
PR\1004865PL.doc PE519.814v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Spraw Konstytucyjnych

2013/2083(REG)

10.10.2013

PROJEKT SPRAWOZDANIA
w sprawie zmiany art. 116 i załącznika II do Regulaminu Parlamentu 
Europejskiego dotyczących tury pytań
(2013/2083(REG))

Komisja Spraw Konstytucyjnych

Sprawozdawczyni: Zita Gurmai



PE519.814v01-00 2/7 PR\1004865PL.doc

PL

PR_REG

SPIS TREŚCI

Strona

PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO ...................................................3

UZASADNIENIE ..................................................................................................................6



PR\1004865PL.doc 3/7 PE519.814v01-00

PL

PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie zmiany art. 116 i załącznika II do Regulaminu Parlamentu Europejskiego 
dotyczących tury pytań
(2013/2083(REG))

Parlament Europejski,

– uwzględniając pismo swego przewodniczącego z dnia 13 lutego 2013 r.,

– uwzględniając art. 211 i 212 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Konstytucyjnych (A7-0000/2013),

1. podejmuje decyzję o wprowadzeniu do swego Regulaminu poniższych zmian;

2. przypomina, iż zmiany te wchodzą w życie pierwszego dnia najbliższej sesji miesięcznej;

3. postanawia, że wprowadzony poprawkami system głosowania mający na celu wskazanie 
posłów mogących zadać pytanie zostanie poddany ocenie po okresie próbnym 
wynoszącym ….. od ich wejścia w życie;

4. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji do wiadomości 
Radzie i Komisji.

Poprawka 1

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 116

Tekst obowiązujący Poprawka

1. Tura pytań do Komisji ma miejsce 
podczas każdej sesji miesięcznej, w 
terminach ustalanych przez Parlament na 
podstawie propozycji Konferencji 
Przewodniczących.

1. Tura pytań do Komisji ma miejsce 
podczas każdej sesji miesięcznej i trwa 
dziewięćdziesiąt minut oraz dotyczy 
konkretnego zagadnienia przekrojowego,
o którym decyzję podejmuje Konferencja 
Przewodniczących zasadniczo na miesiąc 
przed sesją miesięczną.

2. Podczas jednej sesji miesięcznej każdy 
poseł może zadać Komisji nie więcej niż 
jedno pytanie.

2. Komisarze zaproszeni do udziału przez 
Konferencję Przewodniczących obejmują 
swoją właściwością konkretne 
zagadnienie przekrojowe. W trakcie jednej 
sesji miesięcznej zaprasza się do dwóch 
komisarzy, z możliwością zaproszenia 
trzeciego, w zależności od konkretnego 
zagadnienia przekrojowego wybranego na 
turę pytań.
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3. Pytania są przedstawiane w formie 
pisemnej Przewodniczącemu, który 
podejmuje decyzję o ich dopuszczalności i 
kolejności, w jakiej zostaną postawione. 
Powyższa decyzja jest niezwłocznie 
przekazywana autorom pytań.

3. Posłowie kierujący pytanie do jednego z 
komisarzy są wybierani w drodze 
głosowania w następujący sposób:

– na stole prezydialnym umieszcza się 
dwie urny na 30 minut przed 
rozpoczęciem tury pytań;
– posłowie pragnący zadać pytanie podają 
swoje imię i nazwisko w formularzu oraz 
wrzucają go do jednej z urn;
– przewodniczący otwiera turę pytań i 
zamyka urny;
– przewodniczący losuje każdorazowo 
jeden formularz i wzywa posła, którego 
nazwisko i imię figurują w formularzu, do 
zadania pytania właściwemu 
komisarzowi; poseł ma minutę na 
sformułowanie pytania, zaś komisarz dwie 
minuty na udzielenie odpowiedzi; 
przewodniczący może w wyjątkowych 
przypadkach wyrazić zgodę na pytanie 
dodatkowe, na które przeznacza się 30 
sekund, ze strony któregokolwiek z 
obecnych na sali posłów, jeżeli uzna on, że 
odpowiedź udzielona przez komisarza 
uzasadnia zadanie tego pytania; komisarz 
otrzymuje dwie minuty na udzielenie 
odpowiedzi na pytanie dodatkowe.

