
DT\890412PL.doc PE480.692v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Spraw Konstytucyjnych

31.1.2012

DOKUMENT ROBOCZY
w sprawie wykładni art. 117 Regulaminu Parlamentu Europejskiego

Komisja Spraw Konstytucyjnych

Sprawozdawca: Carlo Casini



PE480.692v01-00 2/3 DT\890412PL.doc

PL

Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych (AFET) przekazał, na mocy art. 211 ust. 1 
Regulaminu, wniosek o analizę art. 117, dotyczącego pytań wymagających odpowiedzi na 
piśmie. Chodzi o pytania, które posłowie mogą kierować do Rady Europejskiej, Rady, 
Komisji lub wiceprzewodniczącego Komisji/ wysokiego przedstawiciela Unii do spraw 
zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

1. Powód złożenia wniosku o analizę

W przypadku pytań wymagających odpowiedzi na piśmie termin udzielenia odpowiedzi 
wynosi 6 tygodni (3 tygodnie w przypadku pytań priorytetowych). Jeżeli termin ten 
zostanie przekroczony, autor pytania może zwrócić się o umieszczenie danego pytania 
w porządku dziennym kolejnego posiedzenia komisji właściwej dla tematu pytania. Z uwagi 
na mnożące się ostatnio problemy, w szczególności związane z rozpatrywaniem pytań 
skierowanych do wiceprzewodniczącej Komisji/ wysokiej przedstawiciel Unii (opóźnienia 
w przekazywaniu pytań), komisja AFET obawia się, że przewodniczący komisji 
parlamentarnych będą zmuszeni do umieszczania wszystkich pytań automatycznie 
w porządku dziennym, niezależnie od stopnia ich pilności i od ich treści. Grozi to znacznym 
skróceniem czasu dostępnego na pozostałe punkty przewidziane w porządku dziennym oraz 
zakłóceniem przebiegu prac komisji. 

Artykuł 117 ust. 3: „Jeśli odpowiedź na dane pytanie nie mogła zostać udzielona 
w wymaganym terminie, na wniosek autora zostaje ono wpisane do porządku dziennego 
następnego posiedzenia właściwej komisji. Artykuł 1161 stosuje się odpowiednio”.

2. Problematyka i analiza

Temat wniosku o analizę wiąże się z prawem przewodniczącego komisji parlamentarnej do 
decydowania o porządku dziennym posiedzenia. Możliwe są dwa warianty: dokonanie 
wykładni Regulaminu (wariant 1) lub zmiana Regulaminu (wariant 2).

Wariant 1: wykładnia Regulaminu

AFCO uznaje, że dokonanie wykładni Regulaminu pozwala na wystarczające wyjaśnienie 
sytuacji. Przewodniczącemu komisji parlamentarnej przysługuje bowiem prawo do 
decydowania o projekcie porządku dziennego na podstawie wykładni art. 193 ust. 1 
Regulaminu, zgodnie z którym posiedzenia komisji zwoływane są przez ich 
przewodniczących lub z inicjatywy Przewodniczącego Parlamentu. Skoro przewodniczący 
dysponuje prawem do zwołania posiedzenia, musi mieć możliwość określenia jego 
tematyki, tj. projektu porządku dziennego. Wykładnia ta jest zgodna z zasadą dobrej 
organizacji pracy. 

Przy tym ostateczny porządek dzienny jest zatwierdzany przez komisję na początku 
posiedzenia. Przez analogię do art. 177 Regulaminu, dotyczącego odroczenia debaty lub 
głosowania, poseł może zwrócić się o odłożenie debaty nad punktem porządku dziennego. 

                                               
1 Artykuł 116 dotyczy tury pytań do Rady i Komisji podczas sesji plenarnych.
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Jeżeli zatem umieszczenie w porządku dziennym pytania wymagającego odpowiedzi na 
piśmie nie zostanie uznane za stosowne, komisja jako całość może również postanowić 
o odłożeniu debaty na późniejszy termin. 

Wykładnia art. 117 ust. 3 mogłaby przybrać następującą formę:

„Zważywszy, że przewodniczący jest uprawniony do zwoływania posiedzeń komisji 
parlamentarnej, na mocy art. 193 ust. 1 i zgodnie z zasadą dobrej organizacji pracy do 
przewodniczącego należy decydowanie o porządku dziennym zwołanego przez niego 
posiedzenia. Z tego względu wpisanie pytania wymagającego odpowiedzi na piśmie do 
porządku dziennego musi odbywać się za zgodą przewodniczącego właściwej komisji”. 

Wariant 2: zmiana Regulaminu

AFCO uznaje, że art. 117 ust. 3 może budzić pewne wątpliwości co do prawa 
przewodniczącego komisji do ustalania porządku dziennego i że w związku z tym 
konieczne jest wyjaśnienie sytuacji w drodze zmiany Regulaminu. W takim przypadku 
zmiana ta mogłaby przybrać następującą formę:

Artykuł 117 ust. 3 nowy: „Jeśli odpowiedź na dane pytanie nie mogła zostać udzielona 
w wymaganym terminie, na wniosek autora i za zgodą przewodniczącego komisji zostaje 
ono wpisane do projektu porządku dziennego następnego posiedzenia właściwej komisji. 
Artykuł 1161 stosuje się odpowiednio”. 

Należy zauważyć, że procedura zmiany Regulaminu wymaga, zgodnie z art. 212, 
głosowania większościowego w Parlamencie.

3. Podsumowanie

Proponuje się, aby komisja AFCO opowiedziała się za jednym z dwóch przedstawionych 
wariantów. 
 Wariant 1, zakładający dokonanie wykładni Regulaminu, ma tę zaletę, iż stanowi proste 

i szybkie rozwiązanie. 
 Wariant 2, zakładający zmianę Regulaminu, byłby bardziej kłopotliwy pod względem 

procedury, jednak umożliwiłby wyraźne zapisanie prawa przewodniczącego komisji do 
ustalania projektu porządku dziennego. 

                                               
1 Artykuł 116 dotyczy tury pytań do Rady i Komisji podczas sesji plenarnych.


