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Poprawka 10
Helmut Scholz

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 70 – tytuł

Tekst obowiązujący Poprawka

Negocjacje międzyinstytucjonalne w 
procedurach ustawodawczych

Negocjacje międzyinstytucjonalne w 
zwykłych procedurach ustawodawczych

Or. de

Poprawka 11
Andrew Duff

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 70 – ustęp 1

Tekst obowiązujący Poprawka

1. Negocjacje z pozostałymi instytucjami, 
mające na celu osiągnięcie porozumienia w 
trakcie trwania procedury ustawodawczej, 
są prowadzone z uwzględnieniem kodeksu 
postępowania w zakresie negocjacji w 
ramach zwykłej procedury ustawodawczej.

1. Negocjacje z pozostałymi instytucjami, 
mające na celu osiągnięcie porozumienia w 
trakcie trwania procedury ustawodawczej, 
są prowadzone z uwzględnieniem kodeksu 
postępowania określonego w załączniku
XXI.

Or. en

Poprawka 12
Helmut Scholz

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 70 – ustęp 1

Tekst obowiązujący Poprawka

1. Negocjacje z pozostałymi instytucjami, 
mające na celu osiągnięcie porozumienia w 
trakcie trwania procedury ustawodawczej, 
są prowadzone z uwzględnieniem kodeksu 
postępowania w zakresie negocjacji w 
ramach zwykłej procedury ustawodawczej.

1. Negocjacje z pozostałymi instytucjami, 
mające na celu osiągnięcie porozumienia w 
trakcie trwania zwykłej procedury 
ustawodawczej, są prowadzone z 
uwzględnieniem kodeksu postępowania w 
zakresie negocjacji w ramach zwykłej 
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procedury ustawodawczej.

Or. de

Poprawka 13
Marietta Giannakou, Manfred Weber

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 70 – ustęp 1

Tekst obowiązujący Poprawka

1. Negocjacje z pozostałymi instytucjami, 
mające na celu osiągnięcie porozumienia w 
trakcie trwania procedury ustawodawczej, 
są prowadzone z uwzględnieniem kodeksu 
postępowania w zakresie negocjacji w 
ramach zwykłej procedury ustawodawczej.

1. Negocjacje z pozostałymi instytucjami, 
mające na celu osiągnięcie porozumienia w 
trakcie trwania procedury ustawodawczej, 
są prowadzone zgodnie z kodeksem
postępowania w zakresie negocjacji w 
ramach zwykłej procedury ustawodawczej.

Or. en

Poprawka 14
Andrew Duff

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 70 – ustęp 2

Tekst obowiązujący Poprawka

2. Przed rozpoczęciem tego rodzaju 
negocjacji właściwa komisja powinna 
zasadniczo podjąć decyzję większością 
głosów swoich członków i przyjąć mandat, 
kierunki lub priorytety.

2. Jeżeli właściwa komisja uzna za 
stosowne przystąpić do takich negocjacji z 
myślą o przyjęciu sprawozdania w 
pierwszym czytaniu, przyjmuje decyzję
o rozpoczęciu negocjacji większością 
głosów swoich członków, odrębnie dla 
każdej procedury ustawodawczej. Taka 
decyzja zawiera mandat w formie zbioru 
poprawek, a także ustanawia
przedstawicielski zespół negocjacyjny.

Or. en
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Poprawka 15
Helmut Scholz

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 70 – ustęp 2

Tekst obowiązujący Poprawka

2. Przed rozpoczęciem tego rodzaju 
negocjacji właściwa komisja powinna 
zasadniczo podjąć decyzję większością 
głosów swoich członków i przyjąć mandat, 
kierunki lub priorytety.

2. Jeżeli właściwa komisja uzna za 
stosowne przystąpienie do takich 
negocjacji przed przyjęciem sprawozdania 
w pierwszym czytaniu, przyjmuje decyzję
o rozpoczęciu negocjacji większością 
głosów swoich członków, odrębnie dla 
każdej procedury ustawodawczej. W 
decyzji tej określa się mandat i skład 
zespołu negocjacyjnego, do którego należą 
członkowie komisji ze wszystkich grup 
politycznych.

Mandat obejmuje z zasady zbiór poprawek 
lub, jeżeli komisja wskaże odpowiednie 
powody, zbiór jasno określonych celów, 
priorytetów lub wytycznych.

Or. de

Poprawka 16
Gerald Häfner

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 70 – ustęp 2

Tekst obowiązujący Poprawka

2. Przed rozpoczęciem tego rodzaju 
negocjacji właściwa komisja powinna 
zasadniczo podjąć decyzję większością 
głosów swoich członków i przyjąć mandat, 
kierunki lub priorytety.

