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1. Przedmiot wykładni

Vital Moreira, przewodniczący Komisji Handlu Międzynarodowego, w piśmie z dnia 4 marca 
2011 r. zwrócił się o przedstawienie wykładni art. 51 Regulaminu dotyczącego procedury 
obejmującej wspólne posiedzenia komisji w odniesieniu do kontroli i zawierania umów 
międzynarodowych w obszarze handlu międzynarodowego. W swoim piśmie stwierdza on 
m.in., że:

„można by twierdzić, że warunki, o których mowa w art. 51 Regulaminu, są takie 
same, jak te mające zastosowanie w przypadku art. 50 Regulaminu:

● dana sprawa należy w prawie równej mierze do właściwości co najmniej dwóch 
komisji
lub

● różne aspekty tej samej sprawy wchodzą w zakres właściwości co najmniej dwóch 
komisji.

Zgodnie z tymi warunkami Komisja Handlu Międzynarodowego mogłaby zwracać się 
o zastosowanie art. 51 Regulaminu w przypadku prawie wszystkich umów 
międzynarodowych, które zawierają większą liczbę aspektów wchodzących w zakres 
jej właściwości”.

„(...) Komisja Handlu Międzynarodowego pragnie zwrócić się o zastosowanie 
obowiązującego art. 51 Regulaminu w odniesieniu do niektórych bardzo ważnych 
umów międzynarodowych, które są obecnie na końcowym etapie negocjacji. Byłbym 
jednak wdzięczny, gdyby przed złożeniem wniosków w tej sprawie Komisja Spraw 
Konstytucyjnych mogła przedstawić wykładnię przedmiotowych artykułów 
Regulaminu”.

W dalszej części pisma Vital Moreira wyjaśnia, że na mocy Traktatu z Lizbony do zawarcia 
wszystkich umów handlowych niezbędna jest teraz zgoda Parlamentu bez względu na to, czy 
są to „zwykłe” umowy handlowe zawierane na mocy art. 207 TFUE, czy stanowią one część 
umów międzynarodowych na mocy art. 217 lub 218 TFUE. Umowy, które obecnie 
poddawane są procedurze kontroli, to układy o stowarzyszeniu z państwami Wspólnoty 
Andyjskiej, Mercosuru i Ameryki Środkowej.

Pytanie postawione przez Komisję Handlu Międzynarodowego można w związku z tym 
sformułować w następujący sposób:

Czy art. 51 Regulaminu dotyczący procedury obejmującej wspólne posiedzenie komisji może 
być stosowany w odniesieniu do procedury prowadzącej do wydania zalecenia w sprawie 
przyjęcia lub odrzucenia zawarcia umowy międzynarodowej zgodnie z art. 90 ust. 6 i art. 81 
ust. 1 Regulaminu?
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2. Rozumowanie

Tak sformułowane pytanie należy oddzielić od pytania dotyczącego tego, czy art. 50 
Regulaminu dotyczący procedury obejmującej zaangażowane komisje może być stosowany 
w odniesieniu do zalecenia, o którym mowa powyżej. Na to pytanie Komisja Spraw 
Konstytucyjnych udzieliła odpowiedzi w dniu 13 lutego 2009 r., przedstawiając następującą 
wykładnię:

„Zaangażowanie komisji zgodnie z art. 47 [obecnie 50] Regulaminu dla celów kontroli 
umowy międzynarodowej zgodnie z art. 83 [obecnie 90] Regulaminu nie może 
odnosić się do procedury zgody, o której mowa w art. 75 [obecnie 81] Regulaminu”1.

Wykładnia nie została poddana w wątpliwość i obecnie wchodzi w zakres art. 50 Regulaminu.

Główne rozumowanie uzasadniające taką wykładnię, którą przedstawiono w piśmie 
przesłanym przewodniczącemu, było następujące:

„Konkretne kroki proceduralne dotyczące wzmocnionej współpracy między 
komisjami na mocy art. 47 Regulaminu mogą równie dobrze być odpowiednie dla 
sprawozdań sporządzanych na mocy art. 83 ust. 2 i ust. 5 Regulaminu w fazie 
przygotowawczej, poprzedzającej parafowanie umowy międzynarodowej. Jednak 
w końcowej fazie procedury, kiedy komisja przedmiotowo właściwa może jedynie 
przyjąć lub odrzucić proponowaną umowę, koncepcja określona w art. 47 Regulaminu 
nie jest odpowiednia. Koncepcja ta wiąże się ze szczególnym schematem podziału ról, 
który opiera się na założeniu, że możliwe jest wyodrębnienie między komisjami 
różnych obszarów właściwości w odniesieniu do tej samej sprawy oraz że różne 
aspekty mogą zostać przejęte przez komisję przedmiotowo właściwą od 
zaangażowanej komisji i uwzględnione w jej sprawozdaniu. Nie ma to jednak miejsca 
w przypadku procedury zgody”.

Ten element procedury obejmującej zaangażowane komisje, a mianowicie możliwość 
przejęcia przez komisję przedmiotowo właściwą różnych aspektów od zaangażowanej 
komisji, nie występuje w procedurze obejmującej wspólne posiedzenia komisji. W jej ramach 
dwie komisje są na takich samych zasadach zaangażowane w sporządzenie projektu jednego 
sprawozdania. To, że w art. 81 Regulaminu mowa o „zaleceniu”, a nie o „sprawozdaniu”, nie 
stanowi istotnej różnicy, ponieważ sprawozdania i zalecenia z funkcjonalnego punktu 
widzenia są sobie równe. Nie ma zatem powodów, aby do procedury dotyczącej przyjęcia lub 
odrzucenia umowy międzynarodowej nie stosować art. 51 Regulaminu, chyba że warunki 
określone w tym artykule nie są spełnione.

Obecnie art. 51 Regulaminu jest poddawany przeglądowi. W projekcie sprawozdania 
w obecnej formie przewiduje się niewielką zmianę warunków stosowania art. 51 Regulaminu, 
                                               
1W głosowaniu udział wzięli następujący posłowie: Jim Allister, Costas Botopoulos, Carlos Carnero González, 
Richard Corbett, Andrew Duff, Aurelio Juri, Íñigo Méndez de Vigo, Ashley Mote, Rihards Pīks, György 
Schöpflin, Adrian Severin, József Szájer, Riccardo Ventre, Johannes Voggenhuber (pełniący obowiązki 
przewodniczącego), Andrzej Wielowieyski.
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ale nie ma to znaczenia w kontekście postawionego tutaj pytania. 

3. Rezultat

Na sformułowane powyżej pytanie można odpowiedzieć w następujący sposób:

Artykuł 51 Regulaminu dotyczący procedury obejmującej wspólne posiedzenie komisji może 
być stosowany w odniesieniu do procedury prowadzącej do wydania zalecenia w sprawie 
przyjęcia lub odrzucenia zawarcia umowy międzynarodowej zgodnie z art. 90 ust. 6 i art. 81 
ust. 1 Regulaminu, pod warunkiem że warunki określone w tym artykule są spełnione.

Bardzo prawdopodobne, że ten rodzaj umów, o którym wspomniał przewodniczący Komisji 
Handlu Międzynarodowego, spełnia te warunki, ale nie ma możliwości udzielenia odpowiedzi 
na pytanie dotyczące tego, czy w kontekście wykładni poszczególne przypadki są zgodne 
z warunkami określonymi w art. 51 Regulaminu, czy też nie.


