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Poprawka 5
Andreas Mölzer

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt A preambuły

Wniosek dotyczący decyzji Poprawka

A. Parlament od lat poszerza swoje 
kompetencje, zapewniając sobie istotne 
narzędzia, dzięki którym może wpływać na 
proces podejmowania decyzji w Unii 
Europejskiej w większości dziedzin, w 
których działa Unia;

A. Parlament od lat poszerza swoje 
kompetencje, zapewniając sobie istotne 
narzędzia, dzięki którym może wpływać na 
proces podejmowania decyzji w Unii 
Europejskiej w wielu dziedzinach, w 
których działa Unia;

Or. de

Poprawka 6
Zita Gurmai

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt A a preambuły (nowy)

Wniosek dotyczący decyzji Poprawka

Aa. instytucje, do których skierowane jest 
dane oświadczenie pisemne, powinny 
zapewnić odpowiednie dalsze działania 
następcze;

Or. en

Poprawka 7
Andrew Duff

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt B preambuły

Wniosek dotyczący decyzji Poprawka

B. oświadczenia pisemne służyły w 
przeszłości jako użyteczne narzędzie 
poruszania spraw o szczególnym znaczeniu 
dla obywateli Unii;

B. oświadczenia pisemne służą jako 
użyteczne narzędzie poruszania spraw o 
szczególnym znaczeniu dla obywateli Unii;
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Or. en

Poprawka 8
Fiona Hall

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt B preambuły

Wniosek dotyczący decyzji Poprawka

B. oświadczenia pisemne służyły w 
przeszłości jako użyteczne narzędzie 
poruszania spraw o szczególnym znaczeniu 
dla obywateli Unii;

B. oświadczenia pisemne służą jako 
użyteczne narzędzie poruszania spraw o 
szczególnym znaczeniu dla obywateli Unii;

Or. en

Poprawka 9
Andreas Mölzer

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt B preambuły

Wniosek dotyczący decyzji Poprawka

B. oświadczenia pisemne służyły w 
przeszłości jako użyteczne narzędzie 
poruszania spraw o szczególnym znaczeniu 
dla obywateli Unii;

B. oświadczenia pisemne służą nadal jako 
użyteczne narzędzie poruszania spraw o 
szczególnym znaczeniu dla obywateli Unii;

Or. de

Poprawka 10
Helmut Scholz

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt C preambuły

Wniosek dotyczący decyzji Poprawka

C. z oświadczeń pisemnych korzysta się 
regularnie, ale ich liczba nie jest bardzo 

C. z oświadczeń pisemnych korzysta się 
regularnie, ale ich liczba nie jest bardzo 
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duża; jedynie niewielki ich procent 
uzyskuje wymagane poparcie większości 
wszystkich posłów do Parlamentu;

duża; w przeszłości jedynie niewielki ich 
procent uzyskiwał wymagane poparcie 
większości wszystkich posłów do 
Parlamentu, natomiast w obecnej kadencji 
odsetek ten wyraźnie rośnie;

Or. de

Poprawka 11
Andreas Mölzer

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt C preambuły

Wniosek dotyczący decyzji Poprawka

C. z oświadczeń pisemnych korzysta się 
regularnie, ale ich liczba nie jest bardzo 
duża; jedynie niewielki ich procent
uzyskuje wymagane poparcie większości 
wszystkich posłów do Parlamentu;

C. oświadczenia pisemne są składane
regularnie i dotyczą najprzeróżniejszych 
kwestii; oczywiście jedynie ich część
uzyskuje wymagane poparcie większości 
wszystkich posłów do Parlamentu;

Or. de

Poprawka 12
Helmut Scholz

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt D preambuły

Wniosek dotyczący decyzji Poprawka

D. większość oświadczeń pisemnych 
wygasa po terminie określonym w 
Regulaminie;

skreślony

Or. de

Poprawka 13
Andreas Mölzer
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Wniosek dotyczący decyzji
Punkt D preambuły

Wniosek dotyczący decyzji Poprawka

D. większość oświadczeń pisemnych 
wygasa po terminie określonym w 
Regulaminie;

Nie dotyczy polskiej wersji językowej.

Or. de

Poprawka 14
Andreas Mölzer

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt E preambuły

Wniosek dotyczący decyzji Poprawka

E. większość przyjmowanych oświadczeń 
pisemnych kieruje się do Komisji, którą 
uznaje się za jedyną instytucję gotową do 
udzielenia odpowiedzi w sprawach 
poruszanych w oświadczeniach;

skreślony

Or. de

Poprawka 15
Stanimir Ilchev

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt E preambuły

Wniosek dotyczący decyzji Poprawka

E. większość przyjmowanych oświadczeń 
pisemnych kieruje się do Komisji, którą 
uznaje się za jedyną instytucję gotową do 
udzielenia odpowiedzi w sprawach 
poruszanych w oświadczeniach;

E. większość przyjmowanych oświadczeń 
pisemnych kieruje się do Komisji;

Or. en
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Poprawka 16
Stanimir Ilchev

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt E a preambuły (nowy)

Wniosek dotyczący decyzji Poprawka

Ea. należy podejmować dalsze działania 
służące włączeniu innych instytucji i 
organów Unii w grono adresatów w tym 
procesie;

Or. en

Poprawka 17
Andreas Mölzer

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt F preambuły

Wniosek dotyczący decyzji Poprawka

F. w większości przypadków odpowiedzi te 
ograniczają się do przypomnienia prac już 
prowadzonych przez Komisję, a tylko w 
wyjątkowych przypadkach omawiają 
konkretne działania podjęte w związku z 
oświadczeniem pisemnym;

skreślony

Or. de

Poprawka 18
Helmut Scholz

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt F preambuły

Wniosek dotyczący decyzji Poprawka

F. w większości przypadków odpowiedzi 
te ograniczają się do przypomnienia prac 
już prowadzonych przez Komisję, a tylko 
w wyjątkowych przypadkach omawiają 

F. obecnie w większości przypadków 
odpowiedzi te ograniczają się jednak do 
przypomnienia prac już prowadzonych 
przez Komisję, a tylko w wyjątkowych 
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konkretne działania podjęte w związku z 
oświadczeniem pisemnym;

przypadkach omawiają konkretne działania 
podjęte w związku z oświadczeniem 
pisemnym;

Or. de

Poprawka 19
Fiona Hall

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt G preambuły

Wniosek dotyczący decyzji Poprawka

G. w związku z poszerzającymi się 
kompetencjami Parlamentu znaczenie 
oświadczeń pisemnych znacznie zmalało;

G. oświadczenia pisemne stanowią 
skuteczne narzędzie umożliwiające 
Europejczykom dzielenie się obawami 
bezpośrednio z Parlamentem 
Europejskim;

