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Pismo z dnia 24 września 2012 r. skierowane przez przewodniczącego Konferencji 
Przewodniczących Komisji Klausa-Heinera Lehnego do przewodniczącego Komisji Spraw 
Konstytucyjnych Carlo Casiniego

Tłumaczenie

Bruksela, 9 grudnia 2011 r.

(Zwrot powitalny)

Na posiedzeniu w dniu 16 listopada 2011 r. Konferencja Przewodniczących Komisji 
przeanalizowała stosowanie procedury zgody w Parlamencie i stwierdziła w szczególności, że 
praktyki stosowane przez komisje parlamentarne znacznie się różnią. Różnice te dotyczą głównie 
dopuszczalności i zakresu preambuły i poprawek, zwłaszcza gdy mają one na celu lepsze 
umotywowanie decyzji Parlamentu.

W związku z powyższym Konferencja Przewodniczących Komisji upoważniła mnie, abym zwrócił 
się do Komisji Spraw Konstytucyjnych o dokonanie przeglądu odnośnych artykułów Regulaminu 
Parlamentu w celu doprecyzowania procedury zgody i uczynienia jej bardziej przejrzystą i możliwie 
najskuteczniejszą. 

Pańska komisja mogłaby w szczególności rozważyć następujące kwestie:

1. Czy w świetle Regulaminu istnieje ogólna zasada, na mocy której odrzucenie wniosku 
o wyrażenie zgody na dany akt jest równoznaczne z przyjęciem decyzji przeciwnej? Czy też 
odrzucenie wniosku wymaga, jako zasada ogólna, przyjęcia tekstu faktycznie odrzucającego 
proponowany akt? Jeżeli odpowiedź na to pytanie jest twierdząca, Regulamin powinien 
umożliwiać wnoszenie poprawek zarówno do zalecenia komisji na posiedzenie plenarne, jak 
i do samej decyzji plenarnej. 

2. Czy Regulamin powinien dopuszczać wyjaśniające punkty preambuły, mimo że zgoda 
Parlamentu (lub jej odmowa) nie stanowi aktu końcowego w rozumieniu art. 296 TFUE, co 
zmusza Parlament do uzasadnienia swojej decyzji? 

3. Czy obowiązujące artykuły dotyczące procedury zgody (zwłaszcza art. 74g, 81 i 90) 
dopuszczają różne praktyki na etapie posiedzenia plenarnego i rozpatrywania w komisji, 
jeżeli chodzi o dopuszczalność poprawek? Czy obecne sformułowanie art. 81 ust. 1, 
niezależnie od etapu, do którego ma on zastosowanie, wyklucza wnoszenie poprawek 
zarówno do proponowanego aktu (wniosek ustawodawczy, umowa międzynarodowa itp.), 
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jak i do tekstu zawierającego decyzję Parlamentu o udzieleniu zgody lub odmowie jej 
udzielenia? Czy też art. 81 odnosi się tylko do proponowanego aktu?

4. Czy pożądane jest ustanowienie artykułu dotyczącego treści zalecenia na posiedzenie 
plenarne, o którym mowa w art. 81 ust. 1? Czy ów nowy artykuł, o ile zostanie ustanowiony, 
powinien uwzględniać fakt, że procedura zgody dotyczy różnych rodzajów aktów (wniosek 
ustawodawczy, umowa międzynarodowa itp.)?

Konferencja Przewodniczących Komisji z przyjemnością zwróci się do Pana z prośbą, aby 
w dogodnym terminie zdał Pan sprawę z prac Pańskiej komisji nad powyższymi zagadnieniami.

(Zwrot pożegnalny i podpis)


