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I. Kontekst reformy

I.1. Wyzwania o charakterze konstytucjonalnym

Kwestia międzyinstytucjonalnych negocjacji i porozumień w ramach procedur 
ustawodawczych – poprzez zasady otwartości i demokratycznej odpowiedzialności – ma 
związek z podstawami demokracji przedstawicielskiej na szczeblu europejskim1. Od 
początków demokracji parlamentarnej publiczny charakter debat i głosowań był związany z 
demokratyczną odpowiedzialnością: gdyby wyborcy nie byli w stanie dowiedzieć się, co 
wybrani przez nich przedstawiciele powiedzieli i w jaki sposób zagłosowali, nie mogliby 
pociągnąć ich do odpowiedzialności przy następnych wyborach. W tym kontekście 
wprowadzenie wiążących zasad dotyczących negocjacji w ramach procedur ustawodawczych, 
które zwiększą otwartość, a więc i odpowiedzialność, będzie krokiem naprzód ku umocnieniu 
demokracji przedstawicielskiej na szczeblu europejskim. 

Z drugiej strony reforma powinna uwzględnić wymóg skuteczności, a mianowicie fakt, że 
porozumienia w pierwszym czytaniu mają tę zaletę, że są łatwiejsze i szybsze niż te, które 
odbywają się przez trzy czytania. Stworzenie nieporęcznych nowych procedur unicestwiłoby 
tę zaletę.

Trzeba zatem znaleźć punkt równowagi między tymi dwoma wymogami. 

I.2. Kontekst polityczny i instytucjonalny 

Konferencja Przewodniczących Komisji przeprowadziła szeroko zakrojoną wymianę 
poglądów na temat negocjacji w kontekście zwykłej procedury ustawodawczej na posiedzeniu 
w dniu 19 października 2010 r. Następnie sekretarze generalni grup politycznych przekazali 
swoje uwagi i analizy jako wkład w mającą się odbyć dyskusję na posiedzeniu Konferencji 
Przewodniczących.

Konferencja Przewodniczących zajęła się kwestią na posiedzeniu w dniu 10 marca 2011 r. W 
piśmie z dnia 18 kwietnia przewodniczący J. Buzek poinformował przewodniczącego 
C. Casiniego o wynikach posiedzenia i zakomunikował decyzję Konferencji, zgodnie z którą 
do komisji AFCO zwrócono się o zmianę art. 70 Regulaminu w celu uczynienia procedur 
bardziej skutecznymi, przejrzystymi i angażującymi poprzez włączenie pewnych kluczowych 
elementów Kodeksu postępowania w negocjacjach w kontekście zwykłej procedury 
ustawodawczej2 do wiążącej części Regulaminu, a w szczególności elementów dotyczących:

– decyzji komisji o przystąpieniu do negocjacji,

– decyzji o ustaleniu składu zespołu negocjacyjnego PE,
                                               
1 Zob. art. 10 TUE: „Podstawą funkcjonowania Unii jest demokracja przedstawicielska. [...]Decyzje są 
podejmowane w sposób jak najbardziej otwarty i zbliżony do obywatela” oraz art. 15 ust. 1 TFUE: „W celu 
wspierania dobrych rządów i zapewnienia uczestnictwa społeczeństwa obywatelskiego, instytucje, organy i 
jednostki organizacyjne Unii działają z jak największym poszanowaniem zasady otwartości”.
2 Załącznik XXI do Regulaminu
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– regularnego informowania członków zainteresowanej komisji o postępach i wyniku 
negocjacji, w tym o wszelkich osiągniętych porozumieniach,

– ponownych konsultacji z członkami komisji w sprawie uzgodnionego tekstu przed 
głosowaniem na posiedzeniu plenarnym.

W związku z tą sprawą K.-H. Lehne przekazał przewodniczącemu C. Casiniemu zalecenia1

dotyczące najlepszych praktyk w zakresie stosowania kodeksu postępowania. 

