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I. WPROWADZENIE

Podczas ubiegłej kadencji Konferencja Przewodniczących powołała grupę roboczą 
ds. reformy parlamentarnej, odpowiedzialną za dokonanie przeglądu funkcjonowania 
Parlamentu i zaproponowanie możliwych usprawnień. W odniesieniu do rozdziału 
Regulaminu poświęconego współpracy między komisjami grupa robocza zaproponowała nie 
tylko wzmocnienie, na podstawie zmiany art. 50 Regulaminu, pozycji zaangażowanych 
komisji w ramach procedury obejmującej zaangażowane komisje, ale też rozwinięcie nowej 
formy współpracy między komisjami, zdefiniowanej w nowym art. 51.

Jak wskazano w trzecim sprawozdaniu okresowym grupy roboczej, rozumowanie leżące
u podstaw propozycji zakładało, że w szczególnych przypadkach, „gdy dana sprawa 
ustawodawcza o zasadniczym znaczeniu nie należy wyraźnie do właściwości jednej komisji, 
ale za to może zostać podzielona w równym stopniu między kilka komisji [...] należy 
rozstrzygnąć spór kompetencyjny zgodnie z zasadami równości i współpracy. Zaangażowane 
komisje odbywają wspólne posiedzenia w celu wstępnej wymiany argumentów przez ogół 
posłów zaangażowanych komisji oraz w celu wyraźniejszego uchwycenia przypadków 
międzykomisyjnej większości i mniejszości głosów. Posłowie zaangażowanych komisji głosują 
następnie wspólnie nad przedstawionymi poprawkami do wniosków ustawodawczych.
W rezultacie tylko jedno, bardziej zrównoważone sprawozdanie, opracowane w ramach 
współpracy między sprawozdawcami zaangażowanych komisji jest przedstawiane na sesji 
plenarnej.  Ogół prac przygotowawczych związanych ze wspólnym posiedzeniem i wspólnym 
głosowaniem zaangażowanych komisji prowadzą z powodzeniem sprawozdawcy
w poszczególnych komisjach. Prawdopodobnie najlepszym rozwiązaniem jest powierzenie 
przygotowania głosowania międzykomisyjnej grupie roboczej”.

Na posiedzeniu w dniu 19 marca 2009 r. Konferencja Przewodniczących „zatwierdziła
w głosowaniu, oprócz procedury obejmującej zaangażowane komisje [przewidzianej w art. 47 
(nowy art. 50)], opracowanie w ramach Regulaminu innej opcji, która umożliwiałaby 
Konferencji Przewodniczących uruchomienie procedury obejmującej wspólne posiedzenia 
komisji i wspólne głosowanie w bardzo szczególnych przypadkach, gdy dana kwestia należy
w prawie równej mierze do właściwości co najmniej dwóch komisji [...]”.

Dnia 6 maja 2009 r. Parlament dokonał przeglądu Regulaminu i w ramach art. 51 
wprowadził nową „procedurę obejmującą wspólne posiedzenia komisji”1:

„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”.

Na początku 2010 r. Konferencja Przewodniczących Komisji rozpatrzyła projekt 
wytycznych dotyczących współpracy między komisjami przewidzianej w art. 51 

                                               
1Sprawozdanie A6-273/2009 Komisji Spraw Konstytucyjnych, sprawozdawca Richard Corbett.
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Regulaminu1. Jo Leinen w imieniu Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI) i Sharon Bowles w imieniu Komisji 
Gospodarczej i Monetarnej (ECON) przedstawili uwagi i propozycje poprawek do tego 
tekstu2.

W następstwie tej korespondencji przewodniczący Konferencji Przewodniczących Komisji 
Klaus-Heiner Lehne w piśmie z dnia 11.3.2010 r.3skierował do Komisji Spraw 
Konstytucyjnych zgodnie z art. 211 ust. 1 Regulaminu (wątpliwości dotyczące stosowania lub 
wykładni Regulaminu) trzy pytania dotyczące stosowania art. 51, które można streścić 
następująco:

1) Czy procedura przewidziana w art. 51 ma zastosowanie w przypadku zwykłej procedury 
ustawodawczej podczas całej procedury ustawodawczej, czy tylko w ramach pierwszego 
czytania?

2) Czy z uprawnień związanych ze statusem komisji przedmiotowo właściwej, takich jak 
prawo do składania poprawek czy wniosku o odrzucenie na sesji plenarnej, mogą 
korzystać wyłącznie zaangażowane komisje działające wspólnie?

