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Zgodnie z art. 211 ust. 1 przewodniczący komisji przekazali za pośrednictwem Klausa-
Heinera Lehnego wniosek o dokonanie wykładni art. 192 dotyczącej sytuacji posłów 
niezrzeszonych w odniesieniu do posiedzeń koordynatorów.

1. Źródło i geneza artykułu 192

Artykuł 1921 został dodany pod koniec poprzedniej kadencji, podczas ogólnego przeglądu 
Regulaminu Parlamentu Europejskiego w maju 2009 r. (sprawozdanie Richarda Corbetta2). 
W ten sposób po raz pierwszy nadano formalny charakter nieformalnej dotychczas praktyce 
zwoływania posiedzeń koordynatorów komisji. Art. 192 ust. 1 stanowi: „Grupy polityczne 
mogą mianować jednego ze swych członków koordynatorem”. Nie ma w nim wyraźnie 
mowy o udziale posłów niezrzeszonych.

Obecne przepisy dotyczące posłów niezrzeszonych są przejawem woli politycznej 
wyrażonej podczas debaty w sprawie sprawozdania Richarda Corbetta. Projekt 
sprawozdania Richarda Corbetta zawierał początkowo możliwość wyznaczenia 
koordynatora – który byłby zapraszany na posiedzenie – również przez posłów 
niezrzeszonych, przepis ten został jednak zmieniony i usunięty podczas przyjmowania 
sprawozdania w komisji AFCO. Sprawozdanie Richarda Corbetta zostało przyjęte na 
posiedzeniu plenarnym znaczną większością głosów (522). 

Stosowanie art. 192 było też przedmiotem dyskusji podczas posiedzenia Konferencji 
Przewodniczących Komisji3na początku kadencji. Na posiedzeniu tym osiągnięto konsensus 
w sprawie wspólnej wykładni, zgodnie z którą posłowie niezrzeszeni nie mogą uczestniczyć 
w posiedzeniach, ponieważ nie mają koordynatora.

2. Ogół zagadnień i analiza

Ponieważ w art. 192 nie ma wyraźnie mowy o udziale posłów niezrzeszonych, 
poszczególne komisje w różny sposób stosują ten artykuł. Powstaje w związku z tym 
problem równego traktowania posłów niezrzeszonych. Należy zauważyć, że wprowadzenie 
art. 192 miało bezpośredni wpływ na udział posłów niezrzeszonych w posiedzeniach 
koordynatorów, który zmniejszył się w porównaniu z poprzednią kadencją. 

Zgodnie z orzecznictwem4 zasada niedyskryminacji zabrania traktowania porównywalnych 
sytuacji w sposób odmienny oraz traktowania odmiennych sytuacji w jednakowy sposób, 
chyba że takie traktowanie jest obiektywnie uzasadnione. 

Należy dodać, że występuje szereg przypadków odmiennego traktowania posłów 
niezrzeszonych i posłów należących do grup politycznych, wynikającego z wewnętrznych 
przepisów Parlamentu (w szczególności z art. 24, 106, 68, 170 Regulaminu). Wspomniane 

                                               
1Tekst w załączniku 2.
2Sprawozdanie Richarda Corbetta TA -0359-2009 przyjęte dnia 6 maja 2009 r.
3Zob. załącznik 3: wyciąg z protokołu z dnia 15.9.2009 – PV\769940FR.doc, pkt 10.2.
4Zob. szczególnie wyrok Trybunału z dnia 28 czerwca 1990 r., Hoche, C-174/89, Zb.Orz. I-2681, pkt 25.
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przepisy nie wpływają w sposób nieuzasadniony ujemnie na warunki wykonywania 
mandatu parlamentarnego przez posłów niezrzeszonych ze względu na to, że nie należą oni 
do określonej grupy politycznej. Zbadanie w ramach procedur wewnętrznych, czy 
odmienne traktowanie jest w każdym przypadku konieczne do realizacji uzasadnionych 
celów, do których dąży Parlament, takich jak wyrażenie wspólnej woli politycznej lub 
osiągnięcie kompromisu, należy w pierwszej kolejności do Parlamentu1. Wspomniane 
przepisy zostały potwierdzone podczas przeglądu Regulaminu w 2009 r.