Or. en

Poprawka 20
Andreas Mölzer

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt G preambuły

Wniosek dotyczący decyzji Poprawka

G. w związku z poszerzającymi się 
kompetencjami Parlamentu znaczenie 
oświadczeń pisemnych znacznie zmalało;

G. mimo rozszerzenia kompetencji 
Parlamentu znaczenie oświadczeń 
pisemnych nie zmalało;

Or. de

Poprawka 21
Stanimir Ilchev

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt G preambuły
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Wniosek dotyczący decyzji Poprawka

G. w związku z poszerzającymi się 
kompetencjami Parlamentu znaczenie 
oświadczeń pisemnych znacznie zmalało;

G. w związku z poszerzającymi się 
kompetencjami Parlamentu w zakresie 
stanowienia prawa, a także wraz z 
wprowadzeniem europejskiej inicjatywy 
obywatelskiej zmieniło się znaczenie 
oświadczeń pisemnych;

Or. en

Poprawka 22
Andrew Duff

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt G preambuły

Wniosek dotyczący decyzji Poprawka

G. w związku z poszerzającymi się 
kompetencjami Parlamentu znaczenie 
oświadczeń pisemnych znacznie zmalało;

G. w związku z poszerzającymi się 
kompetencjami Parlamentu w zakresie 
stanowienia prawa, a także wraz z 
wprowadzeniem europejskiej inicjatywy 
obywatelskiej zmieniło się znaczenie 
oświadczeń pisemnych;

Or. en

Poprawka 23
Helmut Scholz

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt G preambuły

Wniosek dotyczący decyzji Poprawka

G. w związku z poszerzającymi się 
kompetencjami Parlamentu znaczenie 
oświadczeń pisemnych znacznie zmalało;

G. w związku z poszerzającymi się 
kompetencjami Parlamentu znaczenie 
oświadczeń pisemnych zasadniczo
zmalało, nadal jednak zachowują one 
znaczenie jako instrument poruszania 
przez posłów, niezależnie od ich 
przynależności partyjnej czy pochodzenia, 
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różnych kwestii, na których nie 
koncentruje się bezpośrednio praca 
Parlamentu i jego komisji;

Or. de

Poprawka 24
Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt H preambuły

Wniosek dotyczący decyzji Poprawka

H. oświadczenia pisemne mają bardzo 
ograniczone skutki zarówno w 
odniesieniu do układania planów działań, 
jak i wpływania na decyzje podejmowane 
przez instytucje, oraz mogą wywoływać 
mylne wrażenie co do ich skuteczności;

skreślony

Or. en

Poprawka 25
Fiona Hall

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt H preambuły

Wniosek dotyczący decyzji Poprawka

H. oświadczenia pisemne mają bardzo 
ograniczone skutki zarówno w odniesieniu 
do układania planów działań, jak i 
wpływania na decyzje podejmowane przez 
instytucje, oraz mogą wywoływać mylne 
wrażenie co do ich skuteczności;

H. oświadczenia pisemne mogą mieć 
pozytywne skutki zarówno w odniesieniu 
do układania planów działań, jak i 
wpływania na decyzje podejmowane przez 
instytucje;

Or. en

Poprawka 26
Andreas Mölzer
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Wniosek dotyczący decyzji
Punkt H preambuły

Wniosek dotyczący decyzji Poprawka

H. oświadczenia pisemne mają bardzo 
ograniczone skutki zarówno w 
odniesieniu do układania planów działań, 
jak i wpływania na decyzje podejmowane 
przez instytucje, oraz mogą wywoływać
mylne wrażenie co do ich skuteczności;

H. znaczenie oświadczeń pisemnych 
polega na tym, że poruszają kwestie, które 
z różnych względów nie są uwzględniane 
w porządku obrad, w związku z czym 
stanowią skuteczny dodatkowy instrument 
parlamentarny;

Or. de

Poprawka 27
Helmut Scholz

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt H preambuły

Wniosek dotyczący decyzji Poprawka

H. oświadczenia pisemne mają bardzo
ograniczone skutki zarówno w odniesieniu 
do układania planów działań, jak i 
wpływania na decyzje podejmowane przez 
instytucje, oraz mogą wywoływać mylne 
wrażenie co do ich skuteczności;

H. oświadczenia pisemne mają dotychczas
ograniczone skutki zarówno w odniesieniu 
do układania planów działań, jak i 
wpływania na decyzje podejmowane przez 
instytucje, można jednak zwiększyć ich 
znaczenie przez wprowadzenie bardziej 
wiążących zasad dotyczących włączania 
przyjętych oświadczeń pisemnych do 
pracy właściwych komisji;

Or. de

Poprawka 28
Stanimir Ilchev

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt H preambuły

Wniosek dotyczący decyzji Poprawka

H. oświadczenia pisemne mają bardzo H. w obecnej kadencji oświadczenia 
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ograniczone skutki zarówno w odniesieniu 
do układania planów działań, jak i 
wpływania na decyzje podejmowane przez 
instytucje, oraz mogą wywoływać mylne 
wrażenie co do ich skuteczności;

pisemne mają ograniczone skutki zarówno 
w odniesieniu do układania planów 
działań, jak i wpływania na decyzje 
podejmowane przez instytucje, a zatem 
muszą być poddane dogłębnej analizie, 
aby ich skuteczność mogła szybko 
wzrosnąć;

Or. en

Poprawka 29
Andrew Duff

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt H preambuły

Wniosek dotyczący decyzji Poprawka

H. oświadczenia pisemne mają bardzo
ograniczone skutki zarówno w odniesieniu 
do układania planów działań, jak i 
wpływania na decyzje podejmowane przez 
instytucje, oraz mogą wywoływać mylne 
wrażenie co do ich skuteczności;

H. oświadczenia pisemne mogą mieć
ograniczone skutki zarówno w odniesieniu 
do układania planów działań, jak i 
wpływania na decyzje podejmowane przez 
instytucje, ale zachowują swoją wartość 
jako popularne narzędzie prowadzenia 
kampanii;

Or. en

Poprawka 30
Stanimir Ilchev

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt I preambuły

Wniosek dotyczący decyzji Poprawka

I. należy stopniowo ograniczać 
oświadczenia pisemne, a w następnej 
kadencji Parlament powinien zbadać, czy 
nie należałoby ich całkowicie znieść;

skreślony

Or. en
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Poprawka 31
Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt I preambuły