2. Negocjacje takie nie są podejmowane 
przed przyjęciem przez właściwą komisję –
odrębnie dla każdej procedury 
ustawodawczej – decyzji w sprawie 
rozpoczęcia negocjacji, w trakcie których 
określony zostanie mandat, a także skład 
zespołu negocjacyjnego.
Na mandat składa się sprawozdanie lub 
zbiór poprawek przyjętych w komisji, a 
dodatkowo, w stosownych przypadkach, 
zestaw jasno określonych celów lub 
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priorytetów.

Or. en

Poprawka 17
Enrique Guerrero Salom

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 70 – ustęp 2

Tekst obowiązujący Poprawka

2. Przed rozpoczęciem tego rodzaju 
negocjacji właściwa komisja powinna 
zasadniczo podjąć decyzję większością 
głosów swoich członków i przyjąć mandat, 
kierunki lub priorytety.

2. Negocjacje takie nie są podejmowane 
przed przyjęciem przez właściwą komisję –
odrębnie dla każdej procedury 
ustawodawczej – decyzji w sprawie 
rozpoczęcia negocjacji, w trakcie których 
określony zostanie mandat, a także skład 
zespołu negocjacyjnego.
Zasadniczo na mandat składa się 
sprawozdanie. W wyjątkowych 
przypadkach, gdy właściwa komisja uzna 
za zasadne podjęcie negocjacji przed 
przyjęciem sprawozdania w pierwszym 
czytaniu, na mandat składa się zbiór 
poprawek lub – gdy komisja poda 
właściwe przyczyny – zbiór jasno 
określonych celów, priorytetów lub 
kierunków.

Or. en

Poprawka 18
Marietta Giannakou, Manfred Weber

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 70 – ustęp 2

Tekst obowiązujący Poprawka

2. Przed rozpoczęciem tego rodzaju 
negocjacji właściwa komisja powinna 
zasadniczo podjąć decyzję większością 
głosów swoich członków i przyjąć mandat, 

2. Przed rozpoczęciem tego rodzaju 
negocjacji właściwa komisja, większością 
głosów swoich członków, podejmuje 
decyzję o podjęciu negocjacji i przyjmuje 
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kierunki lub priorytety. mandat.

Decyzja ta wskazuje skład zespołu 
negocjacyjnego Parlamentu.
Zasadniczo na mandat składa się 
sprawozdanie. W wyjątkowych 
przypadkach, gdy właściwa komisja uzna 
za zasadne podjęcie negocjacji przed 
przyjęciem sprawozdania w pierwszym 
czytaniu, na mandat składa się zbiór jasno 
określonych celów, priorytetów lub 
kierunków.
Decyzja właściwej komisji o rozpoczęciu 
negocjacji w ramach procedury 
ustawodawczej tłumaczona jest na języki 
urzędowe, przekazywana 
przewodniczącemu i doręczana wszystkim 
posłom do Parlamentu.

Or. en

Poprawka 19
Andrew Duff

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 70 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst obowiązujący Poprawka

2a. Konferencja Przewodniczących lub 
dwie grupy polityczne mogą wnioskować o 
włączenie do porządku obrad sesji 
miesięcznej, na której ma zostać 
ogłoszona decyzja, debaty i głosowania 
nad tym, czy rozpoczynać negocjacje z 
myślą o przyjęciu sprawozdania w 
pierwszym czytaniu w oparciu o mandat 
proponowany przez właściwą komisję.

Or. en

Poprawka 20
Stanimir Ilchev
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Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 70 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst obowiązujący Poprawka

2a. Decyzja o rozpoczęciu negocjacji w 
pierwszym czytaniu, o której mowa w ust. 
2, jest tłumaczona na wszystkie języki 
urzędowe, przekazywana 
przewodniczącemu i doręczana wszystkim 
posłom do Parlamentu.
Przewodniczący ogłasza tę decyzję 
podczas otwarcia sesji miesięcznej 
następującej po przyjęciu tej decyzji przez 
właściwą komisję, a decyzję uznaje się za 
zatwierdzoną po jej ogłoszeniu, z 
zastrzeżeniem postanowień zawartych w 
ust. 2b.

Or. en

Poprawka 21
Helmut Scholz

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 70 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst obowiązujący Poprawka

2 a. Decyzja o rozpoczęciu negocjacji w 
pierwszym czytaniu, o której mowa w ust. 
2, jest tłumaczona, przekazywana 
przewodniczącemu i doręczana wszystkim 
posłom do Parlamentu.
Przewodniczący ogłasza tę decyzję 
podczas otwarcia sesji miesięcznej 
następującej po przyjęciu tej decyzji przez 
właściwą komisję; decyzję uznaje się za 
zatwierdzoną po jej ogłoszeniu, z 
zastrzeżeniem postanowień zawartych w 
ust. 2b.