3) Czy komisje powinny wspólnie decydować o sposobie, w jaki Parlament korzysta ze 
swoich uprawnień w odniesieniu do wniosków aktów delegowanych lub środków 
wykonawczych opartych na akcie ustawodawczym, który został przyjęty zgodnie
z procedurą przewidzianą w art. 51 (akty związane z procedurą komitologii)?

Klaus-Heiner Lehne zaproponował też załączenie wytycznych do Regulaminu zgodnie
z art. 215 lit. d), aby ułatwić wdrażanie tej nowatorskiej procedury.

Klaus-Heiner Leinen, przewodniczący komisji ENVI, w piśmie z dnia 25.3.2010 r.4także 
zwrócił się do Komisji Spraw Konstytucyjnych w przedmiotowej kwestii, sugerując, że 
należy dokonać przeglądu Regulaminu w celu jaśniejszego przedstawienia sytuacji. Podkreślił 
zwłaszcza brak możliwości połączenia w praktyce dwóch lub kilku komisji w przypadku 
drugiego czytania w ramach procedury współdecyzji lub w przypadku procedury komitologii.
W całym szeregu artykułów Regulaminu [43 ust. 1, 63 ust. 1, 87 i 88 ust. 2 i 3, a zwłaszcza 
188] jest mowa tylko o jednej komisji, co dowodziłoby, że w podobnym przypadku nie ma 
miejsca dla drugiej komisji.

Obecnie dwie sprawy ustawodawcze rozpatrywane są zgodnie z procedurą przewidzianą
w art. 51, w którą zaangażowane są Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości
i Spraw Wewnętrznych oraz Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia: „współpraca sądowa
w sprawach karnych: europejski nakaz ochrony” oraz „przeciwdziałanie i zapobieganie 
handlowi ludźmi oraz ochrona ofiar”.

Obie sprawy są na etapie pierwszego czytania, a przyjęcie projektu sprawozdania

                                               
1Załącznik I.
2Załącznik II.
3Załącznik III.
4Załącznik IV.
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w perspektywie porozumienia z Radą w pierwszym czytaniu przewidziano na listopad. 
Dotychczas nie wystąpiły problemy praktyczne. Wspólne posiedzenia nadzwyczajne komisji 
miały miejsce na początku lub pod koniec posiedzeń zwyczajnych. 

Dnia 8 lipca Konferencja Przewodniczących wyraziła zgodę na dwa kolejne przypadki 
zastosowania art. 51 na wniosek zaangażowanych komisji, Komisji Budżetowej i Komisji 
Kontroli Budżetowej. Chodzi o wniosek dotyczący rozporządzenia zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie rozporządzenia finansowego (COM (2010)0071) oraz wniosek 
dotyczący rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie rozporządzenia 
finansowego w zakresie dotyczącym Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych 
(COM(2010)0085). Druga procedura doprowadziła do porozumienia w pierwszym czytaniu 
przyjętego na posiedzeniu plenarnym w sesji październikowej.

II. OPCJE

Zgodnie z art. 211 i 212 Regulaminu Komisja Spraw Konstytucyjnych ma możliwość z jednej 
strony opracowania wykładni, a drugiej – zaproponowania zmiany w Regulaminie. 
Włączenie do Regulaminu wytycznych w celu ułatwienia wdrażania nowej procedury, 
zgodnie z sugestią Klausa-Heinera Lehnego, napotyka przeszkodę związaną z tym, że tekst 
opracowany przez Konferencję Przewodniczących Komisji zawiera poza przepisami 
proceduralnymi przepisy o charakterze administracyjnym i technicznym, nienadające się do 
włączenia do Regulaminu. Nie wyklucza to jednak sytuacji, w której równolegle do 
wprowadzenia zmiany w art. 51 zostałby przyjęty załącznik do Regulaminu, regulujący 
szczegóły stosowania tego przepisu (zob. IV.3)). 