Wniosek dotyczący decyzji Poprawka

I. należy stopniowo ograniczać 
oświadczenia pisemne, a w następnej 
kadencji Parlament powinien zbadać, czy 
nie należałoby ich całkowicie znieść;

skreślony

Or. en

Poprawka 32
Andreas Mölzer

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt I preambuły

Wniosek dotyczący decyzji Poprawka

I. należy stopniowo ograniczać 
oświadczenia pisemne, a w następnej 
kadencji Parlament powinien zbadać, czy 
nie należałoby ich całkowicie znieść;

I. dlatego nie należy ograniczać 
oświadczeń pisemnych, a w następnej 
kadencji Parlament powinien zbadać, jak 
można by dodatkowo poprawić ich 
atrakcyjność;

Or. de

Poprawka 33
Fiona Hall

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt I preambuły

Wniosek dotyczący decyzji Poprawka

I. należy stopniowo ograniczać 
oświadczenia pisemne, a w następnej 
kadencji Parlament powinien zbadać, czy 
nie należałoby ich całkowicie znieść;

I. Regulamin dotyczący oświadczeń 
pisemnych należy regularnie badać, aby w 
razie potrzeby poprawić jego skuteczność i 
wywierane przezeń skutki;
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Or. en

Poprawka 34
Helmut Scholz

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt I preambuły

Wniosek dotyczący decyzji Poprawka

I. należy stopniowo ograniczać 
oświadczenia pisemne, a w następnej 
kadencji Parlament powinien zbadać, czy 
nie należałoby ich całkowicie znieść;

I. należy stopniowo rozszerzyć zakres 
korzystania z oświadczeń pisemnych, 
zwracając przy tym uwagę na to, by 
przyjęte oświadczenia były włączane do 
prac komisji przedmiotowo właściwych;

Or. de

Poprawka 35
Constance Le Grip

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt I preambuły

Wniosek dotyczący decyzji Poprawka

I. należy stopniowo ograniczać 
oświadczenia pisemne, a w następnej 
kadencji Parlament powinien zbadać, czy 
nie należałoby ich całkowicie znieść;

I. w następnej kadencji Parlament 
powinien przeanalizować wpływ nowych 
przepisów Regulaminu dotyczących 
oświadczeń pisemnych i zbadać, czy nie 
należałoby dalej ograniczyć zakresu 
stosowania oświadczeń pisemnych lub 
nawet znieść ich całkowicie;

Or. fr

Poprawka 36
Andrew Duff

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt I preambuły
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Wniosek dotyczący decyzji Poprawka

I. należy stopniowo ograniczać 
oświadczenia pisemne, a w następnej 
kadencji Parlament powinien zbadać, czy 
nie należałoby ich całkowicie znieść;

I. rozczarowywać może jakość i trafność 
niektórych oświadczeń pisemnych, w 
szczególności ich zgodność z 
kompetencjami Unii określonymi w tytule 
I Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej;

Or. en

Poprawka 37
Stanimir Ilchev

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt I a preambuły (nowy)

Wniosek dotyczący decyzji Poprawka

Ia. oświadczenia pisemne wywierają 
pozytywny wpływ na pracę posłów 
ukierunkowaną bezpośrednio na ich 
okręgi wyborcze;

Or. en

Poprawka 38
Rafał Trzaskowski

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt I a preambuły (nowy)

Wniosek dotyczący decyzji Poprawka

Ia. należy szerzej wykorzystywać art. 42 
ust. 2 Regulaminu dający poszczególnym 
posłom realną możliwość wywierania 
wpływu na przepisy Unii;

Or. en



PE486.057v01-00 16/33 AM\896821PL.doc

PL

Poprawka 39
Zita Gurmai

Wniosek dotyczący decyzji
Ustęp 1 a (nowy)

Wniosek dotyczący decyzji Poprawka

1a. stoi na stanowisku, że instytucje, do 
których skierowane jest oświadczenie 
pisemne, w terminie trzech miesięcy od 
dnia otrzymania takiego oświadczenia 
powinny poinformować Parlamentu o 
zamierzonych działaniach następczych; 
ponadto przy okazji kolejnych negocjacji 
dotyczących nowelizacji Porozumienia 
ramowego w sprawie stosunków między 
Parlamentem Europejskim i Komisją 
Europejską zamierza zawrzeć z Komisją 
porozumienie w kwestii tej zasady;

Or. en

Uzasadnienie

Zapewnienie działań następczych wynikających z oświadczenia pisemnego jest politycznie 
uzasadnione.

Poprawka 40
Andrew Duff

Wniosek dotyczący decyzji
Ustęp 3

Wniosek dotyczący decyzji Poprawka

3. wzywa Prezydium do przeanalizowania 
obowiązujących przepisów regulujących 
kwestie bezpieczeństwa, żeby uniknąć 
nadmiernego upowszechniania 
oświadczeń pisemnych i umożliwić posłom 
niezakłócony dostęp do sali plenarnej 
Parlamentu;

3. wzywa Prezydium do przeanalizowania 
obowiązujących przepisów regulujących 
kwestie bezpieczeństwa, żeby uniknąć 
nadgorliwego upowszechniania 
oświadczeń pisemnych, w tym noszenia 
niestosownych koszulek, i umożliwić 
posłom niezakłócony dostęp do sali 
plenarnej Parlamentu;

Or. en
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Poprawka 41
Helmut Scholz

Wniosek dotyczący decyzji
Ustęp 3

Wniosek dotyczący decyzji Poprawka

3. wzywa Prezydium do przeanalizowania 
obowiązujących przepisów regulujących 
kwestie bezpieczeństwa, żeby uniknąć 
nadmiernego upowszechniania oświadczeń 
pisemnych i umożliwić posłom 
niezakłócony dostęp do sali plenarnej 
Parlamentu;

3. wzywa Prezydium do przeanalizowania 
obowiązujących przepisów regulujących 
kwestie bezpieczeństwa, żeby uniknąć 
nadmiernego upowszechniania oświadczeń 
pisemnych za pośrednictwem mediów 
elektronicznych i innych oraz umożliwić 
posłom niezakłócony dostęp do sali 
plenarnej Parlamentu;

Or. de

Poprawka 42
Rafał Trzaskowski

Wniosek dotyczący decyzji
Ustęp 3

Wniosek dotyczący decyzji Poprawka

3. wzywa Prezydium do przeanalizowania 
obowiązujących przepisów regulujących 
kwestie bezpieczeństwa, żeby uniknąć
nadmiernego upowszechniania oświadczeń 
pisemnych i umożliwić posłom 
niezakłócony dostęp do sali plenarnej 
Parlamentu;

