących wyznacza 
członków delegacji na Konferencji Komisji 
do Spraw Europejskich i może udzielić im 
mandatu. Delegacji przewodniczy 
wiceprzewodniczący Parlamentu 
Europejskiego odpowiedzialny za 
utrzymywanie kontaktów z parlamentami 
krajowymi oraz przewodniczący komisji
odpowiedzialnej za sprawy 
instytucjonalne.

2. Inni członkowie delegacji są wybierani 
zależnie od tematyki omawianej w czasie 
obrad Konferencji Komisji do Spraw 
Europejskich, przy należytym 
uwzględnieniu ogólnej równowagi sił 
politycznych w Parlamencie. Po każdym 
posiedzeniu delegacja składa 
sprawozdanie.

2. Inni członkowie delegacji są wybierani 
zależnie od tematyki omawianej w czasie 
obrad Konferencji Komisji do Spraw 
Europejskich, a w ich składzie powinni 
znaleźć się w miarę możliwości 
przedstawiciele komisji odpowiedzialnych 
za te kwestie. Należycie uwzględnia się 
ogólną równowagę sił politycznych w 
Parlamencie. Po każdym posiedzeniu 
delegacja składa sprawozdanie.

Or. en
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Uzasadnienie

W swojej rezolucji z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie stosunków z parlamentami narodowymi 
Parlament założył, że w przyszłości delegacji na Konferencji Komisji do Spraw Europejskich 
będzie przewodniczył przewodniczący komisji parlamentarnej AFCO. Jednak powszechnie 
stwierdzono, że należy zachować rolę wiceprzewodniczącego.

Poprawka 7
David Martin i Ramón Jáuregui Atondo (w imieniu grupy S&D), Íñigo Méndez de Vigo 
(w imieniu grupy PPE) i Andrew Duff (w imieniu grupy ALDE)
Poprawka kompromisowa

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 74 a – ustęp 1 a (nowy)

Tekst obowiązujący Poprawka

1a. W przypadku konsultacji z 
Parlamentem, zgodnie z art. 48 ust. 3 
Traktatu o Unii Europejskiej, w sprawie 
wniosku dotyczącego decyzji Rady 
Europejskiej popierającej analizę 
poprawek do traktatów, sprawa zostaje 
przekazana do komisji przedmiotowo 
właściwej. Komisja sporządza 
sprawozdanie zawierające:
– projekt rezolucji, który stwierdza, czy 
Parlament zatwierdza czy odrzuca 
proponowaną decyzję, i który może 
zawierać propozycje skierowane do 
konwentu lub konferencji przedstawicieli 
rządów państw członkowskich;
– w razie potrzeby uzasadnienie.

Or. en

Uzasadnienie

W przeszłości nie było przepisu proceduralnego dotyczącego wydawania opinii Parlamentu 
Europejskiego w sprawie zwoływania konferencji międzyrządowych. Procedura była 
przeprowadzana, z odpowiednimi dostosowaniami pragmatycznymi, według wzorca 
konsultacji legislacyjnych. Od czasu wprowadzenia do przepisów specjalnego rozdziału 
poświęconego sprawom konstytucyjnym w związku z wejściem w życie traktatu lizbońskiego, 
właściwe wydaje się dodanie w tym kontekście przepisu proceduralnego dotyczącego 
konsultacji z Parlamentem przy zwoływaniu konferencji międzyrządowej.
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Poprawka 8
David Martin i Ramón Jáuregui Atondo (w imieniu grupy S&D), Íñigo Méndez de Vigo 
(w imieniu grupy PPE) i Andrew Duff (w imieniu grupy ALDE)
Poprawka kompromisowa

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 74 b – ustęp 1 a (nowy)

Tekst obowiązujący Poprawka

1a. W przypadku konsultacji z 
Parlamentem, zgodnie z art. 48 ust. 6 
Traktatu o Unii Europejskiej, w sprawie 
wniosku dotyczącego decyzji Rady 
Europejskiej zmieniającej trzecią część 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, artykuł 74a ustęp 1a stosuje 
się odpowiednio. W takim przypadku 
projekt rezolucji może zawierać wyłącznie 
propozycje zmiany postanowień trzeciej 
części Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej.