Jeżeli chodzi o sytuację posłów niezrzeszonych w odniesieniu do posiedzeń koordynatorów, 
badanie przeprowadzone przez sekretariat komisji AFCO w czerwcu 2011 r. ujawniło, że 
spośród 20 komisji parlamentarnych jedynie trzy pozwalają na udział posłów 
niezrzeszonych jako obserwatorów, tak jak to ma miejsce w przypadku posiedzeń 
Konferencji Przewodniczących grup politycznych, w których możliwy jest udział 
przedstawiciela posłów niezrzeszonych bez prawa głosu (art. 24 Regulaminu). O ile 
większość komisji nie dopuszcza udziału posłów niezrzeszonych w posiedzeniach 
koordynatorów, o tyle przekazywanie informacji jest zazwyczaj należycie zapewnione, aby 
nie pozbawiać posłów niezrzeszonych praw parlamentarnych. Większość (13) komisji 
wybrała rozwiązanie polegające na zaproszeniu sekretariatu posłów niezrzeszonych do 
udziału w posiedzeniach i włączeniu tym samym posłów niezrzeszonych do obiegu 
informacji. W przypadku siedmiu komisji, które nie zapraszają sekretariatu, posłowie 
niezrzeszeni otrzymują porządki dzienne i wyniki posiedzeń. Wyjątek stanowią dwie 
komisje, które nie przesyłają porządków dziennych posłom niezrzeszonym. 

Jeżeli chodzi o art. 192 ust. 2, który przewiduje, że komisja „może przekazać 
koordynatorom uprawnienia do podejmowania niektórych decyzji, z wyjątkiem decyzji 
dotyczących przyjęcia sprawozdań, opinii lub poprawek”, to samo badanie pozwoliło 
stwierdzić, że jedynie dwie komisje przekazały uprawnienia do podejmowania decyzji 
przez koordynatorów. Jeżeli chodzi o 18 komisji, które nie przekazały formalnie uprawnień, 
połowa z nich zatwierdza podjęte decyzje ex post, a druga połowa otrzymuje decyzje 
koordynatorów jedynie w celach informacyjnych. W przypadku tych dziewięciu komisji 
powstaje kwestia zgodności z prawem przyjętej procedury, ponieważ z chwilą 
wprowadzenia art. 192 koordynatorzy zostali uprawnieni do „przygotowania decyzji, które 
mają być podjęte przez komisję”, lecz nie do podejmowania decyzji w zastępstwie komisji 
bez odpowiedniego przekazania uprawnień.

W trakcie badania okazało się też, że przepis dotyczący możliwości przekazania uprawnień 
koordynatorom jest ogólnie mało znany, podczas gdy w praktyce system przekazywania 
uprawnień występuje we wszystkich komisjach. 

Jeżeli chodzi o udział posłów niezrzeszonych w posiedzeniach koordynatorów, geneza 
artykułu wyraźnie wskazuje na zamiar Parlamentu zastrzeżenia udziału w tych 
posiedzeniach dla grup politycznych, z możliwością zaproszenia wiceprzewodniczących w 
roli doradców (art. 192 ust. 2). Kwestia udziału posłów niezrzeszonych w posiedzeniach 
jest w każdym razie bezpośrednio związana z kwestią uprawnień decyzyjnych 
koordynatorów.