Or. de
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Poprawka 22
Gerald Häfner

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 70 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst obowiązujący Poprawka

2a. Zespół negocjacyjny ma 
reprezentacyjny skład. Przewodniczy mu 
przewodniczący właściwej komisji lub 
inny członek zespołu, wyznaczony przez 
przewodniczącego. Zespół negocjacyjny 
składa się ze sprawozdawcy oraz z 
koordynatora i kontrsprawozdawcy z 
każdej grypy politycznej.

Or. en

Poprawka 23
Enrique Guerrero Salom

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 70 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst obowiązujący Poprawka

2a. Zespół negocjacyjny powinien mieć 
zrównoważony politycznie skład. 
Przewodniczy mu przewodniczący 
właściwej komisji lub inny członek 
zespołu wyznaczony przez 
przewodniczącego. Zespół negocjacyjny 
składa się ze sprawozdawcy oraz w 
odpowiednich przypadkach 
koordynatorów lub kontrsprawozdawców.

Or. en

Poprawka 24
Marietta Giannakou, Manfred Weber

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 70 – ustęp 2 a (nowy)
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Tekst obowiązujący Poprawka

2a. Zasadniczo skład zespołu 
negocjacyjnego odzwierciedla równowagę 
polityczną Przewodniczy mu 
przewodniczący właściwej komisji lub 
wiceprzewodniczący wyznaczony przez 
przewodniczącego. Zespół negocjacyjny 
składa się ze sprawozdawcy i 
kontrsprawozdawców.
Sekretariat komisji odpowiada za 
praktyczną organizację spotkań z Radą i 
Komisją (posiedzenia trójstronne).

Or. en

Poprawka 25
Francesco Enrico Speroni

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 70 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst obowiązujący Poprawka

2a. W toku zwykłej procedury 
ustawodawczej zespołem negocjacyjnym 
kieruje przewodniczący właściwej komisji 
lub inny mianowany przez niego członek 
tego zespołu. W skład zespołu 
negocjacyjnego wchodzi sprawozdawca 
oraz, w odpowiednich przypadkach, 
koordynatorzy lub kontrsprawozdawcy.
Zespół negocjacyjny odbywa posiedzenia 
w tych samych dniach, w których spotyka 
się właściwa komisja, w niekolidujących 
porach, zgodnie z kalendarzem przyjętym 
przez komisję.
Zespół negocjacyjny regularnie składa 
właściwej komisji sprawozdania z 
postępów i wyników negocjacji.
Po każdym posiedzeniu z udziałem Rady 
i Komisji (posiedzenie trójstronne) komisji 
udostępniane są wszystkie projekty 
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tekstów omawianych na odnośnym 
posiedzeniu. Na kolejnym posiedzeniu 
komisja jest informowana o stanie 
negocjacji.
Jeżeli okaże się, że nie ma możliwości 
zwołania posiedzenia komisji 
w odpowiednim czasie, zespół 
negocjacyjny składa sprawozdanie 
przewodniczącemu, kontrsprawozdawcom 
i koordynatorom komisji.
Właściwa komisja może aktualizować 
mandat w świetle postępów negocjacji.

Or. it

Poprawka 26
Andrew Duff

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 70 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst obowiązujący Poprawka

2b. W toku zwykłej procedury 
ustawodawczej zespołem negocjacyjnym 
kieruje sprawozdawca, zaś obradom 
przewodniczy przewodniczący lub 
wiceprzewodniczący właściwej komisji.
Zespół negocjacyjny regularnie składa 
właściwej komisji sprawozdania z 
postępów i wyników negocjacji.
Po każdym posiedzeniu z udziałem Rady 
i Komisji (posiedzenie trójstronne) komisji 
udostępniane są wszystkie projekty 
omawiane na danym posiedzeniu. Na 
kolejnym posiedzeniu komisja jest 
informowana o stanie negocjacji.
Jeżeli okaże się, że nie ma możliwości 
zwołania posiedzenia komisji 
w stosownym terminie, sprawozdawca 
składa sprawozdanie koordynatorom 
komisji.
Właściwa komisja może aktualizować 
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mandat w świetle postępów negocjacji.

Or. en

Poprawka 27
Stanimir Ilchev

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 70 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst obowiązujący Poprawka

2b. Grupa polityczna lub grupa 40 posłów 
może złożyć wniosek o włączenie do 
porządku obrad sesji miesięcznej, na 
której ma zostać ogłoszona decyzja o 
rozpoczęciu negocjacji, głosowania w 
sprawie tego, czy negocjacje powinny 
zostać rozpoczęte w oparciu o mandat 
zawarty w decyzji komisji, lub decyzję o 
powyższej procedurze może podjąć 
Konferencja Przewodniczących.