3. z zadowoleniem przyjmuje decyzję 
Prezydium o ograniczeniu nadmiernego 
upowszechniania oświadczeń pisemnych , 
co umożliwi posłom niezakłócony dostęp 
do sali plenarnej Parlamentu;

Or. en

Poprawka 43
Alexandra Thein

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 123 – ustęp 1 – akapit 1
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Tekst obowiązujący Poprawka

1. Nie więcej niż pięciu posłów może 
przedstawić pisemne oświadczenie o 
długości nie przekraczającej dwustu słów, 
które dotyczy kompetencji Unii 
Europejskiej i nie pokrywa się z 
zagadnieniami będącymi przedmiotem 
trwającego w danej chwili procesu 
ustawodawczego. Przewodniczący udziela 
zezwolenia, rozpatrując każdy przypadek 
osobno. Oświadczenia te są drukowane w 
językach urzędowych i rozpowszechniane 
oraz umieszczane w rejestrze wraz z 
nazwiskami ich sygnatariuszy. Rejestr jest 
jawny i podczas sesji miesięcznych 
znajduje się przed wejściem do sali obrad, 
a w okresie pomiędzy sesjami 
miesięcznymi we właściwym miejscu 
wyznaczonym przez Kolegium Kwestorów.

1. Co najmniej 40 posłów z co najmniej 
trzech grup politycznych może 
przedstawić pisemne oświadczenie o 
długości nie przekraczającej dwustu słów, 
które dotyczy wyłącznie kompetencji Unii 
Europejskiej i nie pokrywa się z 
zagadnieniami będącymi przedmiotem 
toczących się w danej chwili procedur 
ustawodawczych lub nieustawodawczych.
Przewodniczący udziela szczegółowego i 
uzasadnionego zezwolenia, rozpatrując 
każdy przypadek osobno. Oświadczenia te 
są tłumaczone na wszystkie języki
urzędowe i rozpowszechniane drogą 
elektroniczną wśród wszystkich posłów.
Oświadczenia są umieszczane w jawnym 
rejestrze elektronicznym wraz z 
nazwiskami ich sygnatariuszy.

Or. en

Poprawka 44
Stanimir Ilchev

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 123 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst obowiązujący Poprawka

1. Nie więcej niż pięciu posłów może 
przedstawić pisemne oświadczenie o 
długości nie przekraczającej dwustu słów, 
które dotyczy kompetencji Unii 
Europejskiej i nie pokrywa się z 
zagadnieniami będącymi przedmiotem 
trwającego w danej chwili procesu 
ustawodawczego. Przewodniczący udziela 
zezwolenia, rozpatrując każdy przypadek 
osobno. Oświadczenia te są drukowane w 
językach urzędowych i rozpowszechniane 
oraz umieszczane w rejestrze wraz z 
nazwiskami ich sygnatariuszy. Rejestr jest 
jawny i podczas sesji miesięcznych 

1. Co najmniej 40 posłów z co najmniej 
trzech grup politycznych może 
przedstawić pisemne oświadczenie o 
długości nie przekraczającej dwustu słów, 
które dotyczy kompetencji Unii 
Europejskiej i nie pokrywa się z 
zagadnieniami będącymi przedmiotem 
trwającego w danej chwili procesu 
ustawodawczego. Przewodniczący udziela 
zezwolenia, rozpatrując każdy przypadek 
osobno. Oświadczenia te są drukowane w 
językach urzędowych i rozpowszechniane 
oraz umieszczane w rejestrze wraz z 
nazwiskami ich sygnatariuszy. Rejestr jest 
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znajduje się przed wejściem do sali obrad, 
a w okresie pomiędzy sesjami 
miesięcznymi we właściwym miejscu 
wyznaczonym przez Kolegium 
Kwestorów.

jawny i podczas sesji miesięcznych 
znajduje się przed wejściem do sali obrad, 
a w okresie pomiędzy sesjami 
miesięcznymi we właściwym miejscu 
wyznaczonym przez Kolegium 
Kwestorów.

Or. en

Poprawka 45
Fiona Hall

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 123 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst obowiązujący Poprawka

1. Nie więcej niż pięciu posłów może 
przedstawić pisemne oświadczenie o 
długości nie przekraczającej dwustu słów, 
które dotyczy kompetencji Unii 
Europejskiej i nie pokrywa się z 
zagadnieniami będącymi przedmiotem 
trwającego w danej chwili procesu 
ustawodawczego. Przewodniczący udziela 
zezwolenia, rozpatrując każdy przypadek 
osobno. Oświadczenia te są drukowane w 
językach urzędowych i rozpowszechniane 
oraz umieszczane w rejestrze wraz z 
nazwiskami ich sygnatariuszy. Rejestr jest 
jawny i podczas sesji miesięcznych 
znajduje się przed wejściem do sali obrad, 
a w okresie pomiędzy sesjami 
miesięcznymi we właściwym miejscu 
wyznaczonym przez Kolegium 
Kwestorów.

1. Co najmniej 10 posłów z co najmniej 
trzech grup politycznych i pięciu państw 
członkowskich może przedstawić pisemne 
oświadczenie o długości nie 
przekraczającej dwustu słów, które dotyczy 
kompetencji Unii Europejskiej i nie 
pokrywa się z zagadnieniami będącymi 
przedmiotem trwającego w danej chwili 
procesu ustawodawczego. Przewodniczący 
udziela zezwolenia, rozpatrując każdy 
przypadek osobno. Oświadczenia te są 
drukowane w językach urzędowych i 
rozpowszechniane oraz umieszczane w 
rejestrze wraz z nazwiskami ich 
sygnatariuszy. Rejestr jest jawny i podczas 
sesji miesięcznych znajduje się przed 
wejściem do sali obrad, a w okresie 
pomiędzy sesjami miesięcznymi we 
właściwym miejscu wyznaczonym przez 
Kolegium Kwestorów.

Or. en

Poprawka 46
Andrew Duff
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Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 123 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst obowiązujący Poprawka

1. Nie więcej niż pięciu posłów może 
przedstawić pisemne oświadczenie o 
długości nie przekraczającej dwustu słów, 
które dotyczy kompetencji Unii 
Europejskiej i nie pokrywa się z 
zagadnieniami będącymi przedmiotem 
trwającego w danej chwili procesu 
ustawodawczego. Przewodniczący udziela 
zezwolenia, rozpatrując każdy przypadek 
osobno. Oświadczenia te są drukowane w 
językach urzędowych i rozpowszechniane 
oraz umieszczane w rejestrze wraz z 
nazwiskami ich sygnatariuszy. Rejestr jest 
jawny i podczas sesji miesięcznych 
znajduje się przed wejściem do sali obrad, 
a w okresie pomiędzy sesjami 
miesięcznymi we właściwym miejscu 
wyznaczonym przez Kolegium 
Kwestorów.