                                               
1Zob. wyrok Trybunału z dnia 2 października 2001 r. w sprawach połączonych T-222/99, T-327/99 i T-329/99 
(w szczególności pkt 156, 157, 165, 202).
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Jeżeli chodzi o uprawnienia decyzyjne, w art. 192 ust. 2 ustanowiono tylko dwa tryby 
podejmowania decyzji: 1/ podjęcie decyzji przez samą komisję, 2/ przekazanie uprawnień 
do podjęcia decyzji koordynatorom (z wyjątkiem decyzji dotyczących przyjęcia sprawozdań, 
opinii lub poprawek). W tekście przydzielono wyraźnie posiedzeniom koordynatorów rolę 
przygotowawczą bez własnych uprawnień decyzyjnych, za wyjątkiem przypadku, kiedy 
komisja chciałaby przekazać swoje uprawnienia decyzyjne koordynatorom. Aby to 
przekazanie uprawnień było w pełni zgodne z art. 192, powinno ono zostać uprzednio 
formalnie sporządzone i wymienione w protokole z posiedzenia komisji lub załączone do 
tego protokołu. W takim przypadku, ponieważ posłowie niezrzeszeni uczestniczą w przyjęciu 
przekazania uprawnień, przekazują oni tym samym także swoje uprawnienia decyzyjne. W 
przypadku nieprzekazania uprawnień ex ante, decyzje koordynatorów powinny zostać 
przyjęte w formie zaleceń i podlegać zatwierdzeniu ex post przez wszystkich posłów komisji, 
w tym posłów niezrzeszonych. W przypadku przekazania uprawnień lub zatwierdzenia ex 
post decyzji koordynatorów kwestia zgodności z prawem decyzji podjętych na posiedzeniu 
koordynatorów bez udziału posłów niezrzeszonych straciłaby uzasadnienie.

3. Projekt wykładni

Posłowie niezrzeszeni nie stanowią grupy politycznej w rozumieniu art. 30 i nie mogą w 
związku z tym mianować koordynatorów, którzy jako jedyni mają prawo uczestniczyć w 
posiedzeniach koordynatorów. 
Posiedzenia koordynatorów mają na celu przygotowanie decyzji komisji i nie mogą zastąpić 
posiedzeń komisji, jeśli nie zostały wyraźnie przekazane uprawnienia. W związku z 
powyższym decyzje podejmowane na posiedzeniu koordynatorów muszą być przedmiotem 
wcześniejszego przekazania uprawnień. W przypadku braku takiego przekazania uprawnień 
koordynatorzy mogą przyjmować jedynie zalecenia, które wymagają formalnego 
zatwierdzenia ex-post przez komisję.
We wszystkich przypadkach należy zapewnić posłom niezrzeszonym prawo dostępu do 
informacji, zgodnie z zasadą niedyskryminacji, poprzez przekazywanie informacji i 
umożliwienie udziału w posiedzeniach koordynatorów członkowi sekretariatu posłów 
niezrzeszonych.
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ZAŁĄCZNIK 1

Projekt pisma do przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Jerzego Buzka

Szanowny Panie Przewodniczący!

Zgodnie z art. 211 ust. 1 przewodniczący komisji przekazali za pośrednictwem Klausa-
Heinera Lehnego wniosek o dokonanie wykładni art. 192 dotyczącej sytuacji posłów 
niezrzeszonych w odniesieniu do posiedzeń koordynatorów.

Art. 192 został dodany pod koniec poprzedniej kadencji, podczas ogólnego przeglądu 
Regulaminu Parlamentu Europejskiego w maju 2009 r. (sprawozdanie Richarda Corbetta1). 
W ten sposób po raz pierwszy nadano formalny charakter nieformalnej dotychczas praktyce 
zwoływania posiedzeń koordynatorów komisji. Art. 192 ust. 1 stanowi: Grupy polityczne 
mogą mianować jednego ze swych członków koordynatorem. Nie ma w nim wyraźnie mowy 
o udziale posłów niezrzeszonych w posiedzeniach.

Obecne przepisy dotyczące posłów niezrzeszonych są przejawem woli politycznej 
wyrażonej podczas debaty w sprawie sprawozdania Richarda Corbetta. Projekt 
sprawozdania Richarda Corbetta zawierał początkowo możliwość wyznaczenia 
koordynatora – który byłby zapraszany na posiedzenie – również przez posłów 
niezrzeszonych, przepis ten został jednak zmieniony i usunięty podczas przyjmowania 
sprawozdania w komisji AFCO. Sprawozdanie Richarda Corbetta zostało przyjęte na 
posiedzeniu plenarnym znaczną większością głosów (522).