Co ważne wszelkie reformy Regulaminu muszą uwzględniać kontekst międzyinstytucjonalny, 
a zwłaszcza Wspólną deklarację Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji w sprawie 
praktycznych zasad dotyczących stosowania procedury współdecyzji2.

II. Transpozycja kodeksu postępowania

Transpozycja już istniejących zasad (ustalonych w kodeksie postępowania i w formie 
najlepszych praktyk) do wiążącej części Regulaminu może zostać dokonana dzięki zmianie 
art. 70. Sprawozdawca zamierza zaproponować poprawki, które odzwierciedlają już 
istniejący, choć nie wiążący, dorobek w tej dziedzinie.

III. Jak zreformować rolę zgromadzenia plenarnego?

III.1. Wstęp

Prawdopodobnie bardziej złożonym zagadnieniem jest zaangażowanie zgromadzenia 
plenarnego we wczesną fazę przed  rozpoczęciem negocjacji w ramach procedur 
ustawodawczych. Czy zgromadzenie plenarne powinno otrzymać uprawnienia do 
zatwierdzania lub wprowadzania poprawek do decyzji komisji dotyczącej mandatu 
negocjacyjnego przed rozpoczęciem oficjalnych negocjacji z Radą?

Zatwierdzanie mandatu negocjacyjnego komisji przez zgromadzenie plenarne przydałoby 
większej wagi stanowisku Parlamentu i teoretycznie mogłoby zapewnić wczesne 
zaangażowanie wszystkich posłów w decyzje dotyczące kwestii legislacyjnych. Ogólna 
zasada przedkładania wszystkich projektów decyzji zawierających mandaty negocjacyjne do 
zatwierdzenia przez zgromadzenie planarne na pierwszy rzut oka ma swoje uzasadnienie w 
większej legitymacji demokratycznej. Jednak miałaby ona również wiele wad. Pełne i 
automatyczne zaangażowanie oznaczałoby ryzyko zbytniego obciążenia procedury i przez to 
zaszkodziłoby skuteczności i relatywnie szybkiemu tempu charakteryzującemu pierwsze 
czytanie. Ponadto, gdyby stało się to zwyczajową praktyką, ważne dossier mogłyby przejść 
niezauważone wśród dziesiątek innych. Trzeba wziąć pod uwagę również to, że rozwiązanie 
to zwiększyłoby obciążenie pracą personelu językowego PE. Ponadto wynik głosowania na 
posiedzeniu plenarnym wyraźnie ukazywałby Radzie siłę lub słabość pozycji Parlamentu w 

                                               
1 Zob. załącznik do niniejszego dokumentu roboczego
2 Dz.U. C 145 z 30.6.2007, s. 5.
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negocjacjach.

Sprawozdawca opowiadałby się zatem za zatwierdzaniem przez zgromadzenie plenarne 
projektów decyzji w jedynie ograniczonej liczbie przypadków.

III.2. Kryterium określenia stopnia zaangażowania zgromadzenia plenarnego

III.2.a. Określenie kategorii

Jedną z możliwych opcji jest to, by w przyszłości Regulamin określał kategorie ważnych 
spraw, w przypadku których zaangażowanie zgromadzenia plenarnego przed rozpoczęciem 
negocjacji byłoby obowiązkowe, a mianowicie:

– prawodawstwo mające bezpośredni wpływ na [lub ograniczające] podstawowe 
prawa i wolności obywateli Unii,

– prawodawstwo zmieniające lub uzupełniające ramy instytucjonalne Unii,

– prawodawstwo o istotnych skutkach budżetowych: przykładowo propozycje, w 
przypadku których skutki budżetowe będą sięgały co najmniej [10%] środków w 
odpowiednim rozdziale budżetu na dany rok.

Gdyby ta zasada miała zostać wprowadzona do Regulaminu, konieczne byłoby również 
wskazanie organu, który decydowałby o kategorii, do której należałby zaszeregować dane 
wnioski. W imię prostoty i pragmatyzmu można by zaproponować następujące rozwiązanie: 
Przewodniczący PE określa kategorię, do której zostaje zaszeregowana dana sprawa, gdy 
wniosek jest przekazywany właściwej komisji.