Or. en

Poprawka 28
Helmut Scholz

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 70 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst obowiązujący Poprawka

2 b. Grupa polityczna lub grupa 40 posłów 
może złożyć wniosek o włączenie do 
porządku obrad sesji miesięcznej, na 
której ma zostać ogłoszona decyzja o 
rozpoczęciu negocjacji, głosowania w 
sprawie tego, czy negocjacje powinny 
zostać rozpoczęte w oparciu o mandat 
zawarty w decyzji komisji; decyzję o takim 
włączeniu może również podjąć 
Konferencja Przewodniczących.
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Or. de

Poprawka 29
Enrique Guerrero Salom

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 70 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst obowiązujący Poprawka

2b. Wszelkie dokumenty, które mają być 
omawiane na posiedzeniu z udziałem 
Rady i Komisji (posiedzenie trójstronne), 
udostępnia się wszystkim członkom 
zespołu negocjacyjnego co najmniej 48 
godzin przed odnośnym posiedzeniem 
trójstronnym.
Po każdym posiedzeniu trójstronnym 
zespół negocjacyjny składa z niego 
sprawozdanie na kolejnym posiedzeniu 
właściwej komisji. Wszelkie dokumenty 
rozpatrywane podczas danego posiedzenia 
trójstronnego są udostępniane komisji.
Jeżeli okaże się, że nie ma możliwości 
zwołania posiedzenia komisji 
w stosownym terminie, zespół 
negocjacyjny składa sprawozdanie 
przewodniczącemu, kontrsprawozdawcom 
i koordynatorom komisji, stosownie do 
przypadku.
Właściwa komisja może aktualizować 
mandat w świetle postępów negocjacji.

Or. en

Poprawka 30
Marietta Giannakou, Manfred Weber

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 70 – ustęp 2 b (nowy)
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Tekst obowiązujący Poprawka

2b. Wszelkie dokumenty negocjacyjne 
(sformatowane w czterech kolumnach) 
udostępnia się członkom zespołu 
negocjacyjnego co najmniej 24 godziny 
przed każdym posiedzeniem.
Po każdym posiedzeniu trójstronnym 
zespół negocjacyjny składa z niego 
sprawozdanie na kolejnym posiedzeniu 
właściwej komisji.
Jeżeli nie ma możliwości zwołania 
posiedzenia komisji w stosownym 
terminie, zespół negocjacyjny składa 
sprawozdanie przewodniczącemu, 
kontrsprawozdawcom i koordynatorom 
komisji, stosownie do przypadku.
Wszelkie dokumenty negocjacyjne 
(sformatowane w czterech kolumnach) 
odzwierciedlające wynik ostatniego 
posiedzenia trójstronnego udostępniane są 
komisji.

Or. en

Poprawka 31
Stanimir Ilchev

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 70 – ustęp 2 c (nowy)

Tekst obowiązujący Poprawka

2c. Konferencja Przewodniczących lub 
jedna trzecia posłów do Parlamentu z co 
najmniej dwóch grup politycznych może 
złożyć wniosek o włączenie do porządku 
obrad sesji miesięcznej następującej po 
ogłoszeniu, o którym mowa w ust. 2a, 
debaty i głosowania nad decyzją o 
rozpoczęciu negocjacji. Poprawki do 
decyzji są dopuszczalne na warunkach 
określonych w art. 156 i 157.
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Or. en

Poprawka 32
Helmut Scholz

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 70 – ustęp 2 c (nowy)

Tekst obowiązujący Poprawka

2 c. Grupa polityczna lub 40 posłów może 
złożyć wniosek o włączenie do porządku 
obrad sesji miesięcznej następującej po 
ogłoszeniu, o którym mowa w ust. 2a, 
debaty i głosowania w sprawie decyzji 
dotyczącej rozpoczęcia negocjacji; decyzję 
o takim włączeniu może również podjąć 
Konferencja Przewodniczących. Poprawki 
do mandatu są dopuszczalne na 
warunkach określonych w art. 156 i 157 
Regulaminu.

Or. de

Poprawka 33
Stanimir Ilchev

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 70 – ustęp 2 d (nowy)

Tekst obowiązujący Poprawka

2d. W toku zwykłej procedury 
ustawodawczej zespołem negocjacyjnym 
kieruje przewodniczący właściwej komisji 
lub inny wyznaczony przez niego członek 
tego zespołu. Zespół negocjacyjny składa 
się ze sprawozdawcy, 
kontrsprawozdawców i koordynatorów.
Zespół negocjacyjny regularnie składa 
właściwej komisji sprawozdania z 
postępów i wyników negocjacji.
Po każdym posiedzeniu z udziałem Rady 
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i Komisji (posiedzenie trójstronne) 
wszystkie projekty omawiane na danym 
posiedzeniu są udostępniane komisji. Na 
kolejnym posiedzeniu komisja jest 
informowana o stanie negocjacji.
Jeżeli okaże się, że nie ma możliwości 
zwołania posiedzenia komisji 
w stosownym terminie, zespół 
negocjacyjny składa sprawozdanie 
przewodniczącemu, kontrsprawozdawcom 
i koordynatorom komisji. W takim 
przypadku na kolejnym posiedzeniu 
komisja jest wciąż informowana o stanie 
negocjacji.
Właściwa komisja może aktualizować 
mandat w świetle postępów negocjacji.