Stosowanie art. 192 było też przedmiotem dyskusji podczas posiedzenia Konferencji 
Przewodniczących Komisji2na początku kadencji. Na posiedzeniu tym osiągnięto konsensus 
w sprawie wspólnej wykładni, zgodnie z którą posłowie niezrzeszeni nie mogą uczestniczyć 
w posiedzeniach, ponieważ nie mają koordynatora.

Niemniej jednak poszczególne komisje w różny sposób stosują art. 192. Powstaje w 
związku z tym problem równego traktowania. Wydaje się zatem słuszne sporządzenie 
formalnej wykładni, aby ujednolicić stosowanie art. 192. 

Jeżeli chodzi o udział posłów niezrzeszonych w posiedzeniach, geneza artykułu wyraźnie 
wskazuje na zamiar Parlamentu zastrzeżenia udziału dla grup politycznych, z możliwością 
zaproszenia wiceprzewodniczących w roli doradców (art. 192 ust. 2). Kwestia udziału 
posłów niezrzeszonych w posiedzeniach jest w każdym razie bezpośrednio związana z 
kwestią uprawnień decyzyjnych koordynatorów.

                                               
1Sprawozdanie Richarda Corbetta TA -0359-2009 przyjęte dnia 6 maja 2009 r.
2Zob. protokół z dnia 15.9.2009 – PV\769940FR.doc, pkt 10.2.
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Jeżeli chodzi o uprawnienia decyzyjne, w art. 192 ust. 2 ustanowiono tylko dwa tryby 
podejmowania decyzji: 1/ podjęcie decyzji przez samą komisję, 2/ przekazanie uprawnień 
do podjęcia decyzji koordynatorom (z wyjątkiem decyzji dotyczących przyjęcia sprawozdań, 
opinii lub poprawek). W tekście przydzielono wyraźnie posiedzeniom koordynatorów rolę 
przygotowawczą bez własnych uprawnień decyzyjnych, za wyjątkiem przypadku, kiedy 
komisja chciałaby przekazać swoje uprawnienia decyzyjne koordynatorom. Aby to 
przekazanie uprawnień było w pełni zgodne z art. 192, powinno ono zostać uprzednio 
formalnie sporządzone i wymienione w protokole z posiedzenia komisji lub załączone do 
tego protokołu. W takim przypadku, ponieważ posłowie niezrzeszeni uczestniczą w przyjęciu 
przekazania uprawnień, przekazują oni tym samym także swoje uprawnienia decyzyjne. W 
przypadku nieprzekazania uprawnień ex ante decyzje koordynatorów powinny zostać 
przyjęte w formie zaleceń i podlegać zatwierdzeniu ex post przez wszystkich posłów komisji, 
w tym posłów niezrzeszonych. W przypadku przekazania uprawnień lub zatwierdzenia ex 
post decyzji koordynatorów kwestia zgodności z prawem decyzji podjętych na posiedzeniu 
koordynatorów bez udziału posłów niezrzeszonych straciłaby uzasadnienie. 

Podsumowując, na posiedzeniu w dniu … komisja AFCO przyjęła … głosami następującą 
wykładnię art. 192 Regulaminu: 

Posłowie niezrzeszeni nie stanowią grupy politycznej w rozumieniu art. 30 i nie mogą w 
związku z tym mianować koordynatorów, którzy jako jedyni mają prawo uczestniczyć w 
posiedzeniach koordynatorów.
Posiedzenia koordynatorów mają na celu przygotowanie decyzji komisji i nie mogą zastąpić 
posiedzeń komisji, jeśli nie zostały wyraźnie przekazane uprawnienia. W związku z 
powyższym decyzje podejmowane na posiedzeniu koordynatorów muszą być przedmiotem 
wcześniejszego przekazania uprawnień. W przypadku braku takiego przekazania uprawnień 
koordynatorzy mogą przyjmować jedynie zalecenia, które wymagają formalnego 
zatwierdzenia ex-post przez komisję. 
We wszystkich przypadkach należy zapewnić posłom niezrzeszonym prawo dostępu do 
informacji, zgodnie z zasadą niedyskryminacji, poprzez przekazywanie informacji i 
umożliwienie udziału w posiedzeniach koordynatorów członkowi sekretariatu posłów 
niezrzeszonych.