III.2.b. Prawo mniejszości

W przypadku spraw, których nie da się zaszeregować do żadnej z kategorii wymienionej 
powyżej, można ustanowić prawo mniejszości, zgodnie z którym co najmniej jedna dziesiąta 
członków Parlamentu (należących do co najmniej dwóch grup politycznych) ma prawo do 
przedłożenia na posiedzenie plenarne decyzji o rozpoczęciu negocjacji. To oznaczałoby, że 
wszystkie tego rodzaju decyzje komisji muszą być oficjalnie przedłożone Parlamentowi, 
przetłumaczone i rozdane wszystkim członkom Parlamentu.

III.2.c. Konferencja Przewodniczących

Trzecią z zasad mogłoby być to, że Konferencja Przewodniczących ma prawo decydować o 
przedłożeniu na posiedzenie plenarne decyzji o rozpoczęciu negocjacji na wniosek jednego 
(lub więcej niż jednego) członka Konferencji. 

III.3. Procedura w trakcie posiedzenia plenarnego 

W przypadkach gdy decyzja komisji zawierająca mandat negocjacyjny powinna zostać 
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zatwierdzona przez zgromadzeni plenarne, w imię skuteczności działania słuszne wydaje się 
stworzenie uproszczonej procedury. Można by ją sobie wyobrazić w takim sam sposób, w jaki 
przyjmowane są wykładnie Regulaminu1: po otrzymaniu decyzji Przewodniczący informuje o 
niej Parlament na następnej sesji miesięcznej. Gdyby mniejszość składająca się z co najmniej 
jednej dziesiątej członków Parlamentu (należących do co najmniej dwóch grup politycznych) 
zakwestionowało projekt decyzji, decyzja komisji zostałaby poddana pod głosowanie.

Takie głosowanie na posiedzeniu plenarnym mogłoby nieść ze sobą następujące ryzyko: w 
razie gdyby większość popierająca mandat (lub jego część) miała raczej niewielka przewagę, 
Rada mogłaby wykorzystać w negocjacjach ten fakt na niekorzyść Parlamentu. W celu 
zachowania silnej pozycji negocjacyjnej Parlamentu możliwe jest takie rozwiązanie, by 
decyzję (lub ewentualnie poprawki do niej) jedynie uznawać za zatwierdzoną, o ile poparła ją 
większość członków Parlamentu. 

Możliwość wprowadzania poprawek do decyzji dotyczącej mandatu przez zgromadzenie 
plenarne, w razie gdyby posłowie mieli zastrzeżenia co do projektu mandatu 
zaproponowanego przez komisję, również wymaga pewnej refleksji. Wymagałoby to 
ustalania terminu składania poprawek do projektu mandatu. W drodze głosowania 
zgromadzenie plenarne wprowadzałoby zatem poprawki do mandatu (tutaj znowu okazuje się 
konieczny wymóg uzyskania poparcia większości członków Parlamentu z wyżej 
wspomnianych powodów). Mandat po zmianach byłby kierowany z powrotem do komisji 
wraz z zaleceniem rozpoczęcia negocjacji z Radą. Inną opcją byłoby to, by poprawki do 
mandatu były dopuszczalne na etapie posiedzenia plenarnego, lecz mandat był uznawany za 
odesłany z powrotem do komisji, jeśli nie uzyskałby poparcia większości członków 
Parlamentu. W takim przypadku komisja mogłaby złożyć nową decyzję o rozpoczęciu 
negocjacji lub przystępować bezpośrednio do pierwszego czytania. To rozwiązanie niesie ze 
sobą pewne ryzyko, gdy większość w zgromadzeniu plenarnym i większość w komisji w 
pewnych aspektach mają różne zdanie. Długa procedura odsyłania decyzji o rozpoczęciu 
negocjacji tam i z powrotem nie wydaje się pożądana. Jedna z opcji polegałaby na tym, że 
Regulamin zezwalałby właściwej komisji na przedkładanie zmienionej decyzji dotyczącej 
mandatu na posiedzenie plenarne tylko raz. Gdyby ta zmieniona decyzja nie została 
zatwierdzona, obowiązkowe stałoby się pierwsze czytanie w ramach zwykłej procedury.