1. Co najmniej 40 posłów z co najmniej 
trzech grup politycznych może 
przedstawić pisemne oświadczenie o 
długości nie przekraczającej dwustu słów, 
które dotyczy kompetencji Unii 
Europejskiej i nie pokrywa się z 
zagadnieniami będącymi przedmiotem 
trwającego w danej chwili procesu 
ustawodawczego. Przewodniczący udziela 
szczegółowego i uzasadnionego 
zezwolenia, rozpatrując każdy przypadek 
osobno. Oświadczenia te są drukowane w 
językach urzędowych i rozpowszechniane 
drogą elektroniczną oraz umieszczane w 
rejestrze wraz z nazwiskami ich 
sygnatariuszy. Rejestr jest jawny i podczas 
sesji miesięcznych znajduje się przed 
wejściem do sali obrad, a w okresie 
pomiędzy sesjami miesięcznymi we 
właściwym miejscu wyznaczonym przez 
Kolegium Kwestorów.

Or. en

Poprawka 47
Zita Gurmai

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 123 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst obowiązujący Poprawka

1. Nie więcej niż pięciu posłów może 
przedstawić pisemne oświadczenie o 
długości nie przekraczającej dwustu słów, 
które dotyczy kompetencji Unii 
Europejskiej i nie pokrywa się z 
zagadnieniami będącymi przedmiotem 
trwającego w danej chwili procesu 
ustawodawczego. Przewodniczący udziela 

1. Nie więcej niż pięciu posłów może 
przedstawić pisemne oświadczenie o 
długości nie przekraczającej dwustu słów, 
które dotyczy wyłącznie kompetencji Unii 
Europejskiej i nie pokrywa się z 
zagadnieniami będącymi przedmiotem 
toczącej się w danej chwili procedury 
ustawodawczej lub nieustawodawczej. 
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zezwolenia, rozpatrując każdy przypadek 
osobno. Oświadczenia te są drukowane w 
językach urzędowych i rozpowszechniane 
oraz umieszczane w rejestrze wraz z 
nazwiskami ich sygnatariuszy. Rejestr jest 
jawny i podczas sesji miesięcznych 
znajduje się przed wejściem do sali obrad, 
a w okresie pomiędzy sesjami 
miesięcznymi we właściwym miejscu 
wyznaczonym przez Kolegium Kwestorów.

Przewodniczący udziela zezwolenia, 
rozpatrując każdy przypadek osobno. 
Oświadczenia te są publikowane w 
językach urzędowych na stronie 
internetowej Parlamentu i 
rozpowszechniane drogą elektroniczną 
wśród wszystkich posłów. Przewodniczący 
prowadzi rejestr zawierający podpisane 
przez posłów oświadczenia. Oświadczenia 
w językach urzędowych oraz nazwiska 
sygnatariuszy są umieszczane również w 
rejestrze elektronicznym publicznie 
udostepnianym za pośrednictwem strony 
internetowej Parlamentu.

Or. en

Uzasadnienie

O ile rejestr elektroniczny może zapewnić wystarczający poziom przejrzystości, w celach 
dowodowych należy prowadzic rejestr zawierający oryginały podpisanych oświadczeń 
pisemnych. Ponadto powinna zostać utrzymana uprzednio zatwierdzona wykładnia ust. 1.

Poprawka 48
Helmut Scholz

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 123 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst obowiązujący Poprawka

1. Nie więcej niż pięciu posłów może 
przedstawić pisemne oświadczenie o 
długości nie przekraczającej dwustu słów, 
które dotyczy kompetencji Unii 
Europejskiej i nie pokrywa się z 
zagadnieniami będącymi przedmiotem 
trwającego w danej chwili procesu 
ustawodawczego. Przewodniczący udziela 
zezwolenia, rozpatrując każdy przypadek 
osobno. Oświadczenia te są drukowane w 
językach urzędowych i rozpowszechniane 
oraz umieszczane w rejestrze wraz z 
nazwiskami ich sygnatariuszy. Rejestr jest 
jawny i podczas sesji miesięcznych 
znajduje się przed wejściem do sali obrad, 

1. Nie więcej niż pięciu posłów może 
przedstawić pisemne oświadczenie o 
długości nie przekraczającej dwustu słów, 
które dotyczy wyłącznie kompetencji Unii 
Europejskiej i nie pokrywa się z 
zagadnieniami będącymi przedmiotem 
trwających w danej chwili procesów 
ustawodawczych. Przewodniczący udziela 
zezwolenia, rozpatrując każdy przypadek 
osobno. Oświadczenia te są publikowane 
w językach urzędowych na stronie 
internetowej Parlamentu Europejskiego i 
rozpowszechniane drogą elektroniczną 
wśród wszystkich posłów. Oświadczenia są
umieszczane w elektronicznym rejestrze 
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a w okresie pomiędzy sesjami 
miesięcznymi we właściwym miejscu 
wyznaczonym przez Kolegium Kwestorów.

wraz z nazwiskami ich sygnatariuszy. 
Rejestr jest jawny i dostępny za 
pośrednictwem strony internetowej 
Parlamentu Europejskiego.

Or. de

Poprawka 49
Stanimir Ilchev

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 123 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst obowiązujący Poprawka

1. Nie więcej niż pięciu posłów może 
przedstawić pisemne oświadczenie o 
długości nie przekraczającej dwustu słów, 
które dotyczy kompetencji Unii 
Europejskiej i nie pokrywa się z 
zagadnieniami będącymi przedmiotem 
trwającego w danej chwili procesu 
ustawodawczego. Przewodniczący udziela 
zezwolenia, rozpatrując każdy przypadek 
osobno. Oświadczenia te są drukowane w 
językach urzędowych i rozpowszechniane
oraz umieszczane w rejestrze wraz z 
nazwiskami ich sygnatariuszy. Rejestr jest 
jawny i podczas sesji miesięcznych 
znajduje się przed wejściem do sali obrad, 
a w okresie pomiędzy sesjami 
miesięcznymi we właściwym miejscu 
wyznaczonym przez Kolegium 
Kwestorów.