Z wyrazami szacunku

Carlo Casini
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Załącznik 2
Wyciąg z Regulaminu Parlamentu Europejskiego, art. 192

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Siódma kadencja Parlamentu – marzec 2011 Wersja do druku 1402k

SPIS TREŚCI
INDEKS
PRZYDATNE INFORMACJE

TYTUŁ VII: KOMISJE I DELEGACJE

ROZDZIAŁ 1: KOMISJE – POWOŁYWANIE I KOMPETENCJE

Artykuł 192: Koordynatorzy komisji i kontrsprawozdawcy

1. Grupy polityczne mogą mianować jednego ze swych członków koordynatorem. 

2. W stosownych przypadkach koordynatorzy komisji są wzywani przez przewodniczącego do 
przygotowania decyzji, które mają być podjęte przez komisję, w szczególności decyzji dotyczących 
procedury i mianowania sprawozdawców. Komisja może przekazać koordynatorom uprawnienia do 
podejmowania niektórych decyzji, z wyjątkiem decyzji dotyczących przyjęcia sprawozdań, opinii lub 
poprawek. Wiceprzewodniczący mogą zostać zaproszeni do udziału w roli doradców w posiedzeniach 
koordynatorów komisji. Koordynatorzy dążą do osiągnięcia konsensusu. Jeżeli nie można osiągnąć 
konsensusu podejmują decyzję jedynie większością głosów wyraźnie reprezentującą zdecydowaną 
większość komisji uwzględniając wielkość poszczególnych grup politycznych. 

3. Grupy polityczne mogą wyznaczać kontrsprawozdawcę do każdego sprawozdania w celu śledzenia 
postępów w pracy nad danym sprawozdaniem oraz poszukiwania kompromisu w komisji w imieniu grupy 
politycznej. Nazwiska kontrsprawozdawców podaje się do wiadomości przewodniczącemu. Na wniosek 
koordynatorów komisja może w szczególności zadecydować o włączeniu kontrsprawozdawców w 
poszukiwanie porozumienia z Radą w zwykłej procedurze ustawodawczej. 

Ostatnia aktualizacja: 12 maja 2011 r.
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Załącznik 3
Wyciąg z protokołu 

Strasburg, 15 września 2009 r.

KONFERENCJA PRZEWODNICZĄCYCH KOMISJI

Posiedzenie w dniu 15 września 2009 r. w Strasburgu

Protokół

10.2. Posiedzenia koordynatorów komisji, posłowie niezrzeszeni

PRZEWODNICZĄCY powołał się na art. 192, który stanowi, że grupy polityczne mogą 
wyznaczyć koordynatora. Zatem posłowie niezrzeszeni nie mogą pełnić funkcji koordynatora 
i w rezultacie nie mogą brać udziału w tych posiedzeniach. Poprawka mająca na celu 
pozwolenie posłom niezrzeszonym na wyznaczanie koordynatorów została zdecydowanie 
odrzucona w głosowaniu w komisji AFCO. 

Jednak w tej sytuacji członkowie niezrzeszeni, jako posłowie do Parlamentu Europejskiego, 
nie powinni być pozbawiani praw parlamentarnych. Komisje powinny dopilnować, każda 
zgodnie ze stosowanymi przez nią procedurami, aby w istotnych kwestiach konsultowano się 
z posłami niezrzeszonymi przed posiedzeniem koordynatorów. W ramach tych konsultacji 
przewodniczący komisji lub sekretariat komisji mógłby zapytać posłów niezrzeszonych o ich 
ewentualne stanowisko. Zgodnie z zasadami koordynatorzy przedkładają następnie swoje 
propozycje komisji. Każdy z członków komisji może zaproponować poprawki do propozycji. 
Komisja ma ostatnie słowo w sprawie propozycji koordynatorów i może ją zmienić, jeśli uzna 
to za stosowne. Według PRZEWODNICZĄCEGO danie posłom niezrzeszonym prawa do 
uczestnictwa w posiedzeniach koordynatorów wiązałoby się ze zmianą Regulaminu. 

Wiceprzewodniczący komisji AFCO p. TRZASKOWSKI zgadza się z interpretacją 
przewodniczącego, że posłowie niezrzeszeni nie posiadają prawa do wyznaczania 
koordynatora. Proponuje on, aby przyjąć wspólną minimalną zasadę informowania posłów 
niezrzeszonych po posiedzeniu koordynatorów.

Przewodnicząca komisji CULT p. PACK podkreśliła konieczność przyjęcia takiego samego 
podejścia we wszystkich komisjach, zgodnie z sugestiami przewodniczącego. 

PRZEWODNICZĄCY odnotował, że przewodniczący komisji osiągnęli konsensus.

Po drugie, jeśli chodzi o odrębną kwestię liczby koordynatorów na grupę polityczną, 
PRZEWODNICZĄCY odniósł się do art. 192, który stanowi, że na grupę polityczną przypada 
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tylko jeden koordynator. Jednak zdarza się, że grupa polityczna wyznacza zastępcę 
koordynatora, który bierze udział w posiedzeniu, często z przyczyn praktycznych. Zatem 
PRZEWODNICZĄCY proponuje, aby każda grupa polityczna mogła być reprezentowana 
przez tylko jednego koordynatora. Zastępca koordynatora, chociaż obecny, nie może 
reprezentować grupy politycznej podczas posiedzenia, jeżeli obecny jest właściwy 
koordynator. 

Przewodniczący komisji ENVI p. LEINEN zaproponował, aby komisja AFCO wypowiedziała 
się na ten temat.

Przewodniczący komisji IMCO p. HARBOUR poparł pragmatyczne podejście 
przewodniczącego dotyczące ewentualnego uczestnictwa zastępcy koordynatora. Pozwoliłoby 
to zastępcy koordynatora zdobyć doświadczenie oraz zastąpić właściwego koordynatora pod 
jego nieobecność, pozwalając grupie koordynatorów na właściwe prowadzenie prac.

Przewodnicząca komisji ECON p. BOWLES wezwała do spójnego podejścia zgodnie z 
powziętymi wcześniej wytycznymi w sprawie uczestnictwa posłów niezrzeszonych.

PRZEWODNICZĄCY ponownie podkreślił, że prawo wyznaczenia koordynatora jest 
nierozerwalnie związane z istnieniem grupy politycznej. 

Przewodnicząca komisji EMPL p. BERÈS zasugerowała, aby na każdą grupę polityczną tylko
jedna osoba miała prawo zabrać głos w celu zagwarantowania równego traktowania grup 
politycznych.

Przewodniczący komisji TRAN p. SIMPSON zgodził się, że posłowie niezrzeszeni, ponieważ 
nie należą do żadnej grupy politycznej, nie mogą wyznaczać koordynatora. Jeśli chodzi o 
uczestnictwo zastępcy koordynatora zasugerował on, aby pozwolić zastępcom koordynatorów 
na udział tylko w przypadkach, gdy właściwy koordynator jest nieobecny. 

PRZEWODNICZĄCY oświadczył, że nie osiągnięto porozumienia w sprawie udziału
zastępcy koordynatora grupy politycznej i zaproponował, aby ewentualnie zwrócić się do 
Komisji Spraw Konstytucyjnych o dostarczenie wykładni Regulaminu lub zaproponowanie 
odpowiedniej zmiany. 

Wreszcie, jeśli chodzi o obecność wiceprzewodniczących komisji na posiedzeniach 
koordynatorów, PRZEWODNICZĄCY odwołał się do art. 192, zgodnie z którym nie istnieje 
przepis pozwalający im uczestniczyć w posiedzeniu, lecz jasno wyrażona możliwość 
zaproszenia ich przez przewodniczącego w roli doradców. 