Or. en

Poprawka 34
Helmut Scholz

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 70 – ustęp 2 d (nowy)

Tekst obowiązujący Poprawka

2 d. Przewodniczącym zespołu 
negocjacyjnego w ramach zwykłej 
procedury ustawodawczej jest 
przewodniczący właściwej komisji lub 
sprawozdawca. Zespół negocjacyjny 
składa się ze sprawozdawcy i 
kontrsprawozdawców, a w razie 
konieczności zastąpienia tych ostatnich –
z koordynatorów.
Zespół negocjacyjny regularnie składa 
właściwej komisji sprawozdania na temat 
postępów i wyniku negocjacji.
Po każdym posiedzeniu z udziałem Rady i 
Komisji (posiedzenia trójstronne) 
wszystkie projekty omawiane na danym 
posiedzeniu są udostępniane komisji. Na 
kolejnym posiedzeniu komisja jest 
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informowana o stanie negocjacji.
Jeżeli okaże się, że nie ma możliwości 
zwołania posiedzenia komisji w 
odpowiednim czasie, zespół negocjacyjny 
składa sprawozdanie przewodniczącemu, 
kontrsprawozdawcom i koordynatorom 
komisji.
Właściwa komisja może aktualizować 
mandat w zależności od postępów 
negocjacji zgodnie z postanowieniami ust. 
2, 2a i 2b.

Or. de

Poprawka 35
Andrew Duff

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 70 – ustęp 3

Tekst obowiązujący Poprawka

3. Jeżeli negocjacje prowadzą do 
kompromisu z Radą w związku z 
przyjęciem sprawozdania przez komisję, w 
każdym przypadku należy przeprowadzić 
ponowne konsultacje z komisją przed 
głosowaniem na posiedzeniu plenarnym.

3. Jeżeli negocjacje prowadzą do 
kompromisu z Radą, koordynatorzy 
właściwej komisji są o tym niezwłocznie 
informowani, a właściwa komisja 
rozpatruje uzgodniony projekt aktu 
ustawodawczego.
W przypadku uzgodnienia projektu aktu 
ustawodawczego przez właściwą komisję, 
przekazuje ona ten projekt do rozpatrzenia 
Parlamentowi w formie poprawek 
kompromisowych lub sprawozdania, z 
wyraźnie wyróżnionymi poprawkami w 
stosunku do tekstu oryginału.

Or. en

Poprawka 36
Helmut Scholz

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 70 – ustęp 3
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Tekst obowiązujący Poprawka

3. Jeżeli negocjacje prowadzą do 
kompromisu z Radą w związku z 
przyjęciem sprawozdania przez komisję, w 
każdym przypadku należy przeprowadzić 
ponowne konsultacje z komisją przed 
głosowaniem na posiedzeniu plenarnym.

3. Jeżeli negocjacje prowadzą do 
kompromisu z Radą, koordynatorzy 
właściwej komisji są o tym niezwłocznie 
informowani, a właściwa komisja 
rozpatruje uzgodniony projekt aktu 
ustawodawczego.

Jeżeli właściwa komisja zatwierdzi 
uzgodniony projekt aktu ustawodawczego, 
przekazuje ona ten projekt do rozpatrzenia 
Parlamentowi w formie sprawozdania, 
poprawek kompromisowych lub poprawki 
zawierającej tekst skonsolidowany.

Or. de

Poprawka 37
Enrique Guerrero Salom

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 70 – ustęp 3

Tekst obowiązujący Poprawka

3. Jeżeli negocjacje prowadzą do 
kompromisu z Radą w związku z 
przyjęciem sprawozdania przez komisję, w 
każdym przypadku należy przeprowadzić 
ponowne konsultacje z komisją przed 
głosowaniem na posiedzeniu plenarnym.

3. Jeżeli negocjacje prowadzą do 
kompromisu z Radą koordynatorzy 
właściwej komisji są niezwłocznie 
informowani o tym fakcie. Uzgodniony 
projekt aktu ustawodawczego jest 
przekazywany właściwej komisji, a w 
przypadku zatwierdzenia – przedkładany 
do rozpatrzenia przez Parlament 
odpowiednio w formie:
– sprawozdania lub
- poprawek kompromisowych, które mogą 
mieć formę tekstu skonsolidowanego.

Or. en

Poprawka 38
Gerald Häfner
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Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 70 – ustęp 3

Tekst obowiązujący Poprawka

3. Jeżeli negocjacje prowadzą do 
kompromisu z Radą w związku z 
przyjęciem sprawozdania przez komisję, w 
każdym przypadku należy przeprowadzić 
ponowne konsultacje z komisją przed 
głosowaniem na posiedzeniu plenarnym.

3. Jeżeli negocjacje prowadzą do 
kompromisu z Radą koordynatorzy 
właściwej komisji są niezwłocznie 
informowani o tym fakcie. Uzgodniony 
projekt aktu ustawodawczego jest 
przekazywany właściwej komisji, a w 
przypadku jego zatwierdzenia –
przedkładany do rozpatrzenia przez 
Parlament odpowiednio w formie 
sprawozdania lub poprawek 
kompromisowych, które mogą przyjąć 
formę tekstu skonsolidowanego.

Or. en

Poprawka 39
Marietta Giannakou

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 70 – ustęp 3

Tekst obowiązujący Poprawka

3. Jeżeli negocjacje prowadzą do 
kompromisu z Radą w związku z 
przyjęciem sprawozdania przez komisję, w 
każdym przypadku należy przeprowadzić 
ponowne konsultacje z komisją przed 
głosowaniem na posiedzeniu plenarnym.

3. Jeżeli negocjacje prowadzą do 
kompromisu z Radą w związku z 
przyjęciem sprawozdania przez komisję, 
koordynatorzy właściwej komisji są
niezwłocznie informowani o tym fakcie.
Przed głosowaniem na posiedzeniu 
plenarnym właściwej komisji 
przekazywany jest do zatwierdzenia 
uzgodniony tekst.

Or. en

Poprawka 40
Andrew Duff
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Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 70 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst obowiązujący Poprawka

3a. Jeżeli procedura przewiduje 
posiedzenie z zaangażowanymi komisjami 
lub wspólne posiedzenie komisji, art. 50 i 
51 mają zastosowanie do decyzji o 
rozpoczęciu negocjacji oraz do ich 
przebiegu.

Or. en

Poprawka 41
Helmut Scholz

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 70 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst obowiązujący Poprawka

3 a. Jeżeli projekt aktu ustawodawczego 
rozpatrywany jest w ramach procedury 
obejmującej zaangażowane komisje 
zgodnie z art. 50 Regulaminu lub w 
ramach procedury obejmującej wspólne 
posiedzenia komisji zgodnie z art. 51 
Regulaminu, artykuły te stosuje się 
również do decyzji o rozpoczęciu 
negocjacji oraz do przebiegu tych 
negocjacji. W razie braku porozumienia 
między zainteresowanymi komisjami 
warunki rozpoczęcia i przebiegu 
negocjacji ustala Konferencja 
Przewodniczących Komisji zgodnie z 
zasadami określonymi w Regulaminie.

Or. de

Poprawka 42
Gerald Häfner
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Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 70 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst obowiązujący Poprawka

3a. Jeżeli projekt aktu ustawodawczego 
rozpatrywany jest w ramach procedury 
obejmującej zaangażowane komisje 
zgodnie z art. 50 Regulaminu lub w 
ramach procedury obejmującej wspólne 
posiedzenia komisji zgodnie z art. 51 
Regulaminu, artykuły te stosuje się 
również do decyzji o rozpoczęciu 
negocjacji oraz do ich przebiegu. W razie 
braku porozumienia między 
zainteresowanymi komisjami, sprawa 
zostaje przekazana Konferencji 
Przewodniczących, która – nie naruszając 
art. 70a – może zdecydować o warunkach 
rozpoczęcia i przebiegu negocjacji zgodnie 
z zasadami określonymi we 
wspomnianych artykułach.

Or. en

Poprawka 43
Enrique Guerrero Salom

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 70 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst obowiązujący Poprawka

3a. Jeżeli projekt aktu ustawodawczego 
rozpatrywany jest w ramach procedury 
obejmującej zaangażowane komisje 
zgodnie z art. 50 Regulaminu lub w 
ramach procedury obejmującej wspólne 
posiedzenia komisji zgodnie z art. 51 
Regulaminu, artykuły te stosuje się 
również do decyzji o rozpoczęciu 
negocjacji oraz do ich przebiegu. W razie 
braku porozumienia między 
zainteresowanymi komisjami warunki 
rozpoczęcia i przebiegu negocjacji ustala 
przewodniczący Konferencji 
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Przewodniczących Komisji zgodnie z 
zasadami określonymi we wspomnianych 
artykułach.

Or. en

Poprawka 44
Enrique Guerrero Salom

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 70 a (nowy)

Tekst obowiązujący Poprawka

Artykuł 70a
Zatwierdzenie decyzji o rozpoczęciu 

negocjacji międzyinstytucjonalnych przed 
przyjęciem sprawozdania w pierwszym 

czytaniu 
1. Każda decyzja jakiejkolwiek komisji o 
rozpoczęciu negocjacji przed przyjęciem 
sprawozdania w pierwszym czytaniu jest 
tłumaczona na wszystkie języki urzędowe, 
doręczana wszystkim posłom do 
Parlamentu i przekazywana Konferencji 
Przewodniczących .
Konferencja Przewodniczących może 
zdecydować o włączeniu punktu – celem 
rozpatrzenia wraz z debatą i głosowaniem 
– do projektu porządku obrad sesji 
miesięcznej następującej po przekazaniu 
tej decyzji.
W przypadku nieprzyjęcia takiej decyzji 
przez Konferencję Przewodniczących 
decyzja o rozpoczęciu negocjacji 
ogłaszana jest przez przewodniczącego 
podczas otwarcia kolejnej sesji 
miesięcznej. 
2. Rozpatrzenie punktu wraz z debatą i 
głosowaniem zostaje wpisane do projektu 
porządku obrad kolejnej sesji miesięcznej, 
a przewodniczący ustala termin składania 
poprawek, jeżeli w ciągu 48 godzin od 
ogłoszenia decyzji wystąpi o to jedna 
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dziesiąta członków Parlamentu z co 
najmniej dwóch grup politycznych.
W przeciwnym wypadku decyzja w 
sprawie rozpoczęcia negocjacji uznawana 
jest za zatwierdzoną.

Or. en

Poprawka 45
Gerald Häfner

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 70 a (nowy)

Tekst obowiązujący Poprawka

Artykuł 70a
Zatwierdzenie decyzji o rozpoczęciu 

negocjacji międzyinstytucjonalnych przed 
przyjęciem sprawozdania w pierwszym 

czytaniu 
1. Każda decyzja jakiejkolwiek komisji o 
rozpoczęciu negocjacji przed przyjęciem 
sprawozdania w pierwszym czytaniu jest 
tłumaczona na wszystkie języki urzędowe, 
doręczana wszystkim posłom do 
Parlamentu i przekazywana Konferencji 
Przewodniczących.
Konferencja Przewodniczących może 
zdecydować o włączeniu tego punktu –
celem rozpatrzenia wraz z debatą i 
głosowaniem – do projektu porządku 
obrad sesji miesięcznej następującej po 
przekazaniu tej decyzji.
W przypadku nieprzyjęcia takiej decyzji 
przez Konferencję Przewodniczących 
decyzja o rozpoczęciu negocjacji 
ogłaszana jest przez przewodniczącego 
podczas otwarcia kolejnej sesji 
miesięcznej. 
2. Rozpatrzenie punktu wraz z debatą i 
głosowaniem zostaje wpisane do 
parlamentarnego projektu porządku 
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obrad kolejnej sesji miesięcznej, a 
przewodniczący ustala termin składania 
poprawek, w przypadku jeżeli  w ciągu 48 
godzin od ogłoszenia decyzji wystąpią o to 
dwie grupy reprezentujące co najmniej 
jedną dziesiątą posłów do Parlamentu.
W przeciwnym wypadku decyzja w 
sprawie rozpoczęcia negocjacji uznawana 
jest za zatwierdzoną.

Or. en

Poprawka 46
Gerald Häfner

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 70 a (nowy)

Tekst obowiązujący Poprawka

Artykuł 70a
Zatwierdzenie decyzji o rozpoczęciu 

negocjacji międzyinstytucjonalnych przed 
przyjęciem sprawozdania w pierwszym 

czytaniu 
1. Każda decyzja jakiejkolwiek komisji o 
rozpoczęciu negocjacji przed przyjęciem 
sprawozdania tłumaczona jest na 
wszystkie języki urzędowe, doręczana 
wszystkim posłom do Parlamentu i 
przekazywana Konferencji 
Przewodniczących .
Konferencja Przewodniczących może 
zdecydować o włączeniu tego punktu –
celem rozpatrzeniu wraz z debatą i 
głosowaniem – do projektu porządku 
obrad sesji miesięcznej następującej po 
przekazaniu tej decyzji.
W przypadku nieprzyjęcia takiej decyzji 
przez Konferencję Przewodniczących 
decyzja o rozpoczęciu negocjacji 
ogłaszana jest przez przewodniczącego 
podczas otwarcia kolejnej sesji 
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miesięcznej. 
2. Rozpatrzenie punktu wraz z debatą i 
głosowaniem zostaje wpisane do 
parlamentarnego projektu porządku 
obrad kolejnej sesji miesięcznej, a 
przewodniczący ustala termin składania 
poprawek, w przypadku jeżeli w ciągu 48 
godzin od ogłoszenia decyzji wystąpią o to 
dwie grupy reprezentujące co najmniej 
jedną dziesiątą członków Parlamentu.
W przeciwnym wypadku decyzja w 
sprawie rozpoczęcia negocjacji uznawana 
jest za zatwierdzoną.