1. Nie więcej niż pięciu posłów może 
przedstawić pisemne oświadczenie o 
długości nie przekraczającej dwustu słów, 
które dotyczy kompetencji Unii 
Europejskiej i nie pokrywa się z 
zagadnieniami będącymi przedmiotem 
trwającego w danej chwili procesu 
ustawodawczego. Przewodniczący udziela 
zezwolenia, rozpatrując każdy przypadek 
osobno. Oświadczenia te są tłumaczone na 
wszystkie języki urzędowe, a ich wszystkie 
wersje językowe są przechowywane w
specjalnym rejestrze zarówno w formie 
elektronicznej, jak i na papierze. Wersja 
elektroniczna każdego oświadczenia 
pisemnego jest rozpowszechniana drogą 
elektroniczną wśród wszystkich posłów. W
okresie pomiędzy sesjami miesięcznymi 
wersja papierowa przechowywana jest w 
wyznaczonym przez Kolegium Kwestorów 
specjalnym, łatwo dostępnym miejscu na 
terenie Parlamentu.

Or. en

Poprawka 50
Roberto Gualtieri
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Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 123 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst obowiązujący Poprawka

1. Nie więcej niż pięciu posłów może 
przedstawić pisemne oświadczenie o 
długości nie przekraczającej dwustu słów, 
które dotyczy kompetencji Unii 
Europejskiej i nie pokrywa się z 
zagadnieniami będącymi przedmiotem 
trwającego w danej chwili procesu 
ustawodawczego. Przewodniczący udziela 
zezwolenia, rozpatrując każdy przypadek 
osobno. Oświadczenia te są drukowane w 
językach urzędowych i rozpowszechniane 
oraz umieszczane w rejestrze wraz z 
nazwiskami ich sygnatariuszy. Rejestr jest 
jawny i podczas sesji miesięcznych 
znajduje się przed wejściem do sali obrad, 
a w okresie pomiędzy sesjami 
miesięcznymi we właściwym miejscu 
wyznaczonym przez Kolegium 
Kwestorów.

1. Nie więcej niż pięciu posłów może 
przedstawić pisemne oświadczenie o 
długości nie przekraczającej dwustu słów, 
które dotyczy kompetencji Unii 
Europejskiej, ale dla którego w niniejszym 
Regulaminie nie ma określonych 
procedur szczególnych. Przewodniczący 
udziela zezwolenia, rozpatrując każdy 
przypadek osobno. Oświadczenia te są 
drukowane w językach urzędowych i 
rozpowszechniane oraz umieszczane w 
rejestrze wraz z nazwiskami ich 
sygnatariuszy. Rejestr jest jawny i podczas 
sesji miesięcznych znajduje się przed 
wejściem do sali obrad, a w okresie 
pomiędzy sesjami miesięcznymi we 
właściwym miejscu wyznaczonym przez 
Kolegium Kwestorów.

Or. en

Poprawka 51
Roberto Gualtieri

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 123 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst obowiązujący Poprawka

1. Nie więcej niż pięciu posłów może 
przedstawić pisemne oświadczenie o 
długości nie przekraczającej dwustu słów, 
które dotyczy kompetencji Unii 
Europejskiej i nie pokrywa się z 
zagadnieniami będącymi przedmiotem 
trwającego w danej chwili procesu 
ustawodawczego. Przewodniczący udziela 
zezwolenia, rozpatrując każdy przypadek 
osobno. Oświadczenia te są drukowane w 
językach urzędowych i rozpowszechniane 

1. Nie więcej niż pięciu posłów może 
przedstawić pisemne oświadczenie o 
długości nie przekraczającej dwustu słów, 
które dotyczy kompetencji Unii 
Europejskiej i nie pokrywa się z 
zagadnieniami będącymi przedmiotem 
procesu ustawodawczego. Przewodniczący 
udziela zezwolenia, rozpatrując każdy 
przypadek osobno. Oświadczenia te są 
drukowane w językach urzędowych i 
rozpowszechniane oraz umieszczane w 
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oraz umieszczane w rejestrze wraz z 
nazwiskami ich sygnatariuszy. Rejestr jest 
jawny i podczas sesji miesięcznych 
znajduje się przed wejściem do sali obrad, 
a w okresie pomiędzy sesjami 
miesięcznymi we właściwym miejscu 
wyznaczonym przez Kolegium 
Kwestorów.

rejestrze wraz z nazwiskami ich 
sygnatariuszy. Rejestr jest jawny i podczas 
sesji miesięcznych znajduje się przed 
wejściem do sali obrad, a w okresie 
pomiędzy sesjami miesięcznymi we 
właściwym miejscu wyznaczonym przez 
Kolegium Kwestorów.

Or. en

Poprawka 52
Stanimir Ilchev

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 123 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst obowiązujący Poprawka

1. Nie więcej niż pięciu posłów może 
przedstawić pisemne oświadczenie o 
długości nie przekraczającej dwustu słów, 
które dotyczy kompetencji Unii 
Europejskiej i nie pokrywa się z 
zagadnieniami będącymi przedmiotem 
trwającego w danej chwili procesu 
ustawodawczego. Przewodniczący udziela 
zezwolenia, rozpatrując każdy przypadek 
osobno. Oświadczenia te są drukowane w 
językach urzędowych i rozpowszechniane 
oraz umieszczane w rejestrze wraz z 
nazwiskami ich sygnatariuszy. Rejestr jest 
jawny i podczas sesji miesięcznych 
znajduje się przed wejściem do sali obrad, 
a w okresie pomiędzy sesjami 
miesięcznymi we właściwym miejscu 
wyznaczonym przez Kolegium 
Kwestorów.

1. Nie więcej niż pięciu posłów może 
przedstawić pisemne oświadczenie o 
długości nie przekraczającej dwustu słów, 
które dotyczy kompetencji Unii 
Europejskiej i nie pokrywa się z 
zagadnieniami będącymi przedmiotem 
trwającego w danej chwili procesu 
ustawodawczego. Przewodniczący udziela 
szczegółowego i uzasadnionego 
zezwolenia, rozpatrując każdy przypadek 
osobno. Oświadczenia te są drukowane w 
językach urzędowych i rozpowszechniane 
oraz umieszczane w rejestrze wraz z 
nazwiskami ich sygnatariuszy. Rejestr jest 
jawny i podczas sesji miesięcznych 
znajduje się przed wejściem do sali obrad, 
a w okresie pomiędzy sesjami 
miesięcznymi we właściwym miejscu 
wyznaczonym przez Kolegium 
Kwestorów.

