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Niniejszy dokument dotyczy sposobu, w jaki Parlament udziela zgody w ramach procedur, 
które przewidują taki wymóg zgonie z Traktatami (procedura zgody).

1) Procedura zgody (ang. consent procedure), znana wcześniej pod angielską nazwą assent 
procedure, została wprowadzona na mocy Jednolitego aktu europejskiego z 1986 r. w dwóch 
obszarach: układach o stowarzyszeniu i umowach o przystąpieniu. Zakres stosowania tej 
procedury był rozszerzany z każdą kolejną zmianą Traktatów. Procedura ta stanowi obecnie, 
na mocy Traktatu z Lizbony, „specjalną procedurę ustawodawczą” w rozumieniu art. 289 ust. 
2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Przypadki, w których procedura zgody ma zastosowanie, zostały wyczerpująco wymienione 
w Traktatach i obejmują w szczególności:

– umowy, które tworzą specyficzne ramy instytucjonalne, umowy mające istotne skutki 
budżetowe dla Unii lub umowy dotyczące dziedzin, do których stosuje się zwykłą 
procedurę ustawodawczą lub specjalną procedurę ustawodawczą, jeżeli wymagana jest 
zgoda Parlamentu Europejskiego1;

– umowy o przystąpieniu2; 
– stosowanie klauzuli elastyczności3;
– ustanowienie wzmocnionej współpracy4; 
– przystąpienie do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności5; 
– przyjęcie wieloletnich ram finansowych6;
– jednolita procedura wybierania posłów do PE7;
– skład Parlamentu8; 
– umocnienie praw obywateli Unii9; 
– decyzje Rady i Rady Europejskiej dotyczące stwierdzenia poważnego i trwałego 

naruszenia wartości Unii10;
– środki wykonawcze dotyczące systemu zasobów własnych Unii11. 

2) Zgodnie z Regulaminem przypadki te podlegają przepisom ogólnym art. 81 i szeregowi 
przepisów szczegółowych zawierających właściwe dla każdego przypadku postanowienia 
„lex specialis”, zawierając jednocześnie odniesienie do przepisów ogólnych art. 81. Przepisy 
szczegółowe, o których mowa powyżej, to: art. 90 – Umowy międzynarodowe, art. 74c –
Traktaty akcesyjne, art. 74g –Ściślejsza współpraca pomiędzy państwami członkowskimi, art. 
74f – Skład Parlamentu oraz art. 74e dotyczący decyzji Rady i Rady Europejskiej w 
przypadku naruszenia wartości Unii. 

                                               
1 Art. 218 ust. 6 lit. a) TFUE
2 Art. 49 Traktatu UE
3 Art. 352 TFUE.
4 Art. 329 ust. 1 TFUE
5 Art. 218 ust. 6 lit. a) TFUE
6 Art. 312 ust. 2 TFUE.
7 Art. 223 ust. 1 akapit drugi TFUE
8 Art. 14 ust. 2 akapit drugi Traktatu UE
9 Art.25 akapit drugi TFUE
10 Art. 7 ust. 1 i 2 Traktatu UE.
11 Art. 311 ust. 4 TFUE
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Przepis ogólny, art. 81 – najważniejszy na potrzeby niniejszego dokumentu – brzmi 
następująco: 

„Artykuł 81 ust. 1 i 3

1. Poproszony o wyrażenie zgody na proponowany akt prawny Parlament podejmuje decyzję 
na podstawie wydanego przez właściwą komisję parlamentarną zalecenia w sprawie 
przyjęcia lub odrzucenia danego aktu.

W drodze jednego głosowania Parlament podejmuje decyzję w sprawie aktu prawnego, 
który według postanowień Traktatu o Unii Europejskiej lub Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej wymaga jego zgody, przy czym nie ma możliwości wnoszenia poprawek. 
Większość wymagana do udzielenia zgody jest większością określoną w odpowiednim 
artykule Traktatu o Unii Europejskiej lub Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
stanowiącym podstawę prawną proponowanego aktu.

3. Jeżeli proponowany akt prawny lub planowana umowa międzynarodowa wymaga zgody 
Parlamentu, właściwa komisja może, w celu pozytywnego zakończenia procedury, 
postanowić o przedstawieniu w Parlamencie wstępnego sprawozdania w sprawie wniosku. 
Sprawozdanie to zawiera projekt rezolucji z zaleceniami dotyczącymi zmiany lub 
wdrożenia proponowanego aktu.”

Artykuł 81 nie określa formy zalecenia komisji. Zwyczajowo jednak zalecenie przyjmuje 
formę rezolucji ustawodawczej, w której Parlament udziela zgody lub odmawia jej udzielenia 
w odniesieniu do danego aktu. Z zastrzeżeniem innych postanowień Traktatu, zgoda 
Parlamentu wymaga większości oddanych głosów1. W niektórych przypadkach wymagana 
jest zgoda większości posłów do Parlamentu, na przykład w odniesieniu do przystąpienia 
nowego państwa członkowskiego czy procedury wyborczej2. 