Na koniec należy pamiętać, że kompromis wynegocjowany na podstawie mandatu 
zmienionego przez zgromadzenie plenarne mógłby zostać zablokowany, gdyby większość 
członków właściwej komisji była mu przeciwna. Głosowanie w ramach „ponownej 
konsultacji” na etapie komisji mogłoby być zatem wykorzystywane jako „odwołanie” od 
decyzji zgromadzenia plenarnego dotyczącej mandatu negocjacyjnego. Takim przypadkom 
mogłoby zaradzić wprowadzanie przepisu umożliwiającego co najmniej dwóm grupom 
politycznym wspólne działanie w celu złożenia skonsolidowanej poprawki kompromisowej 
na posiedzenie plenarne w razie odrzucenia przez właściwą komisję.

***

                                               
1 Zob. art. 211 Regulaminu
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ZAŁĄCZNIK

KONFERENCJA PRZEWODNICZĄCYCH KOMISJI

Zalecenia dotyczące najlepszych praktyk
w zakresie stosowania kodeksu postępowania w negocjacjach

w kontekście zwykłej procedury ustawodawczej1

W ciągu ostatniej kadencji porozumienia w pierwszym czytaniu stały się o wiele częstsze. 
Tendencję tę wyjaśnia wiele czynników, włącznie z ustalaniem harmonogramu dotyczącego 
politycznie wrażliwych spraw na najwyższym szczeblu. Dążenie do porozumienia 
w pierwszym czytaniu nie powinno być automatyczne, gdyż pozostaje ono jedną 
z możliwości w ramach strategii negocjacyjnej, jak widać na wielu przykładach, kiedy to 
komisje w pełni wykorzystywały różnorodne etapy procedury. Jednak do czasu zakończenia 
przez Parlament etapu pierwszego czytania, ma on realną kontrolę nad terminarzem oraz jego 
przełożeniem na rotację prezydencji, co również powinno być w pełni wykorzystywane pod 
warunkiem zapewnienia przejrzystości i odpowiedzialności. Zgodnie z kodeksem 
postępowania w negocjacjach w kontekście zwykłej procedury ustawodawczej (załącznik 
XXI do Regulaminu), szereg zaleceń oraz kilka dodatkowych możliwości mogłoby się 
przyczynić do osiągnięcia tych celów.

1. Formalny mandat 

Zanim Parlament podejmie decyzję o dążeniu do wypracowania porozumienia w pierwszym 
czytaniu, formalnie przyjmuje on wstępne stanowisko. Zazwyczaj odbywa się to w komisji 
poprzez głosowanie nad sprawozdaniem (albo poprzez głosowanie wyłącznie nad 
poprawkami).

Dodatkowe możliwości: w poszczególnych przypadkach, przed rozpoczęciem negocjacji 
z Radą za bardziej rozsądne uznaje się głosowanie na posiedzeniu plenarnym. Może się to 
odbyć w następujący sposób:

– zgodnie z art. 57 ust. 2 Regulaminu – jeżeli Parlament przyjmie poprawki, lecz odroczy 
głosowanie nad rezolucją ustawodawczą: PE zatwierdza mandat negocjacyjny w celu 
osiągnięcia porozumienia w pierwszym czytaniu i odsyła sprawę do komisji w celu 
rozpoczęcia negocjacji na jego podstawie. 

                                               
1 Uwaga: dokument ten został już przetłumaczony na 7 języków (DE, ES, FI, FR, IT, PL, SV – FDR/DV851402 
– PE 439.811rev4).
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– poprzez pełne głosowanie (nad poprawkami i rezolucją ustawodawczą): Parlament 
udziela mandatu w celu osiągnięcia ewentualnego porozumienia na wczesnym etapie 
drugiego czytania, które będzie negocjowane w trakcie pierwszego czytania w Radzie. 