Or. en

Poprawka 53
Stanimir Ilchev
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Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 123 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst obowiązujący Poprawka

1. Nie więcej niż pięciu posłów może 
przedstawić pisemne oświadczenie o 
długości nie przekraczającej dwustu słów, 
które dotyczy kompetencji Unii 
Europejskiej i nie pokrywa się z 
zagadnieniami będącymi przedmiotem 
trwającego w danej chwili procesu 
ustawodawczego. Przewodniczący udziela 
zezwolenia, rozpatrując każdy przypadek 
osobno. Oświadczenia te są drukowane w 
językach urzędowych i rozpowszechniane 
oraz umieszczane w rejestrze wraz z 
nazwiskami ich sygnatariuszy. Rejestr jest 
jawny i podczas sesji miesięcznych 
znajduje się przed wejściem do sali obrad, 
a w okresie pomiędzy sesjami 
miesięcznymi we właściwym miejscu 
wyznaczonym przez Kolegium 
Kwestorów.

1. Nie więcej niż pięciu posłów może 
przedstawić pisemne oświadczenie o 
długości nie przekraczającej dwustu słów, 
które dotyczy kompetencji Unii 
Europejskiej i nie pokrywa się z 
zagadnieniami będącymi przedmiotem 
toczącej się w danej chwili procedury 
ustawodawczej. Przewodniczący udziela 
zezwolenia, rozpatrując każdy przypadek 
osobno. Oświadczenia te są drukowane w 
językach urzędowych i rozpowszechniane 
oraz umieszczane w rejestrze wraz z 
nazwiskami ich sygnatariuszy. Rejestr jest 
jawny i podczas sesji miesięcznych 
znajduje się przed wejściem do sali obrad, 
a w okresie pomiędzy sesjami 
miesięcznymi we właściwym miejscu 
wyznaczonym przez Kolegium 
Kwestorów.

Or. en

Poprawka 54
Alexandra Thein

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 123 – ustęp 2

Tekst obowiązujący Poprawka

2. Każdy poseł może złożyć swój podpis 
pod oświadczeniem wpisanym do rejestru.

2. Każdy poseł może złożyć swój podpis 
pod oświadczeniem wpisanym do rejestru.
Posłowie podpisują rejestr odręcznie na 
papierowej liście wyłożonej podczas sesji 
miesięcznych przed wejściem do sali 
obrad, a w okresie pomiędzy sesjami 
miesięcznymi – we właściwym miejscu 
wyznaczonym przez Kolegium Kwestorów. 
Podpis należy uważać za ostateczny i nie 
można go wycofać. Na koniec każdego 
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dnia podpisy na liście papierowej są 
przenoszone do rejestru elektronicznego. 
Listy papierowe muszą być archiwizowane 
przez okres roku.

Or. en

Uzasadnienie

Sam podpis elektroniczny w rejestrze elektronicznym nie wystarcza do uniknięcia nadużyć i 
błędów.

Poprawka 55
Helmut Scholz

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 123 – ustęp 2

Tekst obowiązujący Poprawka

2. Każdy poseł może złożyć swój podpis 
pod oświadczeniem wpisanym do rejestru.

2. Każdy poseł może złożyć swój podpis 
pod oświadczeniem wpisanym do rejestru.
Podpis można wycofać w każdej chwili w 
terminie trzech miesięcy od umieszczenia 
oświadczenia w rejestrze. Zarówno 
złożenia podpisu, jak i jego wycofania 
można dokonać każdorazowo drogą 
elektroniczną.

Or. de

Poprawka 56
Stanimir Ilchev

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 123 – ustęp 2

Tekst obowiązujący Poprawka

2. Każdy poseł może złożyć swój podpis 
pod oświadczeniem wpisanym do rejestru.

2. Każdy poseł może drogą elektroniczną 
lub na miejscu złożyć swój podpis pod 
oświadczeniem wpisanym do rejestru. Obie 
przechowywane formy rejestru są 
jednakowo aktualizowane.
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Or. en

Poprawka 57
Stanimir Ilchev

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 123 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst obowiązujący Poprawka

2a. Każdy podpis można wycofać drogą 
elektroniczną lub na miejscu w każdej 
chwili w terminie trzech miesięcy od 
umieszczenia oświadczenia w rejestrze. 
Wycofanie takie dopuszczane jest tylko 
jeden raz i w drodze wyjątku. W takich 
przypadkach odnośny poseł nie ma prawa 
ponownego złożenia podpisu.

Or. en

Poprawka 58
Alexandra Thein

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 123 – ustęp 3

Tekst obowiązujący Poprawka

3. Jeśli pod oświadczeniem podpisze się 
większość członków Parlamentu, 
Przewodniczący informuje o tym 
Parlament i umieszcza nazwiska 
sygnatariuszy w protokole, a oświadczenie 
publikuje jako tekst przyjęty.

3. Jeśli po upływie trzech miesięcy od 
umieszczenia oświadczenia w rejestrze 
podpisze się pod nim większość członków 
Parlamentu, przewodniczący informuje o 
tym Parlament i umieszcza nazwiska 
sygnatariuszy w protokole, a oświadczenie 
publikuje jako tekst przyjęty wraz z 
adnotacją, że opinie w nim wyrażone nie 
stanowią oficjalnego stanowiska 
Parlamentu Europejskiego, a jedynie 
opinie sygnatariuszy, i że odnośne 
oświadczenie jest instrumentem 
niewiążącym.

Or. en
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Poprawka 59
Andrew Duff

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 123 – ustęp 3

Tekst obowiązujący Poprawka

3. Jeśli pod oświadczeniem podpisze się 
większość członków Parlamentu, 
Przewodniczący informuje o tym 
Parlament i umieszcza nazwiska 
sygnatariuszy w protokole, a oświadczenie 
publikuje jako tekst przyjęty.

3. Jeśli pod oświadczeniem podpisze się 
większość członków Parlamentu, 
przewodniczący informuje o tym Parlament 
i umieszcza w protokole oświadczenie i 
nazwiska popierających je osób razem z 
zastrzeżeniem zawierającym stwierdzenie, 
że oświadczenie to wyraża stanowisko jego 
sygnatariuszy i nie jest dla Parlamentu 
wiążące.

Or. en

Poprawka 60
Helmut Scholz

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 123 – ustęp 3

Tekst obowiązujący Poprawka

3. Jeśli pod oświadczeniem podpisze się 
większość członków Parlamentu, 
Przewodniczący informuje o tym 
Parlament i umieszcza nazwiska 
sygnatariuszy w protokole, a oświadczenie 
publikuje jako tekst przyjęty.

3. Jeśli po upływie trzech miesięcy od 
umieszczenia oświadczenia w rejestrze 
podpisze się pod nim większość członków 
Parlamentu, Przewodniczący informuje o 
tym Parlament, umieszcza nazwiska 
sygnatariuszy w protokole, a oświadczenie 
publikuje jako tekst przyjęty i przekazuje 
go wraz z nazwiskami sygnatariuszy 
adresatom oraz właściwej komisji 
parlamentarnej do dalszego rozpatrzenia.