3) Przewodniczący Konferencji Przewodniczących Komisji Klaus-Heiner Lehne zaznaczył w 
piśmie z dnia 9 grudnia 2011 r., że przyjęte w komisjach parlamentarnych praktyki w zakresie 
procedury zgody znacznie się od siebie różnią3. W imieniu przewodniczących komisji zwrócił 
się on do komisji AFCO o dokonanie przeglądu odnośnych przepisów Regulaminu, w celu 
sprecyzowania procedury zgody oraz zapewnienia jej większej przejrzystości i – w miarę 
możliwości – skuteczności. Pismo to zawiera również cztery pytania, które komisja AFCO 
powinna wziąć pod rozwagę. Na potrzeby obrad w komisji można je sprowadzić do 
następujących trzech zasadniczych kwestii:

– Czy należy dopuścić punkty preambuły w projekcie zalecenia i w zaleceniu komisji 
przedmiotowo właściwej dla zgromadzenia plenarnego?

– Czy należy dopuścić możliwość składania poprawek do projektu zalecenia w komisji oraz 
do zalecenia na posiedzeniu plenarnym, i jeżeli tak, to do jakich części dokumentu?

                                               
1 Art. 231 TFUE
2 Artykuł 81 ust. 1 akapit drugi
3 Zob. pismo, które z przyczyn technicznych zostanie rozdane odrębnie, a także ankietę przeprowadzoną przez 
Dział Koordynacji Legislacyjnej (DG ds. Polityki Wewnętrznej Unii) we wrześniu 2011 r., którą posłowie 
otrzymali w dniu 29 maja 2012 r.



PE496.359v01-00 4/6 DT\912842PL.doc

PL

– Czy głosowanie przeciwko danemu ustępowi zalecenia dotyczącemu decyzji należy 
rozumieć jako głosowanie „za” czy „przeciw”?

Punkty preambuły

Punkty preambuły stanowiące część zalecenia przedłożonego przez komisję przedmiotowo 
właściwą na posiedzeniu plenarnym były dotychczas uznawane za niedopuszczalne, z 
wyjątkiem punktów odnoszących się do faktów lub tekstów, kiedy to stanowią odpowiednik 
cytatów1.

Jest to argumentowane tym, że w przypadku gdy decyzja, którą ma podjąć Parlament (na 
„tak” lub „nie”) zawiera punktu preambuły, staje się ona mniej czytelna i traci swą moc. 
Dalszym uzasadnieniem tego stanowiska jest to, że rezolucja ustawodawcza w sprawozdaniu 
ustawodawczym dotyczącym wniosku Komisji również nie może zawierać punktów 
preambuły (art. 55 ust. 2 Regulaminu). Uwagi polityczne i wnioski dotyczące proponowanego 
aktu prawnego czy umowy, przed ich przyjęciem/ zawarciem, można wyrazić we wstępnym 
sprawozdaniu zgodnie z art. 81 ust. 3 i art. 90 ust. 4.

Za przeciwnym stanowiskiem przemawiają z kolei względy polityczne, jeżeli nie wręcz 
konieczność. Wskazane jest, aby Parlament podawał przyczyny podjęcia danej decyzji. 
Uważa się, że punkty preambuły mogłyby nawet być sposobem na osiągnięcie kompromisów 
w grupach politycznych, umożliwiając jaśniejsze podjęcie przez Parlament decyzji za danym 
aktem prawnym lub przeciw niemu.

Poprawki

W związku z tym, że punkty uzasadnienia nie są dopuszczalne na posiedzeniu plenarnym, 
kwestia poprawek nie jest poruszana. Takie rozumowanie dotyczy brzmienia art. 81 
Regulaminu: „Parlament podejmuje w drodze jednego głosowania decyzję w sprawie aktu 
prawnego, który według postanowień Traktatu ….wymaga jego zgody, przy czym nie ma 
możliwości wnoszenia poprawek.”2 Nie ulega wątpliwości, że przepis ten dotyczy samego 
tekstu aktu prawnego. Przepis szczegółowy dotyczący umów międzynarodowych zawiera 
następujące wyjaśnienie: 

„Artykuł 90 ust. 7

7. W sprawach dotyczących zawarcia, przedłużenia lub wprowadzenia zmian do umowy 
międzynarodowej lub protokołu finansowego zawartego przez Unię Europejską Parlament 
wydaje opinię lub wyraża zgodę w drodze jednego głosowania, większością oddanych 
głosów. Poprawki do tekstu umowy lub protokołu nie są dopuszczalne.”

Celem wykluczenia tekstu aktu prawnego jest – mając na uwadze ewentualne dalekosiężne 
skutki decyzji Parlamentu – zapewnienie jednoznacznego i bezwarunkowego charakteru 
decyzji Parlamentu. W odniesieniu do umów międzynarodowych dodatkowo przemawia za 
                                               
1  Należy zauważyć, że de facto model odnośnego tekstu, jaki stosuje Parlament, w ogóle nie przewiduje 
punktów preambuły.
2 Artykuł 81 ust. 1 akapit drugi
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tym fakt, że wynegocjowanej umowy nie można jednostronnie zmieniać w jakikolwiek 
sposób. To samo rozumowanie nie ma jednak zastosowania do ewentualnych elementów 
projektu zalecenia, takich jak cytaty, preambuła czy ustęp dotyczący decyzji. Odnośnie do 
tego ostatniego elementu, możliwość wnoszenia poprawek jest rzeczywiście istotną kwestią z 
perspektywy uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości dotyczących konkretnego stanowiska 
Parlamentu (zob. poniżej, punkt dotyczący głosowania).

Głosowanie

Poprawki do elementów projektu zalecenia lub zalecenia innych niż ustęp dotyczący decyzji 
są dotychczas dopuszczalne i nie jest to kwestionowane. Poprawki te mogą być poddane pod 
głosowanie zgodnie z ogólnymi przepisami (art. 156-162 Regulaminu). W przypadku gdy 
decyzja zaproponowana w projekcie zalecenia w komisji lub w zaleceniu na posiedzenie 
plenarne nie uzyska wymaganej większości głosów, a poprawka o przeciwnej treści nie 
zostanie złożona lub również nie uzyska wymaganej większości, powstaje pytanie, jak należy 
rozumieć taki wynik głosowania. Czy należy uznać to po prostu za decyzję o odrzuceniu 
projektu zalecenia lub zalecenia, w tym sensie, że komisja lub zgromadzenie plenarne, w 
zależności od przypadku, nie podjęło decyzji lub też że podjęta została decyzja przeciwna do 
tej, którą zaproponowano? W drugim z powyższych przypadków oznaczałoby to, że jeżeli 
zaproponowano wydanie zgody na dany akt prawny, a propozycja ta nie uzyska większości, 
to akt zostaje uznany za odrzucony i odwrotnie, tzn. jeżeli propozycja odmowy udzielenia 
zgody nie uzyska większości, akt zostaje uznany za przyjęty1.

Była to zwyczajowa praktyka na posiedzeniu plenarnym, uzasadniona odniesieniem do art. 90 
ust. 9 Regulaminu: „Jeżeli Parlament odmówi wyrażenia zgody na zawarcie umowy 
międzynarodowej, Przewodniczący informuje Radę, że umowa nie może zostać zawarta.” Od 
czasu głosowania nad umową ACTA w dniu 4 lipca 2012 r. Parlament zwyczajowo głosuje 
nad udzieleniem zgody bez względu na zalecenie komisji. Jeżeli zgoda nie uzyska większości, 
akt jest uznawany za odrzucony.

Przy rozpatrywaniu tej kwestii uwzględniono dwa aspekty. Po pierwsze, uwzględniając wagę 
decyzji Parlamentu jako elementu procedury ustawodawczej, można podnieść, że zgoda musi 
być wyrażona w drodze czynności pozytywnej, a nie poprzez wykładnię przeciwnej 
czynności Parlamentu. Po drugie, przyczyny, dla których posłowie głosują przeciwko 
propozycji przyjęcia lub odrzucenia aktu mogą być różne i może się zdarzyć, że w danych 
okolicznościach uważają oni, że takiej czy innej decyzji nie należy jeszcze podejmować.

W przypadku przyjęcia takiego rozumowania, przepisy Regulaminu muszą wyjść temu 
naprzeciw. Na poziomie komisji można by przewidzieć, że w takich przypadkach opinia 
przeciwna do decyzji zaproponowanej przez sprawozdawcę jest poddawana pod głosowanie 
(o ile nie zostały złożone żadne poprawki w tej sprawie). Jeżeli ta opcja także nie zostanie 
przyjęta (jest to przypadek mniej lub bardziej teoretyczny), sprawę można by przekazać pod 
głosowanie bezpośrednio na posiedzeniu plenarnym bez zalecenia. Na poziomie posiedzenia 
plenarnego, rozwiązanie mogłoby polegać na ponownym odesłaniu sprawy do komisji, bez 
odnośnego wniosku.

                                               
1 Zob. przykłady w art. 210 ust. 3 dotyczącym europejskich partii politycznych oraz art. 7 ust. 8 akapit piąty 
dotyczący immunitetu.
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Niezależnie od tego, jaka będzie odpowiedź na przedstawione wyżej pytania, zmiana 
odnośnych przepisów Regulaminu wydaje się konieczna dla zapewnienia jasności i 
ujednolicenia zróżnicowanych praktyk stosowanych w komisjach.