Or. en

Uzasadnienie

W przeszłości nie było przepisu proceduralnego dotyczącego wydawania opinii Parlamentu 
Europejskiego w sprawie zwoływania konferencji międzyrządowych. Procedura była 
przeprowadzana, z odpowiednimi dostosowaniami pragmatycznymi, według wzorca 
konsultacji legislacyjnych. Od czasu wprowadzenia do przepisów specjalnego rozdziału 
poświęconego sprawom konstytucyjnym w związku z wejściem w życie traktatu lizbońskiego, 
właściwe wydaje się dodanie w tym kontekście przepisu proceduralnego dotyczącego 
konsultacji z Parlamentem w ramach uproszczonej procedury zmiany.

Poprawka 9
David Martin i Ramón Jáuregui Atondo (w imieniu grupy S&D), Íñigo Méndez de Vigo 
(w imieniu grupy PPE) i Andrew Duff (w imieniu grupy ALDE)
Poprawka kompromisowa

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 117 – ustęp 2
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Tekst obowiązujący Poprawka

2. Pytania są przekazywane na piśmie 
Przewodniczącemu, który przedkłada je 
zainteresowanej instytucji. 
Przewodniczący rozstrzyga wątpliwości 
dotyczące dopuszczalności pytań. Autor 
pytania zostaje powiadomiony o jego 
decyzji. 

2. Pytania są przekazywane na piśmie 
Przewodniczącemu, który przedkłada je 
adresatom. Przewodniczący rozstrzyga 
wątpliwości dotyczące dopuszczalności 
pytań. Autor pytania zostaje 
powiadomiony o jego decyzji.

(Poprawka horyzontalna: sformułowania 
„zainteresowana instytucja” należy 
zastąpić wyrazem „adresaci” w art. 117 
ust. 2 i 4 oraz w punktach 1 i 3 załącznika 
III do Regulaminu.)

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka wynika z poprawki kompromisowej 2; jeżeli Wiceprzewodniczący Komisji/ Wysoki 
Przedstawiciel Unii ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa zostanie dodany do listy 
adresatów, należy rozszerzyć brzmienie art. 117 ust. 2 i 4 oraz punktów 1 i 3 załącznika III, w 
których mowa jest o „zainteresowanej instytucji”.

Poprawka 10
David Martin i Ramón Jáuregui Atondo (w imieniu grupy S&D), Íñigo Méndez de Vigo 
(w imieniu grupy PPE) i Andrew Duff (w imieniu grupy ALDE)
Poprawka kompromisowa

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Tytuł IV – rozdział 3 – tytuł

Tekst obowiązujący Poprawka

PYTANIA DO RADY, KOMISJI I 
EUROPEJSKIEGO BANKU 

CENTRALNEGO

PYTANIA PARLAMENTARNE

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka wynika z poprawki kompromisowej 2; tytuł Rozdziału 3 byłby zbyt zawężający, 
gdyby Rada Europejska stała się jednym z możliwych adresatów pytań.
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Poprawka 11
David Martin i Ramón Jáuregui Atondo (w imieniu grupy S&D), Íñigo Méndez de Vigo 
(w imieniu grupy PPE) i Andrew Duff (w imieniu grupy ALDE)
Poprawka kompromisowa

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 37 a (nowy)

Tekst obowiązujący Poprawka

Artykuł 37a
Przekazanie uprawnień ustawodawczych

1. Badając wniosek dotyczący aktu 
ustawodawczego, który przekazuje 
Komisji uprawnienia ustawodawcze 
zgodnie z art. 290 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
Parlament zwraca szczególną uwagę na 
cele, treść, zakres i czas obowiązywania 
przekazanych uprawnień, a także na 
warunki, którym podlega to przekazanie 
uprawnień.
2. Komisja przedmiotowo właściwa w 
danej sprawie może w każdym momencie 
zażądać opinii od komisji właściwej dla 
interpretacji i stosowania prawa Unii.
3. Komisja właściwa dla interpretacji i 
stosowania prawa Unii może również z 
własnej inicjatywy rozpatrzyć kwestie 
dotyczące przekazania uprawnień 
ustawodawczych. Informuje ona wówczas 
w należyty sposób właściwą komisję.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejszy nowy przepis ma na celu zapewnienie właściwej koordynacji prac w Parlamencie 
związanych z nową kategorią aktów delegowanych, którą wprowadza traktat lizboński. Pewną 
inspirację stanowił art. 37 dotyczący weryfikacji podstawy prawnej, który w praktyce okazał 
się bezcennym mechanizmem. Celem nowego przepisu jest również zapewnienie 
poszanowania swobody prawodawcy oraz przestrzegania formalnych warunków 
ustanowionych w art. 290 TFUE.
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