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Pismo z dnia ... 2012 r. skierowane przez przewodniczącego Komisji Spraw Konstytucyjnych 
Carla Casiniego do przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Martina Schulza

Tłumaczenie

Przedmiot: Wykładnia art. 117 ust. 3 Regulaminu

(Zwrot powitalny)

Przewodniczący komisji AFET przekazał na mocy art. 211 ust. 1 Regulaminu wniosek o zbadanie 
art. 117 ust. 3 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.

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 następnego 
posiedzenia właściwej komisji. Komisja AFET zwraca się o zmianę Regulaminu, gdyż obawia się, 
że przewodniczący komisji parlamentarnych będą zmuszeni do automatycznego umieszczania 
wszystkich pytań w porządku dziennym, niezależnie od stopnia ich pilności i ich treści. Grozi to 
znacznym skróceniem czasu dostępnego na omówienie pozostałych punktów przewidzianych 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”.

Komisja AFCO przeanalizowała dwie możliwości: dokonanie wykładni lub zmiana Regulaminu. 
Posłowie ostatecznie uznali, że dokonanie wykładni Regulaminu pozwala na wystarczające 
wyjaśnienie sytuacji.

Faktem jest, że przewodniczącemu komisji parlamentarnej przysługuje prawo do decydowania o 
projekcie porządku dziennego na podstawie wykładni art. 193 ust. 1 Regulaminu, który stanowi, 
że „posiedzenia komisji zwoływane są przez ich przewodniczących lub z inicjatywy 
Przewodniczącego Parlamentu”. Skoro przewodniczący dysponuje prawem do zwołania 
posiedzenia, musi mieć możliwość określenia tematyki zwoływanego przez niego posiedzenia, tj. 
projektu porządku dziennego.

Należy podkreślić, że uprawnienia przewodniczącego do ustalania porządku dziennego nie mogą 
kwestionować obowiązku przewidzianego w art. 117 ust. 3, polegającego na wpisaniu pytania 
pisemnego do porządku dziennego. Przewodniczący ma zatem obowiązek wpisania takiego 
pytania na listę punktów projektu porządku dziennego. Jednak nie ogranicza to w niczym 
swobody uznania, jaką dysponuje przewodniczący w celu wysunięcia, z uwzględnieniem 

                                               
1 Artykuł 116 dotyczy tury pytań do Rady i Komisji podczas sesji plenarnych.
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priorytetów politycznych, propozycji dotyczących porządku prac posiedzenia i zasad 
proceduralnych (przykładowo: procedura bez debaty, ewentualnie przyjęcie decyzji w sprawie 
dalszych działań). 

Warto zauważyć, że na początku posiedzenia projekt porządku dziennego zaproponowany przez 
przewodniczącego oczywiście podlega zatwierdzeniu przez komisję. Przez analogię do art. 177 
Regulaminu, dotyczącego odroczenia debaty lub głosowania, dany poseł może również zwrócić 
się o odroczenie debaty nad punktem porządku dziennego (obowiązek zgłoszenia takiego zamiaru 
z 24-godzinnym wyprzedzeniem). Taki wniosek również musi ulec zatwierdzeniu przez komisję. 

Podsumowując, komisja AFCO przyjęła1 ... głosami za, przy ... głosach przeciw i ... głosach 
wstrzymujących się, następującą wykładnię art. 117 ust. 3 Regulaminu: 

„Zważywszy, że przewodniczący komisji parlamentarnej jest uprawniony do zwoływania posiedzeń 
tej komisji na mocy art. 193 ust. 1, w imię dobrej organizacji pracy do niego należy decydowanie o 
porządku dziennym zwoływanego przez niego posiedzenia. Uprawnienia te nie kwestionują 
obowiązku przewidzianego w art. 117 ust. 3, polegającego na wpisaniu pytania pisemnego, na 
wniosek jego autora, do porządku dziennego następnego posiedzenia komisji. Jednak 
przewodniczący dysponuje swobodą uznania w zakresie wysunięcia, z uwzględnieniem priorytetów 
politycznych, propozycji dotyczących porządku prac posiedzenia i zasad proceduralnych 
(przykładowo: procedura bez debaty wraz z ewentualnym przyjęciem decyzji w sprawie dalszych 
działań lub, w stosownym przypadku, zalecenie przełożenia punktu na jedno z kolejnych 
posiedzeń)”.

(Zwrot pożegnalny i podpis)

                                               
1 Podczas glosowania obecni byli następujący posłowie: 


