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Poprawka 2
Carlo Casini

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 51

Tekst obowiązujący Poprawka

Jeżeli spełnione są warunki ustanowione 
w art. 49 ust. 1 i art. 50 Regulaminu, 
Konferencja Przewodniczących może, 
jeśli uzna, że kwestia ma znaczenie 
zasadnicze, podjąć decyzję o zastosowaniu 
procedury obejmującej wspólne 
posiedzenia komisji oraz wspólne 
głosowanie. W takim przypadku właściwi 
sprawozdawcy sporządzają jeden projekt 
sprawozdania. Projekt ten analizują i 
głosują nad nim zaangażowane komisje 
podczas wspólnych posiedzeń 
przebiegających pod wspólnym 
przewodnictwem przewodniczących 
danych komisji. Komisje mogą tworzyć 
międzykomisyjne grupy robocze celem 
przygotowania wspólnych posiedzeń i 
głosowań.

1. Jeżeli do Konferencji Przewodniczących 
wpłynie pytanie dotyczące kompetencji 
zgodnie z art. 188 ust. 2, może ona podjąć 
decyzję o zastosowaniu procedury 
obejmującej wspólne posiedzenia komisji 
oraz wspólne głosowanie, jeżeli: 

- zgodnie z postanowieniami załącznika 
VII dana sprawa niezaprzeczalnie 
wchodzi w zakres kompetencji kilku 
komisji oraz 
- Konferencja Przewodniczących uzna, że 
kwestia ta ma znaczenie zasadnicze.
2. W takim przypadku odpowiedni 
sprawozdawcy sporządzają jeden projekt 
sprawozdania. Projekt ten analizują i 
głosują nad nim zaangażowane komisje 
podczas wspólnych posiedzeń 
przebiegających pod wspólnym 
przewodnictwem przewodniczących 
danych komisji. 
Na wszystkich etapach procedury 
uprawnienia wynikające ze statusu 
komisji właściwej mogą być wykonywane 
przez zaangażowane komisje działające 
wspólnie. Komisje mogą tworzyć grupy 
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robocze celem przygotowania posiedzeń i 
głosowań.
3. W drugim czytaniu w ramach zwykłej 
procedury ustawodawczej stanowisko 
Rady jest analizowane na wspólnym 
posiedzeniu zaangażowanych komisji, 
które w przypadku braku porozumienia 
między ich przewodniczącymi odbywa się 
w środę w pierwszym tygodniu 
przeznaczonym na posiedzenia organów 
parlamentarnych po przedłożeniu 
Parlamentowi stanowiska Rady. W 
przypadku braku porozumienia co do 
terminu kolejnego posiedzenia zostanie 
ono zwołane przez przewodniczącego 
Konferencji Przewodniczących Komisji. 
Głosowanie nad zaleceniem do drugiego 
czytania odbywa się na wspólnym 
posiedzeniu w oparciu o wspólny projekt 
przygotowany przez odpowiednich 
sprawozdawców zaangażowanych komisji 
lub – w przypadku braku wspólnego 
projektu – na podstawie poprawek 
przedstawionych przez zaangażowane 
komisje.
W trzecim czytaniu w ramach zwykłej 
procedury ustawodawczej przewodniczący 
i sprawozdawcy zaangażowanych komisji 
stają się z urzędu członkami delegacji do 
komitetu pojednawczego.
4. Biorąc pod uwagę kryteria 
przewidziane w ust. 1 i ewentualne 
uzgodnienia przewodniczących 
zaangażowanych komisji, po otrzymaniu 
aktu delegowanego lub projektu środka 
wykonawczego Przewodniczący PE 
bezzwłocznie wyznacza komisję właściwą 
lub komisje właściwe do rozpatrzenia tego 
projektu.

Or. fr
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Poprawka 3
David Martin

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 51

Tekst obowiązujący Poprawka

Procedura obejmująca wspólne 
posiedzenia komisji

Zaangażowane komisje

Jeżeli spełnione są warunki ustanowione 
w art. 49 ust. 1 i art. 50 Regulaminu, 
Konferencja Przewodniczących może, 
jeśli uzna, że kwestia ma znaczenie 
zasadnicze, podjąć decyzję o zastosowaniu 
procedury obejmującej wspólne 
posiedzenia komisji oraz wspólne 
głosowanie. W takim przypadku właściwi 
sprawozdawcy sporządzają jeden projekt 
sprawozdania. Projekt ren analizują i 
głosują nad nim zaangażowane komisje 
podczas wspólnych posiedzeń 
przebiegających pod wspólnym 
przewodnictwem przewodniczących 
danych komisji. Komisje mogą tworzyć 
międzykomisyjne grupy robocze celem 
przygotowania wspólnych posiedzeń i 
głosowań.

1. Jeżeli do Konferencji Przewodniczących 
wpłynie pytanie dotyczące kompetencji 
zgodnie z art. 188 ust. 2, może ona podjąć 
decyzję o zastosowaniu procedury 
obejmującej wspólne posiedzenia komisji 
oraz wspólne głosowanie, jeżeli: 

- zgodnie z postanowieniami załącznika 
VII dana sprawa niezaprzeczalnie 
wchodzi w zakres kompetencji wielu 
komisji oraz 
- Konferencja uzna, że kwestia ta ma 
zasadnicze znaczenie.
2. W takim przypadku odpowiedni 
sprawozdawcy sporządzają jeden projekt 
sprawozdania. Projekt ten analizują i 
głosują nad nim zaangażowane komisje 
podczas wspólnych posiedzeń 
przebiegających pod wspólnym 
przewodnictwem przewodniczących 
danych komisji.
Projekt sprawozdania uznaje się za 
przyjęty, jeżeli podczas wspólnego 
głosowania otrzyma on poparcie zwykłej 
większości głosów obecnych członków 
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każdej z komisji. 
Uprawnienia wynikające ze statusu 
komisji właściwej mogą być wykonywane 
przez zaangażowane komisje działające 
wspólnie.. Komisje mogą tworzyć grupy 
robocze celem przygotowania posiedzeń i 
głosowań.
3. Jeżeli dana kwestia wchodzi w zakres 
zwykłej procedury ustawodawczej w 
rozumieniu art. 294 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
procedura obejmująca zaangażowane 
komisje ma zastosowanie na wszystkich 
etapach tej procedury.
4. Jeżeli do Parlamentu zostanie 
skierowany projekt aktu delegowanego 
lub środka wykonawczego, którego 
podstawę stanowi akt, do którego miała 
zastosowanie procedura obejmująca 
zaangażowane komisje, z zalecenia 
przewodniczącego Konferencji 
Przewodniczących Komisji 
Przewodniczący PE bezzwłocznie i przy 
uwzględnieniu kryteriów określonych w 
ust. 1 wyznacza komisję właściwą lub 
komisje właściwe do rozpatrzenia tego 
projektu.

Or. en