Or. de
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Poprawka 61
Stanimir Ilchev

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 123 – ustęp 3

Tekst obowiązujący Poprawka

3. Jeśli pod oświadczeniem podpisze się 
większość członków Parlamentu, 
Przewodniczący informuje o tym 
Parlament i umieszcza nazwiska 
sygnatariuszy w protokole, a oświadczenie 
publikuje jako tekst przyjęty.

3. Jeśli w terminie trzech miesięcy od 
wpisania oświadczenia do rejestru
podpisze się pod nim większość członków 
Parlamentu, przewodniczący informuje o 
tym Parlament i umieszcza nazwiska 
sygnatariuszy w protokole, a oświadczenie 
publikuje jako tekst przyjęty.

Or. en

Poprawka 62
Helmut Scholz

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 123 – ustęp 4

Tekst obowiązujący Poprawka

4. Procedura zamykana jest wraz z 
przekazaniem adresatom, pod koniec sesji 
miesięcznej, oświadczenia, z podaniem 
nazwisk sygnatariuszy.

skreślony

Or. de

Poprawka 63
Stanimir Ilchev

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 123 – ustęp 4

Tekst obowiązujący Poprawka

4. Procedura zamykana jest wraz z 
przekazaniem adresatom, pod koniec sesji 
miesięcznej, oświadczenia, z podaniem 

4. Oświadczenie wraz z nazwiskami 
sygnatariuszy przekazywane jest
adresatom pod koniec sesji miesięcznej.
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nazwisk sygnatariuszy.

Or. en

Poprawka 64
Stanimir Ilchev

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 123 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst obowiązujący Poprawka

4a. Na podstawie przyjętego oświadczenia 
pisemnego Parlament przeprowadza w 
odpowiednim czasie debatę na temat danej 
sprawy zgodnie ze swoim porządkiem 
dziennym.

Or. en

Poprawka 65
Stanimir Ilchev, Alexandra Thein

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 123 – ustęp 4 b (nowy)

Tekst obowiązujący Poprawka

4b. Wszystkie wersje językowe przyjętego 
oświadczenia pisemnego są publikowane i 
przechowywane w specjalnym miejscu na 
stronie internetowej Parlamentu.

Or. en

Poprawka 66
Zita Gurmai

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 123 – ustęp 4 a (nowy)



AM\896821PL.doc 31/33 PE486.057v01-00

PL

Tekst obowiązujący Poprawka

4a. Jeżeli instytucje będące adresatami 
przyjętego tekstu w terminie trzech 
miesięcy od jego otrzymania nie 
poinformują Parlamentu o zamierzonych 
działaniach następczych, na wniosek 
jednego z autorów oświadczenia sprawa 
zostaje włączona do porządku dziennego 
kolejnego posiedzenia właściwej komisji.

Or. en

Uzasadnienie

Jeżeli inne instytucje nie postępują z przyjętymi oświadczeniami właściwie, działania 
następcze należy zapewnić w Parlamencie.

Poprawka 67
Evelyn Regner

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 123 – ustęp 5

Tekst obowiązujący Poprawka

5. Oświadczenie pisemne wpisane do 
rejestru od ponad trzech miesięcy i nie 
podpisane przez co najmniej połowę
posłów do Parlamentu traci ważność.

5. Oświadczenie pisemne wpisane do 
rejestru od ponad dwóch miesięcy i nie 
podpisane przez co najmniej dwie trzecie
posłów do Parlamentu traci ważność.

Or. de

Poprawka 68
Roberto Gualtieri

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 42 – ustępy 2 i 3

Tekst obowiązujący Poprawka

2. Każdy poseł może przedłożyć wniosek 
dotyczący aktu prawnego Unii w ramach 
prawa Parlamentu do inicjatywy 

2. Nie więcej niż pięciu posłów może 
przedłożyć wniosek dotyczący aktu 
prawnego Unii w ramach prawa 
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ustawodawczej zgodnie z art. 225 Traktatu 
o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Parlamentu do inicjatywy ustawodawczej 
zgodnie z art. 225 Traktatu o 
Funkcjonowaniu Unii Europejskiej. We 
wniosku podaje się jego podstawę prawną 
i można doń dołączyć uzasadnienie 
złożone z nie więcej niż 150 słów.

3. 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 decyzji w sprawie nadania 
wnioskowi dalszego biegu. W ciągu trzech 
miesięcy od przekazania wniosku i po 
przesłuchaniu jego autora, komisja 
podejmuje decyzję w sprawie dalszej 
procedury.

3. Wniosek przedkładany jest 
przewodniczącemu, który decyduje o tym, 
czy zostały spełnione wymogi prawne. 
Może on skierować wniosek z prośbą o 
opinię do komisji odpowiedzialnej za 
weryfikację podstawy prawnej. Jeżeli 
przewodniczący uzna wniosek za 
dopuszczalny, ogłasza go na posiedzeniu 
plenarnym. Na wniosku może następnie 
złożyć dodatkowo podpis każdy poseł 
zgodnie z (odpowiednio) postanowieniami 
art. 123 ust. 1 i ust. 5 Regulaminu.

Jeżeli komisja podejmie decyzję o 
przedłożeniu wniosku Parlamentowi 
zgodnie z procedurą opisaną w art. 48, w
tytule sprawozdania wymienia się 
nazwisko autora wniosku.

Jeżeli wniosek został podpisany przez 
większość członków Parlamentu, 
Konferencja Przewodniczących 
przekazuje go komisji odpowiedzialnej za 
sporządzenie sprawozdania zgodnie z ust. 
1.
Po wysłuchaniu autora wniosku komisja 
sporządza sprawozdanie zgodnie z art. 48 
Regulaminu.
Jeżeli wniosek nie zostanie przedstawiony 
do złożenia dodatkowych podpisów ani nie 
jest podpisany przez większość członków 
Parlamentu, przewodniczący przekazuje 
go właściwej komisji do rozpatrzenia. 
Przed przekazaniem wniosek tłumaczony 
jest na języki urzędowe, które 
przewodniczący właściwej komisji uzna za 
niezbędne do podjęcia decyzji w sprawie 
nadania wnioskowi dalszego biegu. W 
ciągu trzech miesięcy od przekazania 
wniosku i po przesłuchaniu jego autora, 
komisja podejmuje decyzję w sprawie 
dalszej procedury.
W tytule sprawozdania wymienia się 
nazwiska autorów wniosku.

Or. en
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