III. WYKŁADNIA

1) Jeżeli chodzi o dwa pierwsze postawione pytania (zakres współdziałania komisji
w ramach procedury ustawodawczej), przyjęcie podejścia gramatyczno-systematycznego 
mogłoby prowadzić do wyciągnięcia na podstawie brzmienia przepisu wniosku, że 
procedura ogranicza się do opracowania i przyjęcia projektu sprawozdania w komisji: 
„W takim przypadku właściwi sprawozdawcy sporządzają jeden projekt sprawozdania. 
Projekt ten analizują i głosują nad nim zaangażowane komisje podczas wspólnych 
posiedzeń...” (art. 51, drugie zdanie). Za taką wykładnią wydają się przemawiać względy
systematyczne, mianowicie to, że art. 51, podobnie jak art. 49 i 50, stanowi wyjątek od 
podstawowej zasady określonej w art. 43 – zasady przekazania wniosku do rozpatrzenia 
komisji przedmiotowo właściwej. Wyjątek ten należy interpretować w sposób 
zawężający. Wykładnia ta prowadziłaby zatem do wniosku, że począwszy od przyjęcia 
sprawozdania w komisji procedura powraca do etapu sprzed wydania przez Konferencję 
Przewodniczących zgody na zastosowanie art. 51. Oznacza to, że w przypadku sporu 
Konferencja Przewodniczących, na zalecenie Konferencji Przewodniczących Komisji, 
będzie musiała wyznaczyć dla celów kontynuowania procedury komisję przedmiotowo 
właściwą oraz komisję opiniodawczą.

Do przedstawionej analizy prawnej dochodzą względy praktyczne: podnoszony jest 
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argument, że z powodu ograniczeń czasowych w przypadku drugiego czytania w ramach 
procedury ustawodawczej jest technicznie niemożliwe zaangażowanie w prace więcej niż 
jednej komisji. Należy tu uwzględnić fakt, że procedura przewidziana w art. 51 nie była 
dotychczas stosowana w ramach procedury ustawodawczej, która osiągnęłaby etap 
drugiego czytania. Taka sytuacja nie jest zresztą bardzo prawdopodobna, ponieważ 
obecnie wiele procedur kończy się osiągnięciem porozumienia w pierwszym czytaniu.

2) Z historyczno-teleologicznego punktu widzenia, w trzecim sprawozdaniu okresowym 
grupy roboczej ds. reformy Parlamentu, które było podstawą wprowadzenia procedury, 
stwierdzono, że stosunki między zaangażowanymi komisjami powinny być oparte na 
„równości i współpracy”. W sprawozdaniu nie poruszono jednak wyraźnie kwestii tego, 
do którego etapu procedury powinny dominować równość i współpraca.

Zdaniem grupy roboczej celem nowej procedury jest zapewnienie zaangażowanym 
komisjom możliwości odbywania wspólnych posiedzeń, aby mogła nastąpić wstępna 
wymiana argumentów i aby wyraźniej zarysowały się przypadki większości i mniejszości 
głosów w komisjach. Celem nowej procedury jest zatem „przygotowanie gruntu” dla 
sesji plenarnej w przypadku spraw o zasadniczym znaczeniu, a tym samym odciążenie 
sesji plenarnej. Można utrzymywać, że to rozumowanie jest trafne w odniesieniu do 
wszystkich etapów zwykłej procedury ustawodawczej, aż do przyjęcia aktu końcowego. 
Komisje odbywające wspólne posiedzenia, przewidziane w art. 51, stają się w ramach tej 
wyjątkowej procedury komisją przedmiotowo właściwą. Wskutek tego np. wspólne 
stanowisko Rady jest przekazywane z urzędu dwóm (lub kilku) komisjom (art. 63 ust. 1 
Regulaminu). 

W zależności od wybranej metody wykładni dochodzi się zatem do sprzecznych 
wyników, gdy chodzi o dwa pierwsze postawione pytania.

3) Trzecie pytanie (uprawnienia komisji do odbywania wspólnych posiedzeń w ramach 
procedur komitologii) dotyczy kilku szczególnych aspektów. Po pierwsze można 
utrzymywać, że rozpatrzenie wniosku aktu delegowanego lub środków wykonawczych 
stanowi odrębną procedurę (odpowiednie artykuły znajdują się w rozdziale 11 „Inne 
procedury”, a nie w rozdziałach poświęconych procedurze ustawodawczej). Następnie 
można wziąć pod uwagę fakt, że akty wtórne nie mają zazwyczaj tego samego 
zasadniczego znaczenia, co akt podstawowy. Wreszcie, jeżeli chodzi o akty delegowane, 
muszą one dotyczyć innych niż istotne elementów aktu podstawowego. Można zatem 
uznać, że przydzielenie sprawy przez Konferencję Przewodniczących dwóm lub kilku 
komisjom ogranicza się do procedury ustawodawczej. Jeżeli chodzi o poszanowanie 
uzasadnionych interesów zaangażowanej komisji na etapie komitologii, istnieje 
możliwość zastosowania przez analogię art. 88 ust. 1 zdanie drugie i wprowadzenia 
możliwości wystąpienia przez komisję przedmiotowo właściwą do zaangażowanej 
komisji o ustne lub pisemne przekazanie jej opinii.

Zgodnie z tym podejściem Konferencja Przewodniczących, na zalecenie Konferencji 
Przewodniczących Komisji, będzie musiała wyznaczyć w przypadku sporu komisję 
przedmiotowo właściwą i w stosownym przypadku jedną lub kilka komisji 
opiniodawczych w celu rozpatrzenia danego wniosku aktu delegowanego lub danych 
środków wykonawczych.
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Z drugiej strony można utrzymywać, że sytuacja, gdy dana sprawa należy w prawie 
równej mierze do właściwości co najmniej dwóch komisji – która to sytuacja 
występowała w przypadku procedury ustawodawczej i była warunkiem zastosowania 
art. 51 – nie kończy się wraz z przyjęciem aktu podstawowego, a potrzeba ujednolicenia 
stanowisk kilku komisji przed posiedzeniem plenarnym może występować tak samo
w ramach procedury komitologii. 

Także tu można wysunąć argument dotyczący braku możliwości technicznej połączenia 
dwóch lub kilku komisji w ramach procedury komitologii, jednak brakuje tu 
praktycznych doświadczeń.

IV. ZMIANA

1) Teoretycznie komisja odpowiedzialna za Regulamin mogłaby jako zmianę Regulaminu 
zaproponować po prostu skreślenie art. 51 ze względu na niemożliwe do rozwiązania 
problemy w jego wdrażaniu. Niemniej jednak opcja ta powinna napotkać silny sprzeciw, 
ponieważ przedmiotowy przepis został wprowadzony niedawno i nie było możliwości 
rzeczywistego przetestowania go w praktyce.

2) Następnie można byłoby zaproponować zmianę brzmienia przedmiotowego artykułu,
w celu wyjaśnienia zakresu i czasu trwania wspólnych działań zaangażowanych komisji, 
jak wspomniano zgodnie z jedną z możliwych wykładni w punkcie III.2). 

Przedmiotowy artykuł mógłby równie dobrze stanowić, że procedura obejmująca 
wspólne posiedzenia komisji obejmuje wszystkie etapy procedury ustawodawczej, ale nie 
obejmuje ewentualnych procedur komitologii, jak wspomniano zgodnie z jedną
z możliwych wykładni w punkcie III.3). 

Tego rodzaju rozwiązanie miałoby tę zaletę, że przepis prawny ma większą moc niż 
wykładnia. Wymagałoby jednak zastosowania procedury sprawozdania dotyczącego 
Regulaminu, a do przyjęcia na sesji plenarnej – większości głosów członków Parlamentu 
(art. 232 TFUE, art. 212 ust. 2 Regulaminu).  

3) Można byłoby wreszcie pomyśleć o rozwiązaniu, zgodnie z którym zmiana art. 51 
Regulaminu polegałaby na przyznaniu Konferencji Przewodniczących prawa do 
określenia zakresu i czasu trwania procedury przewidzianej w art. 51 w każdym 
indywidualnym przypadku. Zaletą tego rozwiązania byłaby większa elastyczność
w porównaniu z opcjami przedstawionymi powyżej w punkcie 2). Jego wadą byłoby 
natomiast możliwe opóźnienie w przebiegu procedury z powodu obciążenia pracą 
Konferencji Przewodniczących. 

W ramach wprowadzenia zmiany w Regulaminie pewne ogólne przepisy dotyczące 
przebiegu procedury przewidzianej w art. 51 mogłyby ewentualnie zostać wprowadzone
w formie załącznika do Regulaminu (podlegającego tym samym wymogom dotyczącym 
większości głosów, co zmiany wprowadzone do samego brzmienia Regulaminu).  Opcje 
2) i 3) mogłyby też zostać uzupełnione i ukonkretnione, w celu ich zastosowania
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w praktyce, w ramach niewiążących wytycznych dotyczących współpracy między 
komisjami przewidzianej w art. 51 Regulaminu, takich jak wytyczne opracowane
i przedstawione przez Konferencję Przewodniczących Komisji na początku bieżącego 
roku1.

Opcje 2) i 3) umożliwiłyby wreszcie ponowne sformułowanie przy tej okazji art. 51,
w celu bardziej przejrzystego zdefiniowania warunków jego stosowania, z uwagi na fakt, 
że pojawiły się w tym względzie wątpliwości w praktyce. 

                                               
1Załącznik I.