4. Procedura dotycząca tury pytań 
określona jest w wytycznych 
przedstawionych w załączniku do 
niniejszego Regulaminu17.
5. Zgodnie z wytycznymi określonymi 
przez Konferencję Przewodniczących 
poszczególne tury pytań mogą być 
prowadzone z udziałem Rady, 
Przewodniczącego Komisji, 
Wiceprzewodniczącego Komisji/ 
Wysokiego Przedstawiciela Unii ds. 
Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa 
oraz Przewodniczącego Eurogrupy.

4. Zgodnie z wytycznymi określonymi 
przez Konferencję Przewodniczących 
poszczególne tury pytań mogą być 
prowadzone z udziałem Rady, 
Przewodniczącego Komisji, 
Wiceprzewodniczącego Komisji/ 
Wysokiego Przedstawiciela Unii ds. 
Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa 
oraz Przewodniczącego Eurogrupy.

_______________
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17Zob. załącznik II.

Or. en

Poprawka 2

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Załącznik II

Tekst obowiązujący Poprawka

[…] skreślony

Or. en
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UZASADNIENIE

1) Kontekst

W czerwcu 2011 r. Konferencja Przewodniczących dokonała przeglądu sposobu organizacji 
tury pytań do Komisji z myślą o poprawie jej jakości i nadaniu jej bardziej żywiołowego 
charakteru. Tura pytań miała być przeprowadzana według nowych zasad w okresie próbnym 
od września 2011 r., a przed ostatecznym wprowadzeniem zmian miała ona zostać poddana 
ocenie.

Podczas posiedzenia w dniu 17 stycznia 2013 r. Konferencja Przewodniczących dokonała 
analizy sprawozdania z oceny okresu próbnego, które sporządził i przedstawił 
wiceprzewodniczący odpowiedzialny za tę sprawę E. Mcmillan-Scott, i postanowiła 
zatwierdzić zmienione zasady przeprowadzania tury pytań. Powinna się ona obywać co 
miesiąc i trwać dziewięćdziesiąt minut.

Konferencja Przewodniczących stwierdziła następnie, że:

- liczba komisarzy uczestniczących w turze pytań powinna co do zasady ograniczać się do 
dwóch dla każdej tury pytań, z możliwością włączenia trzeciego komisarza w zależności 
od tematu;

- Konferencja Przewodniczących powinna w zasadzie podejmować decyzje w sprawie 
konkretnych tematów do dyskusji na miesiąc przed daną sesją miesięczną w celu 
zagwarantowania obecności odpowiednich komisarzy; niemniej jednak konieczne jest 
zachowanie pewnej elastyczności w tej kwestii, aby ułatwić planowanie porządku obrad 
sesji plenarnej.

Konferencja Przewodniczących postanowiła wreszcie, że zwyczajowy system pytań z sali 
zostanie zastąpiony systemem głosowania oraz zdecydowała się dokonać oceny tego 
ostatniego na późniejszym etapie.

W piśmie z dnia 13 lutego 2013 r. przewodniczący Parlamentu poinformował 
przewodniczącego Komisji Spraw Konstytucyjnych o swej decyzji i skierował sprawę do 
rozpatrzenia na mocy art. 211 z myślą o ewentualnej modyfikacji art. 116 i załącznika II.

2) Nowelizacja artykułów

Nowelizacja art. 116 i załącznika II proponowana w niniejszym projekcie sprawozdania jest 
zgodna z decyzją Konferencji Przewodniczących.

Głównymi elementami nowelizacji są:

– wybór posłów, którzy będą zadawali pytania metodą pytań z sali zastępuje się systemem 
głosowania gwarantującym absolutną obiektywność;
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– pytania nie są przedstawiane w formie pisemnej z wyprzedzeniem, nie odbywa się również 
weryfikacja ich dopuszczalności;

– załącznik II, który szczegółowo określa wytyczne weryfikacji dopuszczalności pytań, pytań 
dodatkowych oraz terminów, staje się zbędny.