2. Jednoznaczna decyzja o rozpoczęciu negocjacji 

Po przyjęciu wstępnego stanowiska (na szczeblu komisji lub zgromadzenia plenarnego) 
sprawozdawca oraz zespół negocjacyjny mogą być formalnie uprawnieni do rozpoczęcia 
negocjacji. 

Decyzję tę podejmuje się odrębnie dla każdego przypadku w następstwie przyjęcia mandatu, 
na zaproszenie przewodniczącego komisji oraz w oparciu o wniosek sprawozdawcy, 
politycznie uzasadniony w świetle kryteriów podanych w załączniku XXI. W razie braku 
konsensusu odbywa się głosowanie. Decyzję tę ogłasza się w porządku obrad i zapisuje 
w protokole. W przypadku gdy komisja postanawia, że negocjacje nie zostaną otwarte, 
sprawozdawca nie ma prawa negocjować w jej imieniu.

W skład zespołu negocjacyjnego wchodzą zwyczajowo: przewodniczący, sprawozdawca i 
kontrsprawozdawcy. Zgodnie z art. 50 Regulaminu obecne są również zaangażowane komisje 
(zazwyczaj przewodniczący i sprawozdawca komisji opiniodawczej). 

3. Systematyczne informowanie

Przewodniczący komisji dba o to, by koordynatorzy grup politycznych byli systematycznie 
informowani po każdych rozmowach trójstronnych oraz aby pełny skład komisji był 
regularnie informowany o postępach w negocjacjach, w miarę możliwości na posiedzeniach 
przy drzwiach zamkniętych. 

Dotyczy to również spotkań z prezydencją Rady w celu osiągnięcia porozumienia na 
wczesnym etapie drugiego czytania. 

4. Przyjęcie przez komisję wynegocjowanego porozumienia

Kompromis wynegocjowany przez negocjatorów PE jest systematycznie przedstawiany 
właściwej komisji, która zatwierdza komplet poprawek kompromisowych 
odzwierciedlających porozumienie z Radą i składa je w celu przedstawienia na posiedzeniu 
plenarnym. Przy tej okazji urzędujący przewodniczący jest proszony o publiczne 
potwierdzenie porozumienia ze strony Rady. Alternatywnie przyjęcie porozumienia może 
odbyć się w drodze konsensusu (wspólny podpis sprawozdawców i kontrsprawozdawców 
zatwierdzony przez koordynatorów i przewodniczącego komisji).

Dodatkowe możliwości: 
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– W przypadku wyjątkowej presji czasu kompromis wynegocjowany z Radą może zostać 
przedstawiony na etapie posiedzenia w komisji lub posiedzenia plenarnego w formie 
jednolitego tekstu (z wyraźnym wskazaniem zmian do wniosku Komisji).

– Jeżeli mandat określono w komisji poprzez głosowanie wyłącznie nad poprawkami, 
sprawozdanie komisji będzie jedynie odzwierciedlało porozumienie kompromisowe, a jej 
wstępne stanowisko nie dotrze do etapu posiedzenia plenarnego, co oznacza, że nie 
będzie stanowiska awaryjnego na posiedzeniu plenarnym.

Po tym zatwierdzeniu w komisji grupy polityczne dysponują okresem karencji, w razie 
gdyby pragnęły kontynuować debatę i umożliwić zgromadzeniu plenarnemu wybór między:

– kompletem poprawek komisji odzwierciedlających wynegocjowane z Radą 
porozumienie, poddanych uprzednio pod głosowanie łączne nad całością tekstu,

– poprawkami komisji odzwierciedlającymi wstępne stanowisko negocjacyjne,

– ewentualnymi poprawkami grup politycznych.

Jeżeli komisja przedmiotowo właściwa odrzuci wniosek Komisji, stanowisko to należy 
najpierw przedstawić na posiedzeniu plenarnym.

***