Or. en

Uzasadnienie

Sprawozdawca proponuje dla porozumień przyjętych w pierwszym czytaniu nowy art. 70. 
Można by się zastanowić nad rozszerzeniem tej procedury na inne odnośne procedury 
ustawodawcze, w których komisja mogłaby chcieć podjąć negocjacje międzyinstytucjonalne, 
nie przedstawiwszy sprawozdania na posiedzeniu plenarnym.

Poprawka 47
Vital Moreira

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 70 a (nowy)

Tekst obowiązujący Poprawka

Artykuł 70a
Zatwierdzenie decyzji o rozpoczęciu 

negocjacji międzyinstytucjonalnych przed 
przyjęciem sprawozdania w pierwszym 

czytaniu 
1. Decyzja o rozpoczęciu negocjacji 
poprzedzających przyjęcie sprawozdania w 
pierwszym czytaniu może zostać przyjęta 
jedynie w odpowiednio uzasadnionych 
przypadkach i większością dwóch trzecich 
głosów właściwej komisji.
2. Decyzja jest tłumaczona na wszystkie 
języki urzędowe i przekazywana 
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przewodniczącemu i przewodniczącym 
grup politycznych oraz przewodniczącym 
komisji.
Decyzja ogłaszana jest przez 
przewodniczącego podczas otwarcia sesji 
miesięcznej następującej po przyjęciu tej 
decyzji przez właściwą komisję.
3. Decyzję komisji może uchylić:
– Konferencja Przewodniczących na 
posiedzeniu zwyczajnym następującym po 
ogłoszeniu decyzji;
– głosowanie na posiedzeniu plenarnym 
na wniosek dwóch grup politycznych 
reprezentujących co najmniej jedną 
czwartą członków Parlamentu, w ciągu 48 
godzin od ogłoszenia decyzji;

Or. en

Uzasadnienie

Decyzja o podjeciu negocjacji już w pierwszym czytaniu, przed debatą i głosowaniem na 
posiedzeniu plenarnym, powinna być odpowiednio uzasadniona i przyjęta kwalifikowaną 
większością głosów. Poza wyjątkowymi przypadkami zasadniczo powinno się podejmować 
negocjacje z Radą jedynie po debacie i głosowaniu na posiedzeniu plenarnym, by umożliwić 
grupom politycznym złożenie poprawek do sprawozdania komisji parlamentarnej i 
potwierdzenie stanowiska negocjacyjnego Parlamentu.

Poprawka 48
Marietta Giannakou, Manfred Weber, Rafał Trzaskowski

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 70 a (nowy)

Tekst obowiązujący Poprawka

Artykuł 70a
Zatwierdzenie decyzji o rozpoczęciu 

negocjacji międzyinstytucjonalnych przed 
przyjęciem sprawozdania w pierwszym 

czytaniu 
1. Każda decyzja jakiejkolwiek komisji o 
rozpoczęciu negocjacji przed przyjęciem 
sprawozdania w pierwszym czytaniu jest 
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tłumaczona na wszystkie języki urzędowe, 
doręczana wszystkim posłom do 
Parlamentu i przekazywana Konferencji 
Przewodniczących .
2. W przypadku złożenia wniosku w tej 
sprawie przez co najmniej jedną grupę 
polityczną, Konferencja Prewodniczących
włącza punkt – celem rozpatrzenia 
podczas debaty, przyjęcia terminu 
składania poprawek i głosowania –- do 
projektu porządku obrad sesji miesięcznej 
następującej po przyjęciu tej decyzji przez 
właściwą komisję i doręczeniu jej we 
wszystkich językach urzędowych.
3. W przypadku nieprzyjęcia takiej decyzji 
przez Konferencję Przewodniczących 
decyzja o rozpoczęciu negocjacji 
ogłaszana jest przez przewodniczącego 
podczas otwarcia kolejnej sesji 
miesięcznej.  Decyzję uznaje się za 
przyjętą, chyba że w ciągu 48 godzin od jej 
ogłoszenia 40 posłów wystąpi z pisemnym 
wnioskiem o włączenie punktu do 
projektu porządku obrad sesji miesięcznej 
następującej po ogłoszeniu 
celemrozpatrzenia z debatą i 
głosowaniem. Termin składania poprawek 
wyznacza przewodniczący.
4. Sprawozdanie w formie przyjętej przez 
zgromadzenie plenarne stanowi podstawę 
mandatu zespołu negocjacyjnego i w 
takiej formie odsyłane jest właściwej 
komisji. Właściwa komisja podejmuje 
decyzję w sprawie wszelkich ustaleń 
przyjętych w wyniku tych negocjacji.

Or. en